Els grups de danses de la Serra Mariola, van acordar per unanimitat
el portar avant el projecte de fer "L'Aplec de Danses de la Serra Mariola", amb caràcter anual i itinerant.
Participen tots els pobles que estan a l'abast geogràfic d'aquesta serra
de les comarques valencianes del sud i on cada poble fa una mostra de
la seua dansada tradicional.
El primer aplec es va celebrar a Alcoi el 17 de setembre de 2005. El
XIII Aplec de 2017 se celebra a Muro, coincidint amb l’inici de la setmana de les danses tradicionals del poble de Muro i que se celebren
tots els anys al voltant de la data del Corpus.

Un any més, les danses de Muro tornen als carrers. La plaça del Palau
s’engalana de mudar i la tradició més antiga de Muro ompli de festa el
poble.
Les danses de Muro tenen com a acte principal la Dansada, amb estructura pròpia del poble de Muro i emparentada directament amb les dansades
dels pobles que ens envolten. La Dansada comença a l’altura de l’hort de
Sandingo (on hi ha el taulellet del Santíssim) on el cap de dansa fa la treta
de les dones balladores i va formant-se’n l’estructura, és a dir, la cadena
de la dansa que comença a caminar cap a la plaça on es donen unes voltes,
tantes com la gent que balla en tinga ganes. Tot seguit, els balladors que
tenen més traça i volen, poden ballar els balls populars que ens han llegat
els majors: la jota, el fandango i el ball d’Alacant, creat o compost pel
mestre Rafael Alcaraz Calatayud, en ocasió d’una mostra dels balls de Muro
a la plaça de bous d’Alacant durant les Fogueres de Sant Joan l’any 1936.
En els darrers anys s’han anat incorporant nous elements a la Festa,
com ara el Bolero de Palacio, que es canta en acabar els balls i que fou
compost pel mestre José Rafael Pascual Vilaplana amb lletra del poeta
murer Joan Jordà i Sanchis. L’any 2013 férem l’estrena del ball creat per
a aquesta peça.

-17’00 h obrim el Centre Cultural Matzem per a canviar-se de roba i per
a la recepció de participants.
-18’00 h prova de so de les rondalles participants a la Plaça Matzem.
-19’00 h cercavila fins Plaça del Palau, amb el següent recorregut: s’eixirà
en cercavila des del Matzem, fins a la Plaça Palacio, (Pl. Matzem, C. Sant
Joan, C. Sant Roc, Cl. L’Àngel, Plaça Palacio).
-19’30 h des de la Plaça del Palau comença el XIII l’Aplec Muro 2017,
allí s’iniciaran les Dansades Oficials, pels següents carrers (C. Palacio, C.
Papa Joan XXIII, C. Sant Antoni, Placeta Molina, C. Sant Blai, Pl. L’Església,
C. Músic R. Esteve, Pl. Matzem).
-21’00 h aproximadament i en arribar totes les dansades a la Plaça Matzem, les rondalles de l’Aplec dirigides pel mestre Juan Luís Ivorra tocaran
per a que ballen tots els assistents els balls en comú que enguany són:
U d’Alcoi, per tal de recordar l’aplec anterior a Alcoi, la Jota Muro i per
finalitzar tocarem el Tio Pep i tot seguit hi haurà l’entrega de records de
l’aplec per als participants.
-22’00 h sopar dels participants a la Plaça Matzem l'organització amanirà
els entrepans, aperitiu i beguda que podran ser recollits pels participants,
per la qual cosa es repartiran uns tiquets que s’entregaran al representant
de cada grup o poble.
-23’00 h aproximadament sarau conjunt, amb un repertori comú de les
rondalles participants de l’Aplec Mariola i ball per a tot hom: participants,
forasters, visitants i veïns; els músics participants en el sarau tocaran,
cantarem, ballarem i farem festa, mentre hi haja ganes.
NOTES:
-La cercavila i les dansades tindran el següent ordre de participació:
Alcoi, Penàguila, Bocairent, Beneixama, Planes, Agres, Banyeres de Mariola, Castalla, Cocentaina, Muro.
-En el mapa adjunt podreu trobar tots els punts d’interès: zones
d’aparcament, recorregut de les dansades, lloc on es celebren els actes i
més informació.
-Si plou, es celebraran els actes en la Filà Pirates.

