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  a transcendència de la incorporació de les bandes de música a la Festa de Moros i 
Cristians d Alcoi és de tal magnitud que la commemoració dels 200 anys d aquell fet no 
podia quedar-se en un acte aïllat. L efemèride d un esdeveniment tan rellevant 
requeria una celebració que repercutira més enllà del mateix aniversari. El 
bicentenari és, per tant, la base d una iniciativa cultural amb vocació de perllongar-se 
en el temps i amb la qual, cada any, reivindicar la importància de les corporacions 
musicals dins de l univers fester.

Així naix el Premi Sant Jordi d interpretació de música festera, un deute que Alcoi i la 
seua Festa mantenien amb la música i la cultura. A través d aquest certamen de bandes, 
l Associació de Sant Jordi enalteix l abraçada eterna que la música i la Festa es van 
professar fa dos segles. Una feliç trobada que va extraure un remolí d inspiració del que 
va sorgir un gènere nou, potser el més popular en territori valencià: la música festera.

Des del segle XIX la Festa ha crescut recolzada en la seua música, l art que sense 
importar-li el calendari es presta a recordar-nos que sempre hi haurà una nova 
primavera. De forma simètrica, la confiança de les filaes ha afavorit el desenvolupament 
de les agrupacions musicals i dels seus centres educatius.

Allà per 1817 els carrers d Alcoi van ser testimoni de la unió entre la Llana i la banda 
del Batalló de Milicians Nacionals. Amb el temps, la ciutat va quedar admirada amb el 
ritme de Mahomet, de Juan Cantó, va aplaudir la suggeridora A Ben Amet, d Antonio 
Pérez Verdú, i es va emocionar en escoltar la magna Aleluya, d Amando Blanquer. Com 
a bressol de la música composta per a aquest elogi de la vida que és la trilogia, Alcoi 
havia de promoure un premi d interpretació amb el qual forjar la vinculació entre la 
Festa i la música.

I més encara en l any al qual l Himne de Festa compleix 100 anys. Pocs escenaris 
diuen tant sobre el binomi música i Festa que el que es configura cada 21 d abril i que 
serveix de pòrtic dels Moros i Cristians, sempre amb el record de Gonzalo Barrachina.

El certamen de bandes és, a més, un complement al prestigiós premi de composició 
de música festera, celebrat a Alcoi des de 1949 i sota l organització de l Associació de 
Sant Jordi des de 1964. Precisament la peça que fa exactament 60 anys va guanyar aquell 
premi, Ibn Ja faixa, d Enrique Castro Gamarra, sona en aquest certamen per a recordar a 
Joan Valls, el poeta de Sant Jordi, en el centenari del seu naixement.

I en un any amb tantes referències a la història, el cercle es tanca amb la participació, 
com a banda convidada, de la Societat Musical Nova d Alcoi, l agrupació que celebra el 
seu 175 aniversari. Amb la intenció de complir totes les finalitats exposades emergeix un 
premi que incita a gaudir de la virtuositat de les bandes participants i a sentir-se 
orgullosos dels grans patrimonis que atresora la Festa de Moros i Cristians: la música i 
les persones que la fan sonar per a honrar cada abril al patró Sant Jordi.
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La música de banda a Muro arranca al 1801 quan un grup de músics és contractat per tocar. 
L any 1935 es fusionen tres bandes existents i es constitueix l actual Unió Musical de Muro 
sota la direcció de José Esteve Nicolau.

Al 1943 es fa càrrec José Esteve Solbes durant 35 anys. Impulsà la participació a certàmens 
de la Diputació d Alacant obtenint cinc primers premis. A la seva mort és substituït pel seu fill, 
José Esteve Pérez, aconseguint un primer premi a Alacant.

Al 1984 s encarrega el murer Rafael Alcaraz Ramis, deixant-la en mans d altre murer, Joan 
García Ivorra, al 85. Amb ell s aconseguiren premis als certàmens de Benidorm i Alacant.

El 1988 serà director el murer José V. Moltó García, impulsor de l escola de música, amb el 
qual aconseguiren tres primers premis. La Banda, el 1994, rep un reconeixement de la 
Generalitat per la seva prestigiosa trajectòria.

