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 Apreciada senyora Ana Cristina: 

 

 Amb la present vullc expresar-li a 
vosté i a tots les membres de la Coral Polifò-
nica Alcoaian la meua més sincera felicitació 
per els 60 anys d´existència de la Institució. 

 

 Un llarg período que encetà el 
mestre Juan Bautista Carbonell Pastor en 
l´any 1952 i que fins al dia de hui baix la ba-
tuta de molts directors de renom, a desenvo-
lupat una gran tasca al món de la cultura de 
la nostra ciutat, constituint-se com una peça 
fonamental dintre del seu aspecte cultural. 

 

 

 

 

 

 

 Seixanta anys de molt esforç i dedicaci-
óo permanent, desenvolupant una important 
tasca de creativitat i aportació cultural que 
han distinguit a la Coral Polifònica Alcoiana 
com una peça fonamental de l´ampli ventall 
d´ofertes culturals i musicals de la nostra ciu-
tat. 

 

 Li pregue transmeta la meua felicitació 
a tots els membres de la Coral i l´anime a 
continuar creixent en l´important tasca músi-
ca que desenvolupen. 

 

 Reba la meua més sincera felicitació i 
cordial salutació. 



 Voldría que les meues paraules    foren 
un xicotet homenatge a aquesta gran institu-
ció: La Coral Polifònica     Alcoiana. 

 

 Un homenatge a tota aquella gent que, 
fa 60 anys, tingueren la magnifica idea 
d´enjuntar-se per a fer algo que els agradava 
i els unia: la música coral. Desde el coralista 
anònim, que tal vegada, ningú se´n recorda 
com li deien, al contemplar fotos antigues, 
fins a totes les persones importants, sobretot 
directors, que hem tingut la sort de que for-
maren part de l´història de la nostra Coral. 
Algún d´ells ja no están entre nosaltres, per-
que la vida no para mai de transcorrer. 

 

I també vullc fer un homenatge o     
donar les gràcies a tots els que en la actuali-
tat formen part d´ella, perquè encara que, 
pels pocs anys que portem no som part de la 
seua història, estem fent l´història actual de 
la Coral, la que dins de 60 anys, la gent re-
cordarà. 

 

 La Coral Polifònica Alcoiana té una 
meravellosa història pasada, amb èpoques 
brillants i altres més fosques, de lluita per  
sobreviure… Però que són els fonaments de 
la gran institució que és avui en dia i          
nosaltres hem heretat.  

 

Hem de ser capaços, no sols de    
mantenir-la, sinó que amb el nostre esforç, la 
nostra responsabilitat i treball, si cal,          
engrandair-la encara més, per a que altres 
generacions d´alcoians i alcoianes formen 
part d´ella o gaudeixin de les seues            
interpretacions, sempre preparades amb molt 
d´afecte, buscant la variació, recuperant     
perces importants en la nostra llengua… 

  Sols hem queda donar les gràcies 
a tots els meus companys i companyes cora-
listes que un dia, i per sorpresa, hem van   
donar la possibilitat de que no sols formara 
part d´aquesta magnifica Coral, sinó que   
poguera aportar el meu xicotet granet 
d´arena per a treballar per ella, fer-la més 
gran i amb la Junta Directiva actual formar 
part de l´història futura de la Coral Polifònica 
Alcoaiana. 

 

 Gràcies a tots i a seguir cantant i       
disfrutant de la música. 

 

 ANA C. DOMÍNGUEZ AGULLÓ 

Presidenta Coral Polifónica Alcoiana 

Saluda actual presidenta 
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 22, 22 años formando parte de la Coral 
Polifónica Alcoyana. En la trayectoria de    
todos estos años he pasado por casi todos 
los rincones de la entidad. 

 

 Entré con ocho años para ser miembro 
del coro infantil. Fueron años muy divertidos 
y llenos de actividades, conciertos,             
excursiones, risas, despedidas, encuentros, 
etc. 

 Con el tiempo, fui creciendo y el cumplir 
años hizo que ingresara como miembro del 
"coro grande", así lo llamábamos cuando 
veníamos del coro infantil. Para todos lo que 
llegábamos hasta ahí era como ser importan-
tes, ser ya de los mayores. Allí continuaron 
los conciertos, las risas, las actividades, los 
solos, etc. 

