


Homenatge als protagonistes de la creació de l’Himne de Festes, que en aquest 2017 compleix 100 anys. 

Gonzalo Barrachina va escriure la música, José Gisbert va fer uns arranjaments i va copiar la música a la 

partitura i el periodiste i escriptor Eugenio Moltó va escriure la lletra. La Societat Musical Nova d’Alcoi aporta 

estes imatges en l’any del seu 175 aniversari.

Autors: Emili Payá i SMNA

Ajuntament d'Alcoi

 El cicle de concerts dedicats a l'Exaltació Festera arriba, de nou, a la nostra 

ciutat amb la primavera i ho fa, enguany, amb dues commemoracions molt especials: el 

centenari de l’Himne de Festes de Gonçal Barrachina i el 175é aniversari d’una de les 

nostres bandes, la Nova. Dues dates molt especials perquè ens recorden la llarga 

tradició musical de la societat alcoiana, i ens fan prendre consciència de viure en una 

ciutat on es respira música a cada cantó. No oblidem, doncs, la importància que té la 

cultura musical a Alcoi, i amb ella, la música festera, per al nostre imaginari col·lectiu. 

 El mestre Gonçal Barrachina ens va deixar l’1 de maig de 1916, abans de la 

celebració de les nostres festes, ja que eixe any es van celebrar els dies 21, 22 i 23 de 

maig. En honor del compositor alcoià, la filà Miqueros i la Nova van desfilar amb la 

marxa mora SIG. Un any després, l’Associació de Sant Jordi, en la sessió de 14 de 

febrer, va declarar el SIG, de Gonzalo Barrachina, himne de festes, himne que va ser 

estrenat oficialment per l’abril de 1917 a la Plaça de la Constitució, l’actual Plaça 

d’Espanya. 

 Aquest homenatge a Gonçal Barachina, ara que es compleixen 100 anys de 

l’himne de festes, no ens pot fer oblidar que la figura d’aquest músic és molt més àmplia 

i rica. Mestre de mestres, músic capaç d’inspirar diferents generacions, Barrachina va 

crear música per a enriquir la seua terra, i eixes notes, plenes de sentiment com a grans 

clàssics que són, ens arriben avui en dia amb la mateixa força, ritme i capacitat 

d’emocionar-nos. 

 Celebrem, també, en 2017, el 175é aniversari de la Nova, una banda 

imprescindible per a la història alcoiana, de la qual el mateix Barrachina va ser director. 

Una entitat de la qual ens sentim profundament orgullosos i a la qual desitgem 

moltíssim anys més de vida; la seua tasca és imprescindible per a la música alcoiana. 

 El cicle de música festera que presentem està plenament consolidat, gràcies 

a l'esforç i bon fer de l'Associació de Sant Jordi. Uns concerts que ens permeten gaudir 

de les quatre societats musicals existents a Alcoi: la Corporació Musical Primitiva, la 

Unió Musical, la Societat Musical Nova d'Alcoi i l’Agrupació Musical Serpis d’Alcoi, que 

faran sonar unes peces meravelloses que ens emocionen. Gaudiu molt d’aquests 

concerts, tenim unes bandes úniques i la sort de viure en una ciutat de música.

 

 Avant la música festera! 

Toni Francés
Alcalde d’Alcoi
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AGRUPACIÓ MUSICAL SERPIS Diumenge, 19 de març, a les 11.45 h         Teatre Salesians

I

Campanario de mi pueblo  Pasdoble  José Carbonell García

La Batalla del Barranc  Marxa Cristiana  José Albero Francés
Estrena absoluta

Ben Amer   Marxa Mora  Francisco Esteve Pastor

Fontinens   Pasdoble  Camilo Pérez Laporta

Tino Herrera   Marxa Cristiana  Amando Blanquer Ponsoda

Laia    Marxa Mora  Víctor Vallés Fornet
Primer Premi de la LII edició del Concurs de Composició de Música Festera d’Alcoi 

II

Alcoi 2017   Pasdoble  Francisco Carchano Moltó
Estrena absoluta

El Barranc del Sinc  Marxa Cristiana  Rafael Mullor Grau

Alhakem   Marxa Mora  Ignacio Sánchez Navarro

Las Provincias   Pasdoble  A. i V. Terol García

Tempora Belli   Marxa Cristiana  Àngel Ll. Ferrando Morales

El Negro Sansón  Marxa Mora  Miguel Picó Biosca

Director: Andrés Guerrero Mañas

 Amb l’arribada dels Concerts d’Exaltació de la Música Festera de la nostra ciutat, 

comença el compte enrere per a les Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi.

