


 Finlàndia de J.Sibelius (8 ').
            
 Simfonia No.2 de J.Brahms (45 ').
      I. Allegro non troppo.
      II. Adagio non troppo.
      III. Allegretto grazioso (quasi Andantino).
      IV. Allegro amb Spirito.

PROGRAMA DEL CONCERT



FINLÀNDIA de JEAN SIBELIUS es desenvolupa amb un ritme i estil turbulents, amb gran càrrega orquestral,
simbolitzant l'opressió i lluita del poble finès, finalitzant en un himne d'esperança. Aquesta peça va ser composta amb
motius patriòtics, per mobilitzar l'oposició popular a la revocatòria de l'autonomia finlandesa pel govern de l'Imperi Rus.
Possiblement la peça més famosa del poema simfònic és l'himne final, conegut com a himne "Finlàndia". Aquest himne
va ser convertit en una peça orquestral separada pel propi Sibelius, i el 1941 Veikko Antero Koskenniemi va escriure la
lletra per la que avui és conegut.

La SINFONIA NO.2 EN RE MAYOR OPUS 73  va ser composta per JOHANNES BRAHMS  en l'estiu de 1877 durant
una visita als Alps austríacs. La gestació d'aquesta obra és molt curta en comparació als quinze anys emprats pel
compositor per completar la seua primera simfonia. El primer moviment va ser enviat a Clara Schumann, amb qui va
tenir una profunda relació intel·lectual i artística de tons amorosos no del tot aclarits, que va predir que l'obra tindria una
gran acollida. L'obra es desenvolupa en un clima aparentment bucòlic, sovint comparada amb la Sisena Simfonia
(Pastoral) de Ludwig van Beethoven, si bé posseeix una profunda malenconia que l'aproxima a la personalitat del
compositor, combinació de seguretat de si mateix, d'humilitat i honestedat però alhora certa reserva. El seu amic
Theodor Billrot, músic aficionat, va comparar la simfonia a un retrat de l'ambient rural de Portschach, localitat a la qual el
compositor s'havia retirat per crear-la. La data de la primera execució pública va ser el 30 de desembre de 1877, a
Viena, sota la direcció de Hans Richter. La entusiasta resposta de públic vienès va fer que es repetira el tercer
moviment.

NOTES AL PROGRAMA:



La Unió Musical de Llíria va ser la primera societat que va fundar en
1981 una orquestra formada exclusivament per músics que havien
iniciat els seus estudis a l’escola de música de la societat. El seu
primer director va ser el mestre Bernardo Adam Ferrero i el seu primer
concert va ser el 26 de juny de 1982. L’any següent commemora el seu
primer aniversari oferint un concert a la Reina Sofia al Palau de la
Zarzuela i al 1984 va oferir un concert amb la presència del president
del govern en els jardins del Palau de la Moncloa.

Durant tots aquests anys, entre els programes realitzats, cal destacar
«el Messies» d’Haendel juntament amb el «Soman Fairfield Corale»
(EUA) o actuacions en el cicle «Sagunt a escena», promogut per la
Generalitat Valenciana, al Palau de la música de València i al Saló de
Cristall de la ciutat de València. També cal destacar l’estrena mundial
de la «Cantata» de l’autor Salvador Doménech a la sala Iturbi del
Palau de la música de València, juntament amb un conjunt Coral de
més de 150 veus, que posteriorment es va estrenar a l’Auditori de la
ciutat de Torrent. També ha participat en la cloenda del Campionat
d’Europa Indoor d’atletisme celebrat al Velòdrom Luis Puig a València.

Ha realitzat gires per Espanya, Europa i Sud-Amèrica, destacant la
seua gira per Alemanya en 1996, els concerts oferits en 1999 en el
Festival Internacional de joves orquestres organitzats per Nayo i
celebrats a les ciutats escoceses d’Edimburg i Glasgow, així com la
gira per França durant el mes de juliol de 2001.

També cal destacar el recorregut celebrat a Cuba en 2005 amb dos
concerts, en el «Amado Roldan» i en la catedral de «San Francisco».
Al Nadal de 2005 va participar amb l’Orfeó universitari de València i la
soprano Maria José Cifre Llull interpretant el «magnificat» de John
Rutter. Al maig de 2013 van realitzar un concert amb el cantautor
valencià Pau Alabajos.

A més, cal destacar la presència com a director convidat del director
internacional Yaron Traub en el concert de Nadal de 2018 i l’actuació
com a solista del violinista Vicente Huerta i el director invitat Álvaro
Albiach, tots dos músics criats a la societat, en el concert de Nadal de
2019. Al desembre de 2020, va protagonitzar una gala lírica junt la
soprano Montserrat Martí Caballé i el tenor Javier Palacios i al març de
2021, ha actuat al costat de la cantaora Lídia Plaza i el guitarra Rafael
Serrallet, en aquesta ocasió sota la batuta d'un altre volgut músic de la
Unió, Jose Miguel Rodilla.

