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Obra obligada

La marxa mora Qustantaniya, topònim de Cocentai-
na en àrab, naix per encàrrec de la “Federació Junta de 
Festes de Moros i Cristians de Cocentaina” per a ser l’obra 
obligada a interpretar en el II Certamen d’Interpretació de 
Música Festera “Vila de Cocentaina”.

La composició busca l’equilibri entre ser funcional 
per a aquest gènere musical i aportar nous planteja-
ments estètics. Aquesta contínua cerca es pot apreciar 
fonamentalment en el seu singular tractament harmònic, 
melòdic, formal i rítmic.

Utilitza dues cèl·lules melòdiques que generen alguns 
dels temes principals. Així mateix recorre a tres motius 
rítmics que apareixen reiteradament al llarg de tota l’obra 
i que li atorguen coherència constructiva i sentit d’unitat 
al discurs musical.

L’obra està dedicada a tots aquells que a través de la 
seua obstinació, esforç i entusiasme mantenen viva nostra 
volguda “Festa contestana”.
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UNIÓ MUSICAL “LA PRIMITIVA”
DE CASTELL DE CASTELLS 

Les primeres inquietuds musicals que es tenen notícia daten de 1921. 
No es produeix la primera acta oficial de constitució fins el 22 
d’abril de 1923.

En aquell moment, l’agrupació va rebre el nom de Societat Musical La 
Lira de Castell de Castells.
En 1932, es va fundar una nova formació, amb el nom de “Banda de 
Música Junta Artística de Castell de Castells”. Acabada la Guerra Civil, 
hi ha una reorganització.
Anys més tard va passar a denominar-se “Corporació Musical La Lira 
de Santa Cecília”. El nom actual “La Primitiva”, li fou imposat el 15 de 
juny de 1952.
Actualment, la banda es compon de 60 membres i està sota la direcció 
de José Rafael Albert i Guerola. Disposa d’una escola de música, 
oficialment reconeguda i una banda jove amb 20 integrants.
Pel que fa a la participació en certàmens, La Primitiva ve participant 
des de l’any 1991 en el concurs “Godofredo Garrigues” de Banyeres de 
Mariola. En aquest concurs ha obtingut des de 1992 fins 2010 i al 2015 i 
2016, el 1r premi.
També porta participant en el concurs “Mayordomía de San Blas” de 
Saix, obtenint des de 2008 fins 2013 i, 2015, 2017 fins 2019 el primer 
premi. A més, ha participat en l’any 2011 i 2015 en la tercera secció del 
Certamen Provincial d’Alacant, obtenint un primer premi i un tercer 
premi, respectivament.
En juliol de 2018 ha participat en el CIBM Ciutat de València en la 
secció tercera.
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Nascut a Albaida l’any 1975, inicià  
els seus estudis musicals a l’edat 
de 10 anys en el Cercle Musical 

Primitiva Albaidense. 
És titulat en Magisteri en l’especialitat 
de Mestre d’Educació Musical per la 
Universitat de València i Titulat Superior 
amb Menció Honorífica en el premi ex-

traordinari fi de carrera en l’especialitat de Trompeta al Conservatori 
Superior Salvador Seguí de Castelló. 
En el món de la direcció s’inicià l’any 1998, amb el mestre José Rafael 
Pascual Vilaplana a l’escola de Música del Comtat, a Muro d’Alcoi. 
Ha realitzat diversos cursos de perfeccionament amb professors com Jan 
Cober, Alex Schillings, Henrie Adams, Enrique Garcia Asensio, Giampao-
lo Lazzeri, José Sanchis, Cristóbal Soler i finalment amb Frank de Vuyst. 
Des de març de 2004 fins al 2011 fou director de la Unió Musical de la 
Pobla del Duc on va aconseguir els següents guardons:

• 2005: 2n premi en el certamen de música festera d’Oliva
• 2007: 3r lloc en la 1a Edició del certamen de la Senia

Des de gener de 2012 fins a l’actualitat és director de la Unió Musical “La 
Primitiva” de Castell de Castells on ha aconseguit:

• 3r premi al Certamen Provincial d’Alacant l’any 2015
Actualment és mestre del CEIP Elias Tormo d’Albaida i director titular 
de la Societat Instructivo Musical de Benigànim i de la Unió Musical “La 
Primitiva” de Castell de Castells.

