
març -abril 2022

Teatre Calderón d’Alcoi



Ajuntament d'Alcoi

Portada:

La Societat Musical Nova d'Alcoi desfilant en una entrada mora 

junt a la Filà Domingo Miques.

La Nostra Festa ja ens crida, i aquest any ho fa si cal amb més força que mai. Després de dos anys 

en què no l’hem poguda gaudir per la pandèmia, torna al carrer en el que suposarà l’esperat 

retrobament amb els Moros i Cristians. I en aquest esperat reencontre tindrem una banda sonora 

única, que és la que ens marca la música pròpia de la Festa, eixa sense la qual res seria com és, 

com ho coneixem, perquè formen un tot únic i indissoluble.

Quan al mes d’octubre, amb motiu del Mig Any, la música va tornar als carrers d’Alcoi, tots vam 

tindre a flor de pell uns sentiments i il·lusions que teníem dins de nosaltres durant molt de temps, i 

que no havíem pogut compartir per la situació sanitària. Ara, en tornar la Festa al carrer amb la 

nova Trilogia, la música ens tornarà a fer viure moments inoblidables i acompanyarà tots els 

somnis que feia massa temps que estaven dormint i que ara ja van a ser una realitat.

Però no només viurem la música al carrer, sinó que aquest any gaudirem una vegada més del cicle 

de Concerts d’Exaltació de la Música Festera al Teatre Calderón, i les nostres quatre bandes ens 

faran gaudir en aquest compte enrere cap als dies centrals de les Festes. El talent dels membres 

d’aquestes entitats ens aproparà la millor música, amb uns programes molt pensats i treballats 

perquè el públic puga taral·lejar, encara que siga mentalment, peces molt conegudes i volgudes, 

així com conéixer altres que de segur passaran a formar part de l’arxiu particular de cadascú. 

Peces clàssiques, altres recents, estrenes i premis conformem els programes, i ens recorden la 

grandesa de la música escrita per a les Festes de Moros i Cristians i el seu paper imprescindible 

perquè Música i Festa van de la mà, són un tot.

El públic sap la qualitat que tenen aquests concerts, i any rere any s’omplin les butaques per poder 

gaudir-los. Fins i tot l’any passat, quan es van traslladar a l’Auditori Amando Blanquer per complir 

amb les recomanacions sanitàries, la resposta va ser extraordinària, amb uns músics i un públic 

entregats, com ben segur tornaran a estar-ho en aquest nou cicle de concerts que ja recuperen el 

Teatre Calderón com a escenari.

No em queda més que agrair la feina continuada de les bandes alcoianes, part fonamental de la 

cultura del nostre poble, i que fan un excel·lent treball recuperant peces, donant a conéixer tota la 

riquesa de la música, i traslladant aquesta passió a les noves generacions, per garantir-ne el futur.

Però, deixem les paraules per donar pas a eixe llenguatge universal que és la música, i que té la 

capacitat d’unir i de fer compartir passions i emocions.

Toni Francés

Alcalde d’Alcoi
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AGRUPACIÓ MUSICAL SERPIS D’ALCOI Diumenge, 20 de març, a les 11.45 h  - Teatre Calderón

La música a la nostra ciutat recull els seus trets més peculiars. A cadascuna de les 

composicions, els autors han deixat la seua empremta, la seua forma peculiar de veure 

la nostra Festa de Moros i Cristians.

Agrupació Musical Serpis d’Alcoi

I

Alma Andaluza     Pasdoble   Camilo Pérez Monllor

El honor de un caballero (2002) Marxa Cristiana  Miguel Ángel Mas Mataix 

Pepe (2005)   Marxa Mora Marcos Reig Ribera   

Alma (2021)   Pasdoble  Azael Tormo Muñoz
(1r Premi al LIV Concurs de Composició “Juan Cantó Francés”)

        

Monjes i Guerreros (2018) Marxa Cristiana  Enrique Ródenas Alfaro

Reige (1958)   Marxa Mora José María Ferrero Pastor

II

Passa l’Agrupació* (2021)  Pasdoble  Joan Botí  Gonzàlez

En la mà al costat* (2021) Marxa Cristiana José María Valls Satorres

Pic negre (1997)    Marxa Mora José Vicente Egea

Tristezas y alegrias (1917) Pasdoble Evaristo Pérez Monllor

Biscaïns d’Onil (2007)  Marxa Cristiana Miguel Àngel Mas Matix 

Xubuxuc (1999)   Marxa Mora José Rafael Pascual 

Vilaplana

*Estrena absoluta

Amb la col·laboració del Grup de Dolçaines l’Arraix d’El Campello

Director: Andrés Guerrero Mañas

P R O G R A M A

VENTA D’ENTRADES
Les entrades estaran disponibles a ticketalcoi i a les taquilles del Teatre Calderón. 
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I

