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Primero deseo agradeceros la oportunidad que me 
dais para escribir estas palabras en vuestra revista 
“Més que notes”.

He hecho un repaso de vuestra actividad durante el 
año, y solo puedo quedarme maravillado. Pocas ins-
tituciones pueden presumir como vosotros de ser un 
ejemplo perfecto de tradición y modernidad; estáis 
presente en muchas de las grandes celebraciones del 
municipio, y de la provincia,  y tenéis al mismo tiempo 
una importante presencia en las redes sociales. Me 
encanta veros en facebook y en la página web. Es un 
placer escucharos en las fiestas, en los conciertos, cer-
támenes, festivales, … y una maravilla poder veros 
gracias a las nuevas tecnologías. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer la 
gran labor desempeñada y el magnífico legado que ha 
dejado Gaspar; él es música y estará siempre presente 
en este municipio.

Cultura, tradición, modernidad, compañerismo, am-
bición, talento,… Felicidades y enhorabuena por el 
segundo número de vuestra revista.

Salutació de l’Alcalde

Sebastián Cañadas Gallardo
Alcalde de Mutxamel
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El primer que vull dir és “Gràcies”. Gràcies a tots els 
músics que pertanyem a la Societat Musical “L’Alian-
ça”. Ha sigut, aquest 2015, un any molt intens pel que 
fa a concerts i certàmens. 

M’agradaria destacar la participació de la nostra ban-
da en el certamen de la Diputació a la veïna localitat 
de Torrevieja. També vam concursar en el Certamen 
Internacional de Bandes Vila de la Sénia, a la província 
de Tarragona i, en el III Certamen de música festera 
d’Agost. Aquests van ser els nostres grans projectes en 
aquest any 2015. 

A més també vam fer el concert que es va celebrar a 
Alacant en “Las Cigarrerras”, amb motiu del V concert 
que organitza la Foguera Port d’Alacant. 

I..., què dir de la nostra banda jove? Sou uns fenò-
mens. Enguany heu estat increïbles participant en 
més de 20 actuacions: concerts didàctics amb els tres 
col·legis de Mutxamel, audicions, concerts a Xixona i a 
la Vila, el concert de Sant Pascual, desfilades a Alacant, 
a la nostra localitat, etc. 

No vull oblidar-me del nostre grup resident de per-
cussió “Camaleònic”. Ha col.laborat amb els nostres 
concerts de Santa Cecília i amb la nostra localitat cada 
vegada que se li ha demanat. 

Per a l’any que ve tenim com a gran objectiu el Cer-
tamen Internacional de València, que es realitzarà a 
mitjans de juliol. També dir que tindrem un nou grup 
resident a la Societat Musical L’Aliança, el Cor de Cam-
bra Óscar Esplà.

Per descomptat no vull deixar de banda els nostres 
socis, Ajuntament i entitats col·laboradores, sense les 
quals no seria possible dur a terme aquest projecte 
que és fer Música i Cultura. 

I com no, recordar als nostres companys i amics, Ma-
nuel Verdú (Cachasa) i a Gaspar Gómez. Gràcies per ha-
ver dedicat el vostre temps i la vostra dedicació en esta 
Societat. Sempre vos tindrem amb nosaltres.

Salutacions!

Vicente Martínez Ferrándiz
President

Salutació del President
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Les activitats de la banda comencen el 5 de gener 
amb la  cavalcada dels Reis Mags, on com tots els 

anys la banda toca els típics Pastorets de Mutxamel i 
Nadalenques populars.

El diumenge 18 tocàrem a Sant Antoni acompanyant a 
la seua Majordomia als diferents actes que es realitzen 
aquest dia.  A més, vam participar al Mig Any de Sant 
Blai amb la Filà Templaris.

Dissabte 21 de Febrer la banda va acompanyar a la 
Comparsa Contrabandistes de Mutxamel al Sopar de 
Mig Any.

En la festivitat de la Verge de Loreto, la banda tocà en 
tots els seus actes: el 27 de febrer a l’albada, l’1 de 
març, en la seua ofrena i processó  i  el dia 8, partici-
pàrem en la huitava on la banda tocà en la processó.

Vam concursar  al  XLIV Certamen Provincial realitzat 
el 21 de març en la localitat de Torrevieja on vam ob-
tindre un Tercer premi.

El 28 de març els vam tornar la visita als nostres com-
panys de la Banda “La Amistad” de Villafranqueza i 
realitzàrem un concert en aquesta localitat, ja que ells 
el feren en Mutxamel per la festivitat de Santa Cecília.

En Setmana Santa la banda, com és habitual, tocà a 
les processons del dimecres i divendres sant i també 
participà el diumenge a l’encontre. 

L’11 d’abril la banda va anar a La Sénia, província de 
Tarragona, per participar en el IX Certamen de Bandes. 
Allí obtinguérem un primer Premi i gaudírem de tot 
un cap de setmana de conviència en Peníscola.

Una setmana després, 18 d’abril, férem un concert Lí-
ric junt a dues sopranos i un tenor a l’auditori de Las 
Cigarreras d’Alacant, organitzat per la Foguera Port 
d’Alacant.  

El 3 de Maig participàrem al Mig Any de El Campello 
amb la comparsa Els Pacos.

Activitats i actuacions de la  
Societat Musical “L’Aliança”  
de Mutxamel en 2015
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Al mes de juny, el dia 7, la banda participà a la proces-
só del corpus. 

També vam tocar a les Fogueres d’Alacant acompa-
nyant a la Foguera Port d’Alacant en els respectius 
actes.

El 4 de juliol vam participar al III Certamen de Música 
Festera d’Agost on vam obtindre un tercer premi. 

Tocàrem a la Presentació de Capitans de Mutxamel el 
dissabte 25.

El diumenge 26 de Juliol anàrem a La Vila Joiosa per 
tocar amb la comparsa Tuareg a L’Entrada Mora.

Ja al mes d’agost, concretament el dia 1, realitzàrem 
l’habitual concert monogràfic de música festera, 
aquest any en homenatge a Juan Carlos Sempere 
Bomboí. 

Amb la celebració del dia de El salvador, la banda par-
ticipà en l’albada el dia 4 d’agost i en la processó el 
dia 6. 

El dissabte 8 d’agost assistírem a Elx per tocar en l’en-
trada amb la comparsa cristiana Sarraïns.

En les festes de Xixona, el 22 d’Agost, la banda tocà a 
l’entrada cristiana acompanyant a la comparsa Pirates 
i a l’entrada mora acompanyàrem a la capitania dels 
Marrocs.

Vam acompanyar als Contrabandistes de Mutxamel en 
els soparets previs a les Festes de Moros i Cristians els 
dies 29 d’agost i 5 de setembre.

En setembre actuàrem a les festes de moros i cristians; 
tocàrem al pregó de festes, a la processó de El Ravalet 
i a l’ofrena i processó del dia 9. 

Els dies 12, 13 i 14 d’octubre vam participar, com és 
habitual, a les festes de Moros i Cristians de El Campe-
llo amb la comparsa Els Pacos.

El 13 de novembre anirem a tocar a l’estadi Rico Pérez 
d’Alacant al partit entre les seleccions espanyola i an-
glesa.

Per celebrar la festivitat de Santa Cecília, la nostra pa-
trona, farem el concert el dia 21 de novembre.

A més, el 28 de novembre la banda participarà en el 
25é aniversari de La Banda de tambors i cornetes “La 
Llàgrima” de Mutxamel.