Pasdoble del Cercavila: MÚSICS DEL XXI (2021)
Autor: Jose Rafael Pascual Vilaplana

Pasdoble de Presentació: FERNANDÍN (1998)
Autor: Josep Vicent Egea Insa

Obra Obligada (Marxa Mora): QUSTANTANIYA (2021)
Autor: Josep Vicent Egea Insa

Obra Lliure (Marxa Cristiana): SOMNI TEMPLARI
Autor: Ramón García i Soler

Director

José Rafael Albert Guerola 

PROGRAMA
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SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D´ALCOI

Es crea l’any 1905 amb la denominació de Banda de Música “La 
Lírica Moderna”, pels germans Antonio i José Pastor sota l’auspici 
de Federico Espí Botí.

L’any 1919 s’integra en l’Assemblea Local de la Creu Roja.

Per acord general dels membres de la corporació l’any 1931, es 
procedeix a la dissolució de l’antiga entitat, formant-se la Societat 
Artística Unió Musical d’Alcoi amb tots els components de l’anterior 
Banda de la Creu Roja.

L’any 1960 passa a formar part de la “Obra Sindical de Educación y 
Descanso”, fins a 1975, en què adopta l’actual denominació de Societat 
Unió Musical d’Alcoi.

Ha estat dirigida, entre d´altres, per Antonio Pastor, Alfredo Alberola, 
José Carbonell, José Mompó, Lorenzo Solà, Juan Torregrosa, Antonio 
Mompeán, Vicente Ivorra, Rafael Mullor, Josep Miquel del Valle, Andrés 
Arévalo, Xavier Martínez i Gaspar Nadal, sent l’actual director titular 
Iñaki Lecumberri des de gener de l’any 2018.

Ha realitzat actuacions extraordinàries a Madrid, Lisboa, Barcelona, 
Albacete, etc., i ha sigut guardonada amb set primers premis, huit 
segons i dos tercers en diferents certàmens musicals. 

Ha estat nomenada “Llanero de Honor”, participant en les Festes de Sant 
Jordi, amb la Filà Llana, ininterrompudament, més de cinquanta anys.

Ha efectuat la gravació de cinc LP’s i nou CD’s de música festera.

Disposa d’una Escola de Música reconeguda per la Conselleria d’Educació 
de la Generalitat Valenciana amb més d’un centenar d’alumnes.
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Director

Naix a Cocentaina en 1984. Estu-
dia als conservatoris de València, 
Barcelona i Múrcia titulant-se en 

clarinet, composició i direcció d’orques-
tra. És Expert Universitari en Anàlisi i 
Interpretació per la Universitat d’Oviedo, 
postgraduat en clarinet pel Conservatori 
Superior de Música d’Aragó i Máster en 

Investigació Musical per la Universitat Internacional de València.

Estudia direcció a Múrcia amb J. Miguel Romero i J. Miguel Rodilla. Ha 
dirigit l’orquestra i la banda dels Conservatoris Superiors d’Alacant i Múr-
cia i la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV) de la qual va 
ser director assistent entre 2013 i 2016. Amb aquesta formació va treballar 
amb solistes de la talla d’Ara Malikian, Giorgi Dimcevsky o Spanish Brass 
entre altres.

Ha sigut director titular de la banda de música Xuvenil de Xinzo (Ponteare-
as), l’Ateneu Musical de Cocentaina i l’Agrupació Musical Santa Cecília del 
Camp de Mirra amb la que va obtindre el Primer Premi al XIII Certamen 
de Música Festera d’Altea la Vella. Així mateix ha sigut convidat a dirigir 
composicions pròpies amb bandes com l’Avanç de Campello, El trabajo de 
Xixona, Santa Cecília de Castalla, Unió Musical de la Canyada, La Espe-
ranza de San Vicent del Raspeig o Los Sones de Sax. Ha desenvolupat la 
seua tasca docent als conservatoris de Catarroja, Alacant, Elx o Castelló.

