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PPRROOGGRRAAMMAA  
 
 

PRIMERA PART 
 
 

 A JOAQUÍN MECHÓ (*)....................................................................................................Miquel Ferrandis (1972) 
Pasdoble 

 
 ¡FELIZ NAVIDAD, SR WALTER! (*) ...................................................................................Miquel Ferrandis (1972) 

Conte musical per Banda, Narrador i Cor infantil 
Narradora: Alba Iborra Martínez 
Cor Infantil: Alumnes de llenguatge musical de l’Escola de Música  

 
 

SEGONA PART 
 
 

 THE SEVENTH NIGHT OF JULY .............................................................................................. Itaru Sakai (1970) 
 

 BESTIARIUM: THE FLY .......................................................................................Oscar Navarro González (1981) 
Invenció 
 

 THE LAUGH'N CHARLESTON .....................................................................................Jef Penders (1928 – 2015) 
Xarleston 
 

 
Director: Pablo Anglés Galindo 

 
(*) Primera audició 

 
AA  JJOOAAQQUUÍÍNN  MMEECCHHÓÓ 
 
Pasdoble dedicat a Joaquín Mechó Nebot, director de l'Agrupació Musical Artística Santa Cecília de la Vilavella durant 
quasi quaranta anys i fundador de l'Escola d’educands. Va ser compost en el 2011 i estrenat eixe mateix any a la 
Vilavella. 
 

¡¡FFEELLIIZZ  NNAAVVIIDDAADD,,  SSRR  WWAALLTTEERR!!  
 
¡Feliz Navidad, Sr Walter! és un conte musical per Banda, Narrador i Cor Infantil inspirat en l’obra A Christmas Carol, 
de Charles Dikens. Va ser composta al 2013 interpretant-se aquell mateix any a Benassal i la Vilavella. 
 

TTHHEE  SSEEVVEENNTTHH  NNIIGGHHTT  OOFF  JJUULLYY  
 
A Japó, el 7 de juliol és un dia de festa a tot el país, conegut com Tanabata. La festa es basa en una llegenda sobre un 
jove i una jove que estan separades per la Via Làctia i només es poden veure una vegada a l'any en esta nit. The 
Seventh Night of July és una interpretació musical d'Itaru Sakai d'aquesta romàntica llegenda. Els solos de fiscorn i 
bombardí representen els dos temes principals de la llegenda. 
 

BBEESSTTIIAARRIIUUMM::  TTHHEE  FFLLYY  
 
The Fly és una Invenció per a Banda Simfònica, que està concebuda per a simular musicalment l'efecte d'una mosca 
sobrevolant totes les seccions de la banda. Al principi comença despertant-nos d'un dolç i plàcid son fins a fer-nos 



entrar en còlera per la seua incessant pesadesa. Veurem com els brunzits van apareixent per diverses parts de la 
banda, creant un efecte de moviment “stereo”. 
Més tard el son de qui dorm és interromput per esta mosca i comença la “caça de la mosca” que se'n va a anar 
passejant per damunt de tots els membres de la banda, deixant-se caure en totes i cada una de les seccions. 
La mosca sobrevola a la banda des de dalt buscant el seu objectiu, acostant-se lentament a la seua víctima amb tanta 
força que d’estrella contra el sòl. Esta queda marejada del colp per uns instants fins a la seua recuperació. Finalment, 
es posa sobre el nas del director, el qual dóna un crit de desesperació fins que entre tots els fuets l'abaten. 
 

TTHHEE  LLAAUUGGHH''NN  CCHHAARRLLEESSTTOONN  
 
Compost per l’holandès Jeff Penders al 1983, este Xarleston del Somriure ens permetrà escoltar les "burles" entre els 
instruments de metall i fusta. També anirem escoltant al llarg del xarleston breus solos de clarinet, trompeta, saxo, tuba, 
bateria, caixa xinesa i flautes. 
 
 


