
Bona vesprada.  

Siguen benvinguts al segon i últim concert de la XXXII edició de les Jornades Musicals 
de l’Octavari de Sant Jordi; actes culturals amb els què, any rere any i de forma 
ininterrompuda des de  1979, posem punt i final a les celebracions de les festes en 
honor a Sant Jordi Màrtir, a qui com cantem en el seu Himne “con ferviente 
entusiasmo te aclaman en Bañeres por padre y Patrón”. 

En aquesta ocasió, gràcies a l’Institut Valencià de la Música i al Molt Il·lustre 
Ajuntament de Banyeres de Mariola, patrocinadors d’aquest concert, comptem amb 
l’actuació de la “Spanish Brass Bluur Metall”.  

Aquest Quintet de Vent Metall es fa formar l’any 1989, quan els cinc músics que hui 
ens acompanyen, van decidir crear un projecte musical innovador que han anat 
desenvolupant, al llarg dels anys, en els camps de la interpretació, la pedagogia i la 
creació musical.  

En la seua etapa com a professors de l’Acadèmia Internacional de Metalls “Ciutat de 
Vila-real”, van impartir classes a orquestres tant d’àmbit nacional com de la resta 
d’Europa, d’Àsia i d’Amèrica. 

Han creat l’acadèmia SPANISH BRASS, on imparteixen classes a músics de tota 
Espanya; classes que culminen cada any amb l’Spanish BrasSurround Torrent i el 
Festival SPANISH BRASS Alzira, esdeveniments on es reuneixen els solistes, grups i 
professors de metall de major renom internacional. 

La seua aposta per l’evolució i creació de noves músiques, els du a treballar i 
col·laborar tant amb compositors i artistes de reconegut prestigi, com amb joves de 
gran projecció. 

Han segut molts els països arreu de tot el món els qui, mitjançant els Festivals de 
Música i esdeveniments de gran rellevància, han pogut gaudir de les seues 
actuacions. Podem ressaltar, per la repercussió mediàtica de l’acte (ja que es va 
difondre a través de la televisió a més de 700 milions de persones), la seua 
participació a l’any 1995 en la Gala d’Entrega del Premis Príncep d’Astúries. 

Tant amb les seues publicacions discogràfiques, gravacions per a obres teatrals i 
bandes sonores, com amb els seus espectacles en directe, ens ofereixen una bona 
mostra de les múltiples facetes de la seua cultura musical.  

Totes aquestes dades són només una xicoteta pinzellada de la trajectòria 
professional d’aquestos cinc músics. 

Han segut varies les vegades que aquesta formació ha actuat a Banyeres; però esta 
és la primera en què tenim el plaer de gaudir de la seua interpretació a les Jornades 
Musicals. 

El programa que aquesta vesprada interpretaran per a tots nosaltres, és un versàtil i 
cuidat repertori que ens mostra les possibilitats del quintet de vent metall, i abraça 
bona part de la literatura musical. 

 



En la primera part del concert escoltarem: 

• Entrada de la Reina de Shaba, (fragment de l’oratori “Salomón”)de Georg 
Friedrich Haendel, i arreglos de Joshua Hauser. 

• Tocata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, i arreglos de Fred Mills. 
• Quinteto nº 1, (obra per a quintets de metall ) de Víctor Ewald. 
• Coplas de mi Tierra (obra d’aires valencians) de Manuel Palau, i arreglos de 

Francisco Zacarés. 
• I, per tancar aquesta primera part, Granada, d’Agustín Lara. 

Després d’un breu descans, ens oferiran les següents interpretacions: 

• Seguidillas, de la Sarsuela “La Verbena de la Paloma” de Tomás Bretón, i 
arreglos de Carlos Benetó. 

• Andaluza, també denominada Playera; de la “Danza española nº5” d’Enrique 
Granados, i arreglos de Maxi Santos. 

• Intermedio del sainet líric “La Boda de Luís Alonso” de Gerónimo Giménez, i 
arreglos de Francisco Zacarés. 

• De Cai, de Pascual Piqueras. 
• Chega de Saudade,  Bossa Nova d’Antonio Carlos Jobim, i arreglos d’Enrique 

Crespo. 

I finalitzaran el concert amb dues peces de jazz: 

• The Sidewinder, de Lee Morgan, i arreglos de Jesús Santandreu. 
• I, Handful of Keys, de Fats Waller. 

Abans de donar pas a l’actuació, i sent que aquest és l’últim concert de la nostra 
etapa com a junta directiva de la Confraria de Sant Jordi, volem reiterar el nostre 
més sincer agraïment en primer lloc, per contribuir amb el seu patrocini a la difusió 
de la cultura musical, a totes les institucions que fan possible la celebració d’estes 
jornades; i en segon lloc i, especialment, perquè al ser veïns ens uneix un nexe 
comú: Sant Jordi,... a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, Comissió de festes, 
músics, festers,... poble de Banyeres en general, el vostre incondicional i continuat 
suport a la institució a la que hem representat estos tres anys; a la institució que ens 
ha permés apropar-nos, d’una manera excepcional, al nostre patró Sant Jordi. I 
volem ressaltar que, encara que semble un esforç mantenir, i engrandir més si cap, 
la devoció d’un poble al seu patró, amb el somriure d’aprovació o la  paraula d’ànim 
que heu tengut de cara a nosaltres, heu convertit estos tres anys en una experència 
inoblidable. Ha segut tot un plaer i, sobretot,  un gran honor ser els custodis 
d’aquest gran tresor. 

Dit açò, i de igual manera que amb música vam començar les festes en honor a Sant 
Jordi, deixem que siga la música, continuant amb el seu paper d’alfa i omega, de 
principi i fi de la festa, qui pose el seu punt i final. Desitjant que estos cinc músics els 
facen gaudir amb el programa que ens han preparat per a l’ocasió, donem pas al 
quintet de vent metall SPANISH BRASS BLUUR METALL.  

Bona vesprada, gràcies per l’atenció que ens han dispensat i, fins sempre. 