La torre és mora   marxa mora   Amando Blanquer Ponsoda

Alberri     pasdoble   José Insa Martínez

La fiesta del Santón   marxa àrab   Camilo Pérez Laporta 

Moro Judío    marxa àrab   Fernando Tormo Ibáñez

Teneo     fantasia   Saül Gómez Soler

Cordó 95    marxa mora   J. Vicent Egea Insa

II

 

La torre és cristiana   marxa cristiana   Amando Blanquer Ponsoda

Gelu     pasd. contrabandista  Bene Ripoll Belda

Músic i creuat    marxa cristiana   Alfonso Yépez Santamaria “Chipi”

Tabal i saragüells   pas masero   Mario Roig Vila

Alma     pasdoble  Azael Tormo Muñoz
Premi del LIV Concurs de Composició de Música Festera “Juan Cantó Francés”

Alcázar de Elda    marxa cristiana    Rafael Mullor Grau

SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D’ALCOI Diumenge, 27 de març, a les 11.45 h - Teatre Calderón Alcoi

P R O G R A M A

VENTA D’ENTRADES
Les entrades estaran disponibles a ticketalcoi i a les taquilles del Teatre Calderón des del 
dimecres 16 de març 

La nova normalitat musical ?

L'any 2020 la maleïda pandèmia ens va obligar a suspendre el tradicional “concert de festes”, fet 
sense precedents des de que va acabar la guerra civil. En 2021 es va haver de celebrar a la tardor, a 
l'aire lliure, una mica en precari i amb les limitacions òbvies i necessàries per precaució sanitària. En 
la present edició del cicle institucional de Concerts d'Exaltació de la Música Festera tornem al 
calendari i espai habitual  i malgrat continuar  arrossegant certes dificultats per tal de poder fer el 
nostre treball com volguérem, sembla que la situació  comença a normalitzar-se.

Il·lusionats, novament, per tenir la possibilitat de poder fer-los arribar la nostra música, la música de 
la nostra festa, la Unió Musical d'Alcoi ha preparat un programa amb una selecció que inclou obres 
d'autors clàssics i referencials com és el cas d'Amando Blanquer Ponsoda, de qui els oferirem La 
Torre és mora i La Torre és Cristiana, marxes mora i cristiana, ambdues de l'any 2005, Camilo Pérez 
Laporta del que interpretarem la seua quasi mítica marxa àrab de 1911 La Fiesta del Santón i 
Fernando Tormo Ibañez amb la tambè marxa àrab Moro Judio, de la que cal dir que  la interpretació 
d'avuí suposa una reestrena. El material manuscrit d'aquesta obra del prolífic autor d'Albaida, quasi 
desconeguda en l'actualitat, s'ha recuperat del fons arxivístic de la Societat Unió Musical d'Alcoi 
arran d'un treball de recerca musical del compositor alcoià resident en Madrid José María Valls 
Satorres i Ernest Llorens Climent, membre de la societat musical i estudiós de la nostra música i els 
nostres músics, amb la important col.laboració d'Andres Arévalo Cots, responsable de l'arxiu musical 
de l'entitat. El mestre Valls és l'autor d'un acurat i respectuós arranjament i de la recomposició 
d'algunes parts de l'obra, localitzades incompletes, per a la seua adequada interpretació. No tenim 
constància de la data exacta de la seua composició, però l'última vegada que es va interpretar a 
Alcoi, segons la informació que disposem fins el moment, va ser fa 70 anys, en el llavors conegut com 
Concert de Repàs de marxes i pasdobles que va celebrar la Unió Musical d'Alcoi diumenge 6 d'abril 
de 1952 als salons de la Societat El Trabajo, sota la direcció de José Mompó Colomina.

Al concert d'avuí no ens podíem deixar al tinter els compositors de la casa Rafael Mullor Grau amb la 
seua marxa cristiana Alcázar de Elda, composta l'any 2000, Bene Ripoll Belda, autor del pasdoble  
contrabandista Gelu de 2015 i Alfonso Yépez Santamaría “Chipi” amb la marxa cristiana Músic i 
creuat, composta i dedicada l'any 2018 a Quico Manzaneque, músic de la nostra banda i fester de la 
Filà Creuats d'Alcoi.

