
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS “ELS VALERIOS”

DIRECTOR: Fernando Fernández Perez

1- BELLAGUARDA (Marxa cristiana) – Ferran Ferrando

Marxa cristiana per a colla de dolçaines i percussió. Obra obligada del 1r Certamen 

de Colla de Dolçaines i Tabals d'Altea al 2004. El barri de Bellaguarda d'Altea és el  

més antic del municipi i està conformat per un reduït laberint de carrers blancs i  

estrets de marcat caràcter mediterrani.

2- PENYA FAVES I VI (Cercavila) - Toni Lloret 

Cercavila dedicat als veterans festers d'aquesta penya, qui varen ser tot optimisme, 

espenta i entusiasme fester en aquells anys tant difícils.

3- MUDAYYAN AL'CULIBRÍ (Marxa mora) - J.R.P. Vilaplana

Música per acompanyar la Favorita del Capità Moro 2008 d’Alcoi per la Filà

Mudèjars, escrita sobre temes de la marxa mora CULIBRI del mateix autor. El

mot mudayyan seria un dels orígens etimològics de la denominació mudèjar i

vindria a traduir-se per tributari, vassall o sotmès.

4- FOC (Ballet) - Antoni de l'Assumpció Andrés

Tercer  moviment  de  la  Suite  Manises.  Fou  obra  obligada  per  al  I  Certamen 

d'Interpretació per a Colles de Tabal i Dolçaina "Ciutat de Manises" al 2007.

El foc és un element indispensable en qualsevol manifestació cultural i festiva. La 

seua màgia impregna qualsevol racó dels territoris valencians.



AGRUPACIÓ MUSICAL MEDITERRANEO DE LA VILA JOIOSA

Director: José Miguel Mollá Calvo

1- LOS BARBAS (Pasdoble) Ferrer Ferran

El restaurant celler "Els Barbas" situat a la localitat d'Aiora (València), és un lloc on 

al  bon  gastrònom fa  delícia  al  seu  paladar.  Un  agradable  lloc  entranyable,  de 

trobada  i  d'alegria  per  passar  un  moment  inoblidable  acompanyat  dels  teus,  

aconseguint el lloc idoni per tertuliar prenent els millors plats de gran elaboració 

banyats amb excel·lents "caldos".

"Els Barbas" és un pasdoble jovial, entretingut i complaent, que contrasta amb la 

seva majestuositat i "senyoriu", propi del lloc al qual va dedicat.

Amb mostres simpàtiques en el trio, una melodia enganxosa i sentida, fa apreciar 

una descripció de l'ambient del lloc, cordialitat, interès, profit i comoditat.

El final esplendorós demostrarà una sensació sincera de felicitat i benestar,  volent 

repetir  l'escolta del  pasdoble,  element subliminal  que així  ocorre quan visites la 

"Celler Els Barbas".

Aquesta Composició va ser estrenada el dia 24 de Novembre de 2012 a l'Auditori 

d'Ayora,  per  la  Banda Simfònica  "Societat  musical  Ayorense"  d'Ayora,  València, 

dirigint l'autor.

2- GELARTIS (Marxa Mora) Miquel Morales Climent

Marxa mora composada en el 2016 i dedicada a Angel Uclés Domenech, Capità 

2016 de la Filà Artilleria de L'Islam de La Vila Joiosa.

3- JORDI CAPITÀ (Marxa Cristiana) A.Cuenca Castelló

Dedicada a Jordi Major Lara, Capità 2015 de la Companyia Llauradors de La Vila 

Joiosa.

4- BEN AL SAHAGUI (Marxa Mora) Fco. Valor

Marxa dedicada a Natxo Ferrándiz Briva, bandera mora de la filà Guardia Jalifiana 

de  Cocentaina  de 2005.  Va  ser  estrenada per  la  U.M.C.  al  concert  de  música 

festera i interpretada en l'entrada de dit  any per l’Agrupació Musical d’Ontinyent 

acompanyant a l’abaderat. El nom fa referencia al Cabdill Moro Contestà Mohamed 

Ben-Azan Ben-Al Sahagui, que és també el carreró on es trova la seu de la filà. 



SOCIETAT ATENEU MUSICAL DE LA VILA JOIOSA

Director: José Ignacio Baeza Blasco

1- ANDRÉS CONTRABANDISTA (Pasdoble Contrabandista) Oscar Navarro

"Andrés Contrabandista"  és  un pasdoble  estrenat  al  maig  del  2012 i  dedicat  a 

Andrés Planells, membre de la Comparsa de Contrabandistes de la Vila Joiosa.

Els trets més característics de "Andrés Contrabandista" són la combinació de certs 

tocs frescos i moderns poc típics del pas-doble combinats amb altres parts pròpies i 

més característiques d'aquest  gènere,  fent-ho així  una peça carregada de gran 

vivesa i energia. La seva viva i rica instrumentació amb melodies molt enganxoses, 

fan d'aquest Pasdoble una peça molt atractiva i singular.

2- TRES PIRATES (Marxa Cristiana) Fco. Valor

La peça és un regal de Manolo Villalón, Capità 2013 de la companyia Pirates, als 

seus fills Manel, Marta i Anna. 

3- OETAM (Marxa Mora) Fco. Valor

Decdicada  a  Mateo  Pérez  Ferri,  Abanderat  Moro  per  la  Filà  Mudéjares  de 

Cocentaina l'any 2012. 

4- APOCALIPTO (Marxa Cristiana) Miquel Morales

Encàrrec realitzat pels Cavallers Hospitalaris a San Blas. La intenció d'encarregar 

aquesta  marxa,  és  el  ressaltar  un  tipus  de  música  diferenciada  de  la  marxa 

cristiana  tradicional  per  a  les  esquadres  especials  comunament  anomenades 

esquadres de negres, esclaus o mercenaris ...

La  base  rítmica  és  clarament  diferent  donant  una  sensació  més  violenta  i  

apoteòsica. Escrita en compas de 6/8 i amb instruments atípics en la percussió, 

com poden  ser  els  bidons  colpejats  o  les  cadenes  sobre  ferro,  la  música  ens 

recorda a les BSO de pel·lícules medievals.


