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La música, per sí sola, no vol dir res. Però, en el moment que li clavem sensacions, sentiments i records, 
comença a parlar-nos amb paraules clares. Gràcies a la música, podem recordar qui som, on estem i què 
hem viscut. Aquest és el nostre paisatge sonor i la banda sonora de la nostra vida. I una part –ben 
important– de la memòria de Santa Pola està construïda amb les obres del mestre.
José Alfosea Pastor va nàixer al nostre poble en 1891. A banda de compositor i director, sabia tocar el violí, 
la guitarra, el clarinet i el clarinet baix, el piano, el saxòfon baríton i diversos instruments de percussió. El seu 
treball a la Banda Municipal d’Alacant i la Banda de la Creu Roja feren que s’haguera de quedar a viure a la 
capital.
Allí va obtenir reconeixement i prestigi i, en moltes ocasions, va rebre l’oferta d’anarse’n a Madrid. Va morir 
el dia de Sant Tomàs de 1964, casualment, el dia que en Santa Pola homenatgem els mestres.
La seua generosa producció artística –253 obres catalogades fins el moment– va ajudar a construir la 
identitat musical del País Valencià. Alfosea és sinònim de Fogueres, a Alacant, de Moros i cristians, a Alcoi, 
i de festa a Santa Pola. Els seus pas-dobles formen part del repertori habitual de les bandes de música de 
tota la península i les seues obres més famoses (Mis amores, Señorío español, Justicia) s’han pogut sentir, 
també, en ciutats de tota Europa.
La música d’Alfosea és una fotografia del seu temps. Amb una mirada sociològica podem escoltar l’eco del 
nostre passat i entendre un poc millor el mestre que fou “fill absent” de Santa Pola, els avantpassats que 
cantaven “amb vertadera emoció”, la dona que és “de totes la més bonica” i la terra que volia ser “himne 
constant a l’amor”.
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