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CONCERT DIDÀCTICCONCERT DIDÀCTICCONCERT DIDÀCTICCONCERT DIDÀCTIC    
    

Banda Juvenil Unió Musical CarletBanda Juvenil Unió Musical CarletBanda Juvenil Unió Musical CarletBanda Juvenil Unió Musical Carlet    
    

Divendres Divendres Divendres Divendres 7777 d d d de maig e maig e maig e maig  de 2010 de 2010 de 2010 de 2010, 15:30h, 15:30h, 15:30h, 15:30h    
    

Centre Cultural “Enric Valor”Centre Cultural “Enric Valor”Centre Cultural “Enric Valor”Centre Cultural “Enric Valor”    
    

BenifaióBenifaióBenifaióBenifaió    
____________________    

    
    
    

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

    
HERCULES                                                                                        Alain Menken 
 
LA RENAISSANCE                                                                             Claude Gervais                                                             
 
AIDA                                                                                              Guiseppe Verdi 
 
EL TORICO DE LA CUERDA                                                           Luís Serrano Alarcón 
 
CONCERTO D’AMORE                                                                        Jacob de Haan 
 
TRES HOJITAS                                                                                  Arr: Enric Moltó 
 
ALELUIA K. 165                                                                                  W. A. Mozart 
 
EL CARAGOL “MI, FA, SOL”                                                                  Ferrer Ferran 
 
DANSA DEL PVC                                                                                   Enric Moltó 
 
HOLIDAY ON JAMAICA                                                                                      Hans Fillinger 

 
 
 

Director: Enric Moltó RomeroEnric Moltó RomeroEnric Moltó RomeroEnric Moltó Romero    

    

 Presentador: EEEEduard Hurtado Monteroduard Hurtado Monteroduard Hurtado Monteroduard Hurtado Montero    
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Explicació didàctica de les obresExplicació didàctica de les obresExplicació didàctica de les obresExplicació didàctica de les obres    
    

HERCULES HERCULES HERCULES HERCULES     

És un arranjament de la banda sonora de Walt Disney de Alan Menken. Peça 

que ens servirà de Obertura, és una música molt fresca i simpàtica.    

    

LA RENAISSANCELA RENAISSANCELA RENAISSANCELA RENAISSANCE        (RENAIXEMENT) 

És una Pavana d’Anglaterra composada per Claude Gervaise. Amb forma 

AABBCC, podem treballar el següent ritme amb percussió corporal: 

 

A: Dits 

B: Muscles amb braços creuats  

C: Cames 

 

El RENAIXEMENT és el període comprés entre 1400 i 1600 on ressorgeixen antics corrents. La 

música vocal aconsegueix el màxim esplendor. En la música sacra destaquen la  MISA i el MOTET, i en 

la profana les CHANSONS i el MADRIGAL. Els instruments comencen a exercir un paper important: el 

RICERCAR, PRELUDI o TOCATA. Les  danses més populars foren la PAVANA i la GALLARDA. El compositor 

més productiu fou ORLANDO DI LASSO, també altres com: Palestrina, Desprez, Praetorius, Susato,etc 

    

AAAAIDAIDAIDAIDA    (ROMANTICISME) 

Popular marxa de l’Òpera del compositor italià. Podem demanar que la 

preparen en flauta.  

 

També demanarem als alumnes que marquen el compàs de 4: 

 

 

1                       2                                3                       4            
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Els músics del ROMANTICISME busquen l’originalitat, l’emoció, evocar somnis i inspirar-se en la 

Natura. Giuseppe VERDI  (Itàlia 1813-1901). Estudià música al seu poble i és rebutjat pel Conservatori 

de Milà. Als 26 anys estrenà la primera òpera.  Després de perdre la seua dona i dos fills es dedica  a 

escriure òpera.  Destacarem del seu repertori: Aida, Nabucco,  Il Trovatore, i  Rigoletto. La gent  de tota 

Itàlia cantava la seua música.      

 

EL TORICO DE LA CUERDAEL TORICO DE LA CUERDAEL TORICO DE LA CUERDAEL TORICO DE LA CUERDA    

                És un Pasdoble de Luis Serrano Alarcon, que comença amb un solo de trompeta. 

Aprofitarem per a explicar la familia del vent metall.vent metall.vent metall.vent metall.    

