
La “Rondalla València” va ser fundada el 1918 per en Estanislao Marco, encara que 
es va crear fora del barri de Benimaclet. Des de principis del segle XX ja es té notícia de 
l’existència de rondalles. Entre elles estava la “Rondalla de la Dreta Regional Valenciana” i 
la “Rondalla Veus de Llevant”. Donant-se el cas de que els components d’aquestes 
rondalles, anaven passant d’una a una altra, segons estes desapareixien pels 
esdeveniments polítics. 

Mentre tot açò ocorria a Benimaclet, l’original “Rondalla València”, va anar 
creixent i afiançant la seua activitat, era molt important la labor cultural que feia, oferint 
gran quantitat d’actuacions y concerts. La seua activitat es va veure interrompuda com 
tantes altres coses durant els anys de la nostra Guerra Civil. Finalitzada la guerra, la 
desaparició de la Rondalla “Veus de Llevant”, la Rondalla “Lira Llevantina” i la Rondalla del 
centre cultural i esportiu de Benimàmet, va fer que els seus membres passaren a formar 
part de la Rondalla València, sent este un dels moments més destacats quant a importància 
numèrica i qualitat musical. 

L’1 de juny del 1950 assumeix la direcció en Patricio Galindo, reconegut director i 
autor de música per a corda, així com de diversos materials didàctics. Amb ell podem dir 
que es va inaugurar una època i es va alcançar el moment de màxima esplendor de la nostra 
rondalla en quant a la seua activitat així com a la seua qualitat interpretativa. 

Degut a l’increment del nombre dels seus components i de la importància que 
havia adquirit la rondalla va ser necessari buscar un local on realitzar els assajos. Fins aquell 
moment els assajos es realitzaven per torns a les cases dels músics, sent la costum primer 
sopar de pa i porta, després assajar i finalitzar amb una serenata en honor de la família 
amfitriona. 

Al estar buscant un local per a assajar i albergar el seu arxiu de partitures, es va 
entrar en converses amb el Musical de Benimaclet, per a la possible incorporació a aquesta 
societat cultural. El 10 de juny d’este mateix any la Junta Directiva del Centre Instructiu 
Musical de Benimaclet presidida, per en Francisco Giner Benlliure, aprova per unanimitat 
la admissió de la rondalla com a membre del Casino. Sent motiu de gran satisfacció per 
ambdós parts, així com per als veïns de Benimaclet, en aquell temps una pedania de 
València, que veien com s’annexionava una nova secció musical, de reconegut prestigi, a la 
seua volguda Societat Musical, al igual que altres seccions ja existents com el grup de teatre, 
els colombaires, la penya valencianista o els components de la banda de música entre 
altres. 

Els membres de la rondalla van decidir mantindre el nom però fent constar que 
pertanyen a la nova societat que els rep, en senyal de reconeixement, passa a denominar- 

 



se “Rondalla Valencia del Centre Instructiu Musical de Benimaclet”, nom que encara hui 
conserva després de la seua refundació fa alguns anys. 

Per a que poguera dur a terme la seua activitat en condicions se’ls va assignar el 
local conegut de manera carinyosa com “el Colomer”, una cambra al primer pis del Musical. 
Van conservar el seu costum de celebrar els seus tradicionals sopars de pa i porta que 
precedia als assajos dels dissabtes per la nit. 

El 4 de març del 1951 es van realitzar actes amb motiu de les bodes de plata (1918-
1943), celebrant-se un concert en el que van participar a més a més de la “Rondalla 
València”, la banda de música de Benimaclet i la Rondalla Sant Josep. 

Poc a poc es van incorporar veïns i veïnes de Benimaclet de totes les edats però 
sobre tot gent jove. Degut al prestigi que anava adquirint, a maig del 1951 van participar al 
IV Concurs Provincial de Rondalles interpretant com a obra de lliure elecció “La 
Tempranica” i com a obra obligada “Asturies” d’Isaac Albéniz, participant també al 
Certamen de Rondalles de la “Fira de Juliol”, obtenint el primer premi de la Secció Especial. 

En aquells anys per a que se n’adonem de la magnitud i de la importància que havia 
assolit la rondalla van participar representant a Espanya, junt amb tretze grups d’altres 
països, als Festivals Internacionals que amb motiu de les festes de la ciutat de Ginebra 
(Suïssa) es van celebrar l’any 1956, acompanyant al grup folklòric “Lina Cubells”, obtenint 
el primer lloc a les desfilades que van tindre lloc amb aquest motiu, sent rebuts pel consol 
d’Espanya a Ginebra. 

A novembre del 1971 es van commemorar les bodes d’or (1918-1968) amb 
diferents actes i homenatges. Poc després la rondalla deixaria d’existir durant vint-i-cinc 
anys. Després de la seua desaparició, l’arxiu de partitures que havien sigut recopilades 
durant tants anys d’història i de labor, es van donar a la Rondalla “El Micalet” de Llíria, per 
a que es preservara i que perdurara, ja que no hi ha que oblidar l’ingent treball i esforç que 
suposava copiar cada obra de manera manuscrita. 

Entre els directors i subdirectors que durant que durant aquells anys van estar al 
front de la rondalla es troba el fundador en Estanislao Marco, en Juan Cifuentes Pérez, en 
José Lázaro, en Patricio Galindo Sánchez, en Mariano Torres Torres y en Antonio Escribá, 
els dos últims nascuts a Benimaclet. 

