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La música té un poder evocador i suggeridor únic, i per les seues qualitats 

desperta uns sentiments, unes vivències i unes sensacions que arriben a 

traslladar-nos en el temps i l'espai, que ens commouen i ens entendreixen, ens 

arriben al cor i ens trasbalsen, i fins i tot ens agiten i alteren. En definitiva, la 

música ens emociona.

Les emocions són individuals, sí, però també n'hi ha de compartides. I és 

aquest un dels principals valors de la Nostra Festa, de la celebració comuna 

més popular i multitudinària que vivim els alcoians i les alcoianes. La festa que 

ja arriba, i com a preàmbul de luxe, directament destinat a somoure aquestes 

emocions, ens ofereix aquesta oportunitat de gaudir de la música que 

protagonitza la celebració.

Tenim totes i tots la feliç oportunitat d'això, de vibrar amb la festa que ens 

transporta fins als millors moments de la Festa. Però aquest seguit d'audicions 

també ens permet gaudir dels nostres músics, comprovar com de fèrtil és el 

treball musical de les quatre agrupacions de les quals podem presumir, 

observar la gran feina que fan les bandes des de la directiva fins a cada músic, i 

gaudir amb el seu esforç i dedicació per continuar situant Alcoi com a capital de 

la cultura de les nostres comarques d'interior.

Gràcies als músics alcoians per continuar oferint-nos aquesta oportunitat de 

gaudir de la música, de la recreació d'emocions i sentiments, i de reviure 

l'atmosfera festera com a magnífic preàmbul dels dies que s'acosten. Gràcies 

també al públic que dóna suport a aquesta fenomenal tasca musical i cultural. 

Endavant amb la música i amb la festa!

Antoni Francés

Alcalde d'Alcoi

Ajuntament d'Alcoi
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Com tots els anys, amb l'inici de la primavera, s'apropen cada vegada més les nostres 
Festes de Moros i Cristians. Com a preludi d'aquestes, té lloc el Cicle de Concerts 
d'Exaltació de la Música Festera organitzat per l'Ajuntament d'Alcoi. 

L'Agrupació Musical Serpis d'Alcoi té la satisfacció d'iniciar aquest Cicle de Concerts. 
És una comesa molt important per a nosaltres, ja que és el segon any que encetem 
aquest Cicle per anunciar les Festes de Moros i Cristians de 2015.

Enguany, l'Agrupació oferirà un concert de contingut variat, per la diversitat de totes i 
cadascuna de les obres que interpretarem al llarg del concert.

Per a encetar el concert interpretarem el pasdoble Eduardo Borrás en commemoració 
del centenari del naixement del compositor i músic de la localitat de Muro, Francisco 
Esteve Pastor.

A més, és un orgull per a nosaltres poder estrenar dos pasdobles en aquest concert: per 
una banda, el pasdoble A l’Agrupació Musical Serpis d'Alcoi, dedicat a la nostra entitat 
com a regal del músic Luis Belda Cerdá, component de la Societat Unió Artística 
Musical d'Ontinyent. I, per altra banda, també tindrem el plaer de poder interpretar en 
estrena Vicente Oviedo, pasdoble dedicat per Andrés Santonja al seu amic Vicente 
Oviedo Sempere, antic músic de la Societat Musical Nova d'Alcoi. El compositor 
d'aquesta obra va ser membre tant de la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi com de la 
Societat Musical Nova d'Alcoi i també va formar part de l'Orquestra de Plectre 
Harmònica Alcoiana.

Finalitzarem aquesta primera part amb una marxa mora coneguda per tots: Tarde de 
Abril.

La segona part d'aquest concert l'encetarem estrenant una peça molt especial per a 
nosaltres: el pasdoble A l'Agrupació Musical Serpis.

I, per a concloure, l'última peça del programa serà Any d'Alferis, del gran mestre 
Amando Blanquer.

Desitgem que gaudisquen del nostre concert i que es deixen envoltar per la música, 
l'element indispensable de tota festivitat.

Bones festes a tots!

Agrupació Musical Serpis d'Alcoi.