Dels compositors contestans José Insa Martínez i José Vicente Egea Insa hem posat als faristols el 
pasdoble Alberri de 1965,  i la marxa mora Cordó 95, respectivament, així com el pas masero del 
músic albaidí Mario Roig Vila, Tabal i saragüells compost l'any 2003 i que aquestes properes Festes 
de Sant Jordi la banda interpretarà acompanyant l'esquadra especial del mig de la Filà Maseros.

Gaudirem de Teneo, una fantasia sobre la marxa mora Chimo del mestre Ferrero en  commemoració 
del cinquantenari de l'obra, l'any 2014, de l'autor d'Ontinyent Saül Gómez Soler. 

Escoltarem també el pasdoble Alma del compositor nascut a Manuel, Azael Tormo Muñoz, obra 
premiada en el LIV Concurs de composició de música festera organitzat per l'Associació de Sant 
Jordi, edició 2021, premi Joan Cantó Francés.

Esperem que el programa resulte atractiu, que la nostra interpretació estiga a l'alçada que mereix  
l'esdeveniment i desitgem que aquesta “nova normalitat” no entele la nostra música ni les nostres 
festes.

                                                                                                           Societat Unió Musical d'Alcoi 
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I

Alicántara (1932) Pasdoble   José Carbonell García

El Conqueridor (1989) Marxa cristiana  José María Valls Satorres

Baix la figuera (1931) Marxa mora   Camilo Pérez Monllor

Anselmo Aracil (1891) Pasdoble    José Espí Ulrich

Cid (1995)  Marxa cristiana   Pedro J. Francés Sanjuán

Al Azraq (1955)  Marxa mora  Rafael Casasempere Juan

II

Seduït per la cort (2008) Ballet    Àngel Lluís Ferrando Morales

Drach-Alat (1922) Marxa    Evaristo Pérez Monllor

Paco Rico* (2019) Marxa mora   Enrique Ródenas Alfaro

Alma ** (2021)  Pasdoble    Azael Tormo Muñoz

IOAM (2020)  Marxa cristiana       José Rafael Pascual-Vilaplana

A la Meca (1910)  Marxa àrab,   Gonzalo Blanes Colomer

*Estrena

**1er Premi del LIV Concurs de Composició de Música Festera. Premi Juan Cantó Francés, modalitat pasdoble dianer 

convocat per l’Associació de Sant Jordi d’Alcoi

Director: Juan Doménech Calaforra

VENTA D’ENTRADES
Les entrades estaran disponibles a ticketalcoi i a les taquilles del Teatre Calderón des del 
dilluns 21 de març 

SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI Diumenge, 3 d’abril, a les 11.45 h - Teatre Calderón Alcoi

En els primers compassos d’abril, la Música Nova aportarà els sons amb què s’anuncia una 

tornada ben especial: la de les tropes mores i cristianes que, rere dos anys de silenci dels seus 

passos per la pandèmia del coronavirus, xafaran amb força el centre d’Alcoi. Serà una crida a la 

Festa amb notes escrites en l’interval entre 1891 i 2021 i per compositors referents en el gènere de 

la música festera.

A ritme de pasdoble arribarà Alicántara, la peça de José Carbonell García datada en abril de 1932 i 

que va ser estrenada en les Fogueres de Sant Joan d’Alacant d’aquell any. També està d’aniversari 

Drach-Alat ja que Evaristo Pérez Monllor la va compondre en 1922 per a la Música Nova i està 

dedicada a Francisco Pérez Torres “Souet”. Anselmo Aracil de José Espí Ulrich és el pasdoble més 

antic que sonarà al concert mentre que el més nou, i recent premiat per l’Associació de Sant Jordi, 

és Alma d’Azael Tormo Muñoz.

Els espectadors també tindran el privilegi d’escoltar per primera vegada Paco Rico, ja que 

estrenarem la marxa mora que ha compost el nostre company Enrique Ródenas Alfaro i que està 

dedicada a la família Rico Santonja. Aquest diàleg musical fester inclou la marxa cristiana IOAM 

que José Rafael Pascual-Vilaplana ha escrit per a la família Brotons Blasco i que la Nova tocarà per 

acompanyar a l’alferes de la Filà Cruzados, Joaquín Brotons, en la propera entrada cristiana. 

La Música Nova, en aquest concert de Festes que torna al Teatre Calderón d’Alcoi, a més els 

presentarà composicions clàssiques com Baix la figuera de Camilo Pérez Monllor, Al Azraq de 

Rafael Casasempere Juan i A la Meca de Gonzalo Blanes Colomer. Un pregó musical que, així 

mateix, tindrà pentagrames principals amb la peça per a ballet Seduït per la cort que va compondre 

Àngel Lluís Ferrando Morales (el proper director de l’Himne de Festa) per a la capitania de la Filà 

Alcodianos de 2008 i amb les marxes cristianes El Conqueridor de José María Valls Satorres i Cid 

de Pedro Joaquín Francés Sanjuán. Amb aquesta última, la Nova d’Alcoi marcarà el pas a 

l’esquadra especial de la Filà Muntanyesos en la desfilada prevista per al 22 d’abril.

