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Ajuntament d'Alcoi

Portada:

Músics de La Primitiva en els anys 10 del segle passat. 

A la dreta, assegut, apareix Antonio Casa Ridaura, músic de la 

banda i fundador de la S. M. l’Aliança de la Torre de les Maçanes 

(foto cedida per la S. M. l’Aliança de la Torre de les Maçanes).

Nostra festa ja, cridant-nos està! Així comença l’Himne de Festes d’Alcoi, i ja podem dir que la festa 
està cridant-nos, ja estan ací les nostres Festes de Moros i Cristians, com cada any. Quan està a 
punt d’arribar la primavera, tenim amb nosaltres els concerts d’exaltació de la música festera, 
estan a punt de sonar els primers compassos d’unes sintonies que ens transporten a un altre 
segle.

Les Festes de Moros i Cristians no tindrien sentit sense música, és una banda sonora 
imprescindible i molt particular; i gràcies a ments privilegiades que van saber innovar en el seu 
temps, hui en dia gaudim de les festes tal com les coneixem. En 1907 es va estrenar la primera 
marxa mora, A-Ben-Amet, d’Antonio Pérez Verdú, però van haver de passar més de cinquanta 
anys perquè un geni com Amando Blanquer componguera la primera marxa cristiana, Aleluya, en 
1958. Des d’aleshores hem tingut una prolífica llista d’innumerables marxes que sonen als nostres 
carrers i que ens fan sentir la festa d’una manera especial.

No podem oblidar, a banda de les marxes, els pasdobles amb els quals cada any encetem les 
festes amb la Glòria i desperta Alcoi amb la Diana, unes peces úniques que perduren al llarg del 
temps com a obres mestres que són. A més, tenim unes altres composicions com les marxes 
processionals incorporades amb molt bon criteri per l’Associació de Sant Jordi al concurs de 
composició de música festera fa uns anys.

Cal ressaltar, també, la gran tasca que estan fent les nostres bandes per conservar el nostre 
patrimoni històric, en concret el llegat musical que van deixar els autors de principis de segle i que 
no només estan recuperant, sinó que, a més, podrem sentir algunes d’aquestes peces en els 
Concerts d’exaltació de la música festera.

Tindrem quatre concerts que combinaran peces clàssiques amb estrenes, música festera de tots 
els temps, fins i tot d’abans del 1900. Podrem gaudir de programes molt variats, tots els quals 
tenen un eix comú: oferir-nos un repàs de peces musicals de diferents èpoques, així com fer-nos 
un avanç del que podrem sentir en els càrrecs i les esquadres especials en les pròximes festes de 
2020.

Com és habitual, els concerts els faran les quatre bandes alcoianes per ordre invers a la seua 
creació, és a dir, començarem amb la més jove, l’Agrupació Musical Serpis d’Alcoi; seguirà la 
Societat Unió Musical d’Alcoi; el tercer concert serà a càrrec de la Societat Musical Nova d’Alcoi; i 
tancarà amb el tradicional concert de Rams, la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi.

Estic segur que totes elles deixaran xicotet el Teatre Calderón i el públic que l’omplirà gaudirà d’un 
matí de música escrita per a les Festes de Moros i Cristians. Ja em queda poc per dir, només que 
endavant la Música! I endavant la Festa! Una festa que és Bé d’Interés Cultural Immaterial, que és 
d’Interés Turístic Internacional, i el que és encara més important, tenen un valor emocional 
incalculable, la fan possible milers de persones de forma desinteressada, amb l’únic objectiu 
d’homenatjar el patró, Sant Jordi, i fer emocionar el públic, traient al carrer, any rere any, un 
espectacle de música i color, que segueix la tradició, però que mai no deixa de costat la innovació.

Nostra Festa ja, cridant-nos està!

Toni Francés
Alcalde d’Alcoi
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AGRUPACIÓ MUSICAL SERPIS D’ALCOI Diumenge, 15 de març, a les 11.45 h         Teatre Calderón

Cada primavera Alcoi s’ompli de música i de sentiment per les nostres tradicionals 

Festes de Moros i Cristians en honor del nostre patró Sant Jordi. I, com cada any, posem 

tota la nostra il·lusió i esforç per presentar al públic alcoià un concert en què l’espectador 

puga sentir que està en la desfilada del Dia de les Entrades.