Al 1997 pren la batuta José R. Pascual Vilaplana, també murer. Al 2001 es celebra el II 
Centenari de Música de banda. En 2004 i 2006 té lloc el primer y segon “FIMBAND”, Festival 
Internacional de Música de Banda.

El 2007 es designarà director al xativí Miguel A. Grau Martínez, i es guanya el primer premi 
al IV Certamen de Música Festera d Oliva.

Des del 2011 dirigeix la banda Rafael García Vidal, d Alfarrasí. Destacant-se la participació 
al Certamen provincial d Alacant, el primer intercanvi amb la Banda Municipal de Silleda, la 
posada en escena de la sarsuela La Corte del Faraón i l actuació a l ADDA.

Durant el 2015 la Unió Musical de Muro ha estat immersa en la celebració del centenari del 
naixement de l il·lustre compositor murer Francisco Esteve, on s inclou l enregistrament i 
estrena del CD Homenaje, que ha rebut el premi Euterpe a la millor producció musical.

Recentment, el 23 de juliol de 2016 ha estat guardonada amb el Primer Premi a la Secció 
Primera de la 130 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.
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Ecos de Levante

Ibn Jafaixa

Marfil M.C. 

pasdoble 

marxa mora 

marxa cristiana   

Gonzalo Barrachina Selles

Enrique Castro Gamarra

José Vicente Egea Insa

Naix a Alfarrasí (València), on inicia els seus estudis 
musicals, passant posteriorment a formar part de la Banda 
Instructiva Musical.

És titulat Superior en l especialitat de clarinet pel 
Conservatori Superior de Música “Óscar Esplà” d Alacant, i 
titulat Superior en l especialitat de Direcció pel Conservatori 
Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València. A més a 
més, està en possessió d una “menció d honor” en el Premi 

Extraordinari de Música de Cambra a la ciutat de Xàtiva. Tanmateix, ha realitzat estudis de 
Direcció de Banda amb José Rafael Pascual-Vilaplana a l Escola Comarcal de Música de la Vall 
d Albaida, i amb Carlo Pirola, Felix Hauswrith i Jan Cober al “Instituto Superiore Europeo 
Bandistico” de  Trento (Itàlia).

Com a director invitat ha dirigit diferents formacions tant nacionals com estrangeres com 
el cor de cambra Ephonia, Unió Musical d Atzeneta d Albaida, Unió Musical de Fontanars dels 
Alforins, Unió Musical de la Pobla del Duc, AMCE Santa Cecilia de Elda, Lira Carcaixentina, 
Banda Sociale di Aldeno (Itàlia), Rundfunk-Blasorchester de Leipzig (Alemanya), Ensemble de 
Percussió del Conservatori Superior de Música Joaquin Rodrigo de València, NEXEduet, 
Perku-Va, l Orquestra del Conservatori Superior de Música Joaquin Rodrigo de València i 
l orquestra de cambra del Conservatori Superior de Música “Óscar Esplà” d Alacant. Com a 
director titular ha dirigit el cor Veus d Alfarrasí, Unió Musical de Montitxelvo, Unió Musical 
d Aldaia, la Societat Musical Banyeres de Mariola, i la Societat Musical de la Llosa de Ranes. A 
més a més ha dirigit a solistes de la talla d Astrid Crone, Jordi Navarro, Salva Palmer o Marisa 
Blanes entre altres.

A l àmbit docent ha realitzat diferents cursos com a professor invitat als cursos de direcció 
"Ciutat de Sagunt", i en 2014 va ser professor invitat del curs de direcció de banda que 
organitza la Federació de Bandes del Trentino (Itàlia), realitzant un concert amb la "Banda 
Rappresentativa delle Giudicarie" (Itàlia).

Ha estat membre de jurat en diferents concursos d interpretació i composició, destacant el IX 
Concurs de Composició "Poble de Muro" i el II Concurs de Joves Intèrprets de la Llosa de Ranes.

