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-  P R I M E R A  P A R T  -  
 

LA FORZA DEL DESTINO 
Obertura (1861) 

Giuseppe Verdi (1813-1901) 

 
 

DANSES POLOVTSIANES  
DE L’ÒPERA EL PRÍNCEP ÍGOR (1869-87) 

Aleksandr Borodin (1833-1887) 

 

 

 

-  S E G O N A  P A R T  -  
 

CAVALLERIA RUSTICANA 
Intermezzo (1890) 

Pietro Mascagni (1863-1945) 

 
 

EL LLAC DELS CIGNES 
Op. 20 SUITE (1877) 

Peter Ilich Tchaikovsky (1840-1893) 

 

1.   Escena 
2.   Vals 
3.   Dansa dels cignes 
4.   Dansa hongaresa (Czardes) 
5.   Dansa espanyola 
6.   Escena final 



Tenen a les seues mans un programa pensat per a fer gaudir a tots els assistents a aquest concert; 
des de vostè que s'asseu en aquesta còmoda butaca, fins al tècnic de la sala que tenen en aquella 
petita sala de l'amfiteatre, passant per cada un dels músics de l'orquestra. Les peces que escoltaran 
són parts de tres importants òperes i un dels ballets més coneguts i interpretats. 
  
Només els noms dels compositors s'escriuen amb lletres prou grosses que omplin l'espai dels 
cartells anunciadors: Mascagni, Borodin, Verdi, Tchaikovsky! Són compositors que estan dins del 
nostre bagatge musical més bàsic. Les melodies de les seues obres són conegudes arreu del món i 
a aquells que no les coneixen els sorprèn i atrapa des de primer moment.  
  
La màgia de les seues composicions no és casual. Tots quatre són grans representants d'una època 
històrica recent, convulsa, plena de conflictes polítics que encara ressonen en la nostra vida diària. 
El programa del concert viatja entre la Rússia imperial i la Itàlia acabada d'unificar, en un interval de 
temps que comprèn la segona meitat del segle XIX. Dins el món musical ens trobem al 
Romanticisme, sent part d'un moviment artístic global. En les obres que escoltarem apareixen les 
característiques d'aquest moviment: el misteri del destí, l'exotisme ètnic i cultural, la fascinació per 
l'època medieval, l'atenció per la identitat nacional, el misticisme, el tractament d'escenes nocturnes, 
fantasioses, terrorífiques...  
  
L'òpera italiana La forza del destino fou estrenada a Sant Petesburg en 1862. El seu llibret està 
basat en la primera obra considerada romàntica del teatre espanyol: Don Álvaro o la fuerza del sino, 
on Don Álvaro mata fortuïtament al pare de la seua estimada i desencadena tota una trama de 
venjances i morts en diferents escenaris d'Espanya i Itàlia a mitjans del s. XVIII (boscos, monestirs, 
palaus...). A l'obertura, Verdi ens representa la idea del destí amb el primer toc de trompetes i els 
personatges principals es van presentant amb les diferents melodies que la componen. 
  
Les danses polovtsianes  de l'òpera El príncep Ígor  s'han establert com a peça independent dins 
del repertori orquestral actual. L'òpera en sí va ser acabada per N. Rimski-Korsakov y A. Glazunov i 
va ser estrenada el 1890 a Sant Petesburg. El seu argument prové del poema èpic que narra les 
lluites entre els polovtsians (poble situat al segle XI al sud d'Ucraïna) i els russos, comandats pel 
príncep Igor Sviatoslàvich. Els seus canvis rítmics pertanyen a cada una de les danses que mostren 
els polovtsians al príncep Ígor; les primeres melodies corresponen a les ballarines que ofereix el 
Khan polovtsià per adular al príncep rus. Seguidament s'intercalen els temes dels guerrers i les 
ballarines.  
  
Cavalleria rusticana  es pot considerar com a l'estereotip d'òpera nacional italiana. La seva temàtica 
d'amor, gelosia i venjança a mort enclavada a la Sicília de finals del segle XIX en un Diumenge de 
Pasqua, juntament amb la importància donada a la melodia, fan d'ella una obra propera al poble i 
estimada per tothom. Mascagni la va estrenar en 1890 i la melodia del seu intermezzo la 
converteixen en peça clàssica de l'òpera italiana. 
  
El ballet de El llac dels cignes no necessita presentació. Les seues melodies l'han convertit en obra 
paradigmàtica del món dels ballets. Va ser estrenada al 1877 a Moscou i continua sent un dels 
ballets més representats. Tchaikovsky va aconseguir amb aquest seu primer ballet situar-se com a 
mestre dins d'aquest món. Ell mateix considerava que necessitava un treball especial de la melodia i 
el ritme. Cal destacar la utilització de la tècnica del leitmotiv, associant els diferents temes a 
personatges o estats d'ànim. La seua història ens narra els desamors entre la princesa Odette (baix 
l'encanteri de ser cigne durant el dia) i el seu estimat, el príncep Sigfrid. La selecció que 
s'interpretarà recull els passatges més coneguts de la mateixa. 
  