Juan Doménech Calaforra dirigirà aquestes dotze interpretacions en l’avantsala d’unes esperades 

Festes de Moros i Cristians.

Bona música i bona Festa!

Societat Musical Nova d’Alcoi

P R O G R A M A
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Cid (1995)  Marxa cristiana   Pedro J. Francés Sanjuán

Al Azraq (1955)  Marxa mora  Rafael Casasempere Juan

II

Seduït per la cort (2008) Ballet    Àngel Lluís Ferrando Morales

Drach-Alat (1922) Marxa    Evaristo Pérez Monllor

Paco Rico* (2019) Marxa mora   Enrique Ródenas Alfaro

Alma ** (2021)  Pasdoble    Azael Tormo Muñoz

IOAM (2020)  Marxa cristiana       José Rafael Pascual-Vilaplana

A la Meca (1910)  Marxa àrab,   Gonzalo Blanes Colomer

*Estrena

**1er Premi del LIV Concurs de Composició de Música Festera. Premi Juan Cantó Francés, modalitat pasdoble dianer 

convocat per l’Associació de Sant Jordi d’Alcoi

Director: Juan Doménech Calaforra

VENTA D’ENTRADES
Les entrades estaran disponibles a ticketalcoi i a les taquilles del Teatre Calderón des del 
dilluns 21 de març 

SOCIETAT MUSICAL NOVA D’ALCOI Diumenge, 3 d’abril, a les 11.45 h - Teatre Calderón Alcoi

En els primers compassos d’abril, la Música Nova aportarà els sons amb què s’anuncia una 

tornada ben especial: la de les tropes mores i cristianes que, rere dos anys de silenci dels seus 

passos per la pandèmia del coronavirus, xafaran amb força el centre d’Alcoi. Serà una crida a la 

Festa amb notes escrites en l’interval entre 1891 i 2021 i per compositors referents en el gènere de 

la música festera.

A ritme de pasdoble arribarà Alicántara, la peça de José Carbonell García datada en abril de 1932 i 

que va ser estrenada en les Fogueres de Sant Joan d’Alacant d’aquell any. També està d’aniversari 

Drach-Alat ja que Evaristo Pérez Monllor la va compondre en 1922 per a la Música Nova i està 

dedicada a Francisco Pérez Torres “Souet”. Anselmo Aracil de José Espí Ulrich és el pasdoble més 

antic que sonarà al concert mentre que el més nou, i recent premiat per l’Associació de Sant Jordi, 

és Alma d’Azael Tormo Muñoz.

Els espectadors també tindran el privilegi d’escoltar per primera vegada Paco Rico, ja que 

estrenarem la marxa mora que ha compost el nostre company Enrique Ródenas Alfaro i que està 

dedicada a la família Rico Santonja. Aquest diàleg musical fester inclou la marxa cristiana IOAM 

que José Rafael Pascual-Vilaplana ha escrit per a la família Brotons Blasco i que la Nova tocarà per 

acompanyar a l’alferes de la Filà Cruzados, Joaquín Brotons, en la propera entrada cristiana. 

La Música Nova, en aquest concert de Festes que torna al Teatre Calderón d’Alcoi, a més els 

presentarà composicions clàssiques com Baix la figuera de Camilo Pérez Monllor, Al Azraq de 

Rafael Casasempere Juan i A la Meca de Gonzalo Blanes Colomer. Un pregó musical que, així 

mateix, tindrà pentagrames principals amb la peça per a ballet Seduït per la cort que va compondre 

Àngel Lluís Ferrando Morales (el proper director de l’Himne de Festa) per a la capitania de la Filà 

Alcodianos de 2008 i amb les marxes cristianes El Conqueridor de José María Valls Satorres i Cid 

de Pedro Joaquín Francés Sanjuán. Amb aquesta última, la Nova d’Alcoi marcarà el pas a 

l’esquadra especial de la Filà Muntanyesos en la desfilada prevista per al 22 d’abril.

Juan Doménech Calaforra dirigirà aquestes dotze interpretacions en l’avantsala d’unes esperades 

Festes de Moros i Cristians.

Bona música i bona Festa!