  

    CONCERTO D’AMORECONCERTO D’AMORECONCERTO D’AMORECONCERTO D’AMORE    

Música del compositor holandés Jacob de Haan que combina motius basats en 

el Barroc i per altra banda ritmes més actuals com el Swing. 

 

A Nova Orleans els funerals són amb música alegre i acompanyats per les “Marching Bands”. 

Al segle XIX a Nova Orleans, conviuen diferents races i cultures: francesa, africana, caribenya… on es 

barregen els instruments europeus, els ritmes africans, la síntesi caribenya i altres elements, naixent 

una nova música anomenada JAZZ.  

    

    TRES HOJITASTRES HOJITASTRES HOJITASTRES HOJITAS    

 Cançó popular instrumentada per Enric Moltó i que interpretarem amb la 

colaboració del cor. Aprofitarem per explicar la veu la veu la veu la veu i el cant coral.  

 

ALELUIA ALELUIA ALELUIA ALELUIA (CLASICISME) 

Forma part de la Cantata Exultate, Jubilate KV 165 de Mozart. Podem enseyar el 

tema per a que el reconeguen mitjançant la següent cançó: 

 

Presentarem els instruments de vent fustavent fustavent fustavent fusta    
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EL CLASSICISME abasta des de la mort de Bach fins 1820. Al classicisme la música passa a ser 

més senzilla, buscant l'elegància i l'equilibri. Haydn, Mozart i Beethoven, foren compositors més 

representatius.   

Wolfang Amadeus MOZART,ascut a Salzburg (Àustria) al 1765, fou fill d’un altre compositor: 

Leopold. De menut, junt la seua germana i el seu pare recorregué Europa tocant per totes les Corts com 

un xiquet prodigi. Visqué pocs anys (35!) Deixant escrites 16 òperes, 41 simfonies i moltes obres de 

cambra. La seua música barreja vitalitat i bellesa melòdica amb una gran perfecció tècnica.  

    

EL EL EL EL CARAGOL MI, FA, SOLCARAGOL MI, FA, SOLCARAGOL MI, FA, SOLCARAGOL MI, FA, SOL    

És una peça que el prestigiós compositor valencià Ferrer Ferran dedica al 

xiquets. El caragol representa la llarga i lenta carrera de la música. Les primeres lliçons 

musicals comencen amb le notes sol-mi, després la, fa,etc.  

Podem cantar en classe la primera frase per que la coneguen: 

 

    

DANSA DEL PVCDANSA DEL PVCDANSA DEL PVCDANSA DEL PVC    

Forma part d’una peça titolada DEIXALLFONIA, d’Enric Moltó, on els 

protagonistes son els instruments que utilitza la indústria o la construcció en el seu 

quefer diari, en este cas, tubs de PVC. 

 

HOLIDAY ON JAMAICAHOLIDAY ON JAMAICAHOLIDAY ON JAMAICAHOLIDAY ON JAMAICA    

Música festiva que ens servirà per presentar els instruments de percussió percussió percussió percussió     

convencional. 
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RECOMANACIONS PER AL CONCERTRECOMANACIONS PER AL CONCERTRECOMANACIONS PER AL CONCERTRECOMANACIONS PER AL CONCERT 

    

• Vas acudir a un concert de música. Has de saber que este mateix concert, per molt que 

s'intente, mai es repetira. Aprofita-ho!.  

• Intenta arribar al teatre o auditori amb un míním d'avanç de deu minuts sobre l'hora 

de començament. Este temps et farà falta per a ocupar la teua butaca i, potser, 

atendre algun imprevist.    

• Escoltar. Esta paraula té summa importancia. No hi ha prou en sentir, cal ficar la major 

atenció.    

• Silenci. És el marc per a fer la música. És el quadre blanc on un pintor fa la seua obra 

d’art.    

• Concentra't en el paper que jugues com a públic en el concert. Els músics son els 

encarregats d'interpretar, el presentador t'ajuda a entendre el que va succeint i inclús 

pot invitar-te a participar en l'espectacle. Tu ja saps el que has de fer: prestar en tot 

moment la major atenció.  

• Intenta disfrutar al maxim de l'últim so interpretat pels músics al final de cada tema 

musical. Domina els impulsos que et porten a aplaudir sobre la música. Pren-te un 

temps de reflexió, i després, si ho trobes oportú, aplaudix.  

Si tens en compte estes recomanacions voras que les experiències obtingudes durant el 

concert han valgut la pena. Clar que si!  

Ànim i a disfrutar de la música. 

 