Com ja és habitual, la nostra banda és l’encarregada d’iniciar el Cicle de Concerts 

d’Exaltació de la Música Festera i ho farà de la manera següent:

En la primera part del concert començarem interpretant el pasdoble Al Cel, del 

compositor contestà Francisco Valor Llorens, i continuarem amb la marxa cristiana 

Concordia, de Luis Seguí i Compañ. La marxa mora Guardia Jalifiana, del mestre 

José Pérez Vilaplana, serà la següent que sentiran. Continuarem amb un altre 

pasdoble, Tristezas y alegrías, del compositor Evaristo Pérez Monllor. Li seguirà la 

marxa cristiana Marfil, de José Vicente Egea Insa, guanyadora del 1r Premi en el 

Concurs de Música Festera d’Alcoi de l’any 1994. I per acabar la primera part 

interpretarem la marxa mora Reige, del mestre José María Ferrero Pastor.

A més, amb aquest concert també volem reconéixer la faena d’un gran amic que 

malauradament ens va deixar fa uns mesos i al qual apreciem molt per haver format part 

durant molts anys de la nostra agrupació musical. És per això que obrirem la segona 

part del concert amb el pasdoble Festers de San Blas, del compositor i amic Pedro 

José Tort Blasco. Continuarem aquesta segona part amb la marxa cristiana o tomasina, 

com el seu mateix autor anomena En la mà al costat, de José María Valls Satorres. Tot 

seguit, interpretarem la marxa mora El Mahdí, del compositor José Pérez Vilaplana. 

L’últim pasdoble del concert serà Mihrab, d’Evaristo Pérez Monllor. A continuació, 

sentirem la marxa cristiana Arcum, del compositor Óscar Cháfer Serrano, i acabarem el 

concert amb la marxa mora Xubuch, del mestre José Rafael Pascual Vilaplana.

Des de l’Agrupació Musical Serpis d’Alcoi esperem que gaudisquen del concert que 

amb tant d’afecte, cura i estima hem preparat.

Avant l’Agrupació, avant la Música i avant la Festa!

Agrupació Musical Serpis d’Alcoi

I   

Al Cel (2010)   pasdoble   Francisco Valor Llorens

Concordia (2005)   marxa cristiana  Luis Seguí i Compañ

Guardia Jalifiana (1952)  marxa mora  José Pérez Vilaplana

Tristezas y alegrías (1917)  pasdoble   Evaristo Pérez Monllo

Marfil (1994) *   marxa cristiana  José Vicente Egea Insa
(1r Premi en el XXXI Festival de 
Música Festera d'Alcoi de l’any 1994)

Reige (1958)   marxa mora   José María Ferrero Pastor

II

Festers de San Blas (2013)  pasdoble   Pedro José Tort Blasco

En la mà al costat (2019)  marxa cristiana  José María Valls Satorres
(Estrena absoluta)

El Mahdí (1976)   marxa mora  José Pérez Vilaplana

Mihrab (1925)   pasdoble   Evaristo Pérez Monllor

Arcum (2018)*    marxa cristiana  Oscar Cháfer Serrano

Xubuch (1999)*    marxa mora  J. R. Pascual Vilaplana 

* Amb la col·laboració de les dolçaines de la Colla Larraix d’El Campello

Director: Andrés Guerrero Mañas

Venda general: en www.ticketalcoi.com i taquilla.
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Venda general: en www.ticketalcoi.com i taquilla.



SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D’ALCOI Diumenge, 22 de març, a les 11.45 h         Teatre Calderón

Diuen que no hi ha festa sense vespra. La nostra festa ja està molt a prop i ja queda ben 
poc perquè els carrers d’Alcoi s’òmpliguen de color, música, tradició, història i esclats de 
pólvora en to de pau. Les nostres Festes de Moros i Cristians ja les tenim a la porta, “ja 
baixen”, però mentre arriben cal esperar-les gaudint amb música de la càlida vespra.

Encetarem aquest Concert d’Exaltació de la Música Festera, aquest preludi fester, amb  
La torre és mora, marxa mora d’Amando Blanquer (Alcoi,1935-València 2005), 
composta l’any 2003 i dedicada a la ciutat de Torrent. Tot seguit, la marxa àrab Ja 
baixen, de Gonzalo Blanes Colomer (Alcoi, 1882-1963) de l’any 1932 i dedicada a la filà 
Marrakech. A continuació, Any 1944, pas moro del 2017, de Ramón Garcia i Soler 
(Atzeneta d’Albaida, 1971), dedicada a la comparsa Abencerrajes de Mutxamel.  