Societat Musical Nova d’Alcoi

P R O G R A M A



CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA D’ALCOI Diumenge, 10 d’abril, a les 11.15 h  - Teatre Calderón Alcoi 

El programa que els presenta la Corporació Musical 
Primitiva en aquest concert de Rams 2022, i que aquest 
any tan especial vindrà presentat de la mà de Juan Javier 
Gisbert Cortés, és el resultat de posar en el faristol les 
obres que no es van poder estrenar en el seu dia degut a la 
pandèmia. Aquesta edició compleix la seua funció de 
sentir sobre un escenari el que serà el repertori de les 
properes festes, un repertori que ha hagut d’esperar dos 
anys més de l’esperat en aquest temps que no hem gaudit 
de Festa.
Amb Alma, pasdoble del mestre de Manuel (València), 
Azael Tormo Muñoz, volem donar inici a aquest concert, 
de factura recent, ha estat Premi ‘Juan Cantó Francés’ al 
LIV Concurs De Composició de Música Festera d’Alcoi 
2021.
Seguidament dues obres que tenen com a protagonistes a 
dos músics de la casa. El compositor de Cocentaina, 
Vicente Cortés Fernández, li dedica la marxa mora Serra, 
músic i alcoià al nostre benvolgut company Rafael Serra, 
gran amic de l’autor, i després interpretarem Lluitadors del 
79, primer pasdoble compost pel nostre company Julio 
García Casasempere i dedicat als seus pares. Com bé diu 
ell a la dedicatòria del mateix, "Als meus pares, els 
autèntics lluitadors. Pel seu meravellós i evocador llegat 
ric en valors i principis". Es tracta d'una peça amb un 
caràcter marcial que beu dels pasdobles clàssics del 
segle XX i de l'Himne a Sant Jordi Insigne Màrtir, de 
Enrique Juan Merín. 
Avancem en el programa amb el pas masero Saoro del 
mestre d’Adzeneta d’Albaida, Ramón García i Soler. 
Aquesta obra està pensada sol i exclusivament per a ser 
desfilada per esquadres de maseros, llauradors, 
valencians o qualsevol altra filà amb una estètica similar, 
ja que està basada en un romanç de cec tradicional 
valencià, conegut a Banyeres de Mariola com El Romanç 
de Matxero i Teresa. Aquesta melodia popular és el 
germen que mou el discurs de tota la composició. 
Alcodiànima del nostre mestre Francisco Valor Llorens, és 
l’obra que tancarà aquesta primera part, dedicada a Jordi 
Seguí Ripoll (Quaranta) membre fundador de la filà 
Alcodianos d’Alcoi, encarregada per la seua familia (fills 
Marisa i Jordi, i néts Pablo, Jordi i Mauro) amb la il.lusió 
que existeixi una creació musical en memòria seua i que la 
“seua Filà” (com solia dir ell)  i qualsevol fester o amant de 
la música de Festes la puga gaudir.
Obrirem la segona part del concert amb el pasdoble del 
mestre Enrique Alborch, Maig del 24. Pasdoble d’estil 
dianer, d’aquells anomenats “sentats” dedicat a la Unió 
Musical de Bocairent. El títol fa referència a la data del 
primer acte en que els músics de les bandes “La Vella” i 
“La Nova” es van unir sota la direcció del mestre fundador 
Àngel Bernat per a tocar junts formant dita entitat musical. 
Fou el 16 de maig del 1924 en la processó de Sant Isidre. 
Amb Glòria al Capità, marxa cristiana del compositor 
d’Alcoi Vicent J. Sanoguera Rubio, encetarem un bloc on 
interpretarem les obres que seran la banda sonora de les 
festes de 2022. Dedicada a Alfonso Moreno Fernández, 
Capità Cristià de la Filà Muntanyesos,  és una marxa per a 

