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125 anys...
     La Societat Musical L’Entusiasta compleix 125 anys. Qui contemple aquest fet com una ximple i senzilla xifra 
numèrica, estarà cometent una errada. Estarà deixant a banda molts detalls i apartant de la memòria col·lectiva el 
que representa una celebració com aquesta. No és possible deslligar la història de L’Entusiasta de la història de 
Benifairó durant aquests darrers anys de coincidència temporal. Perquè,  qui no ha tingut i/o coneix algú, ja siga 
familiar, amic, veí, etc. que està vinculat o haja estat vinculat a la nostra banda d’una o altra manera? Des dels 
començaments, la banda i el poble de Benifairó han anat de la mà, compartint bones i males èpoques. Vivències i 
experiències  que al llarg d’aquests 125 anys, ens han obligat a evolucionar al «tempo» que el transcurs de la vida 
ens marca. Això és l’essència del que vos volem fer arribar. La història de L’Entusiasta està lligada a la història 
del nostre poble, Benifairó de la Valldigna. 

     Poques coses al poble són tan antigues i importants com la nostra Societat. El Castell de la Reina Mora, 
L’Església de Sant Joan Evangelista, L’ermita de Sant Miquel... Aportem unes dades merament anecdòtiques: 
quan Alexander Fleming va descobrir la penicil·lina, al setembre del 1928, la Banda ja havia celebrat 38 anys. 
Fins i tot el nostre estimat Pi Rodó, emblema i senya d’identitat del nostre poble,  ha desaparegut del nostre 
patrimoni mentre l’Entusiasta encara ens acompanya.

     Quan un edifici es construeix amb bona matèria primera, seny i un grapat d’il·lusió, el resultat perdura 
i sobrepassa en el temps als seus constructors. Lògicament, aquestes edificacions necessiten i requereixen 
d’atencions i ajudes per mantenir-les en bon estat. També cal fer-ne d’elles un ús continu, respectuós i adequat. 
Açò és en síntesi, el que ha fet la nostra Banda al llarg dels seus 125 anys d’història. Quant allà pel 1890 un grup 
de músics decidiren formar el primer grup instrumental de Benifairó, el que estaven fent era posar els fonaments 
del que després ha esdevingut L’Entusiasta. Les pedres eren les que eren: voluntat, afició, dedicació i temps. Fou 
el començament, la llavor que cresqué amb temps i que ha esdevingut finalment amb la S.M. L’Entusiasta. No 
sabem amb certesa què esperaven exactament els nostres avantpassats d’eixa xicoteta banda, ni la magnitud que 
pogués o no agafar. Així doncs, volem aprofitar aquesta efemèride per agrair a cadascun dels seus fundadors la 
perla per polir que ens van deixar en herència.

     A dia de hui, i com ha vingut fent al llarg de 125 anys, L’Entusiasta segueix acompanyant Benifairó al llarg 
de tot l’any en tota mena d’actes i esdeveniments com puguen ser les seues festes patronals, concerts programats 
i extraordinaris, processons, cercaviles, etc.  Qualsevol acte que precise de certa notorietat, reclama L’Entusiasta. 

     Aquesta contínua activitat, ha estat possible gràcies a l’esforç de gent de diverses generacions,  que han participat 
de manera directa o indirecta amb la nostra Societat. No solament els músics, també els socis, simpatitzants i les 
entitats municipals que sempre han sabut veure L’Entusiasta el màxim referent cultural del nostre poble.

     La Banda ha estat i continua sent una veritable màquina de formació, (i ara no parlem dels músics professionals 
que com sabeu, són molts i molt bons). Ens referim a una formació total com a persona dins d’un grup on es 
treballa en i per el conjunt, on hi ha treball, disciplina, respecte, amistat, també rialles i festa. Tot açò és possible 
gràcies a l’espontània i natural integració dels més veterans amb els joves que entren a formar part de la nostra 
família musical.  A la Banda hi ha molt més del que sona. És un tot, és la màgia de la música. 

     Quantes vegades ens hem sentit orgullosos del nostre poble, per poder dir que amb solament 1600 habitants 
teníem una Banda que competia i guanyava a bandes de pobles molt mes grans que el nostre?  Quantes vegades hem 
presumit de la quantitat de músics que l’escola de L’Entusiasta ha repartit per bandes, orquestres, conservatoris, 
instituts i col.legis de tot arreu? La nostra obsessió és continuar el camí de perles que ens ha guiat fins on estem, 
donant-li màxima prioritat a l’Escola de Música, que és d’on la nostra Banda es nodreix per perdurar amb el 
temps.