 

 Pasaron los años, pero yo seguía    
compaginando toda mi vida con los ensayos 
de la coral. Llegó el día, el director Eduardo 
Terol me comunicaba que iba a dejar la     
dirección de la coral.  

  

 

 ¿Y cuál fue mi sorpresa? Me iba a    
proponer a la junta directiva como nueva   
directora. A mí, nueva directora de la coral. 
No me lo creía, pero cuando me comunicaron 
que los miembros de la coral habían votado 
que si a la propuesta, fue un día muy espe-
cial e inolvidable. Iba a ser la directora de La 
Coral Polifónica Alcoyana, mi coral. 

 Los inicios fueron duros, eran pocas las 
notas que formaban el gran pentagrama de la 
coral. Con el tiempo, las melodías que    
emitíamos llegaron a la gente y nuevas notas 
se incorporaban a la partitura. Hoy en día  
somos una gran melodía familiar, llena de 
armonía y cadencias perfectas. 

 Como directora quiero aprovechar para 
agradecer a todas aquellas personas que en 
su día confiaron en mí, que con el paso del 
tiempo me han dejado ser la batuta de sus 
melodías y a todas aquellas que han hecho y 
están haciendo de la coral una GRAN    
PARTITURA. 

ALEXANDRA SOLER AGUILAR 
Directora Coral Polifònica  

2003-Actualidad 

Saluda actual directora 
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 El 16 de Mayo de 2013, precisamente el 
dia en que cumplia mis primeros 85 años,  
recibí el mejor y más inesperado regalo, la 
invitación que la Junta de la Coral me hacia 
para participar en el concierto organizado  
como final de los actos conmemorativos del 
60ª Aniversario de la Coral Polifónica         
Alcoyana. 

 No me lo pensé dos veces. En realidad, 
el haber sido director de la Coral en dos   
ocasiones, la 1ª residiendo en Alcoy y la 2ª 
en Onteniente y por el agrado mostrado por 
los/las Coralistas para que dirigiera una de 
las obras programadas para dicho concierto, 
me apresuré el mismo dia a aceptar la          
invitación. 

 Tuvimos un ensayo. Unas caras ya   
conocidas y otras nuevas. Conversación muy 
agradable con algunos coralistas. Mis prime-
ros nervios se iban calmando. Sandra        
directora y resto de coralistas lograron que 
me sintiera como en mi propia casa. Obra 
propuesta y aceptada por unanimidad: “Al 
Vent”. Desde siempre he disfrutado con ella y 
casualmente su autoar Raimon y un servidor 
somos los dos de Xàtiva. 

 El 16 de Junio de ese mismo año, en el 
Teatro Principal, a las 10:30 tuvo lugar el es-
perado concierto. Las obras dirigidas por 
Sandra, actual directora, como aquellas en 
que intervinimos los directores invitados,   
resultaron del agrado de todos. Mención 
aparte mereció la Habanera “Don Gil de    
Alcalá” del maestro Penella. Los solistas, ella 
y él y la Coral me emocionaron. Finalizado el 
concierto el presentador nos fue llamando a 
los directores invitados y nos obsequiaron 
con un detalle para el recuerdo. 

 En el local de la Filà Realistes, si mal no 
recuerdo, nos esperaba la comida y lo que 
vino detrás, una agradable sobremesa, que 

 A la “chita callando”, se juntaron un    
grupito (a ver si se me entiende) de chicas y 
no tan chicas que hicieron las delicias de    
todos. No sé si habría o no un karaoke, pues 
ellas cantaban todo lo que se presentaba, 
con una puesta en escena tan perfecta que 
daba gusto verlas. Se hicieron las reinas de 
la sobremesa. Por otra parte los/las coralistas 
cada cual desde el sitio que ocupaba en la 
comida y sin director, nos deleitaron con sus 
canciones com si estuvieran en un concierto. 
Se continuaba la tradición. 

 Sandra y otro asistentes, mi memoria ya 
no presta para tanto, tomaron la palabra, 
agradeciendo el desvelo de las/los coralistas, 
animándoles en su empeño, a lo que        
personalmente me adhiero. 

 Termino agradeciendo los momentos 
tan gratos que disfrutamos, tanto mi esposa 
como un servidor. 

