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Ajuntament d'Alcoi

Comença a mostrar-se la primavera a la nostra terra i amb aquest espectacle de sons, 

colors i aromes, la música que anuncia la Festa hi fa també acte de presència. Any rere 

any, el cicle de concerts dedicats a l’Exaltació Festera ens presenta un bon entrant de 

música, fruit del treball de les nostres bandes i dels músics que les formen. Sabem tots 

que sense la música no hi hauria festa i sense aquest cicle de concerts, tots els actes 

previs que criden a la nostra Festivitat de Moros i Cristians estarien un poc més orfes. 

Aquest any, per primera vegada, totes les bandes alcoianes interpretaran els seus 

programes al Teatre Calderón, unificant el protagonisme i relleu que totes les 

corporacions que fan música a la ciutat es mereixen. La Corporació Musical Primitiva, la 

Unió Musical, la Societat Musical Nova d’Alcoi i l’Agrupació Musical Serpis, ens han 

preparat amb el rigor, qualitat i bon gust que les caracteritza un repertori de pasdobles i 

marxes mores i cristianes per als diumenges de primavera al Calderón. 

Més que d’un aperitiu de festa podem parlar d’un plat central, i és que a la primavera el 

cos ens demana als alcoians, més que mai, música i festa; i els concerts d’Exaltació 

Festera sempre hi responen de manera excepcional. Gràcies també a l’Associació de 

Sant Jordi per la seua tasca en aquest apartat.  

El programa d’enguany ens porta també la presentació del nou director titular de la Unió 

Musical, Iñaki Lecumberri, que substitueix Gaspar Nadal. Molta sort, mestre, en una 

estrena important. Com tots sabem, els concerts de Música Festera previs a la trilogia 

són un dels actes culturals més reeixits de la programació cultural i musical de la societat 

alcoiana, que acudeix al Teatre Calderón expectant i exigent de bona música. 

Tenim tants autors, peces, novetats, aniversaris i detalls a mostrar en els quatre 

programes, que es fa difícil seleccionar-ne una part. Us convide, doncs, a gaudir de tots, 

amb les seues particularitats, i començar de la millor manera possible la crida a la Festa 

gran, la Nostra Festa de Moros i Cristians, que des de fa segles els alcoians fem realitat.

Endavant les nostres bandes, amunt les batutes, agafeu les partitures i  donem pas a 

eixa part imprescindible de la Festa i d’Alcoi: la nostra música!

Toni Francés

Alcalde d’Alcoi
Foto portada: J. Crespo Colomer, 1969. Grup de músics de la Societat Unió Musical d'Alcoi. 
Revista de Festes de Sant Jordi.
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AGRUPACIÓ MUSICAL SERPIS Diumenge, 4 de març, a les 19.00 h

Com cada any, amb l’arribada de la primavera, s’inicia el cicle de concerts d’Exaltació de la 

Música Festera. I com ja és tradició, la nostra Agrupació Musical és l’encarregada d’obrir 

aquest cicle. En el concert que hui interpretarem, donarem so a dotze composicions 

triades amb la millor de les intencions i que esperem que faran gaudir a tots els assistents. 

Obrirem la primera part del concert amb la interpretació de Brisas del Clariano, pasdoble 

dianer del mestre Jose Mª Ferrero. Continuarem amb la marxa cristiana Mozárabes i 

Alfarrasí, dedicada a la filà Mossàrabs d’Alcoi i a la Societat Instructivo-Musical d’Alfarrasí.

A continuació, podran sentir la marxa mora No ho faré més, de Vicente Catalá Pérez, que 

va ser composta originàriament per a rondalla, en concret per a l’Orquestra de Pols i 

Plectre Harmònica Alcoiana. L’obra següent és el pasdoble Paquito Llin, de Marcos 

Gandia Conejero. Continuarem amb la marxa cristiana El Conqueridor , de José María 

Valls Satorres, dedicada a la Filà Vascos d’Alcoi. Per acabar la primera part del concert 

interpretarem la marxa mora El Kábila, de José Mª Ferrero Pastor, icona i referent a seguir 

tant per als nous compositors com per a la música en general. 