      Des de La Directiva de la S.M L’Entusiasta vos animem a que ens ajudeu a  aconseguir que aquests primers 
125 anys de vida siguin solament l’inici d’un fantàstic viatge junts. Així ha estat i així estarà mentre tinguem el 
vostre recolzament.  Parafrasejant al filòsof alemany Friedrich Nietzsche, acabem aquesta entrada amb una de les 
seves cèlebres cites: “Sense música, la vida seria un error”.

Directiva S.M. L’Entusiasta





S.M. l’Entusiasta (125 anys 1890 - 2015) - 11 
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     La Societat Musical l´Entusiasta de Benifairó de la Valldigna està considerada com 
una de les institucions musicals amb més tradició, prestigi i solera, tant dins com fora de 
la Comunitat Valenciana, i com diuen els seus estatuts, és una societat cultural sense ànim 
de lucre, l´objetiu de la qual és el conreu de la música en totes les seues facetes. Fruit 
d´aquesta llavor al llarg del temps, s´ha potenciat la cultura i el nivell musical del poble, 
essent també un fenòmen educacional.

      Basant-me en aquestos fets, he escrit aquest llibre que vostè te a les seues mans, el qual és 
el resultat d´un treball de recopilació que he dut a terme durant molt de temps, amb molta 
il·lusió, dedicació i passió per la banda del meu poble. Recollint dades, vora 80 fotografies 
i 120 retalls de diaris, noms i cognoms de tots els músics, directors i presidents, obres dels 
certàmens i premis rebuts des de la seua creació en l´any 1890, essent anomenada La Lira 
en 1927, i l´Entusiasta en 1928, nom que perdura fins l´actualitat.

     Ha estat sens dubte un treball dur, però realitzat amb molta dedicació. Amb aquest 
llibre he vist complit un gran somni, la culminació d´un treball recopilatori de la meua 
banda de Benifairó, el qual ha comptat amb nombroses aportacions de gent amant de la 
música i de la història de la nostra societat.

     Vull expressar el meu agraïment a totes eixes persones que m´han ajudat a fer 
aquest llibre, amb l´aportació de les dades històriques, amb la correcció del text, amb 
les fotografies i la confecció de la llista dels músics, directors, presidents i premis als 
diferents certàmens. Entre tots hem contribuït a la realització d´aquest llibre, on quedarà 
plasmada, per a sempre, la història de la SM l´Entusiasta de Benifairó de la Valldigna.

     Per últim, vull dedicar aquesta publicació, a una “personeta” al que tots hem de 
considerar com un dels “grans entusiastes”, al meu sempre recordat Pepito Alemany, 
que allà on estiga estarà orgullós també d´haver format part de la història de la nostra 
societat. El seu record sempre em dona ànims per a seguir treballant en benefici de la 
meua benvolguda banda.

Gràcies a tots i Fem Banda.

ESCRIT DE L´AUTOR DE LA RECOPILACIÓ DEL LLIBRE
“SM. L´ENTUSIASTA 125 ANYS

1890-2015 FENT BANDA”
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1890-2015
125 ANYS FENT BANDA

Història de la Societat Musical l´Entusiasta
Benifairó de la Valldigna





S.M. l’Entusiasta (125 anys 1890 - 2015) - 17 

Història de la Societat Musical l´Entusiasta
Benifairó de la Valldigna

     La història de la formació i creació de la nostra banda es remunta al segle XIX, concretament 
a l´any 1890, quan un grup d´amics del poble començaren a sentir afició per la música. Entre 
ells, i durant les feines quotidianes de l´època, taral·lejaven algunes frases melòdiques, encara 
que quasi ningú tenia coneixement del solfeig. 

     Era tanta l´ànsia musical d´aquests joves amics que varen arribar, emportats per la gran 
il·lusió de poder tocar algun instrument, a intentar fins i tot a fabricar-se´ls ells mateixos, 
amb uns quants tubs de cartó per a la part melòdica, i amb paelles, calders i alguns atuells 
sonors com  acompanyament rítmic. Amb tot això, només pretenien cultivar el seu gust per 
la música.

     Prompte començaren a sentir-se les seues melodies en qualsevol lloc del poble, i a base de 
moltes hores d´assaig, pogueren aconseguir en 1896 formar una “xaranga” que en les festes 
amenitzava les carreres de vaquetes, focs d´artifici i llançament de globus aeròstats (acta del 
ple de l´Ajuntament del 11-10-1896, signatura JIA 4/14 del AMB) i a la qual li varen posar 
el nom de Música Sorda.

