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L’ATENEU MUSICAL ESTRENA ESTE DIUMENGE
L’OBRA SIMFÒNICA DE J. VICENT EGEA ‘ATHENEA’
• Ha sigut encarregada per la banda en conmemoració del 25
aniversari i s’interpretarà al Concert de la Fira de Tots Sants
• Els prestigiosos dolçainers Hipòlit Agulló i Xavier Richart
participen en un concert retrospectiu del compositor contestà
‘Athenea’ és la deesa de la mitologia grega que representa la guerra, la sabiduria i les
arts. Ara és també el nom de l’obra simfònica encarregada per la Societat Musical de
Cocentaina al prestigiós compositor Josep Vicent Egea Insa per a conmemorar el 25
aniversari de la fundació de l’entitat. La seua estrena tindrà lloc al Concert de Fira de
l’Ateneu que tindrà lloc este diumenge 24 d’octubre a les 12:00 hores al Centre Cultural El
Teular, baix la direcció d’Iñaki Lecumberri Camps.
L’estrena mundial d’esta obra representa un dels actes més destacats d’este 2010. Per
este motiu, la banda ha preparant un programa monogràfic amb música de Vicent Egea,
un dels fundadors de la banda i el compositor contestà amb major reconeixement
internacional. El programa inclou la seua primera creació, el pasdoble ‘Al meu Agüelo’,
elaborat quan tenia sols 16 anys, el ‘Poema Sanférmico’, i l’obra per a gaites i banda
‘Izar’.
L’obra simfònica que estrenarà la banda dirigida per Lekumberri Camps, ‘Athenea’, utilitza
com a material base el pasdoble Ateneu Musical Contestà, composat per José Insa
Martínez en 1985, en el que Vicent Egea ha definit com “un homenatge a la tasca
realitzada”. Esta partitura, ja clàssica, és a més una senya d’identitat sonora per a tots els
membres de la plantilla, ja que s’utilitza a la tradicional ‘arreplegà’ de Santa Cecília.
‘Athenea’ consta de tres moviments en els que el número 25 servix de generador dels
elements compossitius melòdics, harmònics, rítmics i estructurals, cohesionant tot el
discurs.
Segons ha explicat l’autor, l’obra intenta explotar tots els recursos expressius de la banda
simfònica atorgant un important paper per a cada secció instrumental. Cal destacar la
cadència de clarinet de la primera part, el motiu melòdic del quartet de trombons a la
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segona, o la diversitat textual i exhibició de virtuosisme previ el final apoteòsic.
El programa preparat per l’Ateneu inclou la interpretació per primera vegada per l’Ateneu
d’una de les obres més representatives del repertori d’Egea que, a l’igual que la banda
contestana, complix 25 anys: ‘Poema Sanférmico’. Es tracta d’un poema simfònic
descriptiu sobre les festes de San Fermín de Pamplona. Inicialment es va concebir per a
orquestra i va obtindre la menció especial en el Concurs de Composició del Govern de
Navarra amb motiu de l’Any Europeu de la Música La transcripción per a banda va ser
realitzada per encàrrec de l’Ajuntament de Pamplona i estrenada per Egea en 1997 amb
La Pamplonesa, la societat musical de la que és director titular.
El tercer plat fort del concert és l’obra per a dos gaites i banda ‘Izar’, que serà interpretada
en esta ocassió per l’instrument valencià autòcton per excel·lència, la dolçaina. Els
professors de dolçaina Hipòlit Agulló i Xavier Richart participaran com a solistes
CONCERT A MÚRCIA
L’activitat de l’Ateneu no para ni un minut. El passat dissabte 16 d’octubre va participar a
un festival de societats musicals a la localitat murciana de Torrepacheco.

Más informació: Rafael Faus, (president) telèfon 646125959
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