Fins ací les activitats del 2015 i esperant les de 2016!!! 
Que sone la banda!!!
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  Diumenge 15 a les 11:30h presentació de la revista “ Més que notes” i a 
les 12:30h concert de solistes del cor de cambra “Óscar Esplà”

  Dissabte 21 a les 19h recollida dels nous músics i a les 20:30h  concert de 
la Banda de la Societat Musical “L’Aliança” de Mutxamel.

  Diumenge 22 a les 12:30h concert del grup de percussió “Camaleònic”.

  Divendres 27 a les 21h concert de la Banda Jove de la Societat Musical 
“L’Aliança” de Mutxamel.

  Dissabte 28 a les 18:15h a la Casa de Cultura col.laboració de la Societat 
Musical “L’Aliança” de Mutxamel amb la banda de tambors i cornetes “ La 
llàgrima” al seu 25é aniversari.

  Diumengue 29 a les 12:30h concert de la Banda “ L’Aurora” de Sella.

Tots els concert tindran lloc a l’auditori de la Societat Musical “L’Aliança” de 
Mutxamel.

El dissabte 14 celebrarem un dia de convivència lúdica i festiva entre els músics.

Activitats Santa Cecília 
(del 15 al 29 de novembre de 2015) 
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La Unió Musical L’Aurora de Sella 
va ser creada l’any 1974, encara 

que hi ha dades que acrediten 
l’existència d’una antiga societat 
musical que va ser creada l’any 1926 

i què es va extingir l’any 1963. La nova societat va 
començar a gestar-se en el mes d’agost de l’any 1973, 
encara que la seua primera actuació pública va ser en 
la processó de Divendres Sant en la Setmana Santa 
de 1974. La primera actuació fora de Sella es va fer 
esperar quasi un any, Falles de València de 1975.

Des de llavors ha actuat per tota la geografia del País 
Valencià, d’altres Comunitats Autònomes com Múrcia 
i Catalunya, i també fora de l’Estat espanyol. La Banda 
de Sella ha estat guardonada en diferents ocasions 
en l’Entrada de Bandes de les Fogueres de Sant Joan 
a Alacant i en les Falles de València rebent el “Bunyol 

d’Argent” l’any 1984. També ha rebut l’Alta Distinció 
de la Generalitat Valenciana pel foment de la cultura, i 
la Medalla de Belles Arts del Ministeri de Cultura.

La Unió Musical l’Aurora de Sella ha participat en 
diferents certàmens, entre els quals destaquen el 
Primer premi en el II Certament de la Marina Baixa 
de l’any 1981, Primer premi en el Certament de la 
Diputació Provincial d’Alacant en els anys 1982 i 
1983 en quarta categoria i en l’any 2001 en tercera 
categoria.

Actualment la societat compta amb la col·laboració 
de 220 socis i la banda la conformen 54 components. 
Des de la seua creació l’any 1974, la banda ha tingut 
diferents directors titulars, quedant actualment i des 
de l’any 2011 sota la direcció d’En Miquel Morales 
Climent.

Unió Musical “l’Aurora” de Sella
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Aquest any la Banda Jove, al igual que la Banda, ha 
tingut una intensa activitat. 

La banda jove va acompanyar a la Banda “L’Aliança” a 
la cavalcada de reis el 5 de gener. 

El 13 de Febrer, dia de carnestoltes, la banda jove tocà 
a la desfilada de disfresses.

El 7 de març va realitzar el concert de Mig Any de fes-
tes a la Casa de Cultura de Mutxamel.

Al mes de maig la Banda Jove va realitzar una sèrie de 
concerts didàctics a l’auditori de “L’Aliança” per als col-
legis de la localitat.  El 15 de maig vingué el Col·legi 
l’Arbre Blanc, el 22 el Col·legi Manuel Antón i el 29 el 
Col·legi El Salvador. 

A més el 16 de maig va fer un concert a la barraca dels 
Zegries per celebrar la festivitat de Sant Pasqual.

El 7 de juny clausurà l’audició de fi de curs de l’escola 
de música de la Societat Musical “L’Aliança” de Mut-
xamel. 

El 13 de juny va assistir amb la Banda L’Aliança a l’en-
trada de Bandes de fogueres d’Alacant acompanyant a 
la foguera Port d’Alacant.

El 14 de juny se celebrà el concert de Música als po-
bles, junt amb la banda jove de Xixona i Mutxamel. I 
el 20 de juny es va fer aquest mateix concert al Cine de 
dalt de Xixona.

El 26 de Juny es realitzà l’intercanvi de la FSMCV amb 
la banda juvenil de la AMM de la Vila en  l’auditori de 
la banda de Mutxamel. I el 27 en el teatre auditori de 
la Vila. 

El 22 d’agost va acompanyar als capitans en la desfi-
lada.

Activitats i actuacions  
Banda Jove durant l’any 2015
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El 9 de setembre va participar en l’ofrena i la processó 
de les festes de Mutxamel. 

 El 31 d’octubre es va celebrar el concert  “Halloween 
Simfònic”, a la Casa de Cultura de Mutxamel.  El Con-
cert de Halloween ja s’ha fet un lloc a la nostra pro-
gramació. Però va arribar el dia del concert i teníem 
un problema molt gran: el director, Alberto,havia 
desaparegut i ningú no tenia notícies d’ell… Inclús 
vàrem vore un curtmetratge on ens contaven la his-
tòria (realitzat i protagonitzat pels propis músics de 
la banda jove i l’escola). Per sort, els extraterrestres el 
van fer aparéixer just al moment que el concert havia 
de començar.

La Banda Jove celebrarà el 27 de novembre  un concert 
per a commemorar la festivitat de Santa Cecília. 

Per finalitzar l’any, el 12 de desembre tocarà en la clo-
enda de l’audició de l’escola de música de la Societat 
Musical “L’Aliança” de Mutxamel i el 13 interpretarà 
nadalenques pels carrers de la localitat i realitzarà el 
concert de Nadal.

El futur de la banda està assegurat, ànim, seguiu fent 
música i gaudint d’ella!

C/ Pedro Cano, 7 • 03110 Mutxamel
96 595 70 16 • 617 556 796

E S T I L I S T A
Marisa Sirvent Meseguer
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Entrevistes nous components
Fernando Blasco García
Fernando és un jove de 18 anys 
que va començar a estudiar als 
6 anys en el jardí musical de 
la Societat Musical “La Paz” de 
Sant Joan d’Alacant perquè li 
agradava la música. Als 7 anys va 
començar a la nostra escola de 

música i va triar com a instrument el clarinet perquè, a 
banda de que el toca el seu pare, li agrada molt.
De moment pensa seguir estudiant al conservatori 

de Mutxamel fins que acabe el Grau Mitjà i després ja 
continuarà amb la música com a hobbie mentre estudia 
Dret a la universitat.
La seua entrada a la banda l’espera amb ganes, ens 
confessa entre rialles que és sobretot per la seua mare, 
perquè diu que porta molt de temps esperant eixe mo-
ment i convidarà a molta gent a anar a casa de la seua 
àvia, on dóna per segur que quan el seu pare l’arreple-
gue la seua mare començarà a plorar.
Al seu temps lliure li agrada l’esport, la música i eixir 
amb els amics.

Nuria Llorens García
Nuria té 14 anys i estudia música 
des dels 7 anys, que va començar 
a l’escola de música.
Quan la seua mare la va apuntar 
a la banda, junt a la seua ger-
mana, van anar un dia per vore 
què tal i no els va agradar massa, 

però finalment la cosa va canviar i ara li encanta.
Ella volia tocar el saxòfon però com era molt menudeta 
li van dir que triara un instrument més xicotet, per eixe 
motiu  toca la flauta.