AGRUPACIÓ MUSICAL SERPIS

I 

Eduardo Borrás    Pasdoble  Francisco Esteve Pastor 

La Victoria    Marxa Cristiana  Enrique Alborch Tarrasó

Wahabitas    Marxa Mora  Juan Enrique Canet Todolí

Vicente Oviedo   Pasdoble  Andrés Santonja
*Interpretada per primera vegada per la nostra entitat

El Diví    Marxa Cristiana  Francisco Valor Llorens

Tarde de Abril   Marxa Mora  Amando Blanquer Ponsoda

II 

A l'Agrupació Musical Serpis  Pasdoble  Luis Belda Cerdá
*Interpretada per primera vegada per la nostra entitat

Fomento Musical   Marxa Cristiana  José Pérez Vilaplana

Almunastir   Marxa Mora  Ramon García i Soler 

Encuentros   Pasdoble contrabandista J. Rafael Pascual Vilaplana

Te Deum    Marxa Cristiana  Pedro J. Francés Sanjuán 

Any d'Alferis   Marxa Mora  Amando Blanquer Ponsoda
*Amb la col·laboració de la colla de Dolçaines i percussió Rebuig d'Alcoi

Director: Andrés Guerrero Mañas

Diumenge, 8 de març, a les 11.45 h         Teatre Salesians

Venda de localitats: dilluns 2, dimarts 3 i divendres 6 de març, de 19.30 a 20.30 hores, a la 
seu de l'Agrupació Musical Serpis, C/ Sant Jordi, 20 (baixos). Al Centre Cultural: d’11.30 a 
13.30 h, de dilluns a divendres, i a la taquilla del Teatre Salesians una hora abans de l'inici 
del concert. 
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SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D’ALCOI

I

El Fusteret   Pasdoble Manuel Boscà Cerdá

No meu puc llevar del cap Marxa Mora Gustavo Pascual Falcó

Gloria      Marxa Cristiana Pedro J. Francés Sanjuán 

La Voz de Buñol   Pasdoble Manuel Carrascosa García

J. G. I.    Marxa Mora Francisco Esteve Pastor 

Rafél el fuster   Pasdoble Rafael Alcaraz Ramis 

Marraskesch   Marxa Mora José M.ª Ferrero Pastor

Santos, Poetas y Guerreros Marxa Cristiana Enrique Igual Blasco

 
II

Toni Mora*   Pasdoble Alfonso Yépez Santamaría (Chipi)

El Diví **   Marxa Cristiana Francisco Valor Llorens                                                                

Paco Verdú   Marxa Mora Amando Blanquer Ponsoda

Quebrantà   Pasdoble J. Rafael Pascual Vilaplana 

El Guardià   Marxa Cristiana Saül Gómez Soler 

El Camí    Pasdoble J. Vicente Egea Insa

Ser Aben   Marxa Mora Rafael Mullor Grau

Himne de Festes                                                         Gonzalo Barrachina Sellés

* Estrena absoluta
** Am la participació del Cor Veus Blanques d'Alcoi

Director : Gaspar Nadal i Maronda

Diumenge, 15 de març, a les 11.45 h         Teatre Calderón

Venda d'entrades i canvi d'invitacions: Al Centre Cultural: de dilluns a divendres, 
d’11.30 a 13.30 hores, i els dimarts i dimecres, de 18 a 20 hores. Al Teatre Calderón: els 
dijous, divendres i dissabtes, de 18 a 20 hores. Diumenge, 15 de març, a partir de les 
10.45 hores. I també a través de: www.instanticket.es

La Societat Unió Musical d'Alcoi enceta el seu concert d'Exaltació de la Música Festera amb tot un clàssic de la nostra 

primera diana, el pasdoble El Fusteret, compost el 1947 pel músic albaidí Manuel Boscà Cerdà. Tot seguit, la marxa 

mora No meu puc llevar del cap, del celebèrrim autor contestà Gustavo Pascual Falcó. Peça molt original tant en la seua 

concepció com pel que fa al procés que ens ha permès gaudir-ne en l'actualitat. Sembla que de l'obra únicament existia 

el guió de direcció i en ocasió del cinquantenari del pasdoble Paquito el Chocolatero, del mateix autor, José María 

Ferrero Pastor va abordar la instrumentació perquè es pogués interpretar, però la seua prematura desaparició va donar 

motiu al fet que José Pérez Vilaplana la instrumentara finalment  l'any 1997.