A continuació, la marxa àrab del 1907 La Alhambra, de Camilo Pérez Laporta (Alcoi, 
1852-1917), dedicada a la Banda Municipal de València. De l’actual director titular de la 
Unió Musical d’Alcoi, Iñaki Lecumberri Camps (Cocentaina, 1984) sentirem el pasdoble 
Motxogorri, de 2014, que l’autor dedica al seu pare. Per a finalitzar la primera part, 
Cordó 95, marxa mora del contestà Josep Vicent Egea Insa (Cocentaina, 1961), 
dedicada a la filà alcoiana Cordó l’any 1995 i que té la particularitat d’incloure 
sintetitzador electrònic per a la seua interpretació.

Amb el mestre Blanquer obrirem la segona part amb la marxa cristiana La torre és 
cristiana, també del 2003 i dedicada a la ciutat de Torrent, per a continuar amb el 
pasdoble contrabandista de Bene Ripoll Belda (Alcoi, 1963) Gelu, compost i dedicat a 
Gelu Vilaplana, dona del capità de la comparsa Contrabandistes d’Ibi 2015. Tot seguit, 
Dies Irae, marxa cristiana del 2016, de Vicent Pérez i Esteban “Coleto” (Albaida, 1976), 
composta per a l’esquadra del mig dels Aragonesos d’Alcoi l’any 2016. Continuarem 
amb Tabal i saragüells, pas masero, de Mario Roig Vila (Albaida, 1972) composta i 
dedicada l’any 2003 a Vicent Belda de la filà Maseros d’Albaida, amb la qual la Unió 
Musical acompanyarà l’esquadra especial del Mig de la Filà Maseros d’Alcoi en 
l’Entrada de Cristians d’enguany. A continuació, d’Alfonso Yépez Santamaría “Chipi” 
(Alcoi, 1981) actual president de l’UMDA, sentirem Montium cornu, marxa cristiana 
finalista en el II Concurs de Composició de Música Festera d’Agost 2019 i dedicada a 
Mauro Esteve, músic de la Unió Musical d’Alcoi i fester de la filà Muntanyesos. Per a 
concloure el concert, Alcázar de Elda, marxa cristiana, encàrrec de l’Ajuntament d’Elda 
per al certamen de música festera de l’any 2000, de Rafael Mullor Grau (Alcoi, 1962), 
director de la Unió Musical d’Alcoi de 1985 a 1991.

Esperem que gaudisquen del concert. 

Bona vespra i millor festa a tothom.

Societat Unió Musical d’Alcoi

I

La torre és mora (2003)  marxa mora Amando Blanquer Ponsoda

Ja baixen (1932)   marxa àrab Gonzalo Blanes Colomer

Any 1944 (2017)   pas moro Ramón Garcia i Soler

La Alhambra (1907)   marxa àrab Camilo Pérez Laporta

Motxogorri (2014)   pasdoble Iñaki Lecumberri Camps

Cordó 95 (1995)   marxa mora Josep Vicent Egea Insa

II

La torre és cristiana (2003) marxa cristiana  Amando Blanquer Ponsoda

Gelu (2015)   pasdoble Bene Ripoll Belda

Dies Irae (2016)   marxa cristiana Vicent Pérez i Esteban

Tabal i saragüells (2003)  pas masero Mario Roig Vila

Montium cornu (2019)  marxa cristiana Alfonso Yépez Santamaría

Alcázar de Elda (2000)  marxa cristiana Rafael Mullor Grau

Director: Iñaki Lecumberri Camps

Recollida d’invitacions dels socis de l’entitat a la taquilla fins al 8 de març.
Venda general: www.ticketalcoi.com i taquilla a partir del 9 de març.
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Recollida d’invitacions dels socis de l’entitat a la taquilla fins al 8 de març.
Venda general: www.ticketalcoi.com i taquilla a partir del 9 de març.