Abans tenia més hobbies. Jugava a bàsquet, handbol i 
tenis,però ara ja no perquè necessita moltes hores per 
al conservatori, on enguany començarà el segon curs de 
Grau Mitjà. Ara al seu temps lliure li agrada estar amb 
els amics.
De la banda li agraden les cercaviles i tocar en concerts 
i certàmens. Té molts amics de la banda que també ho 
són fora.
De la seua entrada en la banda diu que no està nervio-
sa, de moment, però li fa un poc de vergonya.

Paco Mañas Gosálbez
Paco va començar a estudiar mú-
sica als 6 anys en el conservatori 
i amb 7 a l’escola de música de 
L’Aliança. Ara amb 13 anys està a 
punt d’entrar a formar part de la 
banda titular. Es va apuntar per-
què li agradava i tenia clar que 

volia tocar la trompeta.
Els seus hobbies són el judo, el tenis i per descomptat, 
la música.
Actualment estudia al conservatori de Mutxamel i va a 
cursar el segon curs de Grau Mitjà.

Li fa il·lusió entrar a la banda, encara que reconeix que 
li fa un poc de vergonya. De la banda diu que li agrada 
tot, els concerts, els certàmens i tocar pel carrer.
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Un matí pre-festes ens vam reunir amb Daniel Ale-
many “el Cartero “ i  Emilio Llorca. Ens trobàvem a 

la caseta de Daniel a El Volaor, com si d’un esmorzar 
d’amics es tractara, encara que eixe matí ens va acom-
panyar també la pluja, que tant poques vegades es dei-
xa caure pel nostre poble.

Daniel, amb 66 anys, ha treballat a Correus, tant de 
telegrafista com de carter, i Emilio ha sigut mecànic 
electricista. Ara ja estan els dos jubilats.

Actualment són els músics en actiu que més anys por-
ten dins de la banda i els dos compten amb les Meda-
lles d’Or que L’Aliança atorga als components que por-
ten més de 50 anys dins de la societat.

Els inicis a l’escola  
de música
Daniel i Emilio van començar a estudiar música perquè 
el president de la banda d’aquella època, José María, 
va anar per les escoles oferint als xiquets apuntar-se a 
música. Ens van comentar que llavors el col.legi no era 
com ara,sinó que sols hi havia quatre cursos: Pàrvuls, 
primer, segon i tercer. Emilio pensa que tindrien uns 7 
o 8 anys quan van començar a estudiar, amb el mestre 
Méndez Izquierdo. Serien els anys 60.

Els instruments que els van donar per a tocar els havien 
comprat els germans Salvador i Vicente Pérez Lledó. 

Daniel va començar tocant el trombó, però conforme 
anaven fent falta altres instruments en la banda, ana-
ven canviant i, aleshores Daniel, junt amb el Quinto i el 
Bombet, van passar a tocar la trompa. A Emilio li van 
donar el bombardí.

Primerament van rebre classes de solfeig, al local on ara 
està l’acadèmia de la banda. Rebien la lliçó de Méndez 
Izquierdo o d’Alberto “L’Angeleta”. Estudiaven música 
amb el mètode Eslava. Emilio ens confessa que va ar-
ribar fins al segon, perquè el van canviar a clau de Do i 
ja no va estudiar més. També tenien un llibre xicotet on 

donaven la teoria. Emilio encara el guarda amb molta 
estima.

Per poder anar a tocar pel carrer, els feien assajar també 
la formació.

La seua entrada  
a la banda
Als 10 o 11 anys ja van entrar a la banda junts com a 
components oficials. El mateix any també van entrar 
Rafael “el Parralo”, José Luis “L’Horteta”, Antonio “El 
fontanero”, Ángel “El mançano”, Rafael “Boteta”, Rafael 
Sala, Manolito “El forn”, Pepe i Cortés.

Durant eixe temps quan entraven a la banda encara no 
anaven a les cases a arreplegar als músics. Ells recorden 
la seua primera actuació al carrer el dia del Corpus i 
després les Fogueres.  Eixa entrada de bandes de Fo-
gueres la van fer amb l’acompanyament de la Banda 
de Cornetes i Tambors, que llavors era una agrupació 
de la pròpia banda. Van interpretar el pasdoble “Bajo 
la doble águila”.

Els assaigs eren al local on ara està el Banc de València 
els dissabtes de vesprada, perquè en aquella època la 
gent treballava al camp, i un altre dia entre setmana 
per la nit, dilluns o dimarts. Els dissabtes assajaven a 
les 17:00 de la vesprada, i quan acabaven anaven al Bar 
Chimenera una estona abans d’anar-se’n a casa.

El local de la banda també servia per jugar a la loteria, 
on es quedaven els xiquets a arreplegar els cartons i les 
fitxes. Eixe local tenia un caser, el Tio Quito Ronda; hi 
havia un baret i normalment feien faves; per tant els 
músics passaven allí les vesprades de dissabte menjant 
i jugant.

Entrevista col·loqui amb  
Daniel Alemany i Emilio Llorca
7 DE SETEMBRE DE 2015
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Quan anaven a tocar a Fogueres van estar per vàries 
diferents, com ara la de Carolines Altes, Estació d’Auto-
busos, Carrer Sant Vicent, Teatre Principal Plaça Chapí i 
Plaça Correus.

En la banda haurien entre 30 i 40 components.

Les seues aventures
Quan anaven a tocar a fogueres, es deixaven els ins-
truments als baixos del Mercat Central d’Alacant i des 
d’ahí baixaven  fins a la platja; llavors l’uniforme que 
portaven era blanc. El deixaven a l’arena i es tacaven 
de quitrà i Méndez els renegava i els feia netejar-lo 
o no els deixava tocar, aleshores ells van anar a una 
adrogueria per comprar pols de talc, se’ls posaven per 
l’uniforme però quan començaven a caminar els pols 
anaven caient i recorden que Méndez els deia: “¡Eres un 
melón de invierno!”

Un altre dia van agafar crancs i se’ls van ficar a Cardo-
na dins del baix; l’home intentava fer-lo sonar però no 
anava i li deia a Méndez: “Maestro, esto no va” , el mes-
tre contestava: “¿Qué haces, melón de invierno?” Li van 
pegar la volta a la campana del baix i van començar a 
caure crancs, Méndez va vore als xiquets rient-se i els 
va renegar a tots. Ara ho recorden amb moltes rialles.

Per anar fins Alacant agafaven el camió de Ripoll. Mun-
taven tots dalt i cap a la festa. Aquest acte el feien amb 
l’uniforme blanc complet, amb la jaqueta, el barret i la 
corbata. Recorden que la desfilada era des de l’Ajunta-
ment cap amunt fins la Plaça de Bous.

El camió els deixava i els arreplegava a la platja del 
Postiguet. Ens comenten que ahí mateix hi havia case-
tes de fusta per a poder canviar-se i on també llogaven 
roba de bany per poder banyar-se a la platja. Entraven a 
un “cuartet” on es canviaven de roba i per una trampeta 

eixien a la platja. Una d’eixes casetes s’anomenava “La 
Alhambra”.

Les eixides a altres 
localitats
Anaven a tocar a Elx, Villena, Almansa,Hondón de las 
Nieves i a Castalla. A Castalla hi havien d’anar a tocar 
tres dies però va haver una pluja molt gran on va caure 
un pont i es van haver de quedar cinc dies sense poder 
tornar a casa. Ahí es quedaven a dormir en cases parti-
culars. Emilio recorda que es quedava amb companyia 
de Rafael “el Parralo”. Daniel es quedava amb Antonio 
“El fontanero”.