Entre les seues gravacions cal destacar el CD Homenaje, que va rebre el Premi Euterpe de la 
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per la millor producció musical. 
Al mateix temps ha obtingut diferents premis d interpretació, destacant el Primer Premi a la 
1ª Secció del 130 Certamen Internacional de Bandes de Música "Ciutat de València" amb la 
Unió Musical de Muro.
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Societat Ateneu Musical de Cocentaina
En un important moment cultural local i amb una tradició bandística centenària, al juny 

de 1985 es constitueix a Cocentaina la Societat Ateneu Musical fruit d una escissió de l única 
banda existent fins al moment. Amb una plantilla de 20 músics, el seu primer director va ser 
José Insa Martínez, qui va realitzar un important treball tant en la Banda com en l Escola de 
Música. Posteriorment li prenen el relleu com a directors titulars Josep Robert Sellés i Camps, 
Joan García Iborra, Agustí Martínez Caballero, Julio Juan García i José Barberà Ferrer, Enrique 
Alborch Tarrassó, Jose Vicente Algado Climent, Iñaki Lecumberri Camps, Ramón Garcia i 
Soler, David Payà Gea fins a l actualitat dirigida pel mestre José Miguel Fayos Jordán. 

Cal destacar la participació en diverses ocasions en certàmens, dels quals es van 
aconseguir tres segons premis consecutius als certàmens organitzats per la Diputació 
d Alacant entre els anys 1990 i 1992. El 1994 s obté el Primer Premi en el mateix concurs 
facilitant-li la seua participació en la final autonòmica celebrada a l octubre en el Complex 
Educatiu de Xest, on aconsegueix la segona posició. En 1997 participa en la secció tercera del 
Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciutat de València”, competint amb societats 
musicals de tot el món, obtenint el Primer Premi amb Menció d Honor. Novament, en 1999, 
participa en el Certamen Provincial i obté la segona plaça. En 2006 participa en el Certamen 
Internacional de València en 2a categoria i el 2007 guanya el 1er Premi al Certamen de Música 
Festera de La Font d Encarrós. Recentment participa en els Certamen de música festera d Elda 
al 2013 i  provincial d Alacant al 2014 i 2015, obtenint el 2on premi en dos d ells i el 1er premi al 
Certamen Provincial a Asp, millor resultat històric competint en 2ª categoria. 

La Societat Ateneu Musical, té en l actualitat 110 socis, Banda simfònica amb una plantilla 
de 85 músics, diversos grups de cambra, Banda juvenil d educands, i Escola de Música 
reconeguda des de 1995 per la Conselleria de Cultura Educació i Ciència de la Generalitat 
Valenciana, amb un total de 100 educands i 17 professors.
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Goya

Ibn Jafaixa

Catarsis M.C. 

pasdoble 

marxa mora 

marxa cristiana  

Gonzalo Barrachina Selles

Enrique Castro Gamarra

José Vicente Egea Insa

Realitza els seus estudis de Composició en el Conservatori 
Superior de Música de València obtenint “Premi 
extraordinari”. Posseeix també el Màster en Recerca musical 
per la Universitat Internacional de València. Guanyador del 1º 
Premi del segon Concurs Internacional de composició “Ciutat 
de Torrevella” (2005), Premi del concurs de Joves compositors 
“Hui, hui música” (2006), 1º premi del primer Concurs 
Iberoamericà de composició “Vila de Ortigueira”(2006), Premi 
del tercer Seminari Permanent de Composició del IVM, Premi 

del European Creation Musical Workshop (2013), Sélection officielle Coups de Vents (2015) 
(França) i dues vegades Premi “Carmelo Alonso Bernaola” en el premi de Joves compositors 
Fundació SGAE-CNDM (2013 i 2014). 

Les seues obres han sigut interpretades i estrenades en festivals i auditoris com ENSEMS, 
Hui hui música, New Music Festival (Louisville, USA), Festival Internacional de Música de La 
Manxa, Mostra Sonora, WASBEConference (Califòrnia 2015, Utrecht 2017), Palau de la Música 
de València, Auditori Nacional de Música de Madrid, Casa dóna Musica (Porto), Palau dels 
Arts, Auditori 400 MNCARS i en països com França, Eslovènia, Itàlia, Portugal, USA, Colòmbia i 
Alemanya, per formacions com Ensemble Art s XXI, GrupInstrumental de València, Banda 
Simfònica Portuguesa, Prémer Ensemble, Espai Sonor, Feedback, Quintet el Verger, Wasbe 
Youth Wind Orchestra, Orchestre d Harmonie Conservatoire Strasbourg, Banda Simfònica 
Juvenil de Colòmbia, Banda de les Forces Aèries (Eslovènia), Bandes Municipals de Palma de 
Mallorca, Bilbao, Coruña, València, Madrid, Alacant, Orchestra Alpe Adria, Brixiae 
Harmoniae, Orchestra vaig donar Fiatti della Brianza (Itàlia) i Orquestra Filharmónica de la 
Universitat de València.