                                                                          I

Cuco   pasdoble  Fernando Tormo Ibáñez

IOAM (2020)  marxa cristiana José Rafael Pascual-Vilaplana

Paco Rico (2019) *  marxa mora  Enrique Ródenas Alfaro

Agraïment (2005)  pasdoble  Gregorio Casasempere Gisbert

Catarsis (1982)  marxa cristiana José Vicente Egea Insa

Aljama (1952)  marxa àrab  José Carbonell García

Antulio Capità (2007) fanfàrria i marxa per al capità José M.ª Valls Satorres

II

Mari Laura (1960)  pasdoble  Enrique Castro Gamarra

Cid (1995)   marxa cristiana Pedro J. Francés Sanjuán

Baix la figuera (1931) marxa mora  Camilo Pérez Monllor

Guillermón (1895)  pasdoble  Julio Laporta Hellín

Cruïlla de cors (2008) marxa cristiana Àngel Lluís Ferrando Morales

Marxa del Centenari (1982) marxa mora  Amando Blanquer Ponsoda

*Estrena

Director: Juan Doménech Calaforra

SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI Diumenge, 29 de març, a les 11.45 h         Teatre Calderón

Recollida d’invitacions dels socis de la Nova: en taquilla els dies 18, 20 i 21 de març.
Venda general: a partir del 23 de març en ticketalcoi.com i a partir del 25 de març, en taquilla.

En els últims compassos de març la Nova serà l’encarregada de fer la crida musical a la 

Festa. Un diàleg entre pasdobles, marxes mores i cristianes per anunciar que la ciutat 

d’Alcoi està prop de rebre les tropes de la creu i les hosts de la mitja lluna. Una avantsala 

envoltada de melodies creades per autors referents en el gènere de la música festera.

La Música Nova els presenta per a l’edició de 2020 un programa on conjuguen obres 

creades en el segle XIX, com el pasdoble Guillermón, de Julio Laporta Hellín, o altres 

que tenen tan sols uns mesos. Són últimes composicions com la marxa cristiana IOAM, 

que José Rafael Pascual-Vilaplana dedica a la família Brotons Blasco i que la Nova 

tocarà per a acompanyar l’alferes de la Filà Cruzados, Joaquín Brotons; o la marxa 

mora Paco Rico, escrita pel nostre company Enrique Ródenas i que dedica a la família 

Rico Santonja.

La música dedicada als Creuats també estarà present en un altre moment de l’audició 

amb la fanfàrria i marxa Antulio Capità que José María Valls Satorres va escriure per a 

aquesta filà i el seu capità de 2007 Antulio Miguel Moltó Femenía. O amb el pasdoble 

Agraïment, de Gregorio Casasempere amb què la Filà Verds va voler donar les gràcies 

als Creuats per rebre’ls temporalment a la seua seu després que caiguera el local dels 

Verds del carrer La Sardina.

Composicions clàssiques com Baix la figuera, de Camilo Pérez Monllor; Aljama, de 

José Carbonell García; Marxa del Centenari, d’Amando Blanquer Ponsoda; Cuco, de 

Fernando Tormo Ibáñez; o Mari Laura, d’Enrique Castro Gamarra, marcaran el ritme en 

aquest pregó musical. Un guió on també tindran un paper principal les marxes cristianes 

Catarsis, de José Vicente Egea Insa; Cruïlla de cors, d’Àngel Lluís Ferrando Morales 

(que en aquest 2020 dirigirà l’Himne de Festa) i amb Cid, la marxa cristiana de Pedro 

Joaquín Francés Sanjuán que la Nova interpretarà per a acompanyar l’esquadra 

especial de la Filà Muntanyesos en el seu any de capitania.

Avant el concert!

 

Societat Musical Nova d’Alcoi
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Societat Musical Nova d’Alcoi



CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA D’ALCOI Diumenge, 5 d’abril, a les 11.45 h         Teatre Calderón

I

Champagne (1920)    pasdoble     Evaristo Pérez Monllor 

Rif Pintoresk    impressions àrabs  Gonzalo Barrachina Sellés 

Dia 22 de abril (1949)    pasdoble   Julio Laporta Doménech

El colze (2005)**   marxa mora  Ramón García i Soler 

Musical Apolo (1956)   pasdoble   Amando Blanquer Ponsoda

Dies Irae (2016)**   marxa cristiana  Vicent Pérez i Esteban «Coleto»