També anaven a Montfort del Cid, on també actuava 
l’orquestra “L’Esguit”, pertanyent a la banda i formada 
per músics de la mateixa. Recorden que van caure fins 
i tot les cortines del cine on estaven actuant. Després 
de l’actuació anava Emilio amb “El Cumpare” i Sarieta, 
i tots els carrers els semblaven igual. L’home de la casa 
on es quedaven els va dir que quan tornaren tindrien la 
clau al pany, però no van trobar la casa on hi havien de 
quedar-se perquè totes les cases tenien la clau posada 
al pany.

Emilio es quedava a una casa que tenia un ramat d’ove-
lles,i recorda que la finestra de l’habitació on dormia 
donava al corral, i pel matí l’home ben matí es posava 
a fer feina.
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L’orquestra de la banda, que va tindre dos noms: “Los 
intocables” i “L’Esguit”, estava formada per Méndez, 
el Macho, El Roig, Miguel, el Bombet, Roberto “el de 
l’hort” i Luis “L’astorer”. Anaven molt a actuar a Sant 
Joan al bar “El Pireo”.

Quan anaven a tocar a les festes d’algun poble actuava 
pel dia la banda i per la nit l’orquestra.

La banda abans i ara
Ens comenten que ara els músics tenen més diversió i 
llibertat, abans estaven més amarrats perquè havien 
de fer cas als majors. Pensen que abans hi havia més 
respecte que ara. Quan una persona major els mana-
va alguna cosa ells de seguida feien cas. La societat ha 
evolucionat en general i en aquestos aspectes també, 
són situacions diferents.

Emilio recorda que un any a Castalla, quan ell era jove-
net, Rogelio li va traure el paquet de tabac perquè no 
fumara, ara eixes coses no passen.

Emilio, el seu paper  
com a president
Emilio primer va ser directiu de la banda des de l’any 86 
fins el 96. Després va ser vicepresident durant dos anys, 
quan Bernabéu era alcalde. Més tard van haver-hi elec-
cions i va ixir com a president, on va ostentar el càrrec 
fins febrer de 2014.

El local de la banda  
i les actuacions
La banda va comprar l’actual local a l’any 1986. Van 
demanar un préstec i van estar dos anys anant a tocar 
però sense cobrar per a poder pagar el local. La feina de 
l’obra la feien ells mateixos. Els dissabtes de vesprada i 
el diumenges pel matí els músics anaven a treballar al 
soterrani del local. Anava el camió del “Parra” a carregar 
les runes.

Les actuacions al poble són pràcticament les mateixes 
que fa la banda ara, però abans el dia 1 de gener feien 
una cercavila per felicitar als “Manolos” que hi havien 
a la banda.

Una altra cosa que feien antigament era una cercavila 
el dia del Corpus des del Passeig de la Constitució fins 
l’església i també recorden que el divendres sant, abans 
d’eixir la processó, tenien el costum de fer assaig.

Van anar al Certamen de Cocentaina amb el mestre Ur-
bano Piqueres, on van guanyar el primer premi i també 
al d’Altea, Albatera, on els va assajar allí Don Manuel 
Berná, i a Benidorm, on  prèviament van dinar al Bar 
Tuta i des d’ahí van anar cap al certamen.

Quan van vindre de Cocentaina, l’autobús va parar a 
l’avinguda de València i la banda va anar tocant des 
d’ahí fins l’Ajuntament.
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“Recomanaria estudiar música, és dur estar fora de 
casa, però fas mil amics i hi ha gent molt sana”
Naix a Mutxamel, l’any 1992, en una família de tradició mu-
sical. A l’edat de 8 anys inicia els seus estudis en la Societat 
Musical “L’Aliança” de Mutxamel, encara que és a l’Acadèmia 
Musical “Lucentum” on de la mà de Juan José Doménech, 
descobreix la seua veritable vocació per la música. Posterior-
ment, ingressa en el Conservatori de Professional de Música 
“Guitarrista José Tomás” d’Alacant, finalitzant els seus es-
tudis de Grau Professional amb la qualificació d’excel·lent i 
Menció d’Honor Fi de Grau.
El 2011 obté plaça en el Reial Conservatori Superior de Mú-
sica de Madrid i al Conservatori Superior de Música d’Aragó, 
finalitzant en aquest últim centre el Grau Superior de Músi-
ca en 2015. Eixe mateix any obté plaça com a reserva en el 
Màster Orquestral del “Royal College of Music in Stockholm” 
(Suècia) i en la “Haute École de Musique de Genève “(Suïssa)
Ha realitzat cursos de perfeccionament amb els professors 
Enrique Pérez Piquer,Josep Fuster, Phillip Cuper, Javier Ba-
laguer, entre d’altres. També rep masterclass amb Andreas 
Sunden i Wenzel Fuchs.
Pel que fa a concursos, ha estat guardonat amb el Primer 
Premi en el I i II Certamen de Joves Promeses de l ‘Alacantí el 
2005 i 2006 i en el Concurs de Quartets “ClarinetÍssim” 2012 i 
2014 a Albaida (València), entre d’altres.
Ha sigut membre de la Jove Orquestra Nacional d’Espanya 
(JONDE) durant la temporada 2013-2014, i de l’Orquestra 
de Joves de la Província d’Alacant (OJPA) obtenint per prova 
d’accés la primera plaça com a solista. 

Actualment és membre de l’Orquestra Filharmònica de la 
Universitat d’Alacant (OFUA).

Hola Alexis,
Quan vas començar a estudiar música?
Vaig començar en l’escola de la banda als 8 anys per la tradició 
familiar, mon pare, ma mare, el meu cosí,tots són músics…
però des de sempre m’ha agradat la música. Després a la ban-
da gran vaig entrar als 11 anys.
Vas triar el clarinet perquè t’agradava?
Vaig començar amb el requint, perquè en aquella època no 
hi havia clarinets per deixar i també perquè era l’instrument 
que toca mon pare; igual si jo fóra una persona de fora potser 
haguera triat un altre instrument però jo anava de la butxaca 
de mon pare a les processons i em vaig quedar amb el requint.
Aleshores, la teua primera presa de contacte amb la 
música va ser en la banda,no?
Sí. Després vaig fer la prova d’accés al Grau Mitjà a Alacant i 
vaig entrar i vaig fer tot el mitjà.
Al principi estàs acostumat a anar a la banda, però després te 
n’adones que la cosa va més seriosament, has de dur més coses 
endavant, l’institut, és més complicat i has de llevar-te altres 
coses, però si t’apanya i t’agrada no hi ha problema. També he 
de dir que quan vaig acabar en la banda vaig començar amb 
Juan Doménech, de la Banda Municipal, que encara vaig a 
classe amb ell.
Vas acabar en Alacant i…?
Ja havia acabat el batxiller i ja dius “o vaig a la universitat 
o faig el superior” i vaig fer proves al Reial Conservatori de 
Madrid i en Saragossa i vaig entrar als dos llocs, però al final 
després de preguntar a amics,familiars i professionals em van 
recomanar anar a Saragossa perquè en l’època tenien prou 
diners i una bona infraestructura, que encara la tenen,i bons 
professionals de màsters.
A nivell contactes, venien solistes d’orquestres molt importants 
i eixes classes eren gratis, per tant em vaig decantar per estu-
diar allí.