Actualment és professor de direcció i director de la banda del Conservatori 
Superior de Música de Múrcia i director titular de la Associación Músi-
co-Cultural Eldense AMCE Santa Cecilia i de la Unió Musical d’Alcoi.

Pasdoble del Cercavila: LA FIESTA DEL SANTÓN (1911)
Autor: Camilo Pérez Laporta

Pasdoble de Presentació: ALBERRI (1965)
Autor: José Insa Martínez

Obra Obligada (Marxa Mora): QUSTANTANIYA (2021)
Autor: Josep Vicent Egea Insa

Obra Lliure (Marxa Cristiana): ALCÁZAR DE ELDA (2000)
Autor: Rafael Mullor Grau

Iñaki Lecumberri Camps

PROGRAMA
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CENTRE ARTÍSTIC CULTURAL
“VERGE DE LA PAU” D’AGOST

El Centre Artístic Cultural Verge de la Pau d’Agost es funda l’any 1978, 
gràcies a la iniciativa d’alguns professors de la Banda Municipal 
d’Alacant de la localitat. En els primers anys es nomena el primer 

director de l’agrupació: José Castelló Rizo. Durant el seu mandat, la 
banda aconsegueix 11 primers premis en els diferents certàmens als que 
es presenta, realitza 33 concerts, 11 festivals i participa en 9 certàmens, 
aconseguint 3 primers premis, 2 segons i un tercer. Posteriorment, pren 
la batuta Manuel Castelló Rizo, sent el director de la mateixa durant més 
de 25 anys.  
Al llarg de la trajectòria professional de la banda, el C.A.C “Verge de 
la Pau” ha participat en més de 60 certàmens, aconseguint en ells 35 
primers premis, destacant el certamen de la Ciutat de Cullera en 1997, els 
primers premis amb Menció d’Honor en la segona secció del certamen 
internacional “Ciutat de València” en els anys 1988 i 1997, i la tercera 
secció l’any 2008.
També són destacables els primers premis amb Menció d’Honor 
aconseguits en el certamen provincial d’Alacant en els anys 1991, 1993 
en la secció primera, en la en els anys 1985, 1989, 1996, 2003 i 2015 en la 
secció segona, i l’any 2009 en la secció tercera.
Des de l’àmbit fester, el CAC “Verge  de la Pau” també ha sigut 
guardonat, destacant els primers premis al certamen de música 
festera d’Elda en els anys 1991, 2000, 2004, 2006, 2010, 2017 i 2019, 
sent la banda més premiada.
Des de 2013, el C.A.C. “Verge  de la Pau” està dirigit per José 
Vicente  Algado  Climent, donant pas a una etapa marcada per grans 
èxits musicals.
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Director

Naix l’any 1981, i comença els seus 
estudis en el centre musical Puig 
Campana de Finestrat de la mà del 

seu pare,  continuant-los  en el conserva-
tori “José Pérez Barceló” de Benidorm, i 
posteriorment en el conservatori “Óscar 
Esplá” d’Alacant, on finalitza els seus es-
tudis com a professor de trompa.

L’any 1999 inicia la seua carrera en l’àmbit de la direcció, assistint a cursos 
de direcció amb Frank de Vuyst, i Douglas Bostock. A més, estudia composi-
ció en el Conservatori Superior de Música d’Alacant, i es gradua en direcció 
d’orquestra en el Conservatori Superior de Música de Múrcia.
Com a director ha dirigit diferents formacions, com ara l’Orquestra Sim-
fònica de la Catedral de Madrid, Orquestra de la Universitat de València, 
Banda Nacional de Concerts de Cuba, Rundfunk-*Blasorchester Leipzig i 
Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de Múrcia, entre altres.
A més, ha sigut director titular de l’Agrupació Coral de Finestrat, la Banda 
del Centre Musical Puig Campana de Finestrat i l’Orquestra de Cambra de 
la Unió Musical de Benidorm entre altres. Actualment dirigeix la Banda 
del Centre Artístic Cultural “Verge de la Pau” d’Agost, la Unió Musical de 
Polop de la Marina i el Ateneu Musical de la Vila Joiosa.
També s’ha de fer esment als diferents premis que ha aconseguit, com el 
premi al millor intèrpret en el “International  Music  Camp” de  Minot, la 
batuta del mestre “Guillermo Tomás”, atorgada per la Banda Nacional de 
Concerts i el Ministeri de Cuba, a més d’haver guanyat 12 certàmens amb 
la banda del C.A.C. “Verge de la Pau”, sent guardonat en 2018 amb el Premi 
al Millor Director en el certamen de la Comunitat Valenciana. 