En el curs acadèmic 1997/1998 sent president en José Ballester Zarzo i director de l’escola 
en José Miguel Sanz García, es van recuperar les classes d’instruments de corda, guitarra, 
bandúrria i llaüt, impartides per na Carmen Montañana Monzó, professora de guitarra i 
antiga membre de la desapareguda rondalla i de la nostra banda de música. Des del primer 
moment ne Carmen es va proposar com a un dels seus principals objectius, d’acord amb 

el president i la seua junta directiva, recuperar la rondalla com una de les agrupacions del 
C.I.M. En aquesta segona etapa, a desembre del 1999, es van reprendre les activitats de la 
“Rondalla València” passant a denominar-se ORQUESTRA VALÈNCIA DE POLS I PUA C.I.M. 
BENIMACLET, fent-se càrrec de la direcció ne Carmen Montañana Monzó. 

En esta nova etapa han sigut moltes les activitats que s’han realitzat. Es poden 
destacar les actuacions al Col·legi El Pilar, al Centre Social L’Amistat, a la Casa Regional 
d’Albacete i Murcia (acompanyant-la a l’ofrena de Flors a la Verge a les Falles de l’any 2001), 
a residències d’ancians, a la Casa d’Agricultura (Amics de la Poesia), a l’Asociació valenciana 
de Leucemia (ASLEUVAL), a Meliana, a Alcoletja, a l’Ateneu Mercantil de València, al Palau 
de la Música de València. A més a més, s’han realitzat trobades i festivals amb altres 
orquestres que pertanyen a la Federació d’Orquestres de Pols i Pua de la Comunitat 
Valenciana, com Alboraia, Benicalap, Alfafar, Bonrepós i Mirambell; i altres com Tuejar, 
Llíria, Asp, Paiporta, Albarracín i Barcelona. 

Gràcies a les gestions realitzades per les clavariesses de Santa Cecilia de l’any 2010, 
el C.I.M. va col·laborar amb l’entrega d’un banderí per a l’agrupació, substituint la bandera 
original del 1951 desapareguda anteriorment. 

 

Antiga Rondalla València del CIM Benimaclet. 

  



Actualment L’ORQUESTRA VALÈNCIA DE POLS I PUA C.I.M. 
BENIMACLET està dirigida per na Ana Acedo Barroso, nascuda a 
València al 1990, i resident des del seu naixement al barri de 
Benimaclet. 

Als sis anys va començar a tocar la guitarra, acords bàsics i 
cançons infantils amb una professora particular dels Juniors. Als set 
anys va iniciar les classes de solfeig al Centre Instructiu Musical de 
Benimaclet i als huit anys, al mateix centre, classes de guitarra amb 
na Carmen Montañana Monzó. A la mateixa edat va començar a tocar a la Rondalleta. Un 
any després, al 2001, va passar a la Rondalla gran. 

Una volta finalitzat el grau elemental al Musical, l’any 2005, va accedir al 
Conservatori Municipal de Música de València “José Iturbi”, als estudis corresponents al 
grau professional, especialitat de guitarra. Durant aquells anys va participar en la coral del 
conservatori fins finalitzar els estudis de grau professional. 

A partir del 2014 es component guitarrista de la Jove Orquestra de Puls i Pua de la 
Comunitat Valenciana, formada per músics que pertanyen a orquestres de les províncies 
d’Alacant, Castelló i València, amb altres tres membres de l’orquestra. Es a través d’este 
esdeveniment on comença a integrar-se amb músics de l’Orquestra de Pols i Pua de la Vila 
de Xiva, en la que es guitarrista, participant activament en diversos certàmens d’orquestres 
de pols i pua per diferents comunitats al llarg de tota Espanya. 

Actualment, està centrant la seua formació en la direcció d’orquestres baix la 
supervisió de en Francisco Abellán Martínez, director de l’Orquestra de Pols i Pua de la Vila 
de Xiva i director del Conservatori de Silla. 

 

Orquestra València de Pols i Pua CIM Benimaclet, any 2017. 

PROGRAMA 
 

1ª Part 
RAGON FALEZ…………………………………………………...Emilio Cebrián Ruiz. 

NO HO FARÉ MÉS………………………………………………………..Vicent Català. 

ABBA GOLD (selecció temes d’ABBA)………..….Adapt: Juan Luis Iborra. 

 

 

 

2ª Part 

ARANJUEZ………………………………………………….……….F. Escrivà (arreglo). 

LEYENDA DEL BESO…………………………………………………...Soutullo i Vert. 

FANTASMA DE LA ÓPERA…………….A. Lloyd Webber (adapt J.L.Iborra). 

 

 

 

Part Final 
VIVA VALENCIA.....................................................................F. Jarque. 

 

 



 

 
 

Solistes 

Introducció historia de la Rondalla i Orquestra: 

Eva Moreno Cerquera (Guitarra). 

Diego Cueva Carreño (Guitarra).  

 ABBA GOLD: 

  Guillermo Lara Martínez (Bandurria). 

Aranjuez: 

  Eva Moreno Cerquera (Guitarra). 

 Viva Valencia: 

  Emilio Izquierdo Collado (Bandurria). 

 

Nous components de l’Orquestra València de Pols i Pua CIM 
Benimaclet:  

Juan Francisco Pedrosa Campos (Llaüt). 

Juan Gómez-Limón Aleixandre (Guitarra). 

Sara Collado Sebastián (Bandurria). 

 

Direcció Orquestra València de Pols i Pua 
CIM Benimaclet: 

Ana Acedo Barroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