Ha rebut encàrrecs d institucions com l Institut Valencià de la Música, Festival 
Internacional de Música de La Manxa, Orquestra Filharmónica de la Universitat de València i 
Grup Instrumental de València. 

Ha assistit a cursos, trobades i masterclass amb J.M López, J.Mª Sánchez-Verdú, C. Halffter, 
R. Bischof, L. Balada, T. Marque, A. Aracil, G. Gan, J. Rueda, M. Sotelo, A. Posades, P. Billone, R. 
Lazkano, R. Cendo i G.F. Haas sent becat per l I.V.M (2009-2011) i el European Musical Creation 
Workshop 2013.

Imparteix habitualment cursos, conferències i classes magistrals sobre composició i 
anàlisi destacant; Seminari Galego d Adreça de Banda, Curs de direcció de banda (Escola de 
música comarcal de la Vall d Albaida), ACO ConductingAcademy (Portugal), Corsi 
Internazionale vaig donar perfezionamento instrumentale (Spilimbergo, Itàlia), University 
of Louisville-*New Music Festival (USA).
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José Miguel Fayos Jordán (Chella, València - España, 1980)
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Unión Musical Contestana
L any 1932, de la fusió de les dues Bandes que hi havia a Cocentaina, la “Primitiva El Serpis” o 

“Banda Vella” i la “Agrupación Musical La Moderna” o “Música Nova”, va nàixer la Unió Musical 
Contestana, sent el seu primer director Enrique Pérez Margarit. En 1935 va ser nomenat 
sotsdirector de la Banda Gustavo Pascual Falcó, músic i compositor contestano, autor de peces tan 
conegudes com Buscant un Bort, El Bequetero, Navarro el Bort i sobretot el pasdoble Paquito el 
Chocolatero, que ha aconseguit repercussió mundial.

Després de Miguel Picó Biosca i Rafael Giner Estruch, l any 1958 va ser nomenat director de la 
Banda José Pérez Vilaplana, que fins a aqueix moment era el seu sotsdirector. Des d aleshores, la 
història de la Unió Musical va indissolublement unida a la de Pérez Vilaplana, compositor de A mons 
pares, Bohemios del 29 o Guàrdia Jalifiana.  Va ser el seu director durant 36 anys fins 1994. 

Després de la jubilació del mestre José Pérez, en els següents vint anys es van succeir en la 
direcció Javier Barberá Gálvez, Robert Sanchis Richart, Enrique Igual Blasco, Josép Vicent Moltó 
García i Mario Roig Vila. L actual director és Jaume Fornet Ausina. El sotsdirector és Francisco Valor 
Llorens, conegut compositor de música festera. 

Múltiples són els premis i certàmens que ha guanyat la Unió Musical al llarg de la seua història. 
Durant els primers vint anys d història va aconseguir quatre primers premis a Alcoi, un primer 
premi a Alacant i guardons en diferents certàmens, com Altea, l Alfàs del Pi, Pego, Gandia, Elda, 
Almansa o Calp. Des de 1976 ha participat en 19 certàmens, aconseguint 9 primers premis, 7 segons 
i 3 tercers. En 1984 va guanyar el primer premi de la Secció Primera del XIII Certamen Provincial de 
Bandes de Música convocat per la Diputació d Alacant. Gràcies a aquest premi la Unió Musical va 
representar a la província d Alacant en el VI Certamen de Bandes de Música de la Comunitat 
Valenciana, obtenint el Primer Premi de la Secció Primera. Al febrer de 2013 la Banda va obtenir el 
primer premi en el X Certamen de Música Festera d Altea la Vella.

