CRÓNICA DE UM FIM-DE-SEMANA DE GLÓRIA
BSP TRIUNFANTE EM ESPANHA

A Banda Sinfónica Portuguesa participou no passado dia 26 de Abril no II
CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE MÚSICA DE LA SÉNIA na
Catalunha - Espanha. Apesar de estar apenas na sua 2ª edição, este concurso é já uma
referência internacional, sendo o seu Director artístico José Rafael Pascual Vilaplana,
consagrada figura no panorama musical mundial. Entre 30 Bandas inscritas foram 12
as seleccionadas tendo em conta os seguintes critérios:
- Curriculum Vitae;
- Trajectória da Banda nos últimos anos;
- Material audiovisual (aspectos técnicos);
- Território.
O Certamen decorreu ao longo de 3 dias de acordo com o seguinte calendário:
3ª Secção (19 de Abril)
- Sociedad Musical Virgen de Gracia de Chella [Comunidade Valenciana]
- Banda Municipal de Música de Pinto [Comunidade de Madrid]
- Sociedad Filharmónica Nuestra Sra. del Carmen de Salteras [Andaluzia]
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- Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador [Comunidade Valenciana]
2ª Secção (20 de Abril)
- Unió Musical de Xeraco [Comunidade Valenciana]
- Agrupació Musical Rapitenca [Catalunha]
- União Filarmónica de Troviscal [Portugal]
- Cercle Musical Primitiva d’Albaida [Comunidade Valenciana]
1ª Secção (26 de Abril)
- Banda Escola de Música de Beade [Galiza]
- Societat Musical La Alianza de Vinaròs [Comunidade Valenciana]
- Asociación Banda de Música de Getafe [Comunidade de Madrid]
- Banda Sinfónica Portuguesa [Portugal]
Visando uma apresentação ao mais
alto nível neste prestigioso evento,
foi
em
devido
tempo
cuidadosamente elaborado um plano
de viagem.
Assim, no dia 25 de Abril pelas
13h30, teve lugar no aeroporto
Francisco de Sá Carneiro a
concentração de toda a comitiva
constituída por 81 membros da
BSP e dezena e meia de
acompanhantes. Seguiu-se a
viagem de avião com destino a
Valência onde nos aguardavam dois
autocarros de “grande turismo” para realizar todos as
deslocações necessárias ao longo fim-de-semana. Após alojamento e jantar
no hotel previamente seleccionado, a BSP dirigiu-se para Llíria (Cidade da Música)
onde, pelas 22h30 realizou um concerto extraordinário no imponente Saló-Teatre da
Banda Primitiva. Cabe aqui manifestar a nossa imensa gratidão à digníssima Direcção
da Banda Primitiva de Llíria pela forma hospitaleira com que nos recebeu.
No dia 26 de Abril, pelas 11h00 iniciámos a viagem de cerca de 180km rumo a La
Sénia onde chegamos pelas 13h00. Após alojamento no hotel e um excelente almoço,
as 4 Bandas participantes realizaram um pequeno desfile até à Casa da Cultura onde
cada uma iria dar o seu melhor. A Banda Sinfónica Portuguesa desfilou em 4º lugar
tendo escolhido para o efeito uma marcha dum compositor português, começando
logo aqui a elevar o nome de Portugal, sendo efusivamente aplaudida ao longo de todo
o percurso. Concluído o desfile, dado que o sorteio ditara que a BSP seria a última das
4 Bandas a actuar, optamos por recolher ao hotel estrategicamente escolhido, visando
proporcionar a todos as melhores condições de descanso e concentração.
A convite da Organização do Certamen teve o Presidente da Direcção da BSP a
honra e o privilégio de assistir ao excelente desempenho de todas as Bandas
participantes nesta 1ª secção, ficando plenamente convicto de que o júri não teria uma
tarefa fácil na atribuição dos prémios.
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Pelas 21h00 chegou a hora de a
nossa Banda mostrar realmente o
seu valor. Habituada a actuar em
grandes salas de espectáculo, foi
com naturalidade que fez a sua
entrada de forma bem organizada
sob uns tímidos aplausos da plateia.
A uma breve afinação dos
instrumentos, seguiu-se a entrada
confiante do Maestro Francisco
Ferreira. Estavam reunidos todos os
“ingredientes” para aquilo que viria a
ser uma noite de glória. Sob um
silêncio sepulcral da assistência a
BSP executou o Paso Doble “Consuelo
Císcar” de Ferrer Ferran que extasiou o público presente. Logo aqui se começou a
perceber que a BSP estava ali na máxima força e confiança e não iria deixar os seus
créditos por mãos alheias. Um breve momento de concentração e uma interpretação
fantástica da obra obrigatória “Music of the Spheres” de Philip Sparke, membro do júri
que, tal como os restantes elementos, atribuiu à BSP uma elevadíssima pontuação
acompanhada dos melhores elogios pela sua brilhante actuação (Ver:
www.bandasinfonicaportuguesa.com).
Após um forte aplauso do público
presente, a Banda Sinfónica
Portuguesa executou de forma
verdadeiramente espectacular a
Sinfonia nº 1 "Gilgamesh" de BERT
APPERMONT, que deixou todos os
presentes em verdadeiro delírio
brindando a BSP com uma enorme
ovação. Uma palavra para o público
presente:
Uma
atitude
irrepreensível de quem demonstra
saber estar, ouvir e respeitar,
mantendo-se em silêncio absoluto
enquanto as Bandas actuavam,
manifestando todo o seu entusiasmo e apoio no final da
interpretação de cada obra e de cada Banda.
Enquanto o júri se reunia para decidir a atribuição dos prémios, a Big Band
Senienca brindou os presentes com a interpretação de vários temas de música ligeira
contribuindo desta forma para uns momentos mais descontraídos por parte de todos
os presentes.
Chegou finalmente a hora de anunciar quais as Bandas vencedoras. Um nervoso
miudinho apoderou-se de todos quantos aguardavam com ansiedade a decisão do júri.
Foi então anunciado:
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- 2º prémio vai para … Societat
Musical La Alianza de Vinaròs!
O público afecto a esta Banda,
visivelmente em larga maioria na
plateia dado que Vinarós dista
cerca de 20 km de La Sénia,
manifestou-se
ruidosamente,
demonstrando
o
seu
contentamento com a atribuição
deste prémio.
A ansiedade aumentava em
cada segundo que passava. O
apresentador chamou o Director
do Certâmen José Rafael Pascual
Vilaplana para anunciar a grande vencedora.
Um silêncio aterrador era a única coisa que se “ouvia” na sala!
- 1º prémio vai para … BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA!
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Uma explosão de alegria, de júbilo apoderou-se de todos quantos aguardavam com
enorme expectativa este desfecho. Entre emocionados abraços, num ambiente de
extrema euforia, enquanto Maestro e Presidente se dirigiam ao palco para receberem
as felicitações e o merecido prémio, os Portugueses “gritaram” com lágrimas nos olhos
o Hino Nacional.

Seguiu-se PORTUGAL…PORTUGAL…PORTUGAL… Foi a loucura total!...E
havia razão para tal!... PORTUGAL VENCERA (A)FINAL!...
Pedro Silva, Presidente da Direcção da BSP

Apoio:

