Edu Bernabéu va dirigir l'Himne de Festes en l'inici de la trilogia
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Cocentaina va iniciar les seues Festes de Moros i Cristians del 2019 el passat 9 d'agost amb
la Interpretació de
l'Himne
, una peça la
lletra va crear
el
poeta Gerard Mur i Pérez
i a la qual
el compositor José Insa Martínez
li va posar música. L'activitat festiva va arrancar passades les set de la vesprada des de la part
alta del Passeig del Comtat amb
la desfilada de bandes fins al Pla
i allà, davant del Palau Comtal,
va sonar l'Himne de Festes
sota la direcció del músic contestà Edu Bernabéu Valls. La composició va ser interpretada en
aquesta ocasió per
l'Ateneu Musical de Cocentaina
així com per les quatre bandes que van acompanyar el 2019 a les filaes de càrrec:
Societat Musical i Cultural de Penàguila
per la Filà Contestanos (Capità Cristià),
la Lira de Quatretonda
per la Filà Creuats (Abanderat Cristià),
la Unió Musical Contestana
per la Filà Bereberes 'Els Borts' (Capità Moro) i
la Unió Musical de Beniatjarense
per la Filà Manta Roja (Abanderat Moro). La recta final de l'Himne de Festes es va barrejar amb
el dispar d'una traca
i
els aplaudiments del públic
que presenciava l'acte "
he viscut un moment que serà difícil d'oblidar, ja que he tingut davant als músics, a la meua
banda de l'Ateneu Musical ja tot un poble cantant amb el desig que comencen les seues
Festes. Jo vaig estar tocant en el concert on es va triar per concurs l'Himne de Festes en 1980 i
ara he pogut dirigir-lo davant de tanta gent. Ha estat realment meravellós
", va manifestar Edu Bernabéu al finalitzar l'acte. La Nit de l'Olla
va avançar amb les últimes 'Voltetes' del cicle fester de 2019
que van unir pràcticament la nit i la matinada amb l'alba.
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