Descripció de l´Acta
Acta del Ple de l´Ajuntament de Benifairó de la Valldigna 

sessió ordinària del 11 d´Octubre de 1896
Signatura JIA 5/10 del AMB

El Ayuntamiento acordó que siguiendo la costumbre de años ante
riores se celebren en esta población las correspondientes fiestas desde el dia

veinte al veinte y cinco del actual, durante los cuales se verifi
caron corridas de vaquillas, fuegos artificiales, colgaduras, ilumi

naciones, animándolas con música y dulzaina...........
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     Al pas del pas del temps,  aquest joves conegueren el Mètode de Solfeig d´Hilarión 
Eslava de 1846, i amb paciència aprengueren a entonar les notes musicals de l´escala i a 
solfejar les lliçons. Llavors començaren a buscar la forma d´obtenir ingressos per a la compra 
d´instruments. En primer lloc, aquests ingressos foren aportats pels mateixos components del 
grup. Més tard s´arreplegaren donatius per les cases del veïnat, i tot el  que varen recollir ho 
destinaren a la compra d´uns quants instruments procedents d´un poble de la comarca de la 
Safor. Alguns d´aquests instruments eren de segona mà i a més a més eren uns models molt 
antics (fins i tot hi havia clarinets de tretze claus).

     Amb la compra d´instruments i la il·lusió d´aquests joves músics, es creà l´any 1910 una 
formació musical amb 17 components, el director de la qual fou Francisco Banyuls, “Mestre 
Barret”. Aquesta formació realitzà concerts els diumenges a la plaça major del poble (acta 
del ple de l´Ajuntament del 07-08-1910, signatura JIA 5/10 del AMB).

Descripció de l´Acta

Acta del ple de l´Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna 

sessió ordinària 07 d´Agost de 1910
Signatura JIA 4/14 del AMB

Se pagaron con cargo imprevistos ciento ochenta
y dos pesetas cincuenta céntimos a Don Joaquin Pérez
Machí como depositario de los fondos de la banda de 
música de este pueblo y como gratificación a dicha 

banda por haber dado conciertos en la plaza mayor en 
los domingos, durante el primer semestre de este año.

     En el període dels anys 1920 a 1927 es creà la primera 
formació musical de 32 músics amb el nom de La Lira, essent el seu president i principal 
impulsor Victor Pellicer Fons, qui, amb la directiva, obrí una inscripció de socis amb una 
quota de 0´15 cèntims al mes. Poc després, i a proposta de la directiva, socis i simpatitzants, 
i també gràcies a l´esforç de tot el veïnat, es va aportar el suport econòmic necessari per a 
la compra de 15 a 20 instruments (tò brillant), i es pren la decisió de posar la responsabilitat 
d´un director al front de la formació musical. Des d´aquell moment comença la tasca com a 
director del veí del poble Bautista Pellicer Blasco “Mestre Roig”, que fou també un destacat 
músic.

     Aquesta formació musical denominada La Lira, realitzava concerts tots els diumenges, 
des del dia 29 de Juny (Sant Pere) fins a set diumenges seguits. Els concerts es celebraven 
a la plaça del poble. Les peces que s´interpretaven eren els pas-dobles “Todo son nubes”(R. 
Sanjosé), “Lope”(G.Pastor), “Xé”, “Bajo la doble águila”, “Por España”(B.Miranda)...i 
les obres “Un dia en Calatayud”(P.Luna), “La leyenda del beso”(Soutullo i Vert), “La 
Dolorosa”(Serrano),”El Regimiento”, “La Rápida”... També tocaven en les festes de moros i 
cristians d´Alcoi i a les falles de Gandia.
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    L´any 1928 es té constància de la creació de la Societat Musical L´Entusiasta, nom que li 
va assignar el soci núm. 1 i secretari de l´entitat Francisco Richart Iñigo, i que perdura fins 
els nostres dies. 

(L´ENTUSIASTA – EL NOM)

Denominació de l´Entusiasta: 1928
 
     En la celebració de la Setmana Santa del dia 1 d´Abril de l’any 1928, va ser definitivament 
constituïda la nostra societat musical. Va ser D. Francisco Richart Iñigo qui va assignar el nom 
de “L’Entusiasta” a l’entitat musical benifaironera. Un adjectiu molt apropiat, ja que animava 
a eixos “entusiastes” músics a seguir sempre endavant, sobreposant-se a les dificultats. Aquest 
és el nom que perdura fins a la data. 
                               

