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NOTES AL PROGRAMA

Els  segles  XIX  i  XX  en  van  portar  multitud  de  propostes  artístiques  i  de  vies
d'expressió. No obstant això, la característica que va unir a tots els nous estils va ser la
recerca de la identitat personal. Cada compositor es va esforçar per tindre el seu propi
estil i la seua pròpia personalitat i molts d'ells van buscar en les arrels folklòriques del
seu  territori  el  material  amb el  qual  modelar  el  seu  llenguatge.  Dvorak  (República
Txeca),  Bartók  (Hongria),  Falla  i  Albéniz  (Espanya)  van  ser  alguns  dels  màxims
exponents dels estils nacionalistes.

Per a aquest concert, l'Ateneu Musical de Cocentaina ha preparat un programa basat en
les  transcripcions  de  la  música  d'aquests  grans  autors  fonamentat  en  les  arrels,  la
identitat  i  el  folklore,  on les  danses,  la  música  folklòrica,  els  ritmes  identitaris  i  el
caràcter popular es combinen i estilitzen en el fet artístic. El programa es tanca amb la
Suite de l'òpera dels 3 penics del compositor alemany Kurt Weill.  Weill,  compositor
qualificat per Hitler com a «artista degenerat», tenia la creença que la cultura s'havia de
dirigir a un públic més ampli sense distinció de classes. Tal com cita el musicòleg D.
Kopplin, el resultat va ser una obra de teatre musical en col·laboració amb el dramaturg
Berthold Brecht, que celebrava als lladres i als rufians, centrant-se en personatges com
Mackie Messer (Mack el Ganivet), un lladre poc glamurós que somiava amb la glòria;
Weill es va basar en la música popular dels cabarets de Berlín dels anys 20 (una música
decididament  inspirada en el  jazz americà).  Mitjançant  Tangos,  Balades,  Fox-Trott  i
Cançons, Weill acosta al teatre la música del carrer i viceversa.

PROGRAMA
ATENEU MUSICAL DE COCENTAINA

Director: José M. Fayos Jordán

Ensemble de saxofons
Serenade for Winds ……………………………..... A. Dvorak (Arr. Larocque)

1. Moderato quasi alla marcia
4. Finale. Allegro molto

Ensemble de Clarinets
Romanian Folk dances  …………………………… B. Bartók (Arr. Shigeta)
Lakme (Duetto de les flors) ……………………… L. Delibes (Arr. Zehar)



Ensemble de vent fusta
Espanya  ………………………………………..…… I. Albéniz

1. Malaguenya
2. Zortzico

Cançons populars espanyoles  …………………… M. Falla
1. El paño moruno
2. Nana

La vida breve  ……………………………………… M. Falla
Danza española 

Ensemble mixt
Little  Threepenny Music …………………………… K. Weill

1. Overture 
2. Die Moritat of Mack the Knife 
3. Anstatt dass-Song
4. Ballad of the Easy Life 
5. Polly's Song 
6. Tango-Ballade 
7. Kanonen Song 
8. Threepenny Finale


