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EELLSS  VVIIAATTGGEESS  DDEE  GGUULLLLIIVVEERR 

 

Obra basada en el llibre Gulliver's Travels (1726), de Jonathan Swift. Encara que esta composició no és una 
representació literal de la història original, importants elements del llibre estan representats en ella. Està dividida en 4 
parts, una per cada lloc al que va viatjar Gulliver: 
I. Lilliput: Els lilliputienses emprenedors estan representats per un tema lúdic i comú en esta primera part. 
II. Brobdingnag: En la terra de Brobdingnag, Gulliver és portat pels gegants, que se senten apropant-se amb els sons 
dels instruments greus. Este mateix tema es repeteix i s'accelera constantment per a augmentar la tensió fins al final. 
III. Laputa: Laputa és una illa que flota en l'aire; Els seus habitants són gent estranya amb els caps inclinats. L'ambient 
de somni especial es transmet de forma molt interessant. 
IV. Els Houyhnhnms: Finalment, Gulliver es troba en la terra dels Houyhnhnms, on els cavalls intel·ligents i nobles 
governeu als pobles primitius, no desenvolupats (yahoos). Les trompetes en la brillant obertura expressen els cavalls 
galopants. El tema galant que segueix (trompes i trombons) simbolitza els yahoos primitius. Tota la composició acaba 
amb un gran final. 
 

RROOSSSS  RROOYY  
 

Jacob de Haan va estar becat per composar aquesta obra per la Saint Peters Wind Symphony, agrupació de vent de 
Brisbane (Austràlia). Ross Roy és la població del segle XIX on el Col•legi Luterà de Saint Peters va ser fundat a l’any 
1945. Aquesta vila ha sigut sempre el símbol del col•legi on moltes generacions d’estudiants s’han format al llarg del 
temps. Així, quasi tots els elements musicals de l’obra representen una metàfora de la estructura i característiques de 
l’escola: la monumentalitat de la introducció, el ritme de marxa de la següent secció (pas de les classes), els sons 
orientals, símbol de la diversitat de cultures, etc… Es tracta  d’una obra per altra banda molt habitual als programes de 
les bandes de música de tota Europa. 
 

BBEENNIICCAARRLLÓÓ  
 

L'any 1954, José Ramón Arnau Añó, director de l'Agrupació Musical Santa Cecilia de Benicarló, va escriure un 
pasdoble per a orquestra que més tard va instrumentar per banda de música i que va ser dedicat a la seua ciutat. Amb 
el temps s'ha convertit segurament en una de les composicions més representatives del nostre folklore. L'estructura 
senzilla dels seus temes i la vitalitat que transmet combina perfectament amb el seu caràcter popular on destaca un 
original duo de clarinets al trio. 
 

IILL  CCOONNVVEEGGNNOO::  CCOONNCCEERRTT  PPEERR  DDOOSS  CCLLAARRIINNEETTSS  II  BBAANNDDAA  
 

Il Convegno, que en italià significa reunió o nomenament, és un Divertiment per dos clarinets i piano, Op. 76, que va ser 
composat per Ponchiell al 1853. L’obra prompte es va fer immensament popular i posteriorment es va publicar en 
diferents versions, com per dos clarinets i banda o per dos clarinets i orquestra. L’obra conté àries, transicions 
recitatius, seccions de diàleg tranquil, canvis radicals d'ànim, declaracions d'acord i magnífiques seccions de gran 
virtuosisme. Essencialment, la música retrata una cita dels amants. Al principi són tímids i retirats, però prompte perden 
les seues inhibicions i es tornen juganers i despreocupats. Més tard hi ha assumptes “seriosos” entre ells. És una gran 
demostració de musicalitat i virtuosisme dels dos intèrprets. 
 

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 fliscorn 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. 
 