 Com ja és habitual, l’Agrupació Musical Serpis d’Alcoi té el plaer d’iniciar aquest 

cicle de concerts i de traslladar així, al públic assistent, totes aquelles composicions 

realitzades al llarg del temps per a ser interpretades durant les nostres Festes.

 La primera part del concert la iniciarem amb el pasdoble Campanario de mi 

pueblo, del compositor alcoià José Carbonell García. Seguirem amb La Batalla del 

Barranc, marxa cristiana de José Albero Francés dedicada a Juan Javier Gisbert Cortés, 

que encarna la figura de l’Ambaixador Moro durant la trilogia festera. L’Agrupació té el gran 

plaer de poder estrenar la marxa en aquest concert. A continuació interpretarem la marxa 

mora Ben Amer, del compositor Francisco Esteve Pastor, que va obtenir el Segon Premi en 

el XI Festival de Música Festera de l’Associació de Sant Jordi l’any 1974. El següent 

pasdoble serà Fontinens, del compositor Camilo Pérez Laporta, considerada una de les 

seues millors composicions. Continuarem amb la marxa cristiana Tino Herrera, del mestre 

alcoià Amando Blanquer Ponsoda, i acabarem la primera part amb Laia, marxa mora 

guanyadora del Primer Premi de la LII edició del Concurs de Composició de Música 

Festera d’Alcoi, premi Antonio Pérez Verdú, obra del jove compositor Víctor Vallés Fornet.

 La segona part començarà amb el pasdoble Alcoi 2017, del compositor Francisco 

Carchano Moltó, dedicat a Tomás Pascual Cantó, xiquet que representarà la figura del 

Sant Jordiet durant les presents Festes. És un plaer poder oferir-los de nou una estrena 

durant el nostre concert. Continuarem amb El Barranc del Sinc, marxa cristiana del 

compositor Rafael Mullor Grau dedicada al seus pares amb motiu de les seues bodes de 

plata i guanyadora del Primer Premi del XXII Festival de Música Festera d’Alcoi l’any 1985. 

Alhakem serà la següent marxa mora que podran sentir, del compositor Ignacio Sánchez 

Navarro. Las Provincias serà l’últim pasdoble que interpretarem, obra dels germans Arturo 

i Vicente Terol García. La següent marxa cristiana que interpretarem serà Tempora Belli, 

del compositor alcoià Àngel Lluís Ferrando Morales, marxa que acompanyà l’Esquadra de 

l’Alferes de la Filà Muntanyesos l’any 2005. El Negro Sansón serà l’última obra que 

interpretarem en aquest concert. Es tracta d’una marxa mora del compositor Miguel Picó 

Biosca.

 Des de l’Agrupació Musical Serpis els desitgem que gaudisquen d’aquest concert 

que amb tanta cura, passió i estima hem preparat.

 Avant l’Agrupació, avant la Música i avant la Festa!

Agrupació Musical Serpis d’Alcoi
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SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D’ALCOI Diumenge, 26 de març, a les 11.45 h         Teatre Calderón

2017, un any de commemoracions alcoianes

 Enguany celebrem a la nostra ciutat importants esdeveniments com el bicentenari de la 
música de banda a les nostres Festes de Moros i Cristians, els centenaris de l’estrena oficial de l’Himne 
de Festes de Gonzalo Barrachina Sellés i del naixement del nostre poeta Joan Valls Jordà. També 
rememorem el canvi de la desfilada de la desaparició del compositor Camilo Pérez Laporta l’any 1917 i 
la Glòria de Dissabte Sant a Diumenge de Resurrecció.