JOSÉ ANTONIO SILVESTRE SANZ 

Ex –director 

“Mis recuerdos del 60ª  

Aniversario de la Coral” 
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 Quasi des de que recorde tenir       
consciència de mi mateix, les paraules Coral 
Polifònica Alcoiana han format part del meu 
imaginari. La Coral s'anomenava sovint a   
casa, especialment per ma mare, Concepció 
Botella Seguí, què havia sigut fundadora de 
la institució, com podeu comprovar en les   
fotos de major antiguitat que romanen en 
l'actual seu de la institució. També el meu 
pare i els meus avis materns han tingut     
sempre la Coral en boca. A més a més, de 
ben petit, a l'escola, vaig tenir contacte       
directe amb el seu fundador, D. Juan Bautista 
Carbonell Pastor, bon músic i també persona 
molt estricta, però de qui conserve bon      
record. Ell venia al col·legi Verge dels Lliris -i 
a la resta de col·legis d'Alcoi- a fer l'activitat 
de cant. Al finalitzar el curs escolar, tots els 
corets preparats prèviament per separat, 
féiem una actuació conjunta en el Poliespor-
tiu, que resultava d'allò més bé. 

 

 Potser tota aquesta presència de Coral 
en la meva infantesa era una predestinació 
que marcaria la meva vida d'adult? Doncs, 
possiblement sí, perquè les circumstàncies 
em portaren a dirigir la Polifònica durant la 
franja d'anys que va des del 1990 fins al 
2003. 

 Seria impossible anomenar tantes i   
tantes experiències viscudes durant eixe 
temps. Per destacar una, la qual considere 
molt important pel que musicalment           
suposava, vull fer especial esment de la    
participació de la Coral Polifònica en tres 
convocatòries dels Cursos de Direcció de  
Cor, Orquestra i Banda "Villa de Mutxamel", 
sota el mestratge de qui ha sigut el meu   
professor de direcció, Francesc Cabrelles i 
Romero, persona clau en la meva formació 
musical.  

 En aquestes jornades, la Coral tenia 
una comesa d'enorme responsabilitat, doncs 
els cursillistes matriculats en l'encontre, feien 
les pràctiques de direcció amb el nostre cor. 
Aleshores, la indicació expressa del mestre 
Cabrel les era que responguèrem          
musicalment a la direcció del participant, de 
forma que si una entrada a una veu no la   
donava, no li cantàrem, o no fèrem un forte o 
un pianissimo, si amb el seu gest directorial 
no l'havia indicat correctament. És a dir, que 
cantàrem com el deixeble dirigia, ja que si el 
"salvàvem", la pràctica no li servia          
d'aprenentatge. Això suposava interpretar 
una mateixa peça de quinze o vint formes   
diferents, segons qui la dirigia. La Coral va 
haver d'aprendre a respondre al director        
sense paraules, solament amb el seu gest. 
Va ser impressionant, enriquidor, i la          
Polifònica va ser capaç de dur-ho a terme, 
com ho prova el que anàrem tres vegades -si 
no, a la segona, ja no haguèrem participat-. 
Per a mi va ser un orgull presentar-me com a 
director de un cor així, i va ser un honor que 
el mestre Cabrelles em confiara les classes 
de direcció de cor en qualitat de professor 
assistent. 

 

 Arribat el 2013, vaig decidir deixar la 
direcció, però el meu contacte amb la Coral 
no va finalizar ahí, sinó que vaig continuar 
com a cantor en la veu de baix. Per cert,    
algunes persones no creien que anava a fer-
ho per una malentesa pretensió del refrany 
de no passar de retor a pastor. Es van equi-
vocar, perquè vaig romandre en la coral fins 
a l'any 2012. 

