
 
TRADICIONAL SERENATA A SANT BARTOMEU 
ASSOCIACIÓ MUSICAL CIUTAT DE BENICARLÓ 

DIMARTS 23 D’AGOST 2016 – 21 h 
PLAÇA SANT BARTOMEU 

 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  
 

PRIMERA PART 
 

 MARE NOSTRUM ..................................................................................... Victorino Bel Castell (1927) 
Pasdoble  
 

 EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES ................................................................ José Suñer Oriola (1964) 
 

SEGONA PART 
 
 

 LA BODA DE LUIS ALONSO .................................................................... Gerónimo Giménez (1852 - 1923) 
Intermedi de la sarsuela 
Castanyoles: Patricia Calvo, Isabel Pellicer i Carme Albiol 
 

 AMAPOLA ...................................................................... José María Lacalle (1860 - 1937) - Arr: Naohiro Iwai 
Tema musical 
 

 THE LAUGH’N CHARLESTON ............................................................................. Jef Penders (1928 - 2015) 
Charleston  
 

 EL CUMBANCHERO ............................................ Rafael Hernández Marin (1892 - 1965) - Arr: Naohiro Iwai 
Cumbia 
 

 TURANDOT: NESSUN DORMA ...................................... Giacomo Puccini (1858 - 1924) - Arr: Kenichi Koda 
Tenor: Juan Oms 
 

 HIMNE DE LA COMUNITAT VALENCIANA ..................................... José Serrano Simeón (1873 - 1941) 
Tenor: Juan Oms 

 
 

 
Director: Pablo Anglés Galindo 

 
 
 
 



MMAARREE  NNOOSSTTRRUUMM  
 

Pasdoble escrit pel prestigiós compositor, director i soci d’honor de la nostra entitat, Victorino Bel Castell i estrenat per 
la nostra Banda de Música el 16 de juliol del any 2000. Esta composició, escrita en la tonalitat principal de Fa M 
destaca per la elegància en el diàleg de les diferents seccions instrumentals, sempre amb una gran riquesa 
harmònica i un tractament melòdic i contrapuntístic molt acurat, acord al gran bagatge musical del seu compositor. . 
 

EELL  JJAARRDDÍÍNN  DDEE  LLAASS  HHEESSPPÉÉRRIIDDEESS  
 

Obra escrita per encàrrec de la Societat Instructiva Musical Santa Cecília de Cullera per a ser interpretada com a obra 
de lliure elecció en el 129é Certamen Internacional de Bandes ‘Ciutat de València' 2015.  
L’obra, basada en una història de la mitologia grega, ens descriu un bell jardí pertanyent a la deessa Hera situat en el 
punt més occidental del món grec. Este jardí posseïa un arbre que produïa pomes d'or que proporcionaven l'eterna 
joventut.  
L'obra està construïda en quatre seccions: La primera secció, La Busca, es divideix al seu torn en tres subseccions 
que descriuen el camí de partida, el de la incertesa i el que conduirà a la trobada del seu objectiu. Ladón, la segona 
secció, constituïx el dilema per part d'Hèracles de com superar el drac. Després del pensament inicial, l'obsessió pel 
drac es fa més patent, fins a arribar al punt de meditació i busca d'idees per a la solució al seu problema descrivint 
una sèrie de pensaments fins a tornar a la reexposició temàtica com trobada de la idea final. La tercera secció, Les 
Nimfes, és la història d'una gran traïció, la d'un pare a les seues filles. L'última secció, Fugida i retorn, presenta un 
sentiment enèrgic que contínua amb una línia melòdica basada en la intervenció de l’oboè en el solo continu de la 
segona secció i al seu temps constituirà el contrapunt en la reaparició temàtica del tema de les Nimfes, seguit 
posteriorment pel tema de la trobada del Jardí o tema d'Hèracles, definit pels metalls, per a concloure amb una coda 
construïda com a homenatge als compositors Reich-Wagner-Respighi-Stravinsky-Shostakovitch-Mahler. 
 

LLAA  BBOODDAA  DDEE  LLUUIISS  AALLOONNSSOO  
 

La Boda de Luis Alonso, sainet líric en un acte, dividit en tres quadros i en vers va ser estrenat al 1897 al Teatre de la 
Sarsuela de Madrid, amb lletra de Javier de Burgos, música de Gerónimo Giménez i dedicada al president i als socis 
de la Societat Casino Gadità. L'argument no resulta massa complicat i segueix les tradicionals línies marcades per la 
parella feliç i el desairat amant que, en esta ocasió, es contenta de gastar una pesada broma en compte de donar 
origen a l'habitual escena tràgica que tant apareix en òperes i sarsueles. 
El famós intermedi de la sarsuela està plenament vigent avui en dia, convertint-se en peça autònoma, plena de 
riquesa i colorit tímbric i que constituïx una excel·lent carta de presentació del músic del garbo, qualificació que A. 
Vives aplicava al mestre Giménez. 
Giménez, hàbil i inspirat compositor, va realitzar per a esta breu obra una música excel·lent i de característiques molt 
personals, incloent abundants materials folklòrics. 
 

AAMMAAPPOOLLAA  
 
José María Lacalle és autor d’aquesta cançó (1924), donada a conèixer als Estats Units per la popular versió anglesa 
de Deanna Durbin en la pel·lícula First Love. Del tema es farien nombroses versions en les veus d’Hugo Avendaño, 
Plácido Domingo, Los Panchos, Andrea Bocelli… Nombrosos artistes la van cantar en anglès, francès, holandès… 
Amapola va ser originàriament composta sense lletra, sent la primera d'elles la que en 1940 va composar Albert 
Gamse. En la pel·lícula Erase una vez en América apareix també esta melodia. 
 

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. 
 

EELL  CCUUMMBBAANNCCHHEERROO  
 
El Cumbanchero, cumbia composta en 1943 per Rafael Hernández va ser gravada per primera vegada pel segell 
mexicà Peerless i interpretada per Margo Llergo & Antonio Escobar Orquestra al 1946. El tema aconseguirà la 
popularitat internacional al ser versionat per Celia Cruz. 
 

TTUURRAANNDDOOTT::  NNEESSSSUUNN  DDOORRMMAA  



 

Nessun dorma és un ària de l'acte final de l'òpera Turandot, de G. Puccini (1858-1924). Es tradueix de l'italià com 
Ningú dorm. Ambientada en la Xina mil·lenària, l'òpera narra la història de la cruel princesa Turandot qui, en venjança 
a una avantpassada maculada, decapita els seus pretendents si no li responen tres endevinalles. Un príncep ignot 
(Calaf) es postula responent-li els tres enigmes i desafiant-la que siga ella la que esbrine el seu nom. Turandot ordena 
que ningú dorma a Pequín fins que se sàpiga el nom de l'atrevit pretendent. 
És l'ària per a tenor més famosa de l'òpera juntament amb l'altra que és Non piangere Liú, del primer acte. 
 

HHIIMMNNEE  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIITTAATT  VVAALLEENNCCIIAANNAA  
 

L'Himne de la Comunitat Valenciana és l'himne que es va utilitzar en l'Exposició Regional Valenciana de 1909, 
aprovat pels alcaldes dels ajuntaments d'Alacant, Castelló de la Plana i València al maig de 1925. Té música de José 
Serrano i lletra, en castellà i valencià, compostes totes dues per Maximiliano Thous Orts, sent les dos oficials. En la 
seua composició inclou l'antic himne de la Ciutat de València del segle XVI. Va ser conegut com a Himne Regional 
Valencià fins a l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana al 1981. 
 

 