 D. Francisco Richart Iñigo: 1895-1987 
 
     Naix l’any 1895 a Benifairó de La Valldigna. Va ser secretari de l’Ajuntament des de l’any 
1912 fins a la seua jubilació en 1962.
     Fou cronista de la localitat durant gran part de la seua vida, i des de l’any 1970 fou també 
l´autor de diversos articles en el llibre de festes de la localitat, tasca que va mantindre fins a 
la seua mort en 1987.  
    També va ser col·laborador durant anys dels diaris Levante El Mercantil Valenciano, Las 
Provincias, El Amanecer de Crevillent (1919), El Noticiario de València (1927), Valldigna 
(1932-33), El Valle (1933) i La Voz del Júcar d’Alzira (1970). 
     Va ser autor, junt al seu germà Antonio, de la lletra de la sarsuela “El Certamen”, amb 
musica del director de la banda Josep Pérez Ballester “Panotet”, i que va ser estrenada en el 
teatre de la societat musical l´Entusiasta el 4 de novembre de 1934.  
    En el concert del  30 de juliol de 1983, dins de la programació de les festes patronals, es 
va interpretar per primera vegada l’Himne a Benifairó, amb lletra del propi D. Francisco 
Richart Iñigo i música del compositor Lluís Blanes, que va ser cantat per un cor de Torrent 
i per alumnes del Conservatori de música de 
València, acompanyats pels musics de la societat 
musical l´Entusiasta.

D. Francisco Richart Iñigo
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HISTÒRIA DEL BAR EL MUSICAL

     L´any 1928, el senyor Benjamí Casanova Ferrando obrí un bar al carrer Cervantes núm.4. 
Com la seua gran passió era la música, volgué que la xicoteta banda que llavors  hi havia 
al poble tingueren un lloc on dur a terme els assajos, i deixà el local del seu bar perquè s´hi 
reuniren sempre. Per la qual cosa mai volgué cobrar-los res, ni tan sols la llum ni la neteja.

     També el senyor Benjamí comprà un piano, el qual era utilitzat per la banda en els 
seus assajos. Aquest instrument servia al mateix temps per amenitzar els teatres que es 
representaven a benefici de la banda. El piano el desplaçaven al cine, que era el local que 
empraven per a representar les obres teatrals, i també el portaven a la plaça on feien els 
concerts. Els músics varen assajar al bar del senyor Benjamí, anomenat des de principi “El 
Musical”, des de l´any 1928 fins al 1958 en que es tancà.

     L´any 1963 el senyor Basset tenia una casa en c/ Mestre Serrano, que volia vendre per 
150.000 pts a pagar en 5 anys a raó de cinc mil duros l´any. La banda no tenia un duro per a 
poder comprar-la, però els músics, en companyia del senyor Vicente Ferrando, molt amant 
de la música, i de José Vercher “Xuano” al front de la directiva, eixiren a tocar pel poble a 
arreplegar diners. Només en un diumenge s´obtingueren 60.000 pessetes, i així es va fer el 
tracte.

     Anys després, la casa del senyor Basset es vengué a Antonio Truli, membre de l´agrupació 
de La Lira. Amb aquests diners i alguns més es comprà el local on hui està el bar musical. 
Foren en total 300.000 pessetes les que es pagaren. Poc després també es varen adquirir uns 
terrenys situats darrere de la casa, per tal d´ampliar el local. En aquests terrenys és on avui 
està ubicat l´actual saló de concerts de la banda, que en el seu temps costà 14 milions de 
pessetes.

_________________
     
     En la festa de Santa Cecilia de l´any 1929, es va fer la benedicció de la bandera de la banda 
de música, que va ser brodada per la Srta Filomena Vercher Sarrió, a qui la directiva de la 
societat va fer entrega d´un quadre commemoratiu.

1929 - Benedicció Bandera l´Entusiasta
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     En abril de l´any 1931 va prendre possessió com a director de la banda José Pérez Ballester 
“Panotet”. Així mateix, en aquest any es va plantar la primera i única falla que ha hagut a 
Benifairó, la qual representava una fallera, i tenia per lema “Chino Chano, Chino Chano, ham 
de conseguir ¡carall! que les freses d´este vall es pórten en aeroplano”

     Prompte començaren a arribar els primers 
èxits de la banda per les seues participacions 
en diferents Certàmens: en l´any 1945 i sota la 
direcció de Vicente García Bou, s´aconseguí el 
1r premi del certamen musical de pasdobles en 
Carcaixent, i el 2n accèssit de pasdobles a la 
ciutat de València.