II

Bocas de la Isla/
Amontillado imperial (1900)  pasdoble   Camilo Pérez Monllor 

Glòria al Capità (2020)*/**    marxa cristiana   Vicente J. Sanoguera Rubio

Sakasik (2020)**     marxa mora  Saül Gómez Soler

Amicitia IOAM (2020)**   marxa cristiana  José-Rafael Pascual Vilaplana

Al Azraq (1955)     marxa mora   Rafael Casasempere Juan

Moment de festa (2000)   marxa mora    Amando Blanquer Ponsoda

*amb la col·laboració de la Coral Polifònica Alcoiana
** amb la col·laboració del Grup de Dolçainers i Tabaleters La Cordeta

Director: Àngel Lluís Ferrando Morales

El programa que presenta la Corporació Musical Primitiva aquest any de 2020 segueix els 

plantejaments que han acompanyat aquest concert en els darrers anys: retrobar, ampliar i innovar 

sense perdre de vista d’on venim. En aquest sentit, trobem algunes pinzellades del programa de 

1940, que va inaugurar aquesta sèrie de concerts que compleix huitanta edicions ara. Igualment 

estan presents els compromisos que té la banda en les Festes d’enguany i que són, al cap i a la fi, el 

motiu de l’existència del concert. Retrobar música inspirada en la festa, però no necessàriament 

funcional, és també un aspecte del programa, així com la música que celebra el seu aniversari en 

l’any en curs. 

Champagne, el pasdoble que inicia el concert, pertany a aquesta categoria última. Vibrant i 

espumós, com el seu títol ens suggereix, trobem un verdader producte del fill xicotet de Camilo 

Pérez Laporta. Rif Pintoresk, de Gonzalo Barrachina Sellés, aporta la música que evoca una festa 

més enllà de les marxes mores o els pasdobles. Escrita originàriament per a piano, aquestes 

impressions àrabs van estar copiades per Josep Gisbert “Campana” el juliol de 1943. El programa 

segueix amb el pasdoble Dia 22 de abril, de Julio Laporta Doménech, primogènit de l’autor de Mi 

Barcelona i un autor poc habitual en la programació d’aquest concert. La marxa mora El Colze, de 

Ramon Garcia —dedicada a la Penya de la Comparsa Mudéjares d’Ontinyent—, inaugura la secció 

de composicions d’autors dels nostres voltants, la qual continua amb la marxa cristiana Dies Irae, 

de Vicent Pérez i Esteban, escrita per a l’esquadra del mig dels Aragonesos de 2016. Uns minuts 

abans, però, sentirem una composició emblemàtica per a la Vella d’Alcoi: Musical Apolo, 

d’Amando Blanquer Ponsoda.

La segona part del concert concentra bona part del decorat sonor de la festa de 2020 per a La Vella. 

Glòria al Capità, de Vicent J. Sanoguera, és la marxa que acompanyarà el capità cristià de la Filà 

Muntanyesos. Original per a cor i banda, té la col·laboració de la Coral Polifònica Alcoiana. 

Sakasik, de Saül Gómez, forma part de la suite Al’Ariba (2018) per a la capitania de la Filà Verds i 

s’estrena en la versió de banda que l’autor ha fet per a l’esquadra de la Filà Cordó enguany. El 

projecte IOAM (Ximo Brotons i Amparo Blasco), de José Rafael Pascual-Vilaplana, per a la Filà 

Creuats, consta de diverses peces, entre les quals trobem la que s’interpreta en el concert per als 

Cavallers i les Dames de l’Alferes. En paraules del compositor, «Amicitia seria el nom llatí per a 

denominar l’amistat, aquella que nodreix un projecte com és un càrrec fester. Els temes de IOAM i 

del Ballet ÉLAIA es presenten ara amb un matís d’optimisme que recorda la infantesa i que, al llarg 

de l’entrada, serveixen de retronxa auditiva que unifica el seguici de l’alferes». Una marxa de 

caràcter festívol farcida d’imatges i de citacions de la música per a la festa alcoiana. 