La segona part del concert arrancarà amb el pasdoble dianer Daniel Juan, de José Mª 

Ferrero, compost en record del seu fill. Destaca en ell un segell de melodia sentimental que 

l’autor va imprimir, posant tot l’afecte d’un sentiment íntim i particular. Continuarem amb la 

marxa cristiana L’Ambaixador Cristià, de Rafael Mullor Grau, que va ser guardonada amb 

el primer premi en el Concurs de Música Festera d’Alcoi de l’any 1982 i que és l’obra més 

popular de l’autor. Es tracta d’una peça que marca un abans i un després dins del món de 

les marxes cristianes. D’instrumentació elaborada i amb tints èpics, reflectits per 

l’espectacularitat dels metalls. Continuarem amb la marxa mora El President, de Miguel 

Picó Biosca, obra guanyadora del segon premi en el 8é Concurs de Música Festera 

d’Alcoi. A continuació, podran sentir el pasdoble Juanito el Jarri, d’Ignacio Sánchez 

Navarro, dedicat al seu amic Juan López Sánchez, “caballista” de l’any 2003 a Caravaca 

de la Cruz. 

Després tindrem l’honor i el plaer d’estrenar la marxa cristiana A Mi Cum, composta pel 

nostre director Andrés Guerrero Mañas. I, per tancar aquest concert, acabarem amb la 

marxa mora Juanjo, de Francisco Esteve Pastor, peça dedicada al seu nebot Juanjo Rico 

Esteve.

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

preparat amb tota l’estima i passió per la música.

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

I

Brisas del Clariano    Pasdoble,1969  José Mª Ferrero Pastor

Mozárabes i Alfarrasí   Marxa Cristiana,1989 José Mª Valls Satorres

No ho faré més    Marxa Mora, 1949 Vicente Catalá Pérez

Paquito Llin    Pasdoble, 1989  Marcos Gandía Conejero

El Conqueridor    Marxa Cristiana, 1980 José Mª Valls Satorres

El Kábila    Marxa Mora, 1965 José Mª Ferrero Pastor

II

Daniel Juan    Pasdoble, 1960  José Mª Ferrero Pastor

L’Ambaixador Cristià   Marxa Cristiana, 1982 Rafael Mullor Grau

El President    Marxa Mora, 1971 Miguel Picó Biosca

Juanito el Jarri    Pasdoble, 2003  Ignacio Sánchez Navarro

A Mi Cum    Marxa Cristiana  Andrés Guerrero Mañas
*Estrena absoluta

Juanjo     Marxa Mora,1986  Francisco Esteve Pastor 

Director: Andrés Guerrero Mañas

 Recollida invitacions dels socis de l’entitat a la taquilla fins el 18 de febrer.
 Venda general: www.ticketalcoi.com i taquilla a partir del 19 de febrer.

        Teatre Calderón
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SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D’ALCOI Diumenge, 11 de març, a les 11.45 h         Teatre Calderón

La Societat Unió Musical d’Alcoi estrena director

En aquest concert d’Exaltació de la Música Festera, el més popular de la programació anual de l’entitat, la Societat 

Unió Musical d’Alcoi fa la presentació oficial davant el públic alcoià del seu nou director titular, Iñaki Lecumberri 

Camps, que substitueix l’anterior director, Gaspar Nadal i Maronda, després de 6 anys d’un excel·lent i reeixit treball 

al capdavant d’aquesta banda de música alcoiana. Iñaki Lecumberri Camps naix a Cocentaina l’any 1984. Estudia 

als conservatoris de València, Barcelona i Múrcia on obté les titulacions superiors de clarinet, composició i direcció 

d’orquestra. Ha sigut director titular de la banda de Xinzo (Ponteareas), de l’Ateneu Musical de Cocentaina i 

actualment de la del Camp de Mirra. Ha estat director assistent de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i 

convidat per bandes com la Primitiva d’Albaida, El Trabajo de Xixona o l’Avanç del Campello. A hores d’ara 

compagina la seua tasca docent al conservatori d’Alacant amb la il·lusió de començar una nova etapa amb la Unió 

Musical d’Alcoi.

Notes al programa

Per a aquesta ocasió especial posem als faristols partitures ja consagrades en el món de les nostres festes, així com 

composicions d’autors més novells, però que estan fent un treball creatiu de molta qualitat i que mereix, sens dubte, 

ser sentit i difós.

Ÿ El K’Sar-El-Yedid (1912), pasdoble de Camilo Pérez Monllor (Alcoi,1877-Madrid,1947). Composició també 

coneguda com a Alcázar Nuevo, Cantos granadinos o El Granadíno.

Ÿ El Moro de Granada (1942), marxa àrab de Gonzalo Blanes Colomer (Alcoi,1882-1963).

Ÿ Mirhab (1925), pasdoble d’Evaristo Pérez Monllor (Alcoi,1880-1930).  

Ÿ Suspiros del Serpis (1954), pasdoble de José Carbonell García (Alcoi, 1890-1957), premiat en el concurs de 

Composició de Música Festera organitzat per l’Ajuntament d’Alcoi l’any 1954.

