
ORQUESTRA DE VENTS FILHARMONIA 
  
        L’Orquestra de Vents FILHARMONIA naix en abril de 2002 per iniciativa 
dels alumnes de Direcció de Banda de l’Escola Comarcal de Música de la Vall 
d’Albaida. Aquest departament aborda l’estudi de la música original per a 
formacions d’instruments de vent tal i com es desenvolupa a diferents plans 
formatius en diversos països europeus o americans. Estem immersos en un 
ambient cultural on la Banda ha exercit i exerceix un paper fonamental que cal 
conservar i evolucionar. Amb l’objectiu d’oferir un treball professional i de 
difusió del gènere musical bandístic, l’OV Filharmonia inicia un projecte marcat 
fonamentalment per treballar l’especificitat de la banda tot interpretant 
repertori original clàssic i contemporani que o be no s'ha escoltat mai o s’ha 
programat en contades ocasions per la seua dificultat tècnica o be per la seua 
estètica allunyada de la imatge estereotipada de les bandes de música. Fer de 
la banda una eina per a la nostra cultura contemporània significa aprofitar 
l’herència rebuda i atorgar-li el paper que els nostres temps li demanen amb 
una mira cultural i artística ben ampla. 
 
      Aquesta formació està integrada per músics professionals vinguts d’arreu 
distintes comarques del País Valencià i de comunitats autònomes veïnes amb 
l’anhel de fer música per a banda i gaudir-ne del seu conreu. El concert de la 
seua presentació tingué lloc el 30 de juny de 2002 a l’Auditori Municipal de 
Castelló de Rugat (La Vall d’Albaida). Han actuat a la programació musical del 
TAMA (Teatre Auditori Municipal d’Aldaia), a l’Auditori de Castelló de Rugat, 
al Concert de Festes que organitza l’Ajuntament d’Ontinyent, Teatre 
Echegaray d’Ontinyent, Auditori de Cox, Auditori El Teular de Cocentaina o al 
Centre Cultural de Muro. Tenen enregistrats diversos CD’s com ara: 
Monografia de Rafael Mullor, Encuentros, La Colla d’Ontinyent, Dutch Master 
Suite, Canticles, The Puccini Legacy (Ed. De Haske, amb la col·laboració de 
Johan de Meij i els solistes Jörgen van Rijen i Ben van Dick), Cesarini & OVF in 
live! (amb el mestre Franco  Cesarini com a compositor i solista de flauta). 
Enregistraren un DVD en directe al Certamen Internacional de Bandes “Vila de 
La Sénia” tot actuant sota la direcció del mestre nordamericà Eugene 
Corporon i del compositor holandès Johan de Meij. L’OV Filharmonia està 
dirigida des de la seua fundació per José Rafael PASCUAL-VILAPLANA. 
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NOTES AL PROGRAMA 
El Istituto Superiore Europeo Bandístico (ISEB) amb seu a Mezzorocorna (Itàlia) és una 
institució creada fa més de quinze anys per a la formació de directors de banda. Per les 
seues aules han passat centenars de directors de distints païssos europeus i fins i tot 
d’Amèrica Llatina. En l’organigrama de l’institut es realitzen exàmens finals als 
alumnes de tercer  i quint any en col.laboració amb distintes formacions bandístiques. 
Entre elles hi han participat orquestres de vent com la Banda Sinfónica Portuguesa, la 
Leipzig Rundkunk Brassorchestra, la Banda Militar de Luxemburg, la Banda Santa 
Cecília d’Eijsden (Holanda),… I en aquesta ocasió, l’ISEB ha demanat la participació de 
l’Orquestra de Vents FILHARMONIA la qual ha estat orquestra pilot els darrers tres dies 
en la Master Class que el professorat d’ISEB ha desenvolupat a les instalacions de la 
S.U.A.M. d’Ontinyent. I avui els presentem el concert que servirà d’examen a diferents 
alumnes de l’ISEB. 
 
El concert començarà amb una obra del mestre nordamericà Dana Wilson (1946), 
doctor en música per la Eastman School of Music i professor de composició al Ithaca 
College of Music. Guanyador del Sudler Prize amb la seua prestigiosa Piece of Mind, la 
seua producció destaca per la barreja de la música jazz amb diverses estètiques i 
tradicions. En Shakatta ens convida a una viatge sonor per les cultures ancestrals 
australianes que veneren el conreu de la música com l’única via d’equilibri entre l’home 
i la terra. Seguirem amb Gloriosa, del mestre japonés Yasuhide Ito, un dels pedagogs i 
compositors més importants del moment. Amb aquesta partitura i tot prenent un 
“cantus firmus” gregorià  com a base, ens narra la història dels Cripto-Cristians 
japonesos, aquells que s’amagaven per conreal el culte cristià davant les pressions del 
govern a l’Era Edo (1603-1897). La música religiosa cristiana es barreja amb 
ambientacions del folklore japonés en uns pentagrames rics en colors i efectes 
narratius. Continuarem amb un dels compositors valencians més emblemàtics dels 
últims trenta anys, el socarrat de Cocentaina, J. Vicent Egea Insa. La seua música 
oberta des dels inicis al jazz i a les noves harmonies, s’evidencia en la maduresa d’una 
partitura com Contestània Ibèrica, on aquestes influencies es posen al servei d’una 
narració peculiar de la història del seu poble. Hi trobarem vestigis de música arcaica, 
música àrab i música medieval amb un estil peculiar ple de recursos creatius on la 
tímbrica i el ritme es conjuguen de forma molt peculiar. I per concloure, la poesia de 
Miguel Hernández es farà so amb les notes d’un eclèctic i ple de lirisme Santiago 
Quinto Serna. Amb la Rapsodia Hernandiana la música ens descriu la vida del poeta 
oriolà, amant de la seua terra i de la seua gent, empresonat per una vida complicada i 
difícil que conclogué amb una gran tristesa emmarcada en la freda estança d’un 
calabós d’Alacant. Aquesta tristor es converteix en art sublim amb els versos que, sens 
dubte, contagien de poesia aquesta meravellosa partitura plena d’ofici i d’un gran 
ressò poètic. 

  
 

PROGRAMA 

Músiques d’arrel 
 
Dana WILSON (1952) 
SHAKATTA: Singing the World into Existence (2003) 
Director: Marco REGOSA 
 
Yasuhide ITO (1960) 
GLORIOSA (1990) 
1. Oratio 
2. Cantus 
3. Dies Festus 
Directors: Rustam KEIL, Humberto PAILOS i Dietmar RAINER 
 
J. Vicent EGEA INSA (Cocentaina, 1961) 
CONTESTÀNIA IBÈRICA (2007) 
Director: Manuel BERNAL-NIETO 
 
Santiago QUINTO SERNA (1971) 
RAPSODIA HERNANDINA (2010) 
Primer Premi del III Concurs Internacional de Composició per a Banda 
“Vila de Muro” 
Directors: Jaume PASCUAL SIRERA i Borja MARTÍNEZ ALEGRE 

 

 