El 2 de febrer de 2020, l’Orquestra Simfònica va participar en el «IV
Concurs d’orquestra Bankia de la Comunitat Valenciana», en el qual
obté el Premi a la millor orquestra en la categoria «Martín i Soler»,
rebent també el seu director Pascual Cabanes Fabra el Premi al millor
director de la categoria.

Des de la seua fundació en 1981 l’Orquestra Simfònica de la Unió
Musical ha estat dirigida per Bernardo Adam Ferrero, Pablo Sánchez
Torrella, Francisco Cabrelles Romero, Enrique Artiga Francés, Miguel
Gorrea Barea, José Miguel Micó Castellano, Constantino Martínez
Orts, Anselmo Antonio Villaroya Vilar, Jordi Bernácer Valdés, Juan
Pablo Hellin Chaparro, Hilari García Gàzquez, Francisco Llopis Agustí,
Ernesto Verdeguer Ortiz i Beatriz Fernández Aucejo. Des de l’octubre
de 2018 el director titular de l’Orquestra Simfónica és Pascual Cabanes
Fabra.

www.uniomusicaldelliria.com

ORQUESTRA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA



Neix a Llíria (València) el 1985. El 2007 obté el Títol Superior de
Trompa al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid. Com
trompista, ha col·laborat amb l'Orquestra Nacional d'Espanya,
Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola o Orquestra Simfònica
del Principat d'Astúries, entre d'altres, sota la direcció de directors
com Josep Pons, Marc Albrecht, Kazushi Ono, Arturo Tamayo,
José Ramón Encinar, Nacho de Paz, etc. A més, també ha
treballat amb altres directors com Zubin Metah, Enrique García
Asensio, Antonio Ros Marbà, Maximiano Valdés, Álvaro Albiach,
José Miguel Rodilla, Jordi Bernàcer, Salvador Brotons, Rafa Sanz-
Espert, Bernardo Adam Ferrero, Ferrer Ferran, Hilari García , etc.

Al desembre de 2015 obté el diploma de Llicenciat en Direcció de
Banda amb distinció per l' "Associated Board of the Royal Schools of
Music" de Londres (ABRSM) i al desembre de 2017 obté el diploma
de Llicenciat en Direcció d'Orquestra per la mateixa institució. A
l'abril de 2017 obté el Màster Universitari en Investigació Musical per
la Universitat Internacional de València (VIU). De 2017-2019 estudia
direcció d'orquestra a l'Acadèmia de Direcció Orquestral Opus 23
amb els mestres Miguel Romea i Andrés Salado.

A més ha realitzat cursos o masterclass de direcció d'orquestra i
banda amb els mestres A. Valero-Castells, Salvador Brotons,
Fernando Bonet, Savador Sebastiá, Pascual-Vilaplana, R. Sanz-
Espert, Rubén Gimeno, Cristobal Soler, Sergio Alapont, Álvaro
Albiach, José Miguel Rodilla, Roberto Forés, Yaron Traub, John
Carewe, Arturo Tamayo, José Luis Temes i Yi-Chen Li. Durant la
temporada 2018-19 va ser director assistent de la Jove Orquestra
Simfònica de la FSMCV i director resident de la Setmana de Música
Religiosa de Conca. Ha actuat com a director en espais com el Palau
de la Música, Palau de les Arts, Auditori de Conca i multitud
d'auditoris i teatres de la Comunitat Valenciana i de tota la geografia
espanyola, dirigint a solistes com Montserrat Martí, Javier Palacios,
Javier Bonet, David Pons, Manuel Segarra, José Manuel León,
Vicente Moros, Lucía Ventimilla, etc.

Al febrer de 2020 obté el Primer Premi en la categoria Martin i Soler
del IV Concurs Bankia d'Orquestres de la Comunitat Valenciana amb
l'Orquestra Simfònica Unió Musical de Llíria, així com el premi al
millor director d'aquesta categoria.

En l'actualitat, és director titular de l'Orquestra Jove i de l'Orquestra
Simfònica de la Unió Musical de Llíria, director artístic i musical
d'Harmonie Ensemble, director pedagògic i coordinador de
l'Acadèmia Internacional de Direcció d'Orquestra "José Collado" i
Màster de direcció d'Orquestra ESMAR, i director de la Banda
Simfònica del Centre Instructiu Musical de Mislata.

Assidu convidat a diferents orquestres i festivals, entre els seus
pròxims compromisos cal destacar les actuacions com a director
convidat en l'Orquestra Simfònica de El Cairo (Egipte), l'Orquestra
Filharmònica d'Acapulco (Mèxic), Orquestra de Cambra de Lomza
(Polònia), Orquestra di Matera i della Basilicata (Itàlia), al Rosburgo
Music Festival (Itàlia), etc.

PASCUAL CABANES FABRA 

www.pascualcabanesfabra.com