Ÿ Elda (1986), marxa mora d’Amando Blanquer Ponsoda (Alcoi, 1935-València, 2005), obra d’encàrrec per a la 

primera edició del Certamen de Música Festera d’Elda.

Ÿ Alcoi, escata i destral (1995), marxa cristiana de Rafael Mullor Grau (Alcoi, 1962), composició d’encàrrec de la filà 

Muntanyesos d’Alcoi amb motiu del 75é aniversari de la seua fundació.

Ÿ Guitarra Española (1998), pasdoble d’Enrique Igual Blasco (Cocentaina, 1969), peça inicialment per a orquestra 

de pols i plectre, amb una versió posterior del mateix autor per a banda. Escrita a partir del record d’alguns 

fragments que, de mans del seu avi, va sentir en la seua infància. Dedicat a Enrique Igual Pérez, avi de l’autor, i a la 

filà del Contrabando de Cocentaina.

Ÿ Coram (2008), marxa mora de Luís Seguí Company (Alacant, 1975), composta amb motiu del 25é aniversari de la 

fundació de la comparsa Marrocs del Campello.

Ÿ Edetania (2012), marxa cristiana d’Iñaki Lecumberri Camps (1984), actual director titular de l’“UMDA”, composició 

dedicada a tots els membres de la filà Edetanos de Cocentaina.

Ÿ A la meua Rosa (2017), pasdoble d’Alfonso Yépez Santamaría, Chipi (1981), músic i compositor de la casa, el qual 

dedica l’obra a la seua dona, també música de la Unió Musical d’Alcoi, Rosa Mª Domènech. Peça finalista en el III 

Concurs de Composició Fernando Tormo d’Albaida.

Ÿ Lluna Llanera (2017), marxa mora de Bene Ripoll Belda (Alcoi, 1963), compositor, dolçainer i instrumentista de 

clarinet de la Unió Musical d’Alcoi. Dedicada a tots els seus amics de la banda, molt especialment al director 

anterior, Gaspar Nadal, al sotsdirector, Andrés Arévalo, i al president, Juan Jorge Egea, així com a “tots els 

llaneros, passats, presents i futurs”.

Ÿ Marfil (1994), marxa cristiana de Josep Vicent Egea Insa (Cocentaina, 1961), primer Premi del XXXI Festival de 

Música Festera de l’Associació de Sant Jordi d’Alcoi.

Esperem haver encertat amb la nostra proposta musical i que gaudisquen del concert. Bones Festes a tothom.        

I

El K’sar el Jedid   pasdoble, 1912   Camilo Pérez Monllor

Moro de Granada  marxa mora, 1942   Gonzalo Blanes Colomer

Mihrab    pasdoble, 1925  Evaristo Pérez Monllor

Suspiros del Serpis  pasdoble, 1954   José Carbonell García
*1r Premi en el Concurs de Composició de Música Festera de 1954

Elda    marxa mora, 1956   Amando Blanquer Ponsoda

Alcoi, Escata i Destral  marxa cristiana, 1995  Rafael Mullor Grau

II

Guitarra Española  pasdoble, 1998   Enrique Igual Blasco

Coram    marxa mora, 2008   Luis Seguí Company

Edetània   marxa cristiana, 2012  Iñaki Lecumberri Camps

A la meua Rosa   pasdoble, 2017   Alfonso Yépez Santamaría 

Lluna llanera   marxa mora, 2017   Bene Ripoll Belda
*Estrena absoluta

Marfil   marxa cristiana, 1994  José Vicente Egea Insa
*1r Premi en el Concurs de Composició de Música Festera de 1994

Director: Iñaki Lecumberri Camps

 Recollida invitacions dels socis de l’entitat a la taquilla fins el 18 de febrer.
 Venda general: www.ticketalcoi.com i taquilla a partir del 19 de febrer.
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*1r Premi en el Concurs de Composició de Música Festera de 1954

Elda    marxa mora, 1956   Amando Blanquer Ponsoda

Alcoi, Escata i Destral  marxa cristiana, 1995  Rafael Mullor Grau

II

Guitarra Española  pasdoble, 1998   Enrique Igual Blasco

Coram    marxa mora, 2008   Luis Seguí Company

Edetània   marxa cristiana, 2012  Iñaki Lecumberri Camps

A la meua Rosa   pasdoble, 2017   Alfonso Yépez Santamaría 

Lluna llanera   marxa mora, 2017   Bene Ripoll Belda
*Estrena absoluta

Marfil   marxa cristiana, 1994  José Vicente Egea Insa
*1r Premi en el Concurs de Composició de Música Festera de 1994

Director: Iñaki Lecumberri Camps

 Recollida invitacions dels socis de l’entitat a la taquilla fins el 18 de febrer.
 Venda general: www.ticketalcoi.com i taquilla a partir del 19 de febrer.



SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI Diumenge, 18 de març, a les 11.45 h         Teatre Calderón

Pas a la música festera

Els vents de festa ja acaricien Alcoi i les ràfegues vénen al ritme de la música. Els 

compassos de pasdobles, marxes mores i cristianes tornen a ser protagonistes en 

aquesta època de l’any, quan la primavera comença a esclatar, per anunciar que els moros 

i cristians són a prop. I en aquest punt, la Música Nova els proposa una crida a la festa molt 

interessant.

La banda sonora de la Glòria d’aquest any marcarà una part del concert amb els sons de 

Palomar en Fiestas, de Vicente Guerrero, i Un moble més, de Julio Laporta, tenint especial 

rellevància l’estrena del pasdoble Daniel Méndez, de José María Valls Satorres. És un 

encàrrec de la música de la Nova Maribel Vicedo i que el dedica a la persona que ostenta el 

càrrec de sergent major moro des de 2015 fins a l’actualitat. I d’una peça inèdita a altra que 

complix 60 anys: Aleluya, la primera marxa cristiana, obra d’Amando Blanquer, que 

acompanyarà el capità de la Filà Navarros, José Vicente Jornet, pels carrers d’Alcoi el 

proper 22 d’abril i ho farà amb la interpretació de la Música Nova.

No deixem els aniversaris perquè en el repertori també figura el pasdoble Petit Souet, que 

celebra el seu centenari des que Evaristo Pérez Monllor el va compondre (i fa referència al 

fester de la Filà Chano Francisco Pérez Pascual, Paco Sou). Ja té mig segle de vida la 

marxa mora Voluntat de fer, de José Pérez, mentre que el pasdoble Peña, de Carbonell 

(dedicat a la peña taurina Minuto i a Rafael Mira, Minuto) té 90 anys d’història. Els sons del 

clàssic Éxodo, de Gold amb arranjaments d’Enrique Castro Gamarra, i del pasdoble Radio 

Alcoy en 1955, firmat per José Carbonell, s’entrellaçaran amb els contemporanis, com els 

de la marxa cristiana Paco Jover, de Garcia i Soler, i amb les premiades Te Deum, de 

Pedro Joaquín Francés, i Un moro mudéjar, de Rafael Mullor, que està dedicada a la 

memòria d’Isidro Tormo Fuster, fester de la Filà Mudéjares i avi del nostre company 

saxofonista Isidro Tormo.

Deixem que les paraules donen pas a la música festera…, amb la Nova.

I

Palomar en Fiestas  pasdoble, 1981  Vicente Guerrero Guerrero
(1r Premi en el XVIII Festival de Música Festera d’Alcoi. Modalitat pasdoble)

Voluntat de fer   marxa mora, 1968  José Pérez Vilaplana
(2n Premi en el V Festival de Música Festera d’Alcoi)

Daniel Méndez*   pasdoble, 2017  José María Valls Satorres

Éxodo    marxa mora  Gold/Arr: Castro Gamarra

Peña    pasdoble, 1928  José Carbonell García

Paco Jover   marxa cristiana, 2004 Ramon Garcia i Soler

II

Radio Alcoy en 1955  pasdoble, 1955  José Carbonell García

Te Deum   marxa cristiana, 1997 Pedro J. Francés Sanjuán
(1r premi en el XXXIV Festival de Música Festera d’Alcoi)

Petit Souet   pasdoble, 1918  Evaristo Pérez Monllor

Aleluya    marxa cristiana, 1958 Amando Blanquer Ponsoda

Un moble més    pas moro, 1928  Julio Laporta Hellín

Un moro mudéjar  marxa mora, 1981  Rafael Mullor Grau
(1r premi en el XVIII Festival de Música Festera d’Alcoi. Modalitat marxa mora)

*Estrena
 

   Director: Juan Doménech Calaforra

Recollida invitacions dels socis de l’entitat a la taquilla del 7 a l’11 de març.
Venda general: www.ticketalcoi.com i taquilla a partir del 12 de març.
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   Director: Juan Doménech Calaforra

Recollida invitacions dels socis de l’entitat a la taquilla del 7 a l’11 de març.
Venda general: www.ticketalcoi.com i taquilla a partir del 12 de març.



CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA D’ALCOI Diumenge, 25 de març, a les 11.45 h         Teatre Calderón

I

A trenc d’alba   pasdoble, 2015   Josep V. Egea Insa

Any 1944    pas moro, 2017   Ramon Garcia i Soler

Elionor    marxa cristiana, 2008 Miguel A. Sarrió Nadal

El Noticiero Regional  pasdoble, 1928  Evaristo Pérez Monllor

Paco Jover    marxa cristiana, 2004  Ramon Garcia i Soler 

Moros i Cristians   marxa mora, 1935   Camilo Pérez Monllor

II

Imatges    pasdobe, 2005    Pedro J. Francés Sanjuán

Aleluya!    marxa cristiana, 1958  Amando Blanquer Ponsoda

Als llaneros dianers  pasadoble, 1983     Rafael Mullor Grau

Els acacauats   pasdoble, 1919    José Pareja Casanova

Kapytan    marxa mora, 2018   Saül Gómez Soler

Any d’alferes   marxa mora, 1967   Amando Blanquer Ponsoda

Director: Àngel Lluís Ferrando Morales

Recollida invitacions dels socis de l’entitat a la taquilla fins el 2 de març.
Venda general: www.ticketalcoi.com i taquilla a partir del 3 de març.

La Primitiva compleix aquest 2018 amb la seua cita anual amb la música festera, al Teatre 

Calderón, amb un programa d’allò més variat.

Obrirà el concert A trenc d’alba, pasdoble del contestà Josep Vicent Egea, que ompli de matisos un 

obra que, pel seu ímpetu rítmic, anima la desfilada.El pas moro Any 1994, de Ramon Garcia i Soler, 

és un obra que expandeix la concepció dels gèneres de música festera per la seua forma, pels 

contrastos entre els diferents moments de la peça i per la capacitat de l’autor d’extraure colors poc 

vistos en les bandes quan toquen música festera. La primera marxa cristiana del concert, Elionor, 

de Miguel Ángel Sarrió Nadal, serà interpretada per la banda també el dia de l’entrada. De tall 

clàssic, constitueix una ambientació ideal per al matí del 22 d’abril.

El Noticiero Regional, d’Evaristo Pérez Monllor, és un agradable pasdoble que combina 

enginyosament melodies per tots conegudes. Una altra joia de l’autor de Tristezas y alegrías. La 

segona obra de Ramón Garcia i Soler que interpreta la Música Vella en aquest Diumenge de Rams 

és Paco Jover. En aquest cas, el compositor manté la forma habitual de la marxa cristiana amb dos 

punts culminants. Destaca la seua capacitat per a contraposar melodies i l’emocionant cita de 

l’himne de festes.

Acaba la primera part del concert amb Moros i Cristians, una paradigmàtica obra de l’extens arxiu 

musical de la Primitiva. Camilo Pérez Monllor contrasta la fanfàrria i la fantasia mora amb la 

sonoritat tradicional, tot dividint l’obra en dues parts clarament diferenciades. La segona part té 

Imatges, de Pedro Joaquín Francés, com a obertura. Un pasdoble ideal per a ser interpretar en un 

concert, i el Calderón permetrà extraure’n el màxim partit expressiu.

Sonarà Aleluya!, del mestre Amando Blanquer, en el 60é aniversari de la seua composició. La 

primera marxa cristiana de la història encara no ha pogut ser superada en solemnitat i religiositat.

El compositor alcoià Rafael Mullor Grau aporta amb Als llaneros dianers un solemne pasdoble que 

acompanya la filà Llana i que alguns, pel seu caràcter, cataloguen d’himne. Continua el concert 

amb un pasdoble de 1919, Els acacauats, de José Pareja Casanova, una peça lligada 

inherentment a Apolo i que no s’interpretava des de 2009.

L’estrena del concert és Kapytan, del director i compositor d’Ontinyent Saül Gómez i Soler. Aquest 

prolífic autor presenta un obra fidel al seu estil amb uns contrastos rítmics que no deixaran ningú 

indiferent. Finalment, la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi acomiada el concert de Diumenge de 

Rams amb Any d’alferes, d’Amando Blanquer. Una de les marxes més interpretades del nostre 

compositor. Més de 50 anys després, continua sorprenent amb la seua innovadora secció central i 

pel seu poderosíssim fort final. 
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Ajuntament d'Alcoi

Horari taquilla 

De dilluns a divendres, d’11.30 a 13.30 h. 
Dijous, divendres i dissabte, de 18 a 20 h.

i el dia del concert, una hora abans.