Pasdoble del Cercavila: ENYORANÇA (2021)
Autor: Francisco Valor Llorens

Pasdoble de Presentació: GUITARRA ESPAÑOLA (1999)
Autor: Enrique Igual Blasco

Obra Obligada (Marxa Mora): QUSTANTANIYA (2021)
Autor: Josep Vicent Egea Insa

Obra Lliure (Marxa Cristiana): HOMENATGE A BLANQUER (2009)
Autor: Santiago Quinto Serna

José Vicente Algado Climent

PROGRAMA
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Comença els seus estudis l’any 1974 amb la ballarina del Liceu Mª Jesús 
Rodríguez Pinillos. Al tercer curs passa a l’acadèmia d’Inma Cortés 
titulant-se en ballet  al conservatori Óscar Esplá d’Alacant.

Amplia els seus estudis en l’escola de dansa de Víctor Ullate a Madrid, 
classes impartides pels mestres Víctor Ullate i Eduardo Lao, amb compa-
nyia dels ballarins Tamara Rojo i Ángel Corella. Amplia cursos de perfec-
cionament amb el ballarí polonés Janusz Smolinski, i la ballarina francesa 
Nenufar Fleitas.

Ha participat en molts festivals de ballet i ha estat col·laborant de balla-
rina en programes de Canal Nou. Més de 25 anys ballant en ballets de 
moros i cristians, coreografiant molts d’ells. Més de huit anys impartint 
classes de ballet en l’Escola de Dansa en l’Alqueria d’Asnar, i com instruc-
tora de zumba.

Component del grup Notes Soltes de música folk, ensenyant i fent par-
ticipar a la gent dels balls tradicionals, perquè gaudisca de l’actuació. 
Coreografiant espectacles teatrals de gran format, com “El somni 
de Posidó”. Hui en dia és directora-coreògrafa del Centre de Dansa 
Mónica Taléns a Cocentaina.

CENTRE DE DANSA MÓNICA TALÉNS

IMMORTALS - Autor: Francisco Valor Llorens
EL BALL DEL MORET - Autor: Gustavo Pascual Falcó

EL DIVÍ - Autor: Francisco Valor Llorens

PROGRAMA
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Paco Morrió i Vicens, aquest penaguilenc es 
defineix com a comptador d’històries de vo-
cació i periodista de professió. Va iniciar les 

seues tasques de redactor a la dècada dels 90 al 
diario Información d’Alacant” i a la delegació de El 
País de la Comunitat Valenciana. Fins que li va cau-
re un micròfon a les seues mans i ja no el va soltar. 
Periodista en l’exterminada CANAL 9 ha exercit 
en àrees tan diferents com successos, economia, 
societat i festes. D’aquesta última àrea s’enorgu-
lleix d’haver retransmés dotze anys consecutius les 
entrades de Moros i Cristians de les Festes d’Al-
coi entre moltes altres localitats. Els 2008 inicia la 
seua conquesta a RTVE i va exercir de reporter en 
el programa “España Directo”. En la seua tornada 
a casa va presentar programes com “Tant de Gust” 
i “El Poble del Costat” a la Televisió Valenciana.

Actualment ha tornat als seus inicis de redac-
tor en À Punt Mèdia. Es reconeix gran amant de 
la festa, de la seua història, de la seua música, i 
disfruta com el que més d’una marxa mora o cris-
tiana. No té manies.

Presentador

Paco Morrió i Vicens
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