Quant a la producció discográfica, en 1980 la Banda va gravar el seu primer disc de música 
festera i ha enregistrat més de mitja dotzena de discos de música festera. L any 2007 el disc 
compacte Creu Daurà, amb peces de Francisco Valor Lloréns, va obtenir el premi Euterpe al 
millor enregistrament de l any concedit per la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana.

La Unió Musical compta amb una plantilla d uns vuitanta músics i una Banda Jove integrada per 
uns cinquanta músics. La pedrera de la Banda es forma en l Escola de Música reconeguda per la 
Generalitat Valenciana que compta amb uns cent vint-i-cinc alumnes. Des de febrer de 2016 la Junta 
Directiva està presidida per Nélida Jover Sellés.
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Majos y majas

Ibn Jafaixa

Alcázar de Elda M.C.

pasdoble 

marxa mora 

marxa cristiana

Gonzalo Barrachina Selles

Enrique Castro Gamarra

Rafael Mullor Grau

Inicia els seus estudis elementals de percussió en l escola de 
música de la Agrupación Artístico Musical Santa Bàrbara de Piles 
i els finalitza en el Conservatori Professional de Música de 
Cullera amb Pau Ballester (Grup Amores). Continua els seus 
estudis professionals en el Conservatori Professional de Música 
d Ontinyent, sota la tutela de Romuald Gassó Biosca. Els estudis 
superiors els inicia en el Conservatori superior de música 
Salvador Seguí de Castelló i els finalitza en el Real Conservatori 

Superior de música de Madrid. Ha realitzat cursos de perfeccionament amb Joan Iborra, Josep 
Vicent, Raúl Benavent, Esaú Borredà, Mike Schaëperklaus i Gastón Silvestre. 

Paral·lelament, estudia direcció de banda en l Escola Comarcal de Música de la Vall d Albaida 
amb José Rafael Pascual Vilaplana, Ramón García Soler i Tomás Gilabert. Més tard, segueix els 
seus estudis en el ISEB de Trento (Itàlia) amb Jan Cober, Felix Hauswirth, Carlo Pirola i Gianni 
Caracristi. Realitza cursos de perfeccionament en adreça de banda i orquestra amb Jan Cober, 
Henrie Adams i Carolina Torres. 

Com a percussionista, ha col·laborat amb l Orquestra Simfònica de Castelló i l Orquestra de 
cambra Pau Casals. Ha participat en la Banda de la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana durant cinc anys. Actualment forma part del grup “Che que vara nit 
rock” i l Orquestra de Vents Filharmonia sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana.

Com a director ha dirigit en qualitat de convidat la AAM Santa Bàrbara, de Piles, i la AAM 
Santa Cecília, de Bellreguard. Va ser director assistent de la Banda de la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana l any 2006 i assessor musical en el CD Movements que 
aquesta mateixa va gravar aqueix any amb Henrie Adams.

Ha sigut director titular del Cor Polifònic de Betxí, la SIUM de Xeresa i la AM Santa Cecília 
d Almenara, la Unió Musical d Aielo de Malferit, amb la qual va gravar el CD Vesània l any 2008 
amb motiu del seu 25 aniversari i l Associació Músic Cultural Eldense Santa Cecília d Elda, amb la 
qual va guanyar el VIII Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia en 2014.

També pertany al Cos de Professors Interins de Música i Arts Escèniques, en l especialitat 
d orquestra, realitzant la seua activitat docent en els conservatoris de Torrent, Vall d Uixó, 
Requena, Ontinyent, Cullera i Carcaixent. Actualment imparteix classes de banda i orquestra en 
el Conservatori Professional de Música de València.

Des de febrer de 2016 és director de la Unió Musical Contestana de Cocentaina i des 
d octubre de 2016 és director de la Orquestra de Cambra de la Unió Musical l Horta de Sant 
Marcel·lí de València.