banda, cor, dolçaines i sac de gemecs (gaita valenciana), 
amb lletra de Jordi Miró Mira. Sacs de gemecs i dolçaines 
donen inici a la marxa amb un tema que evoca cants 
muntanyesos i que durant tota la resta de la marxa 
mantenen un paper independent i complementari a la 
resta de la banda, que té tres temes, el primer inquiet i 
bèl·lic, el segon gloriós i l’últim religiós i reflexiu, per 
acabar repetint el segon tema de Glòria.
Sakasik, marxa mora del compositor d’Ontinyent Saül 
Gómez i Soler, serà l’obra amb la que la Primitiva 
acompanyarà a l’esquadra de negres de la Capitania de la 
Filà Cordón. Aquesta obra va ser escrita originàriament 
per a colla de dolçainers i secció de vent metall i va estar 
dedicada als Cavallers del Capità. És un dels moviments 
de la suite Al'ariba, dedicada a la Filà verds d'Alcoi. La 
suite la conformen un total de 13 peces i va dedicada a 
Jorge Vaquer, capità moro d'Alcoi per la filà Verds de 2018. 
En aquesta ocasió estrenem la versió per a banda 
simfònica i colla de dolçaines.
Amb Amicitia IOAM del mestre murer José-Rafael 
Pascual Vilaplana, tancarem aquest bloc. Aquesta marxa 
serà amb la que la Primitiva acompanyarà als cavallers i 
les dames de l’alferecia de la Filà Creuats. Encàrrec de 
l’alferes Joaquín Brotons, forma part de les cinc obres que 
el mestre José Rafael ha compost per a aquesta alferecía. 
Totes elles naixen d’una mateixa, IOAM la marxa de 
l’alferes, on podem trobar clares alusions a la música 
alcoiana: Himne de festa, Walí-Walí o Serra de Mariola 
son l’eix vertebrador d’aquesta meravellosa obra.
Tancarem el concert amb dues marxes mores de la casa, 
Moment de Festa del mestre Amando Blanquer Ponsoda. 
Obra dedicada a Rafael Payá, cardiòleg alcoià que va 
atendre al mestre Blanquer durant un període molt 
complicat de salut. Què passaria pel cap del mestre 
Blanquer quan a principis del mil·lenni, la seua cardiopatia 
es va complicar i pensava que la seua vida acabava 
imminentment? Doncs el que tot geni, dedicar-se al seu 
art i agrair la dedicació del seu metge amb música, i així va 
nàixer una de les obres més precioses del repertori de la 
música festera. Moment de Festa, marxa homenatge a 
Maurice Ravel i el seu famós Bolero, sens dubte una 
delícia per als nostres sentits.
Uzúl el-msélmin “L’entrà dels Moros del mestre Camilo 
Pérez Monllor, obra que no necesita presentació alguna, 
obra emblema de la nostra corporació musical que 
sempre sona com un himne per a tancar tots els nostres 
concerts de música festera, i que enguany sonarà de 
forma més emotiva si cap al commemorar el 75 aniversari 
de la mort del mestre.
Per finalitzar ens agradaría comentar que l’any 2020 
tampoc vam poder celebrar els vuitanta anys dels 
concerts festers de Rams. És per això que el públic 
assistent a aquest concert rebrà com a obsequi un 
exemplar de ‘Repàs de Rams’, una recopilació del treball 
que el nostre company Pablo Martínez va realitzar per al 
blog de La Primitiva. En aquesta ocasió, inclou alguns 
texts complementaris i material gràfic inèdit.

Francisco Valor Llorens.

I

(1)   Alma (2021)        Pasdoble            Azael Tormo Muñoz
Prémi  “Juan Cantó Francés” al LIV Concurs de Composició de Música Festera d’Alcoi 2021.

(1)(2)Serra, músic i alcoià (2020)         Marxa Mora      Vicente Cortes Fernández

(1) Lluitadors del 79 (2022)     Pasdoble-Marxa Julio García Casasempere

(3)Saoro (2001)          Pas Masero        Ramón Garcia Soler

(1)(3)Alcodiànima “A Quaranta” (2022)  Marxa Cristiana    Fco. Valor Llorens 

II

Maig del 24 (2021)         Pasdoble            Enrique Alborch Tarrasó

(1)(2)(3)Glòria al Capità (2020)   Marxa Cristiana        Vicente J. Sanoguera Rubio

(1)(3)Sakasik (2020)              Marxa Mora           Saül Gómez Soler

(3) Amicitia IOAM (2020)       Marxa Cristiana    J. Rafael Pascual Vilaplana
  

Moment de Festa (2000)     Marxa Mora    Amando Blanquer Ponsoda

Uzúl el-msélmin 
(3)“L’entrà dels Moros” (1914)     Marxa Mora    Camilo Pérez Monllor

En commemoració del 75 aniversari de la mort de l’autor. (1877-1947)

Director: Francisco Valor Llorens.