Continuem amb la marxa cristiana Gloria, 1r Premi del VI Concurs de Música Festera Vila de Bocairent 1993, de l'autor 

de Beneixama, recentment desaparegut, Pedro Joaquín Francès Sanjuán.

Segueix l'elegància exquisida del pasdoble La Voz de Buñol, de Manuel Carrascosa García, més de quaranta anys 

director de la Banda de Música Municipal de Villena,  i la marxa mora J.G.I. (Juan Garcia Ivorra) de l'any 1987, del prolífic 

compositor murer Francisco Esteve Pastor, del que la Unió Musical de Muro està actualment commemorant el centenari 

del seu naixement i el vint-i-cinqué aniversari de la seua desaparició, amb un extens programa d'activitats musicals, 

artístiques i culturals. 

I un altre músic de Muro als faristols del concert, Rafael Alcaraz Ramis, amb el seu pasdoble Rafél El Fuster, datat 

en1967 i amb clares referències a la professió del pare de l'autor. 

Continua l'audició amb una altra peça clàssica, la marxa mora de l'any 1962, Marrakesch, de l'ontinyentí José María 

Ferrero Pastor, dedicada a la filà homònima de la nostra ciutat, en reconeixement als 20 anys (1962/1982) al llarg dels 

quals la Unió Artística Musical d'Ontinyent va ser la banda oficial de l'esmentada filà alcoiana. 

Per concloure la primera part, Santos, Poetas y Guerreros, del músic contestà Enrique Igual Blasco. Parafrasejant 

l'autor, l'obra pretén relatar una història imaginària, localitzada a la nostra Serra de Mariola i inspirada en narracions 

èpiques i líriques del romancer espanyol, històries de reconquesta, heroismes de guerrers, aventures amoroses.

Reprenem la segona part amb l'estrena del pasdoble Toni Mora, compost en 2015 pel músic de la Unió Musical d'Alcoi, 

Alfonso Yépez Santamaría (Chipi) i dedicat al seu amic i també component de la banda, Antonio Mora Pastor.

Seguim amb El Diví, del compositor de Cocentaina Francisco Valor Llorens, marxa cristiana del 2007 i que la Unió 

Musical d'Alcoi interpretarà, juntament amb el Cor Veus Blanques, en l'entrada de cristians de les properes Festes de 

Sant Jordi, tot acompanyant l'esquadra especial del capità de la filà Vascos. 

El concert continua amb la marxa mora Paco Verdú, del mestre alcoià Amando Blanquer Ponsoda, dedicada a Francisco 

Verdu Pons, capità de la filà Miqueros del 2002, el pasdoble contrabandista Quebrantá, de l'any 2009, del compositor i 

director murer José Rafael Pascual Vilaplana, dedicat a la filà Contrabandistes de Muro, i El Guardiá, marxa cristiana 

datada en 2013 de l'autor d'Ontinyent Saül Gómez Soler. 

Per finalitzar, dues peçes molt originals i inspirades, el pasdoble El Camí (2001), del contestà José Vicente Egea Insa, i la 

marxa mora Ser Aben, escrita l'any 2013 pel compositor alcoià i director de la Unió Musical d'Alcoi de 1985 a 1991, 

Rafael Mullor Grau. I com no podria ser d'una altra manera, conclourem amb el nostre Himne de Festes, del mestre 

Gonzalo Barrachina Sellés.

Esperem haver encertat en l'elecció del programa i desitgem que gaudisquen del concert. 

Avant la festa, avant la música!

Societat Unió Musical d'Alcoi
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SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI Diumenge, 22 de març , a les 11.45 h         Teatre Calderón

Sons per anunciar la Festa

La Societat Musical Nova d'Alcoi escriurà el pregó musical de les Festes de Moros i 

Cristians 2015 amb la interpretació de dotze obres. Composicions firmades per autors 

alcoians i de les comarques del Vinalopó i la Vall d'Albaida que inundaran el Teatre 

Calderon el matí del 22 de març.

