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La XVII Trobada de Corals de la Vall d’Albaida és una nova fita
d’encontre per a la gent de la nostra comarca. En esta ocasió la Pobla
del Duc serà l’encarregada d’acollir este acte d’expressió musical
col·lectiva on es trobaran moltes de les millors  i més treballades veus
 dels nostres municipis.

Al voltant de 400 participants, es reuniran per cantar conjuntament
una variada selecció d’obres adaptades al cant coral, algunes d’elles
procedents de la nostra tradició més popular i arrelada. Per això, per
a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, és una gran satisfacció
poder participar en l’organització d’este singular acte.

La Trobada de Corals de la Vall d’Albaida és, per a la nostra
comarca,una de les manifestacions més importants què, conjuntament
amb la Festa de les Danses, la Diada Musical o la Mostra de Teatre
Amateur realitzen una important tasca de recuperació i promoció de les
manifestacions culturals de la nostra comarca, actuant com un punt
d’intercanvi d’experiències en el cant coral i polifònic.

L’Ajuntament de la Pobla del Duc, amb la col·laboració de la Coral
Parroquial de la Pobla del Duc i d’altres entitats públiques i privades ha
estat qui ha permés que la present trobada marque, una vegada més un
lloc d’encontre en el conjunt de les tradicionals trobades de la nostra
comarca.

Vull agrair, molt especialment, l’esforç que tots els coralistes i
participants fan any rere any en la promoció de la seua aficció i animar-
los en la seua tasca de difusió musical, sense dubte importantíssima en
la articulació cultural de la nostra Vall d’Albaida.

Filiberto Tortosa Camós

President de la Mancomunitat
de Municipis de la Vall d’Albaida
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La XVII Trobada de Corals de la Vall d’Albaida se celebra enguany
en La Pobla del Duc i per a mi com Alcalde és un orgull donar-los la
benvinguda.

Que l’entusiasme que posen als assajos totes les corals siga el
mateix que poseu en la jornada del pròxim 24 d’Octubre a La Pobla del
Duc, mostrant el treball, la dedicació i l’esforç realitzat durant este
últim any.

A totes les persones físiques i jurídiques, públiques i privades que
han fet possible que la trobada es realitze en la Pobla del Duc, a la meua
regidora Mª Ángeles Sandiego, Regidora de Cultura, als meus amics, Juan
Puchades, Conseller de Cultura i alcalde de  Benigànim i com no al
President de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, Filiberto
Tortosa, la meua més sincera felicitació i agraïment. Unes paraules que
vull fer-les extensibles igualment, a la Coral de La Pobla del Duc per
mantindre el nostre patrimoni cultural i corista en vida.

Desitge que la XVII Trobada de Corals de la Vall d’Albaida siga un
dia de festa, participatiu i de germanor per a tots el pobles participants.

Un abraç de tot cor.

Natalio J. Navarro Pellicer

Alcalde-President del Ajuntament de
La Pobla del Duc
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Agrupació Coral de Castelló de Rugat
(Director: Rafa Llopis)
1. Torrevieja .....................Ricardo Lafuente Aguado

2. És la Vall................................Adrián Gil Boronat
3. Cantares.........................Poema: Antonio Machado......................................

Música: Joan Manuel Serrat....................................
Arranjament: Liliana Cangiano

Agrupació Coral de Bocairent
(Director: Damián Molina)

1. Solamente una vez (Bolero)....Agustín Lara / Antonio Velasco
2. Due pupille amabili (K. V. 439) .......................W. A. Mozart

3. De colores (Havanera)....................................José Trayter

Agrupació Vocal Eduardo Torres d’Albaida
(Director: Josep Robert Sellés)
1. Esta tierra .........................................Lletra: Francisco Pino...........................................................

Música: Javier Busto
2. Jacinto Chiclana ..............................Lletra: José Luís Borges.......................................................

Música: Astor Piazzolla..........................................
Harmonització: Liliana Cangiano

3. Plenty good room (on the Glory Train) ...............Kirby Shaw

Programa d'actes
24 d'octubre 2009

19 hores
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Agrupació Coral “Llorenç Barber” d’Aielo de Malferit
(Director: Francesc Tortosa)
1. Los guaduales ..............................................Jorge Villamil
2. Gaudencio sete luas............Luís Coronel i Mauro A. Vasconcelos
3. Algo contigo .........Chico Novarro / Arranjament: Roberto Goldar

Cor de l’Escola Musical “Santa Cecília” de l’Olleria
(Director: Salvador García)
1. Mi Buenos Aires Querido.............Carlos Gardel i Alfredo Lepera........................................................

Arraj. de Dante Andreo
2. D’un temps, d’un país ..............Raimon. Arraj. de Manuel Oltra
3. Maria la portuguesa....Carlos Cano. Versió coral de José L. Blasco

Coral Inesina de Benigànim
(Director: Antonio Esteve)
1. Tanhäuser .......................................................R. Wagner
2. Himne a l’alegria........................................L. V. Beethoven
3. Campanar de Benigànim.........................................Popular

Coral Parroquial Nostra Sra. de l’Assumpció. La Pobla del Duc
(Directora: Xelo Ferrer Bravo)
1. Dio del cielo..................................................G. De Marzi.
2. Ay Linda amiga ..................................................Anónimo.
3. No hay arbol que no tenga .Anónimo ( Arreglo: Frank Fernández).