’

’

’ ’

’ ’

’

’

’ ’ ’
’ ’

’
’ ’

’ ’

Jaume Fornet Ausina (Piles, 1978). 
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La Societat Musical Nova d Alcoi naix en 1842 amb el nom de Sociedad Filarmónica la 
Nueva i el seu primer director va ser Jordi Verdú, cedint la batuta en 1845 a Vicente Ibáñez, qui 
fundaria un any abans la capella de música religiosa de la Nova. També per aquesta época, i 
sota el mecenatge de Carlos Corbí Gisbert, alcalde d Alcoi, i Francisco Blanes Moltó, es va 
fundar l orquestra en el marc de la banda, completant així les actuacions de la capella.

Així van ser els primers compassos d aquesta banda alcoiana que ha estat dirigida, entre 
d altres, per Rafael Valor, Julio Laporta Hellín, Gonzalo Barrachina Sellés, Evaristo Pérez 
Monllor, José Carbonell García, José Almería Molina, José Francisco Molina Pérez, Pedro Lara 
Navarrete i, actualmente, per  Juan Doménech Calaforra. Sota la dirección artística 
d aquestos professionals, la Nova ha protagonitzat nombrosos concerts, ha participat en 
diversos certàmens –destacant el 1er Premi en el certamen d Elda (1996), el 2on premi en el 
Certamen Vila d Altea (2004) i el 1er premi al Certamen Provincial de Bandes de la Província 
d Alacant (2016) així com l assistència a la Secció Primera del Certamen Internacional de 
Bandes de Música Ciutat de València (2012)- i la gravació, en diversos discs, de música 
simfònica i música festera. 

La història de la Nova guarda dos moments significatius com són els viatges de la banda a 
Orán (en 1934) i a Nova York (en 2006) i que es recullen als capítols del llibre “La Nova desde 
1842. Història d una banda de música alcoyana” escrit per José María Valls Satorres.

La banda, actualment, compta amb més de cent músics i està dirigida per Juan Doménech i 
presidida per José Antonio Llinares. La societat, així mateix, té una escola de música on 
s impartixen més de catorze especialitats d instruments, una banda jove –sota la batuta de 
Jesús Fuertes García- i grups de metalls, clarinets o saxofons.

La Música Nova d Alcoi, el passat 21 de febrer, va complir 175 anys. Un significatiu 
aniversari que està celebrant al llarg d aquest 2017 amb concerts, exposicions i altres activitats.
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Societat Musical Nova d Alcoi’
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Turista

Laia

La despedida de Abu-Abdala 

Barranc del Sinc

pasdoble 

marxa mora 

poema simfònic

marxa cristiana

Evaristo Pérez Monllor

Víctor Vallés Fornet

Gonzalo Blanes Colomer

Rafael Mullor Grau

Juan Doménech naix a Benaguasil (València). Als 8 anys 
inicia els seus estudis musicals en la Unió Musical d aquesta 
població del Camp de Túria. Posteriorment, ingressa al 
conservatori de València on estudia amb el mestre Lucas 
Conejero. Acaba els seus estudis de Grau Mitjà amb la 
qualificació d excel·lent. Després, es trasllada al conservatori 
Óscar Esplá d Alacant on obté el Grau Superior. En 1984 oposita 

per a la Banda Municipal d Alacant, aconseguint la plaça de clarinet solista, lloc que ocupa en 
l actualitat. Després d estar un any com a director convidat, en gener de 2009 ocupa la plaça de 
titular de la direcció musical de la Nova d Alcoi.

Doménech, durant aquesta etapa al primer faristol de la Nova d Alcoi, ha dirigit a la banda 
en nombrosos concerts –com els integrats als cicles d exaltació de música festera d Alcoi, 
festivitat de Santa Cecília o les audicions temàtiques amb solistes- ha preparat als músics per a 
importants concursos musicals com el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de 
València (en 2012), obtenint la quarta posició en la Primera Secció o el Certamen Provincial de 
Bandes de Música organitzat per la Diputació d Alacant, aconseguint el primer premi en 2016, 
ha desenvolupat la direcció artística de discs gravats per la Nova com “Matí de Festa”, “100 
anys miqueros-nova” o “Aura” i ha format part del jurat del concurs de composició que 
organitza l Associació de Sant Jordi d Alcoi.
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Juan Doménech Calaforra
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Associació de Sant Jordi

Ajuntament d’Alcoi Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana

T H E G L O B A L M A R K E T I N G C O M P A N Y
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