13 i 9 
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 La segona gravació és un               
enregistrament fet en estudi, patrocinat per la 
Diputació d'Alacant, i publicat l'any 2006. Es 
titola Societat Unió Musical de Beniarrés - La 
Nostra Música, i la Coral Polifònica va      
prendre part, ni més ni menys, que cantant 
una sel·lecció de Carmina Burana, de Carl 
Orff. Els resultats de totes dues gravacions 
estan -i estaran en el futur- a l'abast de qui 
desitge escoltar-los. Deixant clar que parlem 
del món musical amateur, puc dir amb orgull 
que tots junts vam demostrar que amateur 
vol dir que els intèrprets no viuen de la     
música, però no vol dir que toquen o canten 
malament, com sol ocórrer en tants cassos. 
En aquesta mateixa línia, exhorte a la Coral, 
aprofitant aquest 60è aniversari a que no 
oblide que per damunt de tot, el motiu      
principal de la seva exixtència és el cant    
coral, és la música, com en una societat   
gastronòmica ho és el bon menjar.          
Aleshores, els "plats musicals" que la Coral 
elabore, deuen de ser bons. 

EDUARD TEROL 

Ex-director 

 D'aquesta segona etapa, vull destacar 
de manera molt especial la producció de dos 
discs compactes, en les quals, la Polifònica 
ha deixat el seu nom amb un resultat del què 
crec sincerament que pot sentir-se molt orgu-
llosa. El fet de que jo dirigira la Unió Musical 
de Beniarrés i el contacte amb la Coral    
Ibense a través de la nostra benvolguda   
amiga Consuelo Sanchís, va propiciar que 
les tres entitats unides duguèrem a terme 
una sèrie de concerts, macroconcerts, diria 
jo, perquè arribàvem a ajuntar-nos més de 
cent-cinquanta persones en l'escenari. La  
primera gravació de la què parle va ser un 
directe, cosa del tot inusitada en institucions 
amateur. Es tracta del CD Encuentros Coral 
Banda, enregistrat en viu a la LLotja de Sant 
Jordi d'Alcoi el 24 de novembre de 2002.   
Entre un variat repertori, l'obra estrella era les 
Danses Guerreres del Príncep Igor, de 
Alexander Borodin.  
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60 anys d’història 

Fou fundada en l´any 1952 pel seu 1er      
director Juan Bautista Carbonell Pastor i sota 
la seua batuta va donar el 1er concert l´any 
següent.  

 

 Rellevat en l´any 1960 per Gregorio  
Casasempere Juan i en aquesta época va 
obtenir els seus premis més importants.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El succeïx el seu fill Gregorio Casasempere 
Gisbert i posteriorment Jose A. Silvestre 
Sanz, Vicente Ribes, Vicent Iborra i una altra 
vegada Jose A. Silvestre Sanz. En aquest 
periode es realitzaren diverses                    
col-laboracions amb diferents entitats. 

 Als anys 80 es proudïren diverses     
escissions que afectaren a tota la plantilla de 
la Coral, però no obstant aixó la Polifònica no 
sols va sobreviure sinó que amb l´arribada de 
Eduard Terol i Francisco Anaya s´inicia un 
nou projecte que determina la creació d´un 
Cor Infantil i altre de Cambra, produint-se un 
espectacular creixement, tant per la quantitat 
de membres com per la qualitat del seu só. 
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• Actuacions en bodes, intercanvis amb 
altres corals o altres sol-licitades per 
l´Ajuntament d´Alcoi o diferents entitats. 

 En fí, seguim treballant i assajant per a 
que el nostre só siga cada vegada millor i les 
nostres actuacions de major qualitat. 

 

 Quedà com a director Eduard Terol que 
amb l´ajuda de Consuelo Sanchez continuà la 
seua tasca no sols en l´interpretació sinó en el 
seu decidit compromís en l´ús i foment del   
Valencià dintre del cant. En aquest periode es 
realitzaren les gravacions de 2 cd´s molt     
importants. 

 

 A partir de 2003 Sandra Soler i Aguilar 
està al carreg de la direcció artística de la   
Coral, formada en l´actualitat per uns 40   
membres que continúen fent historia musical 
dia rere dia amb les seues interpretacions en: 

• el ja tradicional concert de Nadal i fí de 
curs 

• en les festes de Sant Jordi, tant en la  
misa major com de nou desde fa 2 anys 
al Triduo. Acompanyant també a alguna 
filà en el seu carreg 

• Com no en l´homenatge de tots els anys 
al nostre poeta Joan Valls. També van 
participar en l´inauguració del monument 
a ´l´Ovidi. 
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Memorandum 60 aniversari 

 Iniciriarem el curs 2012-2013 el 7 de 
Setembre realitzant una assamblea general 
per a fer votacions i canviar a la Junta        
Directiva. 