Presentat per Juan Javier Gisbert Cortés

(1): Estrena absoluta
(2): Amb la col·laboració de la Coral Polifónica Alcoiana.
(3): Amb la col·laboració del Grup de Dolçainers i Tabaleters La Cordeta

VENTA D’ENTRADES
Les entrades estaran disponibles a ticketalcoi i a les taquilles del Teatre Calderón des del 
dilluns 21 de març fins al diumenge 10 d’abril

P R O G R A M A



CORPORACIÓ MUSICAL PRIMITIVA D’ALCOI Diumenge, 10 d’abril, a les 11.15 h  - Teatre Calderón Alcoi 

El programa que els presenta la Corporació Musical 
Primitiva en aquest concert de Rams 2022, i que aquest 
any tan especial vindrà presentat de la mà de Juan Javier 
Gisbert Cortés, és el resultat de posar en el faristol les 
obres que no es van poder estrenar en el seu dia degut a la 
pandèmia. Aquesta edició compleix la seua funció de 
sentir sobre un escenari el que serà el repertori de les 
properes festes, un repertori que ha hagut d’esperar dos 
anys més de l’esperat en aquest temps que no hem gaudit 
de Festa.
Amb Alma, pasdoble del mestre de Manuel (València), 
Azael Tormo Muñoz, volem donar inici a aquest concert, 
de factura recent, ha estat Premi ‘Juan Cantó Francés’ al 
LIV Concurs De Composició de Música Festera d’Alcoi 
2021.
Seguidament dues obres que tenen com a protagonistes a 
dos músics de la casa. El compositor de Cocentaina, 
Vicente Cortés Fernández, li dedica la marxa mora Serra, 
músic i alcoià al nostre benvolgut company Rafael Serra, 
gran amic de l’autor, i després interpretarem Lluitadors del 
79, primer pasdoble compost pel nostre company Julio 
García Casasempere i dedicat als seus pares. Com bé diu 
ell a la dedicatòria del mateix, "Als meus pares, els 
autèntics lluitadors. Pel seu meravellós i evocador llegat 
ric en valors i principis". Es tracta d'una peça amb un 
caràcter marcial que beu dels pasdobles clàssics del 
segle XX i de l'Himne a Sant Jordi Insigne Màrtir, de 
Enrique Juan Merín. 
Avancem en el programa amb el pas masero Saoro del 
mestre d’Adzeneta d’Albaida, Ramón García i Soler. 
Aquesta obra està pensada sol i exclusivament per a ser 
desfilada per esquadres de maseros, llauradors, 
valencians o qualsevol altra filà amb una estètica similar, 
ja que està basada en un romanç de cec tradicional 
valencià, conegut a Banyeres de Mariola com El Romanç 
de Matxero i Teresa. Aquesta melodia popular és el 
germen que mou el discurs de tota la composició. 
Alcodiànima del nostre mestre Francisco Valor Llorens, és 
l’obra que tancarà aquesta primera part, dedicada a Jordi 
Seguí Ripoll (Quaranta) membre fundador de la filà 
Alcodianos d’Alcoi, encarregada per la seua familia (fills 
Marisa i Jordi, i néts Pablo, Jordi i Mauro) amb la il.lusió 
que existeixi una creació musical en memòria seua i que la 
“seua Filà” (com solia dir ell)  i qualsevol fester o amant de 
la música de Festes la puga gaudir.
Obrirem la segona part del concert amb el pasdoble del 
mestre Enrique Alborch, Maig del 24. Pasdoble d’estil 
dianer, d’aquells anomenats “sentats” dedicat a la Unió 
Musical de Bocairent. El títol fa referència a la data del 
primer acte en que els músics de les bandes “La Vella” i 
“La Nova” es van unir sota la direcció del mestre fundador 
Àngel Bernat per a tocar junts formant dita entitat musical. 
Fou el 16 de maig del 1924 en la processó de Sant Isidre. 
Amb Glòria al Capità, marxa cristiana del compositor 
d’Alcoi Vicent J. Sanoguera Rubio, encetarem un bloc on 
interpretarem les obres que seran la banda sonora de les 
festes de 2022. Dedicada a Alfonso Moreno Fernández, 
Capità Cristià de la Filà Muntanyesos,  és una marxa per a 

