
 

TRADICIONAL CONCERT DE DIUMENGE DE RAMS 
Diumenge 20 de març del 2016 – 12 h 

PLAÇA DE SANT JOAN 
 

UN VIATGE MUSICAL PEL MÓN 
BBAANNDDAA  JJUUVVEENNIILL  ““CCIIUUTTAATT  DDEE  BBEENNIICCAARRLLÓÓ”” 

 
 
 

 
 

 Casablanca ................................................................................................... Herman Hupfeld (1894 – 1951) 
Tema de la banda sonora 
 
 
 
 

 Éxodo ................................................................................................................... Ernest Gold (1921 – 1999) 
Tema de la banda sonora 
 

 
 
 

 Zorba el grec (*) ...................................................................................................... Mikis Theodorakis (1926) 
Tema de la banda sonora 
 
 
 
 

 Amarcord (*) .............................................................................................................. Nino Rota (1911 - 1979) 
Tema de la banda sonora 
 
 
 
 

 Barcarola (dels Contes de Hoffman) ........................................................ Jacques  Offenbach (1819 - 1880) 
Barcarola 
 
 
 
 

 Pomp and Circunstance .................................................................................... Edward Elgar (1857 – 1934) 
Marxa 
 
 
 
 
 

 No llores por mi Argentina .................................................................................. Andrew Lloyd Weber (1948) 
Tema del musical  

 
 
 
 
 

 El manisero (*) ................................................................................................. Moisés Simons (1889 – 1945) 
Rumba  
 

 
 

 
 

 Copacabana ................................................................................................................. Barry Manilow (1943) 
Tema 
 
 
 
 

 Benicarló.................................................................................................... José Ramón Arnau (1910 - 1977) 
Pasdoble  

 

Director: Pablo Anglés Galindo 

(*) Primera audició 
 



CCAASSAABBLLAANNCCAA  
 
Partitura que gira al voltant de la mítica cançó As Time Goes By, que serveix com leivmotiv. Durant la producció de la pel•lícula, el 
compositor es va negar a incorporar-la per creure que era una melodia simple i vulgar. El productor li va suplicar i Steiner va accedir, 
però va considerar que seria millor que eixa cançó constituiria la base essencial de la seua música, més enllà de la seqüència on es 
canta, de manera que la usaria quan els personatges mostraren el seu apassionat amor, donant-li a més cert to desesperat. Ho va 
adornar amb altres melodies, algunes de caire morisc, i va emprar també temes tradicionals 
 

ÉÉXXOODDOO  
 
Tema musical de la banda sonora de la pel·lícula amb el mateix nom estrenada en 1960 i composta per Ernest Gold. La pel·lícula va 
ser dirigida per Otto Preminger i està basada en la creació del modern Estat d'Israel en 1948, basat parcialment en fets històrics i 
també en la ficció de León Uris. El tema principal, dramàtic i solemne va aconseguir una gran popularitat i es complementa amb 
altres melodies d'influència hebrea, també molt serioses, que donen a la pel·lícula l'adequat to èpic. 
 

ZZOORRBBAA  EELL  GGRREECC  
 
Tema creat en 1964 per a la pel·lícula Zorba el Grec. En ell es mesclen les versions lentes i ràpides de la dansa Hasapiko, on 
l'acceleració és la seua característica més destacable. La dansa i la música creada per Mikis Theodorakis també se la coneix com la 
dansa de Zorba. 
 

AAMMAARRCCOORRDD  
 
Amarcord és una pel·lícula franc-italiana de 1973, escrita i dirigida per Federico Fellini, amb guió de Tonino Guerra i música de Nino 
Rota i que va guanyar l’Oscar a la millor pel·lícula estrangera al 1975. El llarg metratge compte la història d'alguns personatges que 
viuen en la fictícia ciutat de Borgo, basada en la ciutat de Rímini, ciutat natal de Federico Fellini, durant el període de la Itàlia feixista 
en la dècada de 1930. Amb l'aparença inicial de la típica pel·lícula costumista italiana, no tarda a adquirir una dimensió d'ironia, farsa 
i esperpent. El títol del film vol dir literalment jo em recorde . 
 

BBAARRCCAARROOLLAA  ((DDEELLSS  CCOONNTTEESS  DDEE  HHOOFFFFMMAANN))  
 
Els Contes d'Hoffmann va ser l'última composició de Jacques Offenbach, la seua única òpera i sens dubte la seua obra més famosa, 
a la que va dedicar gran temps en el final de la seua vida. Va ser presentada al públic per primera vegada en 1881, després de la 
seua mort a l'octubre de 1880. La composició es basa en un llibret de Jules Barbier a partir dels relats d’Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann. La peça musical Barcarola forma part del tercer acte de l'òpera i té una gran originalitat, amb un poder musical 
excepcional que transmet una especial fascinació que ha permès fer-la coneguda en molts àmbits més enllà del operístic. 
 

PPOOMMPP  AANNDD  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCEE  
 
Pomp and circunstance, opus 39, és una sèrie de cinc marxes orquestrals compostes per Edward Elgar. La més coneguda és la 
Marxa núm. 1. Va ser estrenada en Londres en 190. En 1902 va ser adaptada per a la coronació del rei Eduard VII, incorporant el 
text de l'oda Land of Hope and Glory, tema molt identificatiu de la música britànica i del que escoltarem una adaptació. 
 

NNOO  LLLLOORREESS  PPOORR  MMII  AARRGGEENNTTIINNAA  
 
Tema principal del musical basat en l’obra de Broadway i versat en el personatge d'Eva Perón, esposa del president de la República 
d'Argentina que va captivar la població. Com a adaptació cinematogràfica d'un llibret i una música preexistent, la pel•lícula conté les 
mateixes melodies, arreglades i on es situa l'antològica Don't Cry for me Argentina. 
 

EELL  MMAANNIISSEERROO  
 
El manisero és una famosa cançó popular cubana que va donar al seu creador, Moisés Simons, reconeixement a nivell mundial. Ha 
venut més d'un milió de partitures i en 1943 ja havia generat més de 100.000 dòlars en drets d'autor. El seu èxit va portar a Estats 
Units i Europa a un furor per la rumba que es prolongaria fins als anys 1940. Rita Montaner va ser la primera a interpretar esta cançó 
en 1927. Les lletres estan basades en els "pregons" dels venedors de carrers i el ritme és un son. No obstant, en l'etiqueta dels 
discos està catalogat com una rumba. 
 

CCOOPPAACCAABBAANNAA  
 
Copacabana és una cançó del cantant nord-americà Barry Manilow. Va ser gravada per al seu disc Even Now, al 1978 i va ser 
escrita per Manilow, Jack Feldman i Brosse Sussman. Esta cançó també és coneguda com At the Cop, degut simplement a les 
primeres paraules de l'apegalós cor. El single va debutar en la revista Billboard Top 40, aconseguint l'octava posició del seu rànquing 
el 7 de juliol de 1978. Distint èxit va tindre el single al Regne Unit on només va aconseguir el lloc 42.Gràcies a l'èxit d'este tema, el 
disc de Manilow (el qual és l'únic fins a la data), va guanyar un Grammy al febrer de 1979. El títol de la cançó està basat en el famós 
club nocturn Copacabana. Ens compte la història de Lola, una corista, i del seu amant Tony, que era un cambrer del club.  
 

BBEENNIICCAARRLLÓÓ  
 
L'any 1954, José Ramón Arnau Añó, director de l'Agrupació Musical Santa Cecilia de Benicarló, va escriure un pasdoble a l'any 1965 
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 el duo de clarinets en el trio. 