     En l´any següent, 1946, és guanya el 3r premi 
de pasdobles de la ciutat de València, amb la 
interpretació dels pasdobles “El Capitán” i 
“Casal Fallero”(Bernabé Sanchis).

     Durant els anys 1945 i 1947 es donaven classes de solfeig en un local que tenia l´Ajuntament 
damunt de la presó, avui desapareguda. Aquestes classes es donaven debades a tots els xiquets 
i xiquetes de la població. A poc a poc van passant directors per la banda L´Entusiasta. Des de 
l´any 1945 s´incorporà a la societat el director Antonio Chover, de Tavernes i poc després Rafael 
d´Algemesí, més conegut com “L´Auelet”, els quals estigueren fins a la fi de 1952.

     A partir de l´any 1953 la banda estigué sota les ordres de diferents directors, alguns d´ells 
músics de la mateixa banda, que agafaren amb tota la seua bona voluntat la “càrrega” de dirigir a 
l´agrupació. Així doncs, foren directors: Manuel Revert “el Marcaet” i Benjamin Esparza “el de 
Benimodo”. També fou director el músic de Benifairó Manolo Pellicer Vercher, més conegut com 
“el ti Manolo”, el qual tocava el requint, sent un destacat músic des de la formació de La Lira.

1944 - Dtor. Vicente García Bou

1945 - Dtor Vicente García Bou
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Benedicció de la nova bandera: 1954

     El 10 de març de 1954 va tindre lloc la benedicció de la nova bandera de la societat 
musical l´Entusiasta, que va ser brodada per la Sra Elvira Andrés, sent els padrins de 
l´acte la Srta Rosa María Richart Cuñat i el jove Vicente Alberola Cuñat. Es va organitzar 
una gran festa i es van fer multitud de fotos en l’Hospital Romero. A la cerimònia van 
acudir tots els veïns .
     La benedicció de la bandera va estar a càrrec del capellà D. Germán,  i va comptar amb 
l’assistència de les autoritats. Els padrins, l’Ajuntament i altres entitats van imposar a la 
bandera diversos corbatins commemoratius.

1956 - Dtor Manolo Pellicer Vercher - Ti Manolo -

1954 -  Benedicció bandera1954 -  Benedicció bandera

1945 - Diploma “Concurs de pasdobles” de València 1945 - Diploma “Concurs de pasdobles” de Carcaixent
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Acte d´homentage de la Benedicció : 2011

     Durant el transcurs de la celebració del concert 
de Santa Cecília 2011, es va fer un homenatge a les 
dos persones que en el seu dia actuaren de padrins 
en la benedicció de la bandera de la societat musical 
l´Entusiasta en l´any 1954. Així els veïns del poble Rosa 
María Richart i Vicente Alberola Cuñat, li van imposar 
un corbatí a la bandera de l´Entusiasta commemorant 
la cerimònia que es va realitzar 57 anys abans.
     L´acte va tindre lloc al Nou Auditori Municipal 
amb una gran afluència de públic, comptant-se amb la 
presència dels familiars dels homenatjats. Va resultar 
un acte molt emotiu, i, al acabar, es va servir un aperitiu 
per a tots els assistents. 
      

     També fou director de la banda José Serra Serra, “Pepe Rafaela”, fill de Benifairó i destacat 
músic de la primera formació de La Lira. Amb aquest director la banda obtingué el 3r premi 
de pasdobles en Xàtiva a l´any 1958, a mes de realitzar nombrosos actes dins i fora de la 
població.

     Durant els anys 1962 i 1963, la banda l´Entusiasta realitzà diferents actes en la població, 
i també va estar present en les festes de Moros i Cristians d´Alcoi, on s´allotjaven en cases 
particulars. No obstant això, els mateixos músics havien de portar-se el menjar de sa casa, 
ja que, a causa de la pobresa que hi havia, els alcoians només podien oferir-los un lloc per a 
dormir.

     Durant els anys 1964 al 1970, segueixen incorporant-se nous músics a la banda. Per 
aquestes dates es varen estrenar uns lluïts uniformes que donaren un especial colorit a la 
formació musical, sent molt aplaudides les actuacions pel poble de Benifairó, en els concerts 
que es donaven a la Plaça Major.