 Per tal de commemorar aquests rellevants esdeveniments, la Unió Musical d’Alcoi ofereix un 
concert de música festera amb un variat programa que inclou una primera secció amb cinc peces 
antològiques del repertori musical clàssic alcoià: el pasdoble Guillermón, compost l’any 1895 per Julio 
Laporta Hellin (Alcoi, 1870-1928); Fontinens, marxa-pasdoble de 1909, “escrita expresamente para la 
Lira del Clariano de Onteniente”, segons indicacions de l’autor Camilo Pérez Laporta (Alcoi, 1852-1917) 
en la partitura de direcció de l’obra i que la Unió Musical interpreta en record seu quan es compleixen 
cent anys del seu òbit; Turista, pasdoble escrit el 1911 per Evaristo Pérez Monllor (Alcoi 1880-1930), 
nomenat l’any 1908 director de la Lírica Moderna, antecessora de l’actual Unió Musical d’Alcoi; Ecos de 
Levante, de 1912, pasdoble de Gonzalo Barrachina Sellés (Alcoi, 1869-1916), que l’UMDA posa avui 
als seus faristols com a homenatge al seu autor en el centenari de l’estrena oficial del nostre Himne de 
Festes; i la marxa mora L’entrà de la kàbila, de Camilo Pérez Monllor (Alcoi, 1877- Madrid, 1947), 
composta amb el títol de  L’entrà de la Kàbila Ben Kurda a Cartagena l’any 1919. Camilo Pérez Monllor 
va ser fill de Camilo Pérez Laporta i germà d’Evaristo Pérez Monllor, saga familiar d’extraordinària 
importància i significació en el panorama musical històric d’Alcoi.  Tot seguit. la marxa cristiana Apostol  
Poeta “R. Duyos”, de José María Ferrero Pastor (Ontinyent,  1926 -  1987) dedicada al poeta Rafael 
Duyos i guardonada amb un segon premi en el Concurs de Composició de Música Festera d’Alcoi de 
l’any 1978. Després, Danza Colorista, de l’alcoià Rafael Mullor Grau, música per a ballet dedicada a la 
filà Andalusos d’Alcoi amb motiu de tenir el càrrec d’Alferes de l’any 1995 i que la Unió Musical 
interpretará enguany en la desfilada de la Glòria. Per a concloure la primera part del concert, sentirem 
Pic Negre, marxa mora de 1997 del compositor de Cocentaina José Vicente Egea Insa.

 Per a la segona part s’ha triat un repertori molt més actual, no per això menys significatiu, en 
la  qual gaudirem d’Arte, del músic de Beneixama, Juan Bautista Francés Parra, pasdoble simfònico-
flamenc compost el 2015; Víctor Vallés Fornet, obra guanyadora  Laia, marxa mora de l’autor del Verger, 
de la LII edició (2016) del Concurs de Composició de Música Festera de l’Associació de Sant Jordi 
d’Alcoi; El Barranc del Sinc, marxa cristiana de Rafael Mullor Grau, director de la Unió Musical d’Alcoi 
des de 1985 fins a 1991, guardonada amb el primer premi del XXII Festival de Música Festera d’Alcoi 
(1985), dedicada per l’autor als seus pares amb motiu de les seues bodes de plata i que l’UMDA la 
interpreta en aquest concert amb motiu de la recent defunció de Rafael Mullor Rico, pare del 
compositor. A continuació, dues peces de dos músics també de la casa: Tatiua, de Bene Ripoll Belda, 
pasdoble compost el 2005, d’inspiració intimista, caràcter valencià i amb algunes pinzellades festeres, 
dedicat a Maria José Cuenca, esposa de l’autor; i la marxa mora Pepe Cañizares, d’Alfonso Yépez 
Santamaría, Chipi, composta el passat 2016 per encàrrec de la comparsa Moros Bereberes de Villena 
com a homenatge al seu capità mort aquest mateix any. Finalment, podrem sentir la marxa cristiana 
Creu d’Amelia, del compositor d’Atzeneta d’Albaida, Ramon Garcia i Soler, dedicada a Amelia Mulet 
Martí, alferes cristiana 2015 per la filà Creuats d’Altea. El colofó final ens el donarà, com no podia ser 
d’una altra manera, el nostre ja centenari Himne de Festes.