 

 Octubre: vam realizar un intercanvi 
amb la Coral de Carcaixent i amb la nova 
Junta elegida es va començar a preparar els 
actes per a la celebració del 60 aniversari de 
la Coral. 

 

 Dessembre: es va participar en la misa 
de Sant Maure, es va realizar el ja tradicional 
concert Nadalenc i vam rebre la visita del Cor 
de Carcaixent. 

 

 Abril: la nostra participación durant les 
festes fou al Triduo, a la Misa de Sant Jordi i 
acompanyant a la Filà Muntanyesos en la 
seua esquadra del mig. 

  

 Maig: com tots els anys la Coral        
participa en l´homenatge e Joan Valls         
celebrat a la Placeta el Fossar. 

 Un dels 1ers actes del 60 Aniversari fou 
un recital líric a carreg dels alumnes del   
Conservatori Superior de Música d´Alacant 
Oscar Esplà, on la nostra directora va inter-
pretar diverses peces. 
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 Juny: Als locals de la Filà Benimerins 
es va impartir una Master Class, per la     
prestigiosa professora Doña Carmen Villalba 
Gomez a la que es va convidar a totes les 
corporacions corals d´Alcoi i va tenir una gran 
acollida. 

 El dissabte 15 de Juny es va realizar 
l´activitat “Música al carrer” com a preludi i 
anunci del concert de cloenda que es          
celebraría al dia següent. Va ser una activitat 
molt motivadora i donà vida als carrers 
d´Alcoi, ja que la Coral va actuar en punts 
emblemàtics com l´Alameda, Cervantes, la 
Rosaleda o Pláça de Dins. 

 Com a cloenda, no sols del curs, sinó 
també de la celebració del 60 aniversari, es 
va realizar un concert el diumenge 16 de   
Juny de mati al Teatre Principal. En aquest 
van participar diferents directors de la Coral, 
el grup de danses Sant Jordi i es va donar 
l´oportunitat a antics membres de la Coral de 
cantar algunes peces. 

 Va ser un concert d´alló més emotiu i 
divers. 

 Es va continuar el bon ambient amb un 
dinar de germanor on vam compartir      
anècdotes passades i sobretot cançons. 
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BAIXOS 
 
• Feliciano Garcia 

• Francesc Cunyat 

• Manuel J. Albero 

• Ramon 

 

TENORS 
 
• Emilio Ortiz 

• Miguel Camarena 

• Miguel Verdú 

• Natan Esteban  

CONTRALTS 
 
• Ana Mª Torres 

• Ana C. Domínguez 

• Amparo Climent 

• Concha Barber 

• Elvila Anduix 

• Paqui Alguilar 

• Rosin Cerdá 

• Vicenta Camarena 

• Isabel Sellés 

•  
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DIRECTORA 
 
• Alexandra Soler Aguilar 

SOPRANOS 
 
• Ana Gonzalez 

• Ana Mª Linares 

• Angeles Serra 

• Carmina Agulló 

• Lolin Romá 

• Mª Angeles Carbonell 

• Maruja Tornero 

• Macu Chaparro 

• Neus Jordá 

• Paqui Aguiñiga 

• Rosa Selles 

• Silvia Belda 

• Verónica Aguado 
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La meva vida a la Coral 

Vaig entrar a la Coral el 1987 gràcies a 
la meua amiga Patro, que hem va convidar a 
vorer l´Himne de Festes. Hasta aquell       
moment, per circumstancies personals mai 
havia tingut l´oportunitat d´anar. 

 Quan vaig arriabr viag vorer cares     
conegudes, que de seguida, hem van animar 
a formar part d´aquella gran familia. Al      
principi vaig dubtar per por a no saber fer-ho 
bé, tot i que sempre m´havia garadat        
cantar… (ja de xicoteta cantava al cor de 
l´esglèsia, i als teatres del barri) finalment 
hem vaig decidir. 

 

 La 1º etapa va ser molt bona. Vaig      
tindre bones companyes que hem van ajudar 
molt i amb les quals van pasar bons          
moments, recorrens pobles per cantar a les 
mises. 