CANT COMÚ
Es l'hora dels Adeus .........................................Ll. G. Farreny.
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Castelló de Rugat

L’Agrupació Coral de Castelló de Rugat  es formà l’any 1990
actuant per primera vegada en el V Festival de Nadalenques de la Vall
d’Albaida. El seu primer director fou Rubén Parejo Codina qui desenvolupà
una gran tasca.

Des de l’any 1994 han sigut directors de la coral :  Jesús Cantos,
 Tomás Gilabert , Enrique Soler, Inma Mateu  i Ferràn Escrivà. En
l’actualitat dirigeix la Coral Rafa Llopis  el qual ha continuat la tasca
dels altres directors amb molt d’entusiasme i amb molta il·lusió.

L’Agrupació Coral de Castelló de Rugat te des de fa deu anys una
escola de cant coral amb diversos solistes; el professor de cant  és Daniel
Gascó.

Fa nou anys es va formar un cor  infantil per assegurar  d’alguna
manera la continuïtat de la Coral. El director és Adrián Gil.

Castelló poca devoció...
més volem bona taula que

bon sermó
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Bocairent

Té el seu origen a principis de l’any 2004, al reunir-se una trentena
de persones que els agrada cantar, i amb ganes de formar un grup on
passar una estona aprenent i gaudint amb el cant. Després d’ajuntar-
se algunes setmanes y fer unes petites proves, naix la idea de preparar
unes quantes peces de música sacra per a la Setmana Santa de l’any
2004, i presentar així al poble de Bocairent la nova entitat  cultural
creada al mateix, oferint així  el primer recital, sota la direcció del seu
director fundador i titular fins ara, En Damián Molina Beneyto.

La finalitat d’aquesta agrupació, no és altra que la de passar-ho
bé mitjançant el cant; persones que volen aprendre a cantar i oferir el
millor que tenen dintre d’elles. El seu repertori, comprèn música de
tots els estils i èpoques: religiós i profà, des del Renaixement fins el
segle XX, música culta i tradicional.

Des de la seua creació ha participat en diverses misses solemnes
a la Parròquia de Bocairent i en altres pobles. A més tots els anys des
de la seua fundació ofereixen per Nadal el ja tradicional recital de
nadales per al poble de Bocairent.

Bocairent es un jardí de
clavells i roses fines, els

clavells son els fadrins i les
roses les fadrines
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Albaida

Encara que temps abans ja funcionaven com a grup, l’Agrupació
Vocal Eduardo Torres d’Albaida es constitueix com entitat musical a
principis de l’any 1967.

Des dels seus orígens fins els nostres dies, l’amistat entre els seus
membres i el treball seriós per la música coral han estat les notes
predominants en aquesta formació.

Així, han participat en multitud de concerts, certàmens o festival
arreu del món, guanyant-se el reconeixement de tot el públic, deixant
sempre mostra del seu saber fer allà on han cantat.

Roda i volta tot el que
vulgues, que no eixiràs
d’Albaida per més que

fuixques
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Aielo de Malferit

Aquesta és la crònica d'una actuació una nit de festes patronals
i de moros i cristians d'Aielo de Malferit de 2009.
Es tractava d'actuar una vegada més per al públic majoritàriament del
nostre poble .  No és tasca fàcil aconseguir que l'auditori es mantinga
fidel i acudisca regularment a les actuacions.

Vam pensar en fer quelcom creatiu. No anàvem a inventar res,
però sí, anàvem a sorprendre. Voliem que fóra una nit de sentiments,
fortes emocions, i gaudi per la música.

Els boleros eren ben presents al repertori d'aquella nit . Ja teníem
un ingredient. Buscant  als arxius de la memòria buscàrem persones que
pogueren ballar boleros. Una  parella ben jove, va  acceptar. Ja teniem
altre ingredient.

La propia vida de la coral aportà el tercer ingredient :  fariem
una projecció que fora un repàs dels deu anys d'existència de la coral.
Calia buscar als álbums de fotos, ordenar temporalment, classificar,
marcar prioritats...

Aielo de Malferit
ni panxa ni melic
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L'Olleria

La nostra Coral, està formada per un grup d’amants de la música
en totes les seues variants, ja que en els més de 10 anys de la travessia
(de vegades dolça i d’altres no tant), hem tractat de provar quasi tots
els pals: música clàssica, havaneres, música coral, religiosa, i fins i tot
música més actual (si bé, existeix gran dificultat per a trobar partitures
adaptades d’aquest tipus de música per a coral).