Molta música i bones festes a tots i totes.

Societat Unió Musical d’Alcoi

I

Guillermón   Pasdoble Julio Laporta Hellín

Fontinens    Pasdoble Camilo Pérez Laporta

Turista     Pasdoble Evaristo Pérez Monllor

Ecos de Levante   Pasdoble Gonzalo Barrachina Sellés

L’entrà de la Kàbila   Marxa mora Camilo Pérez Monllòr

Apóstol Poeta “R. Duyos”  Marxa cristiana José María Ferrero Pastor

Danza Colorista    Ballet  Rafael Mullor Grau

Pic Negre    Marxa mora José Vicente Egea Insa

II

Arte � � �  Pasdoble � Juan Bautista Francés Parra

Laia � � �  Marxa mora� Víctor Vallés Fornet

El Barranc del Sinc   Marxa cristiana� Rafael Mullor Grau

Tatiua � �   Pasdoble� Benedicto Ripoll Belda

Pepe Cañizares �  Marxa mora�  Alfonso Yépez Santamaría (Chipi)

Creu d’Amelia�   Marxa cristiana� Ramón García i Soler

Himne de Festes�� � � � Gonzalo Barrachina Sellés

Director: Gaspar Nadal i Maronda
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Molta música i bones festes a tots i totes.

Societat Unió Musical d’Alcoi

I

Guillermón   Pasdoble Julio Laporta Hellín

Fontinens    Pasdoble Camilo Pérez Laporta

Turista     Pasdoble Evaristo Pérez Monllor

Ecos de Levante   Pasdoble Gonzalo Barrachina Sellés

L’entrà de la Kàbila   Marxa mora Camilo Pérez Monllòr

Apóstol Poeta “R. Duyos”  Marxa cristiana José María Ferrero Pastor

Danza Colorista    Ballet  Rafael Mullor Grau

Pic Negre    Marxa mora José Vicente Egea Insa

II

Arte � � �  Pasdoble � Juan Bautista Francés Parra

Laia � � �  Marxa mora� Víctor Vallés Fornet

El Barranc del Sinc   Marxa cristiana� Rafael Mullor Grau

Tatiua � �   Pasdoble� Benedicto Ripoll Belda

Pepe Cañizares �  Marxa mora�  Alfonso Yépez Santamaría (Chipi)

Creu d’Amelia�   Marxa cristiana� Ramón García i Soler

Himne de Festes�� � � � Gonzalo Barrachina Sellés

Director: Gaspar Nadal i Maronda
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I

Amistad de nuevo  Pasdoble, 1893  Julio Laporta Hellín 

Versió 2016-José Mª Valls Satorres

Ultreia    Marxa cristiana, 2017  Francisco Valor Llorens 

Estrena absoluta

L’entrà de la kàbila Ben Kurda  Marxa mora, 1919 Camilo Pérez Monllor 

Na Valora   Sons de renaixença, 2016 José María Valls Satorres

Estrena absoluta

El Transvaal               Pasdoble, 1900  Camilo Pérez Laporta 

Al-hamra (La Roja)  Marxa àrab, 2016  José María Valls Satorres

Estrena absoluta

II

El Miquero   Pasdoble, 1914  Julio Laporta Hellín 

Mahayuba   Marxa mora, 1950  Rafael Casasempere Juan

Accésit al Primer Premi del Concurs de Composició de l’Ajuntament d’Alcoi de 1950

Peña Molinar   Pasdoble, 1950  José Carbonell García 

Genna al Ariff (El Generalife)  Marxa oriental, 1924 Evaristo Pérez Monllor 

A la Meca   Marxa àrab, 1910  Gonzalo Blanes Colomer 

   Director: Juan Doménech Calaforra

SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI Diumenge, 2 d’abril , a les 11.45 h         Teatre Calderón

 En els primers compassos d’abril, la Societat Musical Nova d’Alcoi estarà a l’escenari 

del Teatre Calderón d’Alcoi per escriure amb música l’arribada de les Festes de Moros i Cristians. 

