


Hem arribat a la quarta edició del certamen, organitzat conjuntament per 
l’Ajuntament d’Oliva i dues associacions de forta tradició i ben lligades a la 
festa, com són la Federació de Moros i Cristians i l’Associació Artístico Mu-
sical; acte que enguany s’ha volgut guardar per a ser el digne fi nal d’un Mig 
any fester.

Música i festa solen anar ben agarrades de la mà, perquè no és possible 
fer festa sense música i a través de la música es fa festa. La música escrita 
per a les festes de Moros i Cristians és un gènere musical molt lligat al món 
de les bandes i en especial auge, amb una gran proliferació de concursos de 
composició i certàmens específi cs d’aquest tipus de música. Oliva va apostar 
fa vuit anys pel certamen de Marxes Mores i Cristianes, de celebració bianual, 
i amb encàrrec de l’obra obligada a un determinat compositor que tria la co-
missió organitzadora.

Des d’aquestes ratlles vos done la benvinguda a les tres societats musi-
cals que ens visiteu, de Muro, de Llanera de Ranes i de Benissa, als mem-
bres del jurat, José Maria Valls, Jordi Francés i Rafael Mullor, que a més és 
l’autor de l’obra obligada, i a tots vosaltres que ompliu el pavelló per delectar-
vos amb la música.

SALVADOR FUSTER

Alcalde d’Oliva

Saluda
de l’Alcalde



Salutació

Oliva acull cada dos anys un encontre entre la música i la festa que ja 
compleix la seua quarta edició: el Certamen de marxes mores i cristianes 
Ciutat d’Oliva. Un esdeveniment que cada any ve consolidant encara més el 
seu renom i prestigi, tant entre el món de les bandes de música, com entre els 
afi cionats a la música festera.

Com a Regidora de Festes m’agradaria destacar la importància d’aquesta 
cita dintre del calendari fester d’Oliva. I sobretot crec que cal reconèixer la 
contribució del certamen a l’hora de convertir, encara més, la festa de moros 
i cristians d’Oliva en un referent a tota València, tal i com ens han reconegut 
recentment amb la concessió de la distinció de Festa d’Interés Turístic 
Autonòmic.  

Per acabar, voldria agrair i reconèixer el paper i el treball de les entitats 
oliveres implicades en l’organització del certamen: la Federació  de Moros i 
Cristians i l’Associació Artístico-Musical. Dues entitats que contribueixen dia 
a dia a dinamitzar la vida social i cultural i de la ciutat. I també cal agrair la 
participació de les bandes que actuaran al certamen, vingudes de Benissa, 
Muro i Llanera de Ranes així com la tasca del jurat, format per José María 
Valls, Jordi Francés i Rafael Mullor. 

Ara, només queda que comence a sonar la música i que la gent d’Oliva i 
d’arreu de la comarca gaudisquen del certamen i d’eixa combinació tan ben 
lligada de música i festa.

ROSANNA TORRES



trajectòria històrica. 
Actualment la banda està im-

mersa en la preparació del VIII 
Curs Internacional de Direcció de 
Bandes per al 2009, així com en 
la preparació d’un CD monogràfic 
de la música del compositor murer 
Rafael Esteve Nicolau, patrocinat 
per l’Institut Valencià de la Música.

Obra Obligada:
Marxa Cristiana: “Eleazar”. de 
Rafael Mullor Grau

Obra Lliure: 
Marxa Cristiana: ”Saxum” de 
Rafael Mullor Grau
Marxa Mora:”Culibrí” de José 
Rafael Pascual-Vilaplana. 

Director: Miguel Ángel Grau 
Martínez.

Unió Musical 

de Muro 
La Unió Musical de Muro té 

els seus inicis l’any 1935, es forma 
a partir d’una fusió entre les dues 
bandes de música que hi havia a 
la població; l’Agrupació la Primiti-
va i la Nova.