Solem fer un mínim de quatre concerts al llarg de l’any: Concert
de Nadal, Setmana Santa, Setmana de la Dona, Primavera, etc. A més
de participar a les Trobades de Cors de la Vall d’Albaida que es celebren
anualment de forma itinerant pels pobles de la nostra comarca. Com és
natural, col·laborem en tot allò que ens demana la Banda de la Societat
Escola Musical Santa Cecília de la que formem part. La coral la composen
unes quaranta persones entre sopranos, contralts, tenors i baixos.
Actualment ens dirigeix Salvador Garcia Bataller. Abans d’ell, també ens
han dirigit els germans Parejo (Moisés i Rubén)

Les xiques de l’Olleria totes
porten saragüells, i encara

no brama un burro, se’n
posen trenta parells
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Benigànim

Baix aquesta denominació, el sacerdot D. Guzmán Cuquerella
funda, pels anys 40 una coral amb 24 membres que, durant alguns anys
desenvoluparen una modesta activitat musical. Transcorreguts alguns
anys, a finals de 1982, un grup de bons aficionats al cant, entre els quals
es trobaven antics membres de la Coral Inesina desapareguda, la formaren
de nou amb la mateixa denominació. Ha anat desenvolupant una intensa
activitat musical i vocal, oferint nombrosos concerts, tant en la seua
població com en la resta de municipis de la comarca, incloent en alguns
concerts la participació de les Bandes de música de la localitat i en
col•laboració d’altres corals (anys 1997, 2000 i 2001).

Ha participat en el II Festival de Corals de la Vila Joiosa, en l’any
1992. Mereixen una menció especial els concerts oferits en juny de 1991
a la ciutat francesa de Chatenoy le Royal. El mes de juliol de 1999
participà en el XIX Certamen d’Havaneres de Totana (Múrcia), on obté
el quart lloc. En desembre de 2003 van actuar al Gran Teatre de Xàtiva
a benefici de la campanya contra el càncer.

Benigànim esta rodat de
figueres politanes, no les
piquen els pardals ni les

xiques campetxanes
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La Pobla del Duc

La Coral de la Pobla del Duc naix fa molts anys en la Parròquia,
a través de la participació en festivals parroquials  de Nadalenques a
la Pobla i a la Vall d´Albaida, però és l’any 1997 quan ofereix per primera
vegada un recital de polifonia nadalenca on participa també la coral
d´Atzeneta d’Albaida, i en 1998  participa amb polifonia profana en una
trobada comarcal,  “la VII trobada de corals de la Vall d’Albaida”.

Es tracta d’un grup  reduït de persones  que mitjançant els seus
cants participen de forma continuada en les celebracions eucarístiques.
Per a la Coral de la Pobla és un orgull i un plaer rebre de nou un trobada
en el nostre poble  ampliant així el seu  esperit, i sense deixar de
reconèixer l’esforç, la il·lusió i  la voluntat que motiva a tots els seus
participants.

Encara que la Pobla  fa anys que no participava en aquestos
encontres comarcals, cal remarcar que aquestes trobades s’organitzen
des de fa dèsset anys, acompanyades de no poques emocions i amb la
responsabilitat conjunta de vetllar per la seua continuïtat, per la qual
cosa amb la nostra participació  esperem, contribuir en  l’increment
de l’afició per esta modalitat cultural,   un signe  més de la vitalitat de
la nostra comarca.

Bresquilles i cebes duc, de
lo millor que té l’horta,

son de La Pobla del Duc i
totes de mata morta-11-



Poesia dedicada a
La Pobla del Duc
Una remor penetrant de trabucs,
una ducal memòria que vol com un passat,
unes dolgudes honres,
corcs de cristall que ballen més junts,
per espés vi, per fulloses enrònies,
camins de carro, fanalet encés,
acabaments, orgasme de la flor,
per flor i flor, ensumada llegenda,
com per trabucs i florida collita.

I als peus del llit les volvetes d'espígol
que crema lent i penetrant damunt
les quatre brases, ramejada l'aigua
dels quatre grans, oh mur de sang i fang.

València.
Canten els pobles

Vicent-Andrés Estellés
Volum II - Llibre XVI - PP. 483-514.
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V I N E  I  D I S F R U T A - LA
fira gastronòmica
primer cap de setmana d’octubre

la penyeta església parroquial

la raimà
últim divendres d’agost

AJUNTAMENT

LA POBLA
DEL DUC-13-



moros i cristiansrefugis militars

espectacles taurins la ruta del vi

Pl. Iglesia, 4  -  46840. La Pobla del Duc
Tel. 96 225 00 66 - Fax 96 292 71 55
www.lapobladelduc.com / www.laraima.com



Organitza:
Agrupació Coral Parroquial de

l'Assumpció de Nostra Sra.
i

Regidoria de Cultura de l'Excm.
Ajuntament de La Pobla del Duc

Patrocina: Col·labora:

C O N S E L L E R I A  D ' E D U C AC I Ó

Excm. Ajuntament
de La Pobla del Duc

Desprès de la realització dels actes programats tindrà
lloc un sopar de germanor al que estaran convidats tos els
components de les corals participants al saló del Fersan.

Els acompanyants de les corals que vulguen assistir al
sopar hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament de La Pobla
del Duc per tal d’obtindre un tiquet de 3 €.