Un pregó de la Festa abraçat per composicions d’autors de la Nova o vinculats a la banda que 

servirà, també, per homenatjar al mestre Gonzalo Barrachina Sellés, coincidint amb el centenari 

de la proclamació de l’Himne de Festes que ell va crear; per recordar al músic de la Nova i poeta 

Joan Valls amb motiu del centenari del seu naixement i, sobretot, pels 175 anys d’aquesta banda 

alcoiana.

 Precisament, el final d’un període gris a la història de la Nova es va batejar amb música  

gràcies a “Amistad de nuevo”, el pasdoble que va escriure expressament Julio Laporta Hellín en 

1893 per celebrar la unificació de la Nueva i la Novíssima. Set anys més tard, en 1900, Camilo 

Pérez Laporta va compondre “El Transvaal”, el pasdoble que sonarà en la propera Glòria Major 

per acompanyar al sergent moro, Daniel Méndez, i als gloriers del ban de la mitja lluna. 

 En el repertori també figuren clàssiques i grans marxes mores, de la primera meitat del 

segle XX, com “L’entrà de la kàbila Ben Kurda” de Camilo Pérez Monllor; “Genna al ariff” 

d’Evaristo Pérez Monllor, i “A la Meca” de Gonzalo Blanes Colomer. Els sons de “El Miquero”, de 

Julio Laporta Hellín, també seran protagonistes al concert i a la Diana ja que la banda interpretarà 

aquest pasdoble per acompanyar a la Filà Domingo Miques en la primera desfilada de la Trilogia.

 El proper 22 d’abril, així mateix, la banda marcarà el ritme a l’esquadra de negres de la 

Filà Navarros interpretant la marxa cristiana “Ultreia”, de Francisco Valor Llorens. Una marxa que 

desperta molta il·lusió i sensacions indescriptibles entre els festers que formen l’esquadra i que 

durant l’exaltació serà estrenada. I no serà l’única peça inèdita que “veurà la llum” perquè la Nova 

també serà l’encarregada d’interpretar per primera vegada públicament la marxa àrab “Al-hamra” 

(La Roja) escrita per José María Valls Satorres i que la dedica al pintor i amic Ignacio Trelis.

 Aquest 2017 és un any especial per a la Nova per complir 175 anys i amb motiu d’aquest 

aniversari, el mestre Valls Satorres dedica “Na Valora-Sons de renaixença” a la Música Nova. Una 

altra obra que s’estrenarà en el concert. Una audició que es completarà amb dos obres escrites en 

1950: “Mahayuba” de Rafael Casasempere Juan (que va ser accésit al primer premi del concurs 

de composició de l’Ajuntament d’Alcoi) i el pasdoble “Peña Molinar” de José Carbonell García.

 

 Un programa amb el que la Nova recupera obres i dòna a conèixer part del seu patrimoni 

musical firmat per grans compositors. Una crida a la Festa molt rica musicalment i que obrirà el 

camí cap al Trilogia en honor a Sant Jordi.

 Que disfruten del concert, preparat amb molta il·lusió, i que passen molt bones festes!

Societat Musical Nova d’Alcoi
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CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA D’ALCOI Diumenge, 9 d’abril, a les 11.45 h         Teatre Calderón

 Davant la feliç coincidència d’algunes efemèrides musicals en aquest any, es converteix 

en una gran festa d’aniversari la LXXVIII Edició del Concert de Diumenge de Rams, amb el qual La 

Primitiva clausura el Cicle de Concerts d’Exaltació de la Música Festera amb la direcció d’Eduard 

Terol i Botella. El primer dels aniversaris que recordem és el centenari de la mort de Camilo Pérez 

Laporta, esdevinguda el 5 de febrer de 1917, del qual recuperem el pasdoble Micalet Sou, signat 

pel març de 1896 mentre es troba dirigint la Juventud Musical Villenense.

 “Recibe estas mal pergeñadas notas que son mis ratos de ocio” són les humils paraules 

que Evaristo Pérez Monllor li dedica al seu germà Camilo en la portada del pasdoble sobre cants 

populars Tristezas y alegrías, del qual es compleixen també cent anys de la seua composició. 