El concert començarà amb notes d'homenatge per a Rafael Valls Reig, soci de la nostra 

entitat que va faltar el passat mes de novembre. Per això, la Nova interpretarà el pasdoble 

que li va dedicar José Pérez Vilaplana. La marxa mora també serà protagonista en la 

primera part gràcies a les composicions Amghar Úbbada, de Juan Carlos Sempere 

Bomboí; Wahabitas, de Joan Enric Canet; i Als Samarites, de Miguel Ángel Mas Mataix, 

que estrenarem en l'audició. Però aquesta peça no serà l'única que el públic podrà 

escoltar en exclusiva, ja que la Nova també tocarà per primera vegada la marxa solemne 

Cavaller del Miracle que José María Valls Satorres ha escrit per a la Filà Vascos. En esta 

part, així mateix, sonarà Biscaïns d'Onil, la marxa cristiana de Miguel Ángel Mas amb què 

la Nova acompanyarà l'esquadra dels Mossàrabs en l'entrada cristiana.

Al compàs del pasdoble Tristezas y alegrías, d'Evaristo Pérez, estrenarem la segona part 

en què també hem programat obres dedicades músics de la Nova o escrites per ells. Així, 

podran sentir Almería, músic i fester, que és la marxa cristiana que José María Valls 

Satorres dedica al percussionista de la banda José Luis Almería Pintado. També 

interpretarem la marxa mora Afable, que ha escrit José Muriel Bravo, saxofonista de la 

Nova, per a Javier Ferrándiz Albors, alferes moro de la Filà Domingo Miques. I les tres 

últimes obres de la segona part les van compondre a principis del segle XX i en la dècada 

dels 50. Entre estes hi ha Chano, de Julio Laporta Hellín. Es tracta del pasdoble amb què 

Daniel Méndez, sergent moro, arrancarà la Glòria de 2015. A més, sonarà la marxa 

cristiana  Aleluya,  d'Amando Blanquer, la peça amb què desfilarà el capità cristià de la filà 

Vascos, Eduardo Tormo. I amb la marxa mora Ibn Jafaixa, d'Enrique Castro, tancarem el 

concert d'Exaltació de la Música Festera.

Ara és moment de deixar de banda les paraules per donar pas a la música…

Gaudisquen del concert i molt bones festes!

Societat Musical Nova d'Alcoi

Venda d'entrades i canvi d'invitacions: En el Centre Cultural: del dilluns 16 al divendres 
20 de març de 11.30 a 13.30 hores i el dimarts i dimecres de 18 a 20 hores. En el Teatre 
Calderón: divendres 20 de març de 18 a 20 hores, dissabte 21 de 18 a 20 hores i 
diumenge 22 a partir de les 10.45 hores. I també a través de www.instanticket.es
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I

El Noticiero Regional  Pasdoble, 1928  Evaristo Pérez Monllor

Tino Herrera   Marxa Cristiana, 1995  A. Blanquer Ponsoda

El K'sar el Kebir   Pasdoble, 1911  Camilo Pérez Monllor

Acracio*    Marxa Cristiana, 2015  Francisco Valor Llorens

Entrada cristiana de Elda  Marxa Cristiana, 2013  Joan E. Canet Todolí

L'ambaixador   Marxa Mora, 1959   A. Blanquer Ponsoda

II

La Romana   Pasdoble, 1990   A. Blanquer Ponsoda

A Don Camilo   Poema Simfònic, 2014 Eduard Terol Botella 

Cruïlla de cors   Marxa Cristiana, 2008  Àngel Lluís Ferrando 

Morales Xema almogàver  Marxa Cristiana, 2015  Rafael Mullor Grau 

El somni   Marxa Mora, 1988  A. Blanquer Ponsoda

* Estrena absoluta

Director: Àngel Lluís Ferrando Morales

“Con la llegada del concierto de Domingo de Ramos, la Corporación Musical Primitiva de Alcoy 
da su particular bienvenida a las fiestas de Moros y Cristianos. En breve, la fiesta estará 
presente en los hogares alcoyanos, y 'La Vella' aprovecha para recordarnos que la música 
volverá a llenar de alegría los corazones de nuestros ciudadanos y turistas.