Per a envoltar aquesta música d’avui, uns exemples benvolguts del passat: el pasdoble de Camilo 

Pérez Monllor Bocas de la Isla o Amontillado imperial —els dos títols apareixen reflectits en la 

partitura—, present en el concert de 1940; la marxa mora Al-Azraq, de Rafael Casasempere Juan; 

i la marxa mora Moment de festa, un present musical d’Amando Blanquer per al cardiòleg Rafael 

Payà Serrano.  
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** amb la col·laboració del Grup de Dolçainers i Tabaleters La Cordeta

Director: Àngel Lluís Ferrando Morales

El programa que presenta la Corporació Musical Primitiva aquest any de 2020 segueix els 

plantejaments que han acompanyat aquest concert en els darrers anys: retrobar, ampliar i innovar 

sense perdre de vista d’on venim. En aquest sentit, trobem algunes pinzellades del programa de 

1940, que va inaugurar aquesta sèrie de concerts que compleix huitanta edicions ara. Igualment 

estan presents els compromisos que té la banda en les Festes d’enguany i que són, al cap i a la fi, el 

motiu de l’existència del concert. Retrobar música inspirada en la festa, però no necessàriament 

funcional, és també un aspecte del programa, així com la música que celebra el seu aniversari en 

l’any en curs. 

Champagne, el pasdoble que inicia el concert, pertany a aquesta categoria última. Vibrant i 

espumós, com el seu títol ens suggereix, trobem un verdader producte del fill xicotet de Camilo 

Pérez Laporta. Rif Pintoresk, de Gonzalo Barrachina Sellés, aporta la música que evoca una festa 

més enllà de les marxes mores o els pasdobles. Escrita originàriament per a piano, aquestes 

impressions àrabs van estar copiades per Josep Gisbert “Campana” el juliol de 1943. El programa 

segueix amb el pasdoble Dia 22 de abril, de Julio Laporta Doménech, primogènit de l’autor de Mi 

Barcelona i un autor poc habitual en la programació d’aquest concert. La marxa mora El Colze, de 

Ramon Garcia —dedicada a la Penya de la Comparsa Mudéjares d’Ontinyent—, inaugura la secció 

de composicions d’autors dels nostres voltants, la qual continua amb la marxa cristiana Dies Irae, 

de Vicent Pérez i Esteban, escrita per a l’esquadra del mig dels Aragonesos de 2016. Uns minuts 

abans, però, sentirem una composició emblemàtica per a la Vella d’Alcoi: Musical Apolo, 

d’Amando Blanquer Ponsoda.

La segona part del concert concentra bona part del decorat sonor de la festa de 2020 per a La Vella. 

Glòria al Capità, de Vicent J. Sanoguera, és la marxa que acompanyarà el capità cristià de la Filà 

Muntanyesos. Original per a cor i banda, té la col·laboració de la Coral Polifònica Alcoiana. 

Sakasik, de Saül Gómez, forma part de la suite Al’Ariba (2018) per a la capitania de la Filà Verds i 

s’estrena en la versió de banda que l’autor ha fet per a l’esquadra de la Filà Cordó enguany. El 

projecte IOAM (Ximo Brotons i Amparo Blasco), de José Rafael Pascual-Vilaplana, per a la Filà 

Creuats, consta de diverses peces, entre les quals trobem la que s’interpreta en el concert per als 

Cavallers i les Dames de l’Alferes. En paraules del compositor, «Amicitia seria el nom llatí per a 

denominar l’amistat, aquella que nodreix un projecte com és un càrrec fester. Els temes de IOAM i 

del Ballet ÉLAIA es presenten ara amb un matís d’optimisme que recorda la infantesa i que, al llarg 

de l’entrada, serveixen de retronxa auditiva que unifica el seguici de l’alferes». Una marxa de 

caràcter festívol farcida d’imatges i de citacions de la música per a la festa alcoiana. 

Per a envoltar aquesta música d’avui, uns exemples benvolguts del passat: el pasdoble de Camilo 

Pérez Monllor Bocas de la Isla o Amontillado imperial —els dos títols apareixen reflectits en la 

partitura—, present en el concert de 1940; la marxa mora Al-Azraq, de Rafael Casasempere Juan; 

i la marxa mora Moment de festa, un present musical d’Amando Blanquer per al cardiòleg Rafael 

Payà Serrano.  



Ajuntament d'Alcoi

Horari taquilla: 

De dimecres a divendres, d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h.
Dissabtes, d’11.30 a 13.30 h.

i el dia del concert, una hora i mitja abans.

Venda per internet:

C A P I T A L
CULTURAL
VALENCIANA

A L C O I

2 0 2 0 - 2 0 2 1
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