banda, cor, dolçaines i sac de gemecs (gaita valenciana), 
amb lletra de Jordi Miró Mira. Sacs de gemecs i dolçaines 
donen inici a la marxa amb un tema que evoca cants 
muntanyesos i que durant tota la resta de la marxa 
mantenen un paper independent i complementari a la 
resta de la banda, que té tres temes, el primer inquiet i 
bèl·lic, el segon gloriós i l’últim religiós i reflexiu, per 
acabar repetint el segon tema de Glòria.
Sakasik, marxa mora del compositor d’Ontinyent Saül 
Gómez i Soler, serà l’obra amb la que la Primitiva 
acompanyarà a l’esquadra de negres de la Capitania de la 
Filà Cordón. Aquesta obra va ser escrita originàriament 
per a colla de dolçainers i secció de vent metall i va estar 
dedicada als Cavallers del Capità. És un dels moviments 
de la suite Al'ariba, dedicada a la Filà verds d'Alcoi. La 
suite la conformen un total de 13 peces i va dedicada a 
Jorge Vaquer, capità moro d'Alcoi per la filà Verds de 2018. 
En aquesta ocasió estrenem la versió per a banda 
simfònica i colla de dolçaines.
Amb Amicitia IOAM del mestre murer José-Rafael 
Pascual Vilaplana, tancarem aquest bloc. Aquesta marxa 
serà amb la que la Primitiva acompanyarà als cavallers i 
les dames de l’alferecia de la Filà Creuats. Encàrrec de 
l’alferes Joaquín Brotons, forma part de les cinc obres que 
el mestre José Rafael ha compost per a aquesta alferecía. 
Totes elles naixen d’una mateixa, IOAM la marxa de 
l’alferes, on podem trobar clares alusions a la música 
alcoiana: Himne de festa, Walí-Walí o Serra de Mariola 
son l’eix vertebrador d’aquesta meravellosa obra.
Tancarem el concert amb dues marxes mores de la casa, 
Moment de Festa del mestre Amando Blanquer Ponsoda. 
Obra dedicada a Rafael Payá, cardiòleg alcoià que va 
atendre al mestre Blanquer durant un període molt 
complicat de salut. Què passaria pel cap del mestre 
Blanquer quan a principis del mil·lenni, la seua cardiopatia 
es va complicar i pensava que la seua vida acabava 
imminentment? Doncs el que tot geni, dedicar-se al seu 
art i agrair la dedicació del seu metge amb música, i així va 
nàixer una de les obres més precioses del repertori de la 
música festera. Moment de Festa, marxa homenatge a 
Maurice Ravel i el seu famós Bolero, sens dubte una 
delícia per als nostres sentits.
Uzúl el-msélmin “L’entrà dels Moros del mestre Camilo 
Pérez Monllor, obra que no necesita presentació alguna, 
obra emblema de la nostra corporació musical que 
sempre sona com un himne per a tancar tots els nostres 
concerts de música festera, i que enguany sonarà de 
forma més emotiva si cap al commemorar el 75 aniversari 
de la mort del mestre.
Per finalitzar ens agradaría comentar que l’any 2020 
tampoc vam poder celebrar els vuitanta anys dels 
concerts festers de Rams. És per això que el públic 
assistent a aquest concert rebrà com a obsequi un 
exemplar de ‘Repàs de Rams’, una recopilació del treball 
que el nostre company Pablo Martínez va realitzar per al 
blog de La Primitiva. En aquesta ocasió, inclou alguns 
texts complementaris i material gràfic inèdit.

Francisco Valor Llorens.

I

(1)   Alma (2021)        Pasdoble            Azael Tormo Muñoz
Prémi  “Juan Cantó Francés” al LIV Concurs de Composició de Música Festera d’Alcoi 2021.

(1)(2)Serra, músic i alcoià (2020)         Marxa Mora      Vicente Cortes Fernández

(1) Lluitadors del 79 (2022)     Pasdoble-Marxa Julio García Casasempere

(3)Saoro (2001)          Pas Masero        Ramón Garcia Soler

(1)(3)Alcodiànima “A Quaranta” (2022)  Marxa Cristiana    Fco. Valor Llorens 

II

Maig del 24 (2021)         Pasdoble            Enrique Alborch Tarrasó

(1)(2)(3)Glòria al Capità (2020)   Marxa Cristiana        Vicente J. Sanoguera Rubio

(1)(3)Sakasik (2020)              Marxa Mora           Saül Gómez Soler

(3) Amicitia IOAM (2020)       Marxa Cristiana    J. Rafael Pascual Vilaplana
  

Moment de Festa (2000)     Marxa Mora    Amando Blanquer Ponsoda

Uzúl el-msélmin 
(3)“L’entrà dels Moros” (1914)     Marxa Mora    Camilo Pérez Monllor

En commemoració del 75 aniversari de la mort de l’autor. (1877-1947)

Director: Francisco Valor Llorens.

Presentat per Juan Javier Gisbert Cortés

(1): Estrena absoluta
(2): Amb la col·laboració de la Coral Polifónica Alcoiana.
(3): Amb la col·laboració del Grup de Dolçainers i Tabaleters La Cordeta

VENTA D’ENTRADES
Les entrades estaran disponibles a ticketalcoi i a les taquilles del Teatre Calderón des del 
dilluns 21 de març fins al diumenge 10 d’abril

P R O G R A M A
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