Entrevista a Alexis Gosálbez Linares
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Quins van ser els teus professors allí?
Allí vaig tindre a  Francisco Antonio García i Ona Cardona 
d’instrument de carrera, i professors de màster vam tindre a  
Wenzel Fuchs, Solista de la Filharmònica de Berlín, Tim Lines, 
clarinestista britànic de la London Symphony.
Quina ha sigut l’assignatura que més t’ha agradat?
Sempre m’ha agradat l’assignatura de música de cambra i el 
quintet, perquè m’agrada més treballar en grup que a soles, 
em costa més posar-me a estudiar. També m’ha agradat molt 
quan he estat de solista amb l’orquestra.
Ja has tornat ací per a sempre? Quan de temps has 
estat allà?
Ara estic de reserva en la Acadèmia Reial d’Estocolm i en l’Es-
cola Superior d’Estudis de Ginebra, i estic a l’espera de si em 
telefonen o no per començar el curs per fer el màster i per eixe 
motiu no m’he matriculat a la universitat. He estat allí durant 
4 anys.
També aprofitaré per estudiar anglés i fer el CAP a la universi-
tat, que  t’ho demanen per poder donar classes.
En eixos quatre anys que has estat fora, què és el que 
més has trobat a faltar de la banda?
Quan me’n vaig anar tens la rutina d’anar a l’assaig, els con-
certs, i en l’època que me’n vaig anar jo va ser quan la banda 
va començar a anar a certàmens i m’ho vaig perdre. Jo me’n 
vaig anar amb 17 anys i el que és més típic, anar-te’n de casa, 
arribes allà, que al principi és un poc complicat, i a més de la 
banda he trobat a faltar la família, els amics, les festes,etc, 
però al final allà fas amics i tens altres rutines.
Aleshores durant eixe temps, has hagut de sacrificar 
certes coses per estar fora?
Sí, són 4 anys que te’ls han de comptar perquè no estàs aquí, a 
més els mestres d’allà són de fora i aprofiten els caps de setma-
na o els ponts per vindre a donar classe.
Tens algun ídol? T’agradaria ser com algun músic en 
concret?
Sí,sempre tenim els típics ídols, com pot ser Martin Fröst o Car-
bonare, però jo personalment li tinc molta admiració al meu 
mestre que vos he comentat abans, a Juan Doménech, és un 
model a nivell personal i musical perquè té sempre la mateixa 
il.lusió i entusiasme tots els dies.
Jo abans que ser un súper solista preferiria tindre este tipus d’il.
lusió que no acabar més fart o desmotivat.

La teua meta com a professional quina és?
M’agradaria ser clarinetista o solista en alguna orquestra, però 
és vitat que aquí en Espanya està molt complicat perquè hi ha 
poques coses, però el que més m’agradaria és ser intèpret. Ara 
per exemple hi ha proves en Madrid per a la orquestra simfò-
nica i m’agradaria preparar-me i començar a motivar-me. Però 
no tindria cap problema en preparar-me per anar fora, no tinc 
problema en desplaçar-me.
També estaria bé donar classes en algun conservatori, estar 
vinculat amb la música.
És una carrera difícil?
Sí, jo pense que sí, ha d’agradar-te molt i ser constant perquè 
són moltes hores que,segurament, estigues tu a soles estu-
diant i que si ho fas per alguna altra cosa que no siga perquè a 
tu t’agrade se’t pot fer molt llarg, a més, has de sacrificar temps 
amb els amics, temps de fer altres coses que t’apetisquen…i 
en aquest cas és tot estudiar.
Quan de temps has de dedicar a estudiar al dia?
En teoria s’ha d’estudiar tots els dies moltes hores, més de dos 
i tres hores, però has de fer-ho tots els dies. Requereix molt de 
temps perquè has de calfar, treballar la tècnica, estudiar obre-
tes, fer-te canyes  per tocar,requereix molt de temps.
És un món molt competitiu,no?
Sí,simplement el tema JONDE (Jove Orquestra Nacional d’Es-
panya) ja va ser complicat entrar perquè cada vegada hi ha 
més gent que estudia música i sols l’any que vaig entrar jo 
érem 100 a la prova i sols podia ser a partir de tercer curs de 
superior, aleshores de 500 sol.licituds en van acceptar 100, de 
les quals 10 o 15 persones entren a la llista per  estar en borsa. 
Estar en eixa llista ja és complicat i també imagine que serà 
una combinació de factors,de bona sort, tindre bones sensa-
cions, agradar-li al tutor, tot. Vaig entrar a l’any 2013.
Has estat en més orquestres?
Sí, en la Jonde i en l’Orquestra de Joves de la Província d’Ala-
cant (OJPA), a banda de la del conservatori.
Recomanaries a futurs músics  tindre una carrera com 
la teua o els animaries a fer una altra?
Jo sí que recomanaria estudiar música, al principi pot ser dur 
estar fora de casa, però també és vitat que fas mil amics més 
i dels amics que m’he fet jo són molt bona gent, en general en 
aquest ambient hi ha gent molt sana, deixant el competititu 
que puga ser.
Moltes gràcies Alexis!
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Són nombroses les ocasions i les 
celebracions en què Vicente Cli-

ment Berenguer i José Díaz Gálvez 
ens han donat de menjar com si 
estiguérem a casa. La seua cuina es 
caracteritza precisament per això, 
per ser un menjar de qualitat fet 
amb molta estima i de la manera 
més tradicional.
Els dos són cuiners per afició, perquè 
els  agrada el que fan, Vicente amb 
71 anys era treballador de la banca i 
José, de 67, ha sigut mecànic. Actu-
alment estan jubilats. 
Després de tants anys comptant 
amb la seua inestimable col·labora-
ció hem decidit preguntar-los com 
va sorgir aquesta amistat i quin és 
el seu funcionament  com a cuiners 
aficionats. 

El començament de la relació 
amb la banda
Vicente ve des de farà al voltant dels 
20 anys;  José es va incorporar més 
tard farà uns 10 anys, encara que 
ja porten molts anys cuinant junts. 
Amb la banda han vingut fins i tot 
a Alcoi, a fer-nos el dinar mentre 
tocàvem allí, farà uns 7 o 8 anys. 
D’eixe any en Alcoi, recorden que 
es van quedar sense cervesa i van 
haver d’anar a una ”tendeta” a com-
prar-ne més. 
Normalment, per a les associacions 
del poble ells cuinen gratuïtament, 
ho fan com una col·laboració amb 
molt de gust.
Reconeixen que és molta feina, que 
són moltes coses a fer i després cal 
arreglar i deixar-ho tot net, però 
també ens diuen que hi ha llocs on 
tenen ajuda, com per exemple quan 

vénen a cuinar a la banda, on Dani 
“el Cartero”, entre altres, sempre els 
tiren una maneta.
Enguany recorden que els joves de la 
banda van dinar molt, estan contens 
perquè els músics són menjadors i 
més d’un va repetir plat d’arròs. Vi-
cente ens comenta que aquesta ve-
gada ha sigut la primera que ha fet 
sopar per a la banda, normalment 
sols feien la paella per al dinar.

Els llocs on cuinen
Ells solen cuinar per a totes les as-
sociacions del poble que els ho de-
manen, a alguna comparsa com els 
Abencerrajes ,Els Pacos, Els Maseros, 
en la Cavalcada de Reis, on van des 
de l’any 1978, també cuinen per als 
amics i família en alguna celebra-
ció, i porten més de 20 anys anant 
a Benimagrell. Des de fa 5 o 6 anys 
fan sempre el sopar de Mig Any dels 
Pacos.
Ara per exemple, van a fer un dinar 
per a la Policia i Protecció Civil de 
Mutxamel.
D’entre totes les barraques i locals 
on han anat a cuinar, ens comenten 
que on estan més còmodes és en la 
barraca dels Pacos. Consideren que 
tenen una bona infraestructura, 
bons materials i és on millor es de-
senvolupen. En eixa barraca tenen 
de tot i tenen moltes facilitats.

