
Encara estàn fresques en el record les emocions viscudes el passat dia 23 d'abril, dia del nostre 

patró, quan la Missa va ser estrenada en el marc de la Missa Major. L'espontani i clamorós 

aplaudiment final d'un públic que abarrotava l'Església Parroquial feia justícia a una magnífica 

interpretació d'una obra bella, però l'aplaudiment denotava, així mateix, un sentiment 

d'identificació, de reconeixement. És la "nostra Missa", composta i interpretada pel nostre poble i 

dedicada al nostre Patró. 

La Missa Major celebrada el 23 d'abril de 2010 passarà a la història com el moment en què un 

somni es va fer realitat. Un somni que va començar a forjar-se quan, a finals de 2008, la 

Confraria de Sant Jordi va decidir posar en marxa un gran projecte: dedicar una Missa cantada al 

nostre Patró, la qual enriquiria indubtablement el patrimoni litúrgic i cultural que la Confraria i, 

per ende, el poble de Banyeres de Mariola posseeix. El projecte va anar concretant-se a poc a 

poc. A estrenar en la Missa Major del dia de Sant Jordi, seria una Missa a la nostra llengua, 

composta per un compositor reconegut i interpretada per una orquestra i cor a l'altura de les 

circumstàncies. I, a més, compositor i intèrprets serien locals, perquè es volia que el projecte 

passara a ser el projecte de tot un poble. Aquestes exigències col·locaven el projecte en un 

terreny fronterer entre l'utòpic i el possible. Només la conjunció d'il·lusió, esforç durant un llarg 

període de temps i saber fer de tots els nombrosos participants han permès que el somni es 

converteixca en realitat, ja que, com bé assenyalava una ressenya de premsa, "el resultat va 

estar a l'altura de les grans expectatives creades". Un resultat de què ens enorgullim tots els fills 

de Banyeres de Mariola. 

Per tot això, el nostre agraïment a tots quants han fet possible que la "Missa de Sant Jordi de 

Banyeres de Mariola" siga una brillant realitat. Especialment, al seu compositor, Francisco José 

Molina Rubio, al Director, Rafael García Vidal, als membres de l'Ensemble de Vents de la Societat 

Musical de Banyeres i de la Coral Mariola i a les dues famílies implicades. 

El nostre agraïment també als patrocinadors d'aquest concert, que ens permeten gaudir de nou 

d'aquesta joia musical. 

No volem deixar passar l'oportunitat que aquesta presentació ens dóna per realitzar un prec. 

Banyeres de Mariola vos demana que la "Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola" no siga flor 

d'un dia (o de dos), sinó que tinga una continuïtat i puga convertir-se en un clàssic que es 

trasmeta de generació en generació. El temps tindrà sempre l'última paraula, però vaja per 

davant quin és el nostre desig, el nostre somni. Un somni que confiem puga realitzar-se també. 

Amb tots vostès...  
 