Ha participat en multitud de 
festivals i certàmens, on ha ob-
tingut nombrosos reconeixements, 
entre els quals cal destacar els 
següents:

1r. Premi del Certamen 
d’Ontinyent (1946), 2n. Premi del 
1r. Certamen Diputació d’Alacant 
(1987), 1r. Premi Certamen d’Altea 
(1977), 1r. Premi al Certamen 
d’Alcoi (1954), 2n. Premi al Certa-
men de València (1987).

La Banda va ser distingida en 
1994 per la Generalitat Va-
lenciana com a reconeixe-
ment a la llarga i prestigiosa 



Unió Musical de Muro



Unió Musical

Llanera de 

Ranes

En 1901 es va formar la Socie-
tat Musical de Llanera de Ranes, 
sent el seu fundador D. Ricardo 
Serrano Estrela. Però, va ser  D. 
Jesus Patiño qui va donar un no-
table impuls a la banda, i sota la 
seua direcció va ser premiada en 
diverses ocasions.

Han actuat en la Societat desta-
cades figures del món de la música 
com són Steven Mead (bombardí), 
el British Tuba Quartet, Bernardo 
Adams (compositor i director) N. 
Huston (trombó) Roger Webster 
(cornetí), el Ballet Español de Julia 
Grecos, el Quartet de Clarinet de 
Lisboa, entre altres.

En 2004 és elegida per la 
Diputació de València per a la 
gravació del CD corresponent 

a la XXV Campanya del “Retro-
bem la Nostra Música”.

Actualment, la Unió Musical 
de Llanera de Ranes, compta amb 
una escola d’educands amb 60 
alumnes i una plantilla de 85 mú-
sics federats.

Obra Obligada:
Marxa Cristiana: “Eleazar” de 
Rafael Mullor Grau.

Obra Lliure: 
Marxa Mora: “Magentero 
d’Elx” de Rafael Mullor Grau. 
Marxa Cristiana: “Alcoi, Escata 
i Destral” de Rafael Mullor 
Grau.

Director: Luis Pedrón Francés



Unió Musical Llanera de Ranes



La Banda de Benissa es va 
fundar en 1890. Durant la pri-
mera meitat del segle XX, han 
sigut directors de la banda, 
Eduardo Bordes, Juan Bautista 
Ivars, Manuel Tomás, Miguel 
Oltra, Luis Fornés. Amb el di-
rector José Bertomeu Tur, fill de 
Benissa, es viuen alguns dels mi-
llors moments de la banda. 

L’any 1977 es crea l’escola 
de música amb el mestre Leo-
poldo Vidal, que aconsegueix 
també el 2n. Premi en el Certa-
men Costa Blanca de Calp. 

Des de 1986 fins a 
2006, ha estat al front de 

Societat Lírica 

i Musical de 

Benissa

la Banda el director benisser 
Javier Santacreu Cabrera, amb 
el qual aconseguiren el 2n. Pre-
mi del Certamen de la Diputa-
ció d’Alacant en 1994. 

Obra Obligada: 
Marxa Cristiana: “Eleazar” 
de Rafael Mullor Grau.

Obra Lliure:
Marxa Mora: “Moros de 
Bèrnia” de J.F. Ripoll Mar-
tins. 
Marxa Cristiana: “Aleluya” 
d’Amando Blanquer Ponsoda.

Director: Josep Cano



Societat Lírica i Musical de Benissa



¡¡Churumbelerías!! (pasdoble)............................Emilio Cebrián Ruiz
Tariks 08 (Marxa Mora) ...................................Joan S. Mont
Borjos (Marxa Cristiana).....................................Saül Gómez i Soler
El Somni (Marxa Mora).......................................Amando Blanquer

Director: Lamberto Olmos Saturnino

Associació

Artístico-Musical

d’Oliva
(Actuació fora de concurs)



Associació Artístico-Musical d’Oliva



JURAT DEL IV CERTAMEN DE 
MARXES MORES I CRISTIANES:

Sr. Jordi Francés
Sr. José María Valls

Sr. Rafael Mullor
Secretari: Sr. Ferran Escrivà


