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PPRROOGGRRAAMMAA  
 

PRIMERA PART 
 

 DÍAZ NAYA (*) .................................................................................. Francisco Signes Castelló (1942) 
Pasdoble  
 

 THE COMPOSER OF STORMS (**) ......................................................... Jose Ignacio Blesa-Lull (1984) 
I – Adventures in Paris 
II – Trip to the Moon Island 
III.- The melody of the soul amd the alchimist 
 
Obra encàrrec de l’Associació M. Ciutat de Benicarló per a la seua participació al 44 Certamen Internacional Vila d’Altea 2017 
 

SEGONA PART 
 

 ALJAMA .......................................................................................................................... Ferrer Ferrán (1966) 
2 Episodis simfònics per dolçaina i banda  
I - La batalla del Sucro 
II - Dança dels conqueridors 
 
Solista: Miguel Maura Ruiz 
 

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

 POETA Y ALDEANO ................................................................................... Franz  von Suppé (1819 - 1895) 
Obertura 
 

 HIMNE DE LA COMUNITAT VALENCIANA ..................................... José Serrano Simeón (1873 - 1941) 
 
 
 

Director: Pablo Anglés Galindo 
 

Director convidat: Jose Ignacio Blesa-Lull 
 
 
 

(*) Primera audició 
(**) Estrena absoluta. 

 
 



DÍAZ NAYA 
  
Pasdoble dedicat a l'amic del compositor i destacat pintor gallec César Díaz Naya, que es va enamorar de la llum del Mediterrani i 
que resideix en la ciutat de Castelló. Va ser compost l'any 2010 i estrenat eixe mateix any per la Banda Municipal de Castelló en 
l'Auditori de d’aquesta ciutat. 
  

THE COMPOSER OF STORMS 
  
Esta simfonia és un encàrrec de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, per a la seua participació al 44 Certamen Internacional 
Vila d’Altea 2017. Està inspirada en la novel·la El compositor de tormentas d'Andrés Pascual. Lluny de tractar de descriure la 
història de forma programàtica, l'autor intenta traslladar les nombroses referències musicals del llibre a la composició. Per exemple, 
la busca de la Melodia de l'Ànima (que vèrtebra tota la història) se transforma en una sèrie de tretze sons tractada de forma lliure. 
L'aparició en la novel·la dels compositors M. A. Charpentier i J. B. Lully propícia l'aparició de cites d'obres d'estos dos autors en la 
simfonia. I la descripció d'un “ritme incessant” a l'arribada a la Illa de la Lluna, incitava a la inclusió d'un ritme característic que 
podrem escoltar al llarg dels tres moviments d'esta obra, que s'interpreten sense interrupció.  
  

ALJAMA 
  
De la veu àrab “Aljama”, que vol dir poble de moros, deriva el nom  d’Algemesí, poble asegut a la vora del riu Xúquer (Sucro) al 
Sud de la ciutat de València. Basant-se en el nom d’Algemesí, sorgeix el principal motiu de l’obra. Apareix de la següent manera: 
AL (la) – GE (sol) – MI (mi) – SÍ (si). Aquest motiu amb les seus transposicions és el material bàsic que serveix per fer totes les 
melodies i girs utilitzats en aquesta obra.  
És una obra descriptiva que narra dos episodis que han marcat un fet històric a la ciutat d’Algemesí: I La Batalla del Sucro, situada 
a l’època de dominació dels romans, entre les tropes de Pompeyo i les de Sartorio i II, La Dansa dels conqueridors: El rei en 
Jaume fa una expedició al Xúquer per provar l’energia dels seus defensors. De camí vers la Ribera acampen en diferents llocs i ací 
és on apareixen les danses dels conqueridors.  
  

THE SEVENTH NIGHT OF JULY 
  
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. 
  

PPOOEETTAA  YY  AALLDDEEAANNOO  
  
Aquesta obertura correspon a una comèdia amb cançons en tres actes de 1846 i basada en el llibret de F. Kàiser. Va comptar des 
del moment del seu estrena, amb el beneplàcit de la crítica musical de llavors i ha sigut usada en bandes sonores de pel•lícules, a 
més de ser interpretada ben sovint en els concerts simfònics populars. Franz Von Suppé, compositor i director d'orquestra austríac 
del període clàssic romàntic, va compondre en total 8 òperes, 27 operetes i 180 farses, ballets, vodevils i altres obres escèniques i 
cançons 
  

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. 
  