Diez años después de su muerte, la entidad musical no olvida a uno de sus principales 
mentores: Amando Blanquer Ponsoda. La elegancia del pasodoble La Romana (1990) y el 
dinamismo de la marcha cristiana Tino Herrera (1995), contrastarán con la suntuosidad y la 
majestuosidad de las marchas moras L'ambaixador (1959) i El somni (1988), con las que el 
espectador fácilmente podrá imaginar la llegada del caudillo árabe Al-Azraq. 

Y junto con vistas a los grandes clásicos, la entidad dirigida por Àngel Lluis Ferrando Morales 
quiere dar la bienvenida a las nuevas creaciones. En la primera parte, y como estreno absoluto, 
podremos escuchar la marcha cristiana Acracio, del compositor contestano Francisco Valor 
Llorens. Esta pieza está basada en Ben Al-Sahagui, obra del mismo autor, y que ha sido 
encargada por Ignacio Herrero Matarredona (Alférez Cristiano de 2015 por parte de la Filà 
Mozárabes) para conmemorar a un gran amante de nuestras fiestas: Acracio Matarredona 
Tomás, su abuelo.

 Previamente, tendremos oportunidad de recuperar El K'sar el Kebir (1911), pasodoble de 
Camilo Pérez Monllor que, tras pasar algo más de un siglo desde su composición, vuelve a 
nuestros oídos para recordarnos que es posible combinar la música tradicional española con 
melodías procedentes del Norte de Marruecos. Con este título, emularemos a un famoso 
músico militar de la época. Pero el particular abrazo musical a Pérez Monllor no terminará 
aquí… 

Mención especial merece el poema sinfónico A Don Camilo (2014), compuesto por Eduard 
Terol Botella. Y es que, no podemos olvidar que uno de los momentos más emotivos del 
presente curso musical llegaba con la celebración, el 5 de octubre, de un concierto que 
homenajeaba los cien años de existencia de L'Entrà dels Moros (“Uzúl el-msélmin”), buque 
insignia de esta entidad musical. Pentagrama a pentagrama, Terol Botella no sólo consigue 
rememorar la obra de Camilo Pérez Monllor, sino que además consigue despertar en el 
espectador fuertes emociones internas que, difícilmente, puedan haberse vivido antes en un 
concierto de música festera. Prepárense…

El matinal también servirá para que el Teatro Calderón reciba a dos piezas que hasta el 
momento no habían sido interpretadas en nuestra ciudad, y que son presentadas bajo el 
género de marchas cristianas. Por un lado, en la primera parte nos referimos a Entrada 
Cristiana de Elda (2013), de Joan Enric Canet Todolí, y que fue compuesta 'ex profeso' para ser 
interpretada como obra obligada en el Certamen de Música Festera de la localidad en ese 
mismo año. Por otro lado, y ya en la segunda parte, hablamos de Xema Almogàver (2015), 
composición de Rafael Mullor Grau que fue estrenada en Onteniente el pasado 22 de febrero.    
El programa musical de la Corporación Musical Primitiva se completa con otras obras, como el 
pasodoble El Noticiero Regional (1928), de Evaristo Pérez Monllor, o Cruïlla de cors (2008), 
marcha cristiana del propio Àngel Lluis Ferrando Morales.

No olviden dejarse llevar por la música… La emoción vuelve a sus vidas; esta vez, en formato 
musical.

José Antonio García Casasempere     

CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA D’ALCOI Diumenge, 29 de març, a les 11.45 h         Teatre Calderón

Venda d'entrades i canvi d'invitaciones a partir del dilluns 23 de Març, al Centre 
Cultural: de dilluns a divendres, d'11.30 a 13.30 hores, i els dimarts i dimecres, de 18 a 20 
hores. Al Teatre Calderón: el dijous, divendres i dissabte, de 18 a 20 hores. Diumenge, 29 
de Març, a partir de les 10.45 hores.
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