 

 Després, el grup es va separar i sols 
ens vam quedar la meitat. En aquell          
momento, va entrar el señor Sirvent, que es 
va preocupar molt per la Coral. Més            
endavant, van entrar Eduardo Terol i Paco 
Amaya. Van ser uns anys inoblidables, en els 
quals vam fer concert molt bons i vam fe run 
intercanvi amb Vitoria. He de dir que tinc un 
molt bon record d´aquesta etapa. 

 

 Va rribar el dia en el qual Eduardo va 
tindre que deixar el seu carreg i vam estar 
molt preocupats per saber qui l´agafaria. 
Aleshores va entrar Sandra. Que puc dir 
d´ella? 

 A més de ser bona directora té molta 
paciència amb nosaltres i fa que amb la seua 
manera de treballar, tingam il-lusió per anar 
als assajos cada semana. 

 En aquestos moments, tenim una Coral 
com fa temps no teniem. Som com una gran 
familia i tenim una Junta molt eficient que fa 
la seua tasca de la millor manera possible. 
Quan arriba el fi de curs la nostra “presi” Ana 
ens obri les portes de sa casa com si fora ca-
sa nostra. Aquest any vam fer un sopar i fins i 
tot ens varem disfressar. 

 

 Encara que tinc 83 anys espere tinder 
salut per gaudir de la Coral uns quants anys 
més, perque la Coral i tot el que l´envolta: els 
berenars, les actuacions i els moments    
compartits son records que ens omplin de 
vida i que mai oblidaré. 

MARUJA TORNERO 

Coralista desde 1987 
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 Aquest any tinc el plaer de gaudir del 
seu 60º aniversari, al costat de molta gent 
important que segueix apostant per aquesta 
gran família. Els anys que duc vivint a 
la Coral han segut molt decisius a la meua 
vida, un exemple seria l'estudi musical que 
vaig començar al Conservatori d'Alcoi, ja que 
va ser un incentiu de la meua participació 
amb aquesta entitat. Avui en dia el paper que 
té la música a la meua vida no seria tan im-
prescindible i tan important, sinó fora pel meu 
pas per la Coral.  

 Sempre donaré gracies per la decisió 
que aquell dia els meus pares van prendre, 
per a que la xiqueta que era, es convertirà en 
la dona que avui escriu amb llàgrimes        
d’emoció,     l ’orgull i la satisfacció de       
pertanyer a la gran Coral Polifònica          
Alcoiana. 
 

ANA GONZALEZ TORRES        
- Coralista més jove  

 Cada persona inverteix la seua vida en 
el que vol, en el que li agrada i li fa feliç. Al 
llarg de la vida creixem amb gent al voltant 
que ens estima, que ens cuida i sobretot ens 
ensenya lliçons de vida.  

 Puc recordar aquella sensació viscuda, 
aquell moment, com si fos tant proper. Una 
xiqueta que tan sols amb tres anys arribava 
tota sola a aquell lloc tan gran, que des de 
les escales d’aquell edifici sols escoltava 
veus, música i rialles. Era l’inici d’una etapa 
que marcaria un abans i un després a la seua 
vida. Sempre sabem que el començaments 
son difícils però aquest no ho era, aquest  
començ era diferent, era el principi de la cre-
ació d’un vincle etern. Aquesta xiqueta en 
cap moment va dubtar en fugir d’aquell lloc, 
la música va ser l’empenta per lluitar per 
qualsevol repte o somni. Temps al temps 
s’havia convertit en la seua companya, en la 
seua vida, aquella relació que va començar 
seria per a tota la vida, una unió especial que 
mai es trencaria.  

 Han passat desset anys des de aquell 
moment, i aquella xiqueta avui feta un dona 
parla d’aquell sentiment que la música va 
produir i segueix produint al voltant de tots 
aquestos anys. Durant tot el temps passat se 
segueix cuidant aquest vincle, junts amb 
aquesta unió tant important, que a marcat un 
estil per a viure. Fa desset anys que vaig  
elegir aquest estil de vida, aquesta manera 
de viure a través de la música dia darrer dia, 
que m'ha fet créixer com a persona.  

 En aquesta elecció de vida es          
comparteixen més que lletres de cançons i 
melodies, sinó que a cada nota es crea una 
historia, un sentiment, unes sensacions, uns 
records, un ritme que no t’atura per a seguir 
cantar i crear una nova experiència 




