
 

CONCERT DE SOLISTES 
Diumenge 6 de març del 2016 – 17 h 

AUDITORI PEDRO MERCADER DE BENICARLÓ 
 

 
 

AASSSSOOCCIIAACCIIÓÓ  MMUUSSIICCAALL  ““CCIIUUTTAATT  DDEE  BBEENNIICCAARRLLÓÓ”” 
 

 
 Concertino per flauta i banda (*) ..................................................... André Waignein (1942 - 2015) 

Solista: Belén Serrat 
 

 Eolo, el rei (*) .................................................................................................. Ferrer Ferrán (1966) 
Balada per trompeta i banda 
Solista: Germán Fernández 

 
 Concert Piece ................................................................................... Gabriel Pierné (1863 – 1937) 

Solo de concert per fagot i banda 
Solista: Ignacio Falcó 

 
 Concert per saxo alt i banda .............................................................. Ronald Binge (1920 – 1977) 

Concert per saxo alt i banda 
Solista: Virginia Octavio 
 

 The Bombastic Bombardon (*) ..................... Edrich Siebert (1903 - 1984) - Arranj: Viesturs Vecbastiks 
Solo per tuba i banda 
Solista: David Altaba 

 
 Balan fô (*) ......................................................................................... Vicente Ortiz Gimeno (1987) 

Concert per marimba i banda 
Solista: Víctor Guzmán 
 

 The ministry of lost souls (*) ............................................. Dream Theater -  Arranj: Viesturs Vecbastiks 
Solistes:  
Héctor Roca (bateria/percussió) - Erik Grau (guitarra elèctrica) - Josh Villanueva (veu) - Juanvi Lladosa (piano/teclats) - 
David Maura (baix elèctric) 
 

 
Director: Pablo Anglés Galindo 

 
(*) Primera audició 
 
 

CCOONNCCEERRTTIINNOO  PPEERR  FFLLAAUUTTAA  II  BBAANNDDAA  
 
Obra composta l’any 1991 i que va ser dedicada a la filla del compositor, Michèle. Aquest concertino, dividit en tres 
parts (Allegro, Andante i Rondo) està escrit en la tonalitat principal de Fa Major i conté un llenguatge tonal clar on la 
flauta mostra la seua capacitat expressiva amb girs melòdics molt agraïts i recursos tècnics ben diversos que mostren 
la bellesa tímbrica d’aquest instrument. 
 

EEOOLLOO,,  EELL  RREEII  
  
Obra composta al 1999 per encàrrec dels professors de trompeta del Conservatori de València, Vicente Alberola i Luis 
Andrés Faus, per tal de recomanar-la com a obra de lliure elecció per als alumnes que fan el pas de grau al mateix 
Conservatori de València. Es tracta d’una composició divertida que descriu la gran força del rei guardià dels vents, 
Eolo. La llegenda diu: Eolo, el rei, va ser el guardià diví dels vents per encàrrec d'Hera i amo feliç d'un palau de 



bronzines muralles, animat per continus banquets, cançons i diversions. Ulisses li va protegir temporalment però quan 
havia de morir, Zeus no ho va permetre i ho va assentar en el tron de la Sala dels Vents, dominant-los per sempre… 
 

CCOONNCCEERRTT  PPIIEECCEE  
 
Gabriel Pierné, organista, compositor i director francès, va abordar tots els gèneres amb compositius amb un gran èxit, 
però cal buscar el millor Pierné dins de l'àmbit de la música de cambra, com en aquest Solo de concert per piano i 
fagot, escrit a l’any 1899. 
 

CCOONNCCEERRTT  PPEERR  SSAAXXOO  AALLTT  II  BBAANNDDAA  
 
Obra dividida en 3 temps, Allegro, Romance i Rondo, de Ronald Binge, músic britànic nascut al 1920. La seua educació 
musical es va produir principalment per la seua experiència com a organista en un cine de la seua ciutat natal i com a 
pianista d'una orquestra de música lleugera a Great Yarmouth, tocant més tard en teatres, cafès i conjunts de ball a 
Londres. En 1935 va experimentar un gir en la seua vida quan va aconseguir treball com arreglista de Paolo Mantovani 
i de la seua recentment formada Orquestra Típica. Binge va composar també música per a films britànics i diverses 
obres de música lleugera, conduint també programes de ràdio per a la BBC. 
 

TTHHEE  BBOOMMBBAASSTTIICC  BBOOMMBBAARRDDOONN  
 
Solo per tuba i banda escrit al 1952 per E. Siebert, compositor, director d’orquestra, flautista i saxofonista britànic. Es 
tracta d’una polka de caràcter desenfadat on el diàleg entre tutti i tuba solista és continuat, alternant entre si diferents 
frases que desemboquen en una breu cadència, prèvia al presto final. 
 

BBAALLAANN  FFÔÔ  
 
Obra composta al 2010 i guanyadora al gener del 2011 del primer premi al Concurs Internacional de Composició “Ciutat 
de Llíria” per instrument solista i banda. L’obra està dedicada al germà del autor, Alejandro Ortiz Gimeno, 
percussionista. Es va estrenar el 16 de juliol del 2011 amb l’Unió Musical de Llíria i Francisco Inglés com a intèrprets.  
Balan fô, en l'idioma malinké significa "tocar el belen". El belen és un dels precursors de l’actual marimba, encara que 
utilitza un sistema d'afinació diferent. El material melòdic i harmònic de l'obra es construeix a partir de quartes justes, 
però en un context tonal. L'obra està composta amb la forma Allegro-Adagio-Allegro, amb una cadència de marimba 
que uneix el segon i tercer moviments. 
 

TTHHEE  MMIINNIISSTTRRYY  OOFF  LLOOSSTT  SSOOUULLSS  
 
The Ministry of Lost Souls és una obra de la banda americana de metal progressiu Dream Theater, extret del seu àlbum 
Systematic Chaos (2007). Aquesta cançó és una balada lírica amb una secció instrumental on la tecnificació i la 
sofisticació s’incrementen a la vegada que el so és més pesat. 
 
 
 
 
 