Les seues especialitats i  
els seus mestres
La principal especialitat i la que més 
cuinen és l’arròs i el que més fan, 
encara que també en altres ocasi-
ons han fet Garró ”al chilindrón” o 
Fideuà. 
El que més els demanen és l’arròs, 
enguany per exemple, han fet 7 
paelles per a 300 persones als Pacos 
i altres tantes per a la Tercera Edat.
Vicente va aprendre de Ramonet  ”el 
de la Llum” i a José el va ensenyar 
Vicente.

Com funcionen
El funcionament és molt senzill, ells 
compren tot i fan el menú. S’encar-
reguen també de fer l’aperitiu, on el 
plat estrella que tot el món demana 
són les creïlles fregides amb allets. 
També fan aletes de pollastre, carn 
amb salsa, sépia,….però el que 
sempre demanen són les creïlletes. 
Les dones sempre pregunten com 
les fan perquè no els ixen igual que 
a ells.
L’únic aspecte que no treballen són 
les postres, però per a la banda nor-
malment encarreguen uns braços 
de gitano per prendre de postre.

Des de la banda volem do-
nar-vos les gràcies per haver 
xarrat amb nosaltres i, com no, 
per haver comptat amb la vos-
tra col·laboració sempre que 
l’hem necessitada. Per molts 
més anys gaudint del vostre 
menjar, dir-vos que sou els mi-
llors cuiners de Mutxamel!

Una entrevista amb molt de sabor



Societat Musical “L’Aliança” de Mutxamel22

Una experiència per a recordar

El cap de setmana de l’11 i 12 
d’abril passat va ser molt especial 

per a la nostra banda,després d’uns 
quants mesos de treball arribava el 
dia de fer les maletes i agafar camí a 
La Sénia, a Tarragona, per participar 
en el IX Certamen Internacional de 
Bandes Vila de La Sénia i demostrar 
tota eixa feina que havíem fet. Era la 
primera vegada que la nostra banda 
participava a un certamen fora de la 
Comunitat Valenciana.

Un dia abans, el divendres dia 10, els 
companys de la percussió van ser els 
primers en arribar a La Sénia, ja que 
havien de descarregar tots els seus 
instruments. El sacrifici d’anar una 
nit abans que la resta va tindre la 
seua recompensa, ja que van gaudir 

d’un bon soparet a Peníscola, lloc on 
ens quedaríem la resta de músics al 
dia següent.

Eixe dissabte ens vam alçar ben 
prompte per agafar l’autobús que 
ens portaria al nostre destí, les il.lu-
sions i els nervis estaven presents en 
l’ambient, a banda d’alguna que altra 
careta de son per haver-nos desper-
tat matí.

Després d’unes quantes horetes de 
viatge, vam arribar a la nostra desti-
nació, ja vestidets amb l’uniforme de 
músic des que vam eixir de casa, que 
nosaltres som molt formals!

Vam gaudir d’un dinar tranquil i tots 
a muntar els instruments perquè 
havíem de tocar a la cercavila de pre-
sentació de bandes. Quin moment 
més bonic! La desfilada ens va servir 
per calfar i anar calmant els nervis, 
que a eixes hores de la vesprada ja 
anaven en augment.

El certamen va començar a les 17:00 
hores amb la Societat Musical de 
Fortaleny (València), en segon lloc va 
actuar la Unión Musical Torrevejense 
de Torrevieja (Alacant), seguidament 
la Banda de Música d’Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real) i per fi, en últim 
lloc, va actuar la nostra banda.

Com a pasdoble de presentació vam 
interpretar “Andrés Contrabandista”, 
d’Óscar Navarro, seguida de l’obra 
obligada del certamen “Arizona” de 
Franco Cesarini i, com obra lliure,”-
Fantasy Variations” de James Barnes.

Una vegada acabada la nostra actu-
ació vam esperar la deliberació del 
jurat i, encara que la banda guanya-
dora va ser la Unión Musical Torreve-
jense, vam obtindre un primer premi 
amb el qual estàvem molt contents! 

L’autobús ens va dur fins a Peníscola 
on vam passar la nit i vam descansar 
després de l’intens dia viscut i vam 
aprofitar el diumenge per fer turisme 
i moltes fotos de record per la cone-
guda localitat castellonenca.

Van ser dos dies inoblidables , on to-
tes les hores de feina als assajos van 
quedar reflectides en eixe bon re-
sultat. Vam gaudir com a xiquets del 
certamen i de tots eixos moments de 
germanor que hem compartit tots els 
músics i que fan que la nostra banda 
siga cada vegada més gran. En defi-
nitiva, una experiència musical per a 
recordar!
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Campament 2015

El passat mes d’agost i, després de la gratificant ex-
periència de l’any passat, vam dur a terme el segon 

campament d’estiu de la Societat Musical. Enguany 
vam decidir canviar de lloc i ens vam decidir per l’Al-
berg Serra d’Ador, a la Safor. Malgrat que no ens vam 
trobar amb les mateixes comoditats de l’any anterior, 
puc afirmar que l’experiència com a convivència de 
grup va ser excel·lent.

En aquesta ocasió ens vam marcar com objectiu prin-
cipal començar a preparar el concert de Halloween per 
la possibilitat que ens oferia els voltatnts de l’alberg i 
com no començar a llegir les partitures que es tocaran 
al mencionat concert.

Quan ja havíem carregat l’autobús amb tots els instru-
ments, materials que necessitàvem i maletes, ens vam 
dirigir cap a la Serra d’Ador amb molta il·lusió per po-
der gaudir dels quatre dies que teniem per endavant. 
El que no ens imaginàvem era el que ens ocorreria pel 
camí... Muntant el Maigmó es va trencar l’autobús! 
Vam baixar als 46 xavals que portàvem i ens vam po-
sar a un costat fins que vinguera l’altre autobús; i per fi 
vam aplegar a la nostra destinació sense cap incident 
més.

Una vegada allí i tots instal·lats, tot el que teníem pla-
nificat va anar realitzant-se com estava previst sense 
cap incidència: la gimkana nocturna, el partit de fut-
bol, els assajos parcials, la piscina, els assajos generals, 
la batukada, la ruta de senderisme... L’última nit vam 
fer una xicoteta festa de disfresses que vam anome-

nar La nit del terror, on tots ens vam disfressar de 
personatges de por per fer un vídeo que apareixeria al 
concert de Halloween. Vam gaudir tots, des dels més 
xicotets fins els més majors inclosos els mestres i el 
president.

Per poder realitzar totes aquestes activitats vam 
comptar amb la col·laboració dels professors de l’es-
cola de música Sara Verdú, Daniel Alemany, Cayetano 
Gómez i Silvia Quereda, i amb el nostre president Gas-
par Gómez.

Ha sigut una experiència molt gratificant i quan vam 
aplegar a Mutxamel tots estaven desitjant organitzar 
el campament 2016.

Moltes gràcies a tots per eixos quatre dies meravello-
sos i com no, als pares per la seua confiança. 

MARÍA
C/ Francisco Martínez Orts, 1 
T. 96 595 36 91 • Mutxamel

MARY y RAFA
C/ Jaime I, 20  
T. 96 565 75 67 • San Juan
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El pasodoble
El origen del pasodoble o pasacalle, si convenimos 
en la similitud de ambos significados, es bastante 
desconocido,  aunque diversas corrientes de estudio 
que apuntan a un origen francés; marchas de carác-
ter puramente militar, llamadas “pas double”, que se 
interpretaban en el siglo XVIII.

