
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

CONCERT 50 ANIVERSARI  
“LA PENYA EL FRARE” 

8 de Maig de 2021  
                                 

 
Himne a Muro (1975) 

Francisco Esteve Pastor (Muro, 1915 - 1989) 
 

Als peus de Mariola 
el poble de Muro es veu 
un poble conscient i digne 
de bona i senzilla gent. 
 
Les vinyes i oliveres 
fruites, panís i forment 
és el que esta terra dóna 
amb l'orgull dels homes vells. 
 
Industriós, intel·ligent, 
treballador i fester. 
És amant de la Patrona, 
la seua "Mare de Déu". 
 
Fills il·lustres, nius d'artistes, 
xiques belles a pomells. 
I en cada cor d'un murer 
la noblesa és mur que creix. 
 
Amunt poble de Muro, 
que els teus fills et volen bé 
¡Visca Muro!, ¡ Visca Muro! 
¡Visca Muro, el poble meu!. 
 

La Penya el Frare (Pasdoble, 1971) 
Francisco Esteve Pastor (Muro, 1915 - 1989) 

 
*Jéssica (Marxa Cristiana, 2000) 

José Rafael Pascual Vilaplana (Muro, 1971) 
 

*Xavier el Coixo (Marxa Mora, 1988) 
Joan García Iborra (Muro, 1950) 

José Rafael Pascual Vilaplana (Muro, 1971) 
A mi Muro (Pasdoble, 1973) 

Francisco Esteve Pastor (Muro, 1915 - 1989) 



 
De la Plaça a l’Ermita (Pasdoble, 1994) 

José Rafael Pascual Vilaplana (Muro, 1971) 
 

*#Archaeus (Marxa Cristiana, 1998) 
José Rafael Pascual Vilaplana (Muro, 1971) 

 
L’Ambaixador Cristià (Marxa Cristiana, 1983) 

Rafael Mullor Grau (Alcoi, 1962) 
 

Osanna in excelsis (Marxa de processó, 2009) 
Oscar Navarro  (Novelda, 1981) 

 
Añorando a Muro (Pasdoble, 1972) 
Rafael Alcaraz Ramis (Muro, 1924-2002) 

 
#Moros del Rif (Marxa Mora, 1982) 
Rafael Alcaraz Ramis (Muro, 1924-2002)  

 
Penya Cadell (Marxa Mora, 1976) 

Francisco Esteve Pastor (Muro, 1915 - 1989) 
 

Himne a la Mare de Déu dels Desemparats (1928 ca.) 
Música de Rafael Esteve Nicolau (1872-1942) 

Lletra de Rafael Satorre Cano (1883-1958) 
 

Sed Amparo de Muro que canta 
y te aclama por Madre y por Reina, 
como Reina les tiendes tu manto 
y cual madre mitigas sus penas. 
Es el niño, el joven y el viejo 
quien con fe por Patrona te invocan, 
y tú al viejo, al joven y al niño, 
les preparas coronas de gloria. 
 
Si gimiendo y llorando vivimos 
implorando tu amor puro y santo 
esa frente inclinada nos dice:  
¡No temáis, cese ya vuestro llanto! 
Y al mirar que piadosa sonríes, 
los que en valle de lágrimas lloran, 
hoy te ofrecen perfumes que exhalan 
los suspiros de cuantos te invocan. 
 
(Bis) Sed Amparo... 

 
* Amb la Col·laboració del Grup de Dolçainers i Tabaleters la Xafigà de Muro 

#Amb la Col·laboració del Ballet d’Elena Tudela 
 

Director: Rafa García Vidal 
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