
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Made in U.S.A.” 
 
 

Rafael Agulló Albors, director convidado 

Domingo 15 de decembro de 2019 

12:00 h Teatro Principal 

Cabalgata de Reis 
Casiano Mouriño, director 

18:45 h Teatro Principal 
 

Concerto de Nadal 
 BMSC & Escolanía e Coro Cardenal Quiroga da Catedral 

José Luis Vázquez, director coros 

Casiano Mouriño, director 

21:00 h Igrexa San Francisco 

Traslado restos do Apóstolo 
 Casiano Mouriño, director  

09:30 h Praza do Obradorio 

Domingo  
05 

XANEIRO 

Luns   
30 

DECEMBRO 

Sábado  
21 

DECEMBRO 

Ciclo de Outono 
“En tempo cos ventos” 

Sábado  
04 

XANEIRO 

Concerto de Reis 
 BMSC & Escolanía e Coro Cardenal Quiroga da Catedral 

José Luis Vázquez, director coros 

Casiano Mouriño, director 

20:30 h Teatro Principal 



 

    

PROGRAMA 
I 

Aaron COPLAND (1900‐1990) 
FANFARE FOR THE COMMON MAN, (1942) 

George GERSHWIN (1898‐1937) Arr. T. Dokshitzer 
RHAPSODY IN BLUE, (1924) 

Alberto Busto Castaño, trompeta 

Leonard BERNSTEIN (1918 – 1990), Arr. I. Polster 
 FOUR DANCES FROM WEST SIDE STORY () 

I.‐ Scherzo, II.‐ Mambo 
III.‐ Cha – Cha, IV.‐ Cool (Fugue) 

II 
David HOLSINGER (1945) 

SCOOTIN’ON HARDROCK, (1999) 

Andrew BOYSEN Jr. (1968) 
SYMPHONY n. 4 (2006) 

 I.‐ Fast, II.‐ Smooth and Flowing 
III.‐ Scherzo and Trio, IV.‐ Fast 

Robert JAGER (1939) 
EPILOGUE: LEST WE FORGET, (1991) 

Rafael Agulló, nace  en Cocentaina  (Alicante)  comeza os  seus  estudos musicais  co  saxofón na  Escuela de 
Música da Unió Musical Contestana, para máis tarde continualos no Conservatorio Profesional de Onteniente e 
no Superior de Alicante. Amplia os estudos de saxofón con Mestres como Daniel Kientzy, Manuel Miján, Claude 
Delanghe, Pedro Iturralde, entre outros. No ano 2000 comeza a estudar dirección de banda na Escola Comarcal 
de La Vall d’ Albaida cos mestres José Rafael Pascual Vilaplana, Ramón García i Soler e José Vicente Asensi Seba 
para continualos máis tarde no European Institut of Music (Trento / Italia) donde finaliza os estudos superiores 
de dirección de banda no  ano  2006 da man dos mestres  Jan Cober,  Felix Harswith,  Franco Cesarini  e Carlo 
Pirola. Asiste a cursos de dirección de banda con mestres como Henry Adams, Eugene Corporon, Jan Van Der 
Roost,  Johan  de Meij, Alex  Schiillings  o Douglas  Bostock.  Estuda  composición  no  Conservatorio  Superior  de 
Música de Vigo, un máster de jazz na Escola Studio de Santiago de Compostela e  acabou os estudos superiores 
de dirección de orquestra no Conservatorio Superior de Música de A Coruña. 
Traballa  como profesor en diferentes Escolas da Comunidade Valenciana, na Escola Profissional de Viana do 
Castelo (Portugal), foi director titular da Agrupació Musical d’Ontinyent, Unió Musical de Busot e Unió Musical 
de Muro. É  invitado en distintas  formacións profesionais do noso país  (Banda Municipal de A Coruña, Bilbao 
Orkestra Sinfonikoa, Banda Municipal de Vitoria, Banda Municipal de Orense …) así como no estranxeiro (Banda 
Sinfónica Portuguesa, Orquesta Sinfónica do Conservatorio de Oporto, Radiofunk Blasorchestre Leipzig …). 
Na  actualidade  é  director da  Banda  e  Escola de Música Municipal de  Silleda  (Pontevedra),  realiza de  forma 
periódica  encontros  para  xóvenes músicos  en  Portugal,  é  profesor  de  dirección  na  JJMM  da  Vall  d’Albaida 
(Valencia), na Academia Europeia de Direcção de Banda  (Forno de Algodres  ‐ Portugal), e director  titular da 
Banda de Música de Pontevedra. 

Ciclo de Outono 

“A música do século XX no país das barras e das estrelas”
O patriotismo, a modernidade ou o jazz érguense coma símbolos da cultura e da historia 
máis recente dos EEUU. Elementos presentes tamén na súa música.  
Comezamos este percorrido dende a cidade de Nova York con A. Copland e esta fanfarria 
para metais e percusión. Unha das súas obras máis significativas, composta por encargo 
da Orquestra Sinfónica de Cincinnati para homenaxear aos combatentes da II Guerra 
Mundial.  
Tamén por encargo e artellada sobre un xénero que permite liberdade de acción e a 
inclusión de instrumentos alleos ao sinfonismo clásico está Rhapsody in blue. Non fai falta 
máis que escoitar a escala ascendente do clarinete para recoñecer a singularidade da obra. 
Algo que aplaudiu freneticamente o público asistente á súa estrea, entre o que se atopaba 
Stravinsky ou Rajmáninov.  
Un dos maiores coñecedores desta partitura de Gershwin foi Bernstein, servíndolle como 
fonte de inspiración para West Side Story. Este recoñecido musical de Broadway (1957) 
converteríase en película en 1961 sendo premiada e difundida por todo o mundo. Neste 
caso, catro serán os episodios seleccionados: dende o utópico mundo que imaxina Tony, 
ata a apaixonada loita de baile entre os Jets e os Sharks, o Cha-cha onde os protagonistas 
se namoran e, finalmente, a planificación da vinganza dos Jets. Curioso este último 
movemento, que de xeito case impensable pero formidable, mestura un tritono, un suxeito 
dodecafónico e un contrasuxeito baseado no bebop. 
Sen romper o carácter da primeira parte, Holsinger preséntanos esta rúa, outrora centro e 
núcleo de apoxeo, vido a menos case coma un pobo pantasma. Nestas tres pequenas 
danzas pretende imprimir certo carácter improvisatorio aludindo ao scat e ao jazz, baixo un 
ritmo cambiante e incisivo. 
Diametralmente oposta é a obra de A. Boysen Jr. Esta sinfonía para ventos e percusión en 
catro movementos afástanos dos bailables. O compositor fai gala da súa experiencia como 
especialista no ensino, composición e dirección de agrupacións musicais de vento, 
empregando unha linguaxe moi efectista. 
Pechando o ciclo, regresamos á área neoiorquina e ao tema da II Guerra Mundial, que 
serve de inspiración para R. Jager. Compositor de música militar de carácter máis 
canónico, tratará de enaltecer e honrar aos combatentes daquel inesquecible suceso para 
a cultura estadounidense, con este cántico á lembranza: “Non o esquezamos!”. 