Otra rama de investigación sugieren un origen más 
antiguo, la “passacaglia” de los siglos XVI y XVII. Esta 
forma, aunque se desarrolló sobre todo en el Barroco 
italiano, tiene sus raíces en España, donde se interpre-
taba a la guitarra entre estrofas y finales de canciones.

Tal vez, y como evolución de las dos, sea en el siglo 
XVII, más concretamente en la tonadilla escénica de 
movimiento nacionalista de nuestro país, cuando 
se desarrollase con melodías y ritmos populares de 
corte regionalista. Con el advenimiento de la ópera a 
nuestro país, se había perdido buena parte del tirón 
popular que había tenido el teatro  barroco español 
con autores como Lope o Calderón de la Barca, por 
lo que se intentaba con este tipo de música atraer de 
nuevo al gran público. Más tarde, ya en el siglo XIX y 
con una forma musical más consolidada, será un va-
lioso material en manos de  compositores de zarzuelas 
como Barbieri, Oudrid y Gaztambide para rematar con 
brillantez los finales de ciertas escenas y rondas de 
mozos. El mismo Ruperto Chapí fue finalmente uno de 
los herederos de este recurso dentro de sus zarzuelas.

El pasodoble Mahomet, fechado en 1882, está con-
siderado por algunos como la primera composición 
destinada para desfilar en unas “Fiestas de Moros y 
Cristianos”. Es el origen del pasodoble festero o “sen-

tat” (sentado, tranquilo) y corresponde al alcoyano 
Juan Cantó Francés (1856-1903), que fuera profesor 
de armonía en la llamada Escuela Nacional de Música 
de Madrid. Sin embargo, esta afirmación resulta para 
otros contradictoria, pues son muchos los que ponen 
en duda que Juan Cantó quisiera innovar o dejar las 
bases del pasodoble festero o simplemente era una 
mera ilustración, sin que por ello se deje de reconocer 
la gran calidad de esta obra.

Al hilo de esta composición, algunos historiadores 
creen que existía otra anterior a la citada inicialmente, 
se trata de El Moro Guerrero del compositor de Cocen-
taina Manuel Ferrando González (1841-1908).

También aparece como posible precedente el llamado 
pasodoble dianero con la obra Anselmo Aracil (1891), 
del alcoyano José Espí Ulrich (1849-1905), con un ca-
rácter más ligero. En nuestros días estos modos han 
cambiado por completo, puesto que el pasodoble li-
gero y alegre es más utilizado en “Entradas de Fiestas 
de Moros y Cristianos”, mientras que el más sentado 
y marcial se emplea en dianas y “Entradas de bandas 
de Música”.

Resalto pasodobles como El Capitán (1884) de Camilo 
Pérez Laporta ( 1852-1917), aunque no escrito expre-
samente para las “Fiestas de Moros y Cristianos”, por 
ser uno de los pasodobles más utilizados para dianas 
y entradas de bandas. Mi Barcelona (1911) de Julio La-
porta Hellín y El K’Sar el Yedid (1912) de Camilo Pérez 
Monllor (1877-1947). Estos pasodobles -de la misma 
saga familiar y de vital importancia en la evolución de 
la música festera- abarcan un  amplio período, y son 
todos ellos de un marcado carácter marcial, pero con 
una clara influencia de la música bailable y cadenciosa 
del siglo XIX.

Origen de nuestras bandas de música
PEDRO ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ 

Director de la Societat Musical “L’Aliança” de Mutxamel

Nacimiento y evolución de un género bandístico exclusivo: 
la música para “Fiestas de Moros y Cristianos”.

2ª Parte
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A partir del primer tercio del siglo XX el pasodoble 
festero evoluciona hacia unos cauces más festivos y 
de carácter más alegre. Es de obligado cumplimiento 
citar algunos de los pasodobles festeros que han pa-
sado la barrera de lo denominado “Fiestas de Moros 
y Cristianos”: La entrada (1922) de Quintín Esquem-
bre (1885-1965); Gustavo Pascual Falcó y su Paquito 
El Chocolatero (1937);  Francisco Bravo (1941) de Ma-
nuel Carrascosa y posteriormente Brisas de Mariola 
(1976) del autor de Muro Francisco Esteve Pastor 
(1914-1989). Posteriormente, pasodobles como Xa-
bia de Salvador Salvá, Fiestas en Benidorm de Rafael 
Domenech, El tío Ramón de Tomás Olcina, Pérez Bar-
celó de Bernabé Sanchís o Tomás Ferrús de Godofredo 
Garrigues han pasado a la historia de la música festera 
por haber traspasado más allá de los sentimientos de 
propios y extraños.

Subrayo la utilización de pasodobles de externos a las 
“Fiestas de Moros y Cristianos” ,pero que se han con-
vertido en “propios” en innumerables poblaciones de 
la geografía festera, como son: Amparito Roca de Teixi-

dor, Ragón Falez de Emilio Cebrián o el conocidísimo 
Ecos españoles de Pascual Marquina.

Más allá de los pasodobles, todavía hoy muchas com-
parsas del bando moro, en poblaciones como Sax 
o Villena, continúan desfilando con marcha militar 
debido a sus orígenes y tradiciones. Muchas de estas 
comparsas han ido ampliando su repertorio y adop-
tando para su desfile incluso marchas americanas o 
europeas. Destacan National Emblem March (1907), 
del estadounidense Edwin Eugene Bagley y Bajo la 
Doble Águila, del austriaco Josef Franz Wagner.

La música festera debe interpretarse en las Fiestas de 
Moros y Cristianos atendiendo al rico acervo que de 
ésta existe, no interpretando composiciones de menor 
dignidad y haciéndolo por conjuntos instrumentales 
que sean adecuados al festejo.

    I congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos.  
Villena, septiembre de 1974. 
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El passat 3 de febrer va faltar als 87 
anys d’edat el músic i ex tresorer de 

la nostra Societat Musical “L’Aliança”, 
Manuel Verdú Blasco, Manolo Cacha-
sa. Manolo va ser un bon músic i un 
rigorós tresorer, que va formar part 
durant 24 anys de vàries juntes direc-
tives que lluitaren i treballaren amb 
afany per reformar i modernitzar la 
nostra societat, tant des del punt 
de vista musical com social, prepa-
rant-la amb garanties per a afrontar 
els nous reptes que representava el 
segle vint-i-u. 

Va ingressar en la banda en desem-
bre de 1943 amb dèsset anys, com-
plementant la seua formació musi-
cal, al igual que altres components, 
durant el seu servei militar que va dur 
a terme en l’any 1950 en la banda del 
seu regiment. Aquesta experiència el 
va facultar per a defendre amb bri-
llantor i solvència el seu paper com 
a bombardí, tant als concerts com 
als certàmens. Com a músic va estar 
en actiu fins que la seua salut li ho 
va permetre a finals del segle passat. 
Manolo va viure en primera persona 
les penúries i les necessitats de “L’Ali-
ança” a la postguerra i fins a finals 
dels anys 60. Per aquest motiu, no va 
dubtar en entrar a formar part com a 
tresorer de la junta directiva presidi-
da per Felipe Antón González, que va 
eixir escollida amb aires renovadors 
el 8 de gener de 1970. Des d’aquest 
dia fins el 24 de febrer de 1994 que 
ho va deixar, sent president Franciso 
Bernabéu Alberola, Verdú va portar 

amb pulcritud i rigorositat els comp-
tes de la entitat que anava creixent 
vertiginosament tan social com artís-
ticament. Els càlculs i les obligacions 
anaven complicant-se cada vegada 
més degut als compromisos econò-
mics que anava adquirint “L’Aliança”, 
com a conseqüència de la compra del 
nou local i de la creació d’una escola 
de música que va incrementar consi-
derablement la plantilla de la banda. 