Malgrat la influència literària de les obres que s'interpretaran, només queda recordar les paraules del 
mestre L. Bernstein: La música és “només” això: música. Per tant, gaudim i deixem-nos dur per ella. 
 

Santiago Ramírez Arnau 
  



Frank J. Cogollos Martínez  
 
Inicia els seus estudis de percussió i violí als 6 anys. Posteriorment ingressa al Conservatori “Mestre 
Vert” de Carcaixent on obté el títol de Grau Elemental de violí i de Professor de percussió. Continua 
els seus estudis a la Universitat de València on aconsegueix el títol de Mestre de Primària, Educació 
Musical i Català. També ha realitzat estudis de la Llicenciatura d’Història i Ciències de la Música a la 
Universitat de La Rioja. Ha realitzat cursos de perfeccionament de violí amb els mestres Joaquín 
Palomares, Rosa Martínez, Eustasio Enguix i Isako Yosimura, entre altres. Ha realitzat cursos de 
perfeccionament de la percussió amb Manel Ramada, Àngel Garcia, Pau Ballester, Jesús Salvador i 
Juanjo Guillem, entre altres. Ha realitzat cursos de Direcció amb els mestres José Rafael Pascual 
Vilaplana, Jan Cober, Rafael Sanz Espert i Francisco Navarro Lara. Des de l’any 2008, estudia a 
l’Escola de direcció del Mestre Navarro Lara, Direcció d’Orquestra i Banda, Anàlisi, Instrumentació i 
Orquestració, finalitzant en 2011 amb la qualificació d’Excel·lent Cum Laude. En desembre del 
mateix any obté el títol de Llicenciat en Direcció per The Royal Schools of Music de Londres. 
 
Ha format part de diferents agrupacions corals i instrumentals com l’Orquestra del Conservatori de 
Carcaixent o la Banda Simfònica “Lira Carcaixentina” amb la que guanyà el primer premi i menció 
d’honor als Certàmens de València de 1996 i 2001, en las categories Especial i d’Honor. Amb 
l’anomenada Banda ha gravat en cd al Palau de la Música de València dins la col·lecció de cd’s de 
Banda de RTVE. Com intèrpret és membre de la Banda del Patronat Municipal de Música d’Eivissa i 
Banda Municipal de Santa Eulària. També és el timbaler solista de l’Orquestra Simfònica Ciutat 
d’Eivissa. A més a més, és violinista i percussionista dels grups Projecte Mut i Ressonadors, amb el 
que ha gravat els discs Poèsica,  Corda i Poal, Col·lecció de satèli·lits, Idò i Ressonadors, amb els 
que ha realitzat concerts a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Andorra, França i Estats 
Units. 
 
En 1999 aconsegueix la primera plaça de les Illes Balears a les oposicions al Cos de Mestres 
d’Educació Musical. Posteriorment ha participat, en diverses ocasions, com a President de tribunal 
d’Oposició. Actualment és Mestre d’Educació Musical al Col·legi Públic Portal Nou d’Eivissa. 
 
El seu material didàctic A-nota ha sigut publicat per “Edicions 96” així com les seves obres per grup 
de percussió Escombrandrum i Bouncing editades per  l’editorial “Tot per l’aire”. La seva obra 
Ebusus, per a banda, fou estrenada en el Palau de la Música de València i editada en Cd. També ha 
sigut gravada per la Banda de Santa Eulària. En 2011 guanya el I Concurs Nacional de Composició 
d’Ibi(Alacant) amb la seva obra Espurnes d’il·lusió. El 2012 forma part del Jurat del II Concurs de 
Composició d’Ibi. Altres obres destacables són la Marxa de processó El que el cor acarona  i el 
pasdoble Jaime, dedicat al músic eivissenc Jaime Manuel Marí. També té nombrosos arranjaments 
per a grup de percussió, banda i orquestra. Ha estat Director de la Banda Juvenil d’Eivissa i del grup 
“Tumbuka Percussió”. 
 
Com a Director Convidat ha realitzat concerts amb la Banda Simfònica d’Eivissa, Banda Juvenil de 
Santa Eulària, Banda Mixta del Consell Insular d’Eivissa, Banda Simfònica Lira Carcaixentina de 
Carcaixent i Banda Municipal de Santa Eulària. Al juliol de 2014 dirigí la Banda Municipal de 
Santander en dos concerts dins la Setmana Gran. 
 
És el director fundador (2007) de  la Banda de Música Sant Antoni de Portmany, que dirigeix fins a 
l’actualitat. Al setembre de 2014 presentà el seu primer Cd com a director, gravat amb la Banda Sant 
Antoni de Portmany titulat Mar de sons.  
 
A l’abril de 2014 és nomenat pel Consell Insular d’Eivissa, Director assistent de la Jove Orquestra 
Simfònica de les Pitiüses, dirigida pel prestigiós director Salvador Brotons.  
 
En la temporada 2015 serà director convidat a les bandes de Sinarcas i Benimaclet. És membre de 
l’Associació Nacional de Directors de Banda d’Espanya (ANDB).  
 