Seguidament, felicitem la Societat Musical Nova d’Alcoi pel seu 175é aniversari amb el pasdoble 

José Almeria, del mestre murer Francisco Esteve Pastor, amb referència al que va ser clarinetista i 

director de la Societat Musical Nova, amb algunes interrupcions temporals, entre 1973 i 1990. No hi 

podia faltar el gran Amando Blanquer Ponsoda, del qual compleixen anys dos de les seues obres 

fonamentals per a la Festa: Tarde de Abril i Any d’Alferis (60 i 50 anys respectivament).

 Al costat d’aquestes celebracions, hi ha també un espai per a les estrenes gràcies als 

últims treballs de José María Valls Satorres i Àngel Lluís Ferrando que es podran sentir per 

primera vegada en aquest concert i interpretats per la banda en les pròximes Festes de Moros i 

Cristians. Del primer, la fanfàrria per a metalls i percussió ¡Al Azraq viene!, "A Fidel Mestre Moltó, 

Capità Moro 2017 per la Filà Chano i en record de la seua benvolguda Carmina". De  l’amic 

Ferrando ve Rictus, marxa cristiana que il·lustra musicalment els orígens guerrers dels Almogàvers i 

que acompanyarà el Capità Cristià per aquesta Filà, Luis Sanus. El company de la nostra casa, 

Jordi Monllor Oltra, estrena el pasdoble El Moteret, dedicat al seu amic i president de la nostra 

banda, Enrique Esteve Verdú. La marxa mora Laia, de Víctor Vallès Fornet, flamant guanyadora de 

la 52a edició del concurs de composició festera ‘Antonio Pérez Verdú’ que convoca l’Associació de 

Sant Jordi, també tindrà els seus minuts d’interpretació com a homenatge a Amando Blanquer. 

 Per altra banda, L’alferis, marxa militar de José Seva Cabrera, dedicada a Juan Abad 

Moltó, Alferes en 1915 per la filà Chano i Capità l’any següent; Un moble més, autèntica icona de la 

Festa i última obra de Julio Laporta Hellín, que va compondre abans de morir en 1928 i, sobretot, 

Baix la figuera (1931), de Camilo Pérez Monllor, marxa mora d’aires exòtics escrita mentre va ser 

director de La Primitiva, ens continua evocant el gust de la gran música festera, que amb el pas dels 

anys ha anat passant a noves generacions com les de Rafael Mullor Grau, que a causa de la recent 

mort de son pare, el Sr. Carlos Mullor, s’interpreta en memória seua la marxa cristiana El Barranc del 

Sinc, composta per l’Aniversari de les Noces de Plata dels seus pares en 1985.

 De ‘bona solfa’ es troba la Corporació Musical Primitiva per a convidar-los a vindre a 

gaudir de la gran Festa d’aniversari amb aquesta selecció de música de tots els temps, escrita per a 

les Festes dels nostres Moros i Cristians, de la qual es continuaran celebrant aniversaris durant el 

transcurs dels anys amb total seguretat.

Pablo Martínez Blanes

I

L’Alferis � � � � Pasdoble �  � José Seva Cabrera

Micalet Sou � � � Pasdoble � �  Camilo Pérez Laporta 
Centenari del seu traspàs

Baix la figuera � � � Marxa mora �   Camilo Pérez Monllor

Tristezas y alegrías � � Pasdoble � �  Evaristo Pérez Monllor 
Centenari composició

Any d’alferis � � � Marxa mora �   Amando Blanquer 
50 anys composició

Un moble més � � � Pasdoble moro� Julio Laporta Hellín

II

¡Al Azraq viene!� � � Fanfàrria� � José Maria Valls Satorres 
Estrena absoluta

El moteret � � � � Pasdoble �  � Jordi Monllor Oltra 
Estrena absoluta

Laia � � � � � Marxa mora � � Víctor Vallés Fornet 
Premi Associació de Sant Jordi

El Barranc del Sinc � � Marxa cristiana � Rafael Mullor Grau

José Almeria � � � Pasdoble � � Francisco Esteve Pastor

Rictus � � � � Marxa cristiana � Angel Lluís Ferrando  
Estrena absoluta

Tarde de abril � � � Marxa mora � � Amando Blanquer 

Director: Eduard Terol i Botella
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