Com a president de la societat que 
vaig ser des de l’any 1976 fins al 
1980, vaig viure en primera persona 
com portava els comptes i la rigorosi-
tat que tenia en les seues anotacions, 
quadrant-ho tot sempre, encara que 
per a fer-ho haguera de dedicar mol-
tes hores extres per aclarir les quotes 
dels socis i les loteries. Posteriorment, 
vaig ser company de junta durant 
molts anys. D’aquestes èpoques, re-
corde con si fos ara els anys següents 
al 1987, quan es va comprar el cine 
per 40 milions de pessetes. Alesho-
res va ser quan tot el món, músics i 
directius ens vam haver “d’apretar el 
cinturó”. 

Durant aquells anys, vaig aprofundir 
el meu coneixement sobre Manolo. 
En les reunions, quan es plantejaven 

temes sobre obres en el local, compra 
d’instrumental, uniformes, material 
o reparacions, Manolo actuava com 
advocat del diable davant la resta de 
la junta, intentant evitar qualsevol 
despesa que no fóra molt necessà-
ria. La seua major preocupació era 
que no ens tallaren l’aigua o la llum 
per no poder abonar els rebuts o no 
pagar al director o al professorat de 
l’escola d’educands per la falta de 
diners. Així era Verdú, un home en-
tregat i honrat , que per la seua pro-
fessió, obrer, pareixia que no anava 
a ser capaç de suportar una càrrega 
tan pesada, especialment en els seus 
últims anys al càrrec. 

Sempre tenia les portes de la seua 
casa obertes per a pagar a algun 
músic que no havia pogut anar el dia 
establert per a això. Allí era ben rebut 
amb un amable somriure per ell i per 
la seua simpàtica esposa Herminia 
Forner, Herminia “la Cantoneta”; que 
en tot moment va estar al seu costat 
sense retraure-li mai res. Al contrari, 
l’animava a seguir. I és que com sem-
pre s’ha dit, darrere d’un gran home 
hi ha una gran dona. Descansa en 
Pau Manolo, perquè vosté va ser un 
bon músic, un magnífic tresorer; però 
sobretot una gran persona que va 
lluitar i treballar desinteressadament 
per la seua banda de música. La So-
cietat Musical “L’Aliança” sempre el 
tindrà en la seua memòria igual que 
a la resta de companys i amics de la 
banda que el van precedir en el camí 
a la eternitat.

Manuel Verdú 
Bon músic, millor tresorer

Vicente Ferrándiz Brotons 
Ex president i ex músic de la Societat Musical “L’ Aliança” 
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Avda. Carlos Soler, 39 • 03110 Mutxamel
papeleríasala@hotmail.com

661 834 622
96595 39 74

material escolar
material de oficina

libros de texto
fotocopias

encuadernaciones

FRUTAS Y  VERDURAS

MERCADO CENTRAL PTO.311 ALICANTE

CHALACA

sala
papelería - librería
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Des de la Societat Musical “L’Aliança” volem reco-
néixer tots els teus mèrits i el teu compromís amb 

aquesta societat.

En primer lloc, com a músic, ja que has estat amb no-
saltres 40 anys, participant en tots els actes que ho 
requerien. Vas ser, junt amb el teu cosí Juan Pablo Tor-
regrosa, el relleu generacional d’ altres 3 grans músics 
de la percussió, com foren Pablo Torregrosa, Paco “El 
Pilot”, i José María Amat. 

Qui no recorda els teus “duels” de timbals durant molts 
anys a l’entrà d’Alcoi amb el teu bon amic Pepet (el de 
Sella)? Era un espectacle; estem parlant de fa 25 anys. 
I les teues entrades amb la percussió a Xixona? També 
quan portaves els temps de la banda tocant el bombo, 
aquell ritme pausat que tant t’agradava. El ritme de la 
marxa “Els Pacos” i ahí vas començar a guanyar-te el 
malnom de “Professor”. 

I en segon lloc com a directiu i president de la Socie-
tat Musical “L’Aliança”. Des de  molt jove vas entrar a 
formar part de la junta directiva durant 6 anys, pre-
senciant quan es va comprar l’auditori (Cine Royalti). 
Anys després, al 2014, vas arribar a ser president. En la 
primera reunió vas dir que volies treballar per a la So-
cietat sense importar-te el càrrec, però vas ser tu per 

unanimitat elegit president. Sempre recordarem la 
teua dedicació plena, no deixaves que res se’t passara, 
tot ho volies per escrit. Amb tu la banda ha assistit a 3 
certàmens;  ha sigut 1 any i mig curt però intens.

També et vas involucrar amb la Banda Jove i amb l’es-
cola de música. Els has acompanyat als 2 campaments 
d’estiu. Amb ells has sabut ser president, però també 
company i amic. Els has transmès el que és la Societat, 
el nom de “L’Aliança” i que a més de ser músics, repre-
senten a un poble, Mutxamel. Entre tots aquests joves 
es troba el teu fill Borja, al qual estem segurs de que 
has sabut transmetre-li què és ser un bon músic.

Ens han quedat coses per fer però els que ens quedem 
anem a acabar-les en el teu nom.

Fins sempre Gaspar

Fins sempre Professor

Fins sempre PRESIDENT           

       La teua banda, els teus amics.

Al nostre company   
Gaspar Gómez Blasco



La Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de 
Mutxamel, quiere agradecer a la Sociedad Musical 
La Alianza de Mutxamel su colaboración, a lo largo 
de todos estos años.La Comisión de Fiestas de Mo-

ros y Cristianos de Mutxamel, 
quiere agradecer a la Sociedad 
Musical La Alianza de Mutxamel 
su colaboración, a lo largo de todos 
estos años.
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Definicions 
1. Distància entre la nota més greu i la més aguda d’una obra musical

2.Nom del primer grau de l’escala

3.Instrument de corda polsada 

4. Al revés instrument de vent-metall

5.Al revés subdominant de l’escala de si menor

6. Paraula italiana que vol dir “cantat”

7. Instrument de corda polsada

8. Grup de 3 notes que equivalen a 2 figures de la mateixa espècie

9. Part d’una cançó que es repeteix sempre igual 

10. Conjunt vocal o instrumental de tres intèrprets
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1. Distància entre la nota més greu i la més aguda d’una obra musical.
2. Nom del primer grau de l’escala.
3. Instrument de corda polsada.
4. Al revés instrument de vent-metall.
5. Al revés subdominant de l’escala de si menor.
6. Paraula italiana que vol dir “cantat”.
7. Instrument de corda polsada.
8. Grup de 3 notes que equivalen a 2 figures de la mateixa espècie.
9. Part d’una cançó que es repeteix sempre igual.
10. Conjunt vocal o instrumental de tres intèrprets.
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La banda 
en imatges
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Gómez

C/ Virgen del Pilar, 81. MUTXAMEL • 965 95 17 98

Servimos a eventos, bodas,  
bautizos, comunidades…

Bodegas
Vinos a granel

Y EN NUESTRO 30 ANIVERSARIO QUE 
CELEBRAMOS ESTE EJERCICIO 

SEGUIMOS CONTANDO CON LA ALIANZA, 
GRANDES PROFESIONALES

FELICITA A SU BANDA DE MÚSICA

LA FOGUERA  
PORT D´ALACANT
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Imatges per a recordar
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Teléfonos:
695 412 783 
965 955 418

www.smlaalianza.com
smlaalianza@smlaalianza.com

Societat Musical 
“L’Aliança” de Mutxamel


