
                                        MIG ANY XIXONA 2016 (NOTES AL PROGRAMA) 

           1ª PART 

- AL SENYOR PACO. Pasdoble del compositor albaidí Mario Roig Vila escrit al 2005, que va 

dedicar a Francisco Mollá amb molta estima i admiració per tota la seua dedicació com a 

clarinetista, mestre i director en la Unió Musical d’Albaida “l’Aranya”, amic dels seus 

amics i gran amant de la música. 

 

- TENEO. Fantasia per a banda sobre motius de la Marxa Mora “Chimo” que el compositor 

d’Ontinyent Saül Gómez Soler va escriure en el 50 Aniversari de l’estrena  d’una de les 

marxes mores més conegudes i populars, sinó la que més, del Mestre José Mª Ferrero. 

 

- VEU I ENSENYA. Marxa Cristiana també del mestre Saül Gómez, que va ser dedicada a 

Víctor i Quique Climent Ferri, Banderer i Ambaixador per la Comparsa Almogàvers 

d’Ontinyent al 2012 pels seus pares. A la dedicatòria es pot llegir: “ El nostre somni; 

haver-vos vist nàixer i crèixer junts i units. La nostra entrega; haver pogut estar al vostre 

costat sempre…   …Que la música òmpliga de tendresa, esperança i amor els vostres cors 

i els dels vostres sers més volguts!!” 

 

- AL-JÀREVEN. Marxa Mora del també albaidí Vicent Pérez i Esteban (Coleto), afincat a 

Barcelona d’on és membre de l’Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya. 

Aquesta marxa surt d’una partida de truc a la Filà Tuareg d’Albaida, com a REVENJA 

(d’ahí el nom de la marxa) després de que el germà del compositor perdera aquella 

famosa partida de truc. Obra molt influenciada per la presencia del compositor rus 

Prokofiev, i on, cap a la fi de la marxa, el compositor fa un xicotet “homenatge” a totes 

les marxes mores que han marcat una mica la seua vida com a músic i fester. 

 

2ª PART 

 

- BEGOÑA JIMÉNEZ. De nou un pasdoble de Saül Gómez, en aquest cas dedicat a Begoña 

Jiménez Tarazona, Fallera Major de la Ciutat de València de 2013. Un pasdoble molt 

eclèctic on podrem escoltar algunes al.lusions a Paquito “El Chocolatero”, l’Himne 

Regional o, inclús, el famós “Oh Sole Mio”. I on, malgrat ser un pasdoble dedicat a les 

Falles, es nota una acurada presència de la forma clàssica melòdica i harmònica del 

pasdoble típic de la festa dels Moros i Cristians. 

 

- DIES IRAE. *(ESTRENA ABSOLUTA)* Marxa Cristiana també de nou de Vicent Coleto i que 

està dedicada a l’Esquadra del Mig de la Filà Aragonesos d’Alcoi 2016. Dies Irae   ("Dia de 

la ira") és un famòs himne llatí del segle XIII atribuït al franciscà Tomás de Celano (1200-

1260), amic i biògraf de Sant Francesc d’Asís. Comença el text dient així: 

 

Dies iræ, dies illa, 

Solvet sæclum in favilla, 

Teste David cum Sibylla! 

 



…que ve a dir: Día de la ira, aquel día en que los siglos se reduzcan a cenizas; 

como testigos el rey David y la Sibila. 

 

   Són famoses les vegades que s’ha utilitzat a la música simfónica, com Mozart i Verdi als 

seus “Requiem” o Berlioz a la “Simfonia Fantàstica”. 

 

   La marxa, així com l’esquadra que presentarà la Filà Aragonesos el proper 22 d’abril als 

carrers d’Alcoi, està basada en la llegenda de “La Campana de Huesca”. La llegenda conta 

com Ramiro II el Monje, rei d’Aragó, va decapitar a dotze nobles que s’oposaren a la seua 

voluntat. La forma popular desenvolupa una mica més el fet: el rei convocà Corts i va fer 

vindre a todos els nobles del regne per a que vegeren una campana que s’escoltaria en 

tot el regne. Als rebels els va fer entrar d’un en un a la sala i va anar decapitant-los 

segons anaven entrant. Una vegada morts, els va colocar en cercle i la del bisbe de 

Huesca, el més rebel, la va colocar en el centre com a badall. Després deixà entrar a la 

resta per a que escarmentaren. 

 

- MORO DE PLATA. Mario Roig ens presenta aquesta vegada una morxa mora: Moro de 

Plata, obra obligada del XXIX Certamen de Música de Moros i Cristians d’Elda, 2014. 

L’autor vol representar la figura del Moro de Plata, així com el sentiment sobre el seu 

poble. 

   La intro representa la figura del Moro de Plata, el rei moro, de mirada penetrant i de 

gran saviesa, tan respectat pel seu poble… 

   Al primer tema, el rei moro medita sobre quin serà el futur del seu poble, però al seu 

cap no deixen de sonar les famfàrries que anuncien la batalla. 

   Després d’una progressiva preparació l’arribada al primer fort representa a l’exèrcit 

moro, compacte, decidit i preparat per a la batalla que transcorre com el rei moro havia 

desitjat. 

   El seu poble descansa, però Moro de Plata sap que el pitjor està per arribar. La Regina 

mora l’intenta convèncer que ha de descansar…”Plata…Plata…” 

   A l’amanèixer en les muntanyes s’escolten famfàrries dels cristians apropant-se, l’atac 

va a ser inminent, l’exercit musulmà es prepara, Moro de Plata s’aclama al seu Déu 

perquè sap que el seu poble està en perill. 

   El fort final amb tot el seu exèrcit preparat, la lluita és despiadada, arrasa el poble per 

complet acabant amb tot. 

   La coda final representa la salvació de totes les ànimes entarnt al paradís. 

 

- MÚSICA PER L’ENYOR. Esbòs simfònic per a Soprano, Baríton, Dolçaines i Banda. Amb 

lletra de Joan Tomàs Jordà i Sanchis i música de José Rafael Pascual-Vilaplana. Aquesta 

obra va ser escrita el 2001 per a conmemorar el Bicentenari de la Música de Banda a 

Muro. 

La preciosa lletra que té diu així: 



 
 

   El compositor murer José Rafael Pascual-Vilaplana i antic director de l’Agrupació 

Artístico-Musical “El Trabajo” de Xixona, va ser l’encarregat de posar-li música a aquestes 

belles paraules i, com no podía ser d’altra manera, ho va fer utilitzant una marxa cristiana 

i una marxa mora. 

   Per posar veu a aquesta obra contarem amb la participació de la Soprano Maria Oviedo 

i del Baríton Boni Carrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA  

 

1ª Part  

AL SENYOR PACO  - Mario Roig Vila 

TENEO - Saül Gómez Soler 

VEU I ENSENYA - Saül Gómez Soler 

AL-JÀREVEN - Vicent Pérez i Esteban (Coleto) 

 

2ª Part  

BEGOÑA JIMÉNEZ - Saül Gómez Soler 

DIES IRAE - *(ESTRENA ABSOLUTA)* - Vicent Pérez i Esteban (Coleto) 

MORO DE PLATA - Mario Roig Vila 

MÚSICA PER L’ENYOR - música de José Rafael Pascual-Vilaplana i lletra de Joan Tomàs 

Jordà i Sanchis  – Amb la col·laboració de la Soprano Maria Oviedo i del Baríton Boni 

Carrillo. 

 

 