     A partir de l´any 1974 es fa càrrec de la banda l´Entusiasta el director José Bort Ramón, 
de Catarroja, que fou el vertader impulsor d´una gran fornada de joves músics, formats sota 
la seua direcció en l´escola de música. Molts d´ells han esdevingut músics professionals, i 
es troben repartits per tota la geografia espanyola. La seua professionalitat dóna renom a la 
societat.

2011 - Imposició corbatí bandera

1959 - Dtor José Serra Serra - Pepe Rafaela- en Alacant 1959 - Dtor José Serra Serra - Pepe Rafaela - en Simat de la Valldigna
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1964 - Dtor Manuel Revert - el Marcaet -

1964 - Dtor Manuel Revert - el Marcaet -1964 - Dtor Manuel Revert - el Marcaet -

1965 - Inauguració del Saló Musical Banda de Tavernes
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1973 - Dtor Manolo Pellicer Vercher - Ti Manolo -

1974 - Dtor Manolo Pellicer Vercher - Ti Manolo -

1964 - Grup Musical “Los Faraones”
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     També durant aquest any 1974, la junta directiva de la banda, va adquirir 40 nous instruments, 
quedant d´aquesta manera renovat tot l´instrumental.

     A partir de 1977 es fa càrrec de la banda un altre fill de Benifairó i destacat músic de la 
societat, Francisco Serra Llorca, conegut per “Paquito el Flare”. Anteriorment fou músic 
de la banda d´Eivissa i de la Banda Militar de Saragossa, i sota la seua direcció, la banda 
l´Entusiasta realitzà nombrosos concerts. És de destacar l´atenció especial que va prestar als 
joves músics, als quals el director intrueix en l´art de la direcció.

     L´any 1978, la junta directiva acordà estudiar la possibilitat de demanar un préstec per a 

fer una reforma en el local, consistent en cobrir el pati del mateix per així poder-lo ampliar. 
Era president en aquells moments Bautista Alberola Selfa.

     A la fi d´aquest any es fa càrrec de la banda el director Francisco Moral Ferri, i comença 
una època plena d´èxits i premis per a la banda, obtinguts en els diferents Certàmens als quals 
es presenta. 

1977 - Dtor Francisco Serra Llorca - Paquito Flare -
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     L´any 1979, s´elegeix president a Vicente Ferrando Vercher, destacat músic de la primera 
formació de La Lira, molt amant de la música i reconegut durant anys com un dels grans 
impulsors dels èxits de la societat. Des del seu càrrec i d´acord amb la directiva d´aqueix any, 
proposa l´adquisició del saló annex a l´actual local social, d´una extensió aproximada de 250 m, 
al preu de 4.000 pta/m, per tal d´habilitar-lo com a sala de concerts i altres actes.

     En aquest any la societat musical es presenta per primera vegada a un certamen de bandes. 
Al mes d´abril, en la ciutat de Cullera i amb 60 places. S´obtingué el 3r premi de participació 
i el 1r premi de la desfilada. També en el mateix any es presenta al certamen de Juliol de 
València, amb 50 places i en la 2a secció. Aquesta vegada es va obtenir el quart lloc.

     El 2 de desembre de l´any 1979 s´inaugurà el saló social de la banda, consistent en una 
sala amb 400 butaques, insonoritzada, aire condicionat, escenari de 77 metres quadrats per 
a orquestres de 100 places i una superfície de 400 metres quadrats, sent el seu cost de 12 
milions de pessetes.

     A la seua inauguració va assistir Enrique Peris (vice-president de la Diputació), i els 
directors i socis d´honor J. María Cervera Lloret, Rafael Talens i Arturo Montes, així com 
un nombrós grup de catedràtics i professors del Conservatori de Música de València, i també 
directors de les bandes de La Safor i La Ribera. En el concert inaugural es varen escoltar 
les actuacions de la Unió Musical de Canals, La Unió Musical d´Alzira, la Unió Instructiva 
Musical de Tavernes i la banda amfitriona, la Societat Musical l´Entusiasta de Benifairó.

     L´any 1980 la junta directiva aprovà la compra d´una màquina de projecció per al cine-club 
del saló musical, i estigueren projectant-se pel·lícules durant algun temps. Al llarg d´aquest 
any, la banda l´Entusiasta es presenta al Certamen de Cullera, en el qual s´obtingué el 3r 
premi de participació i 1r de desfilada. Així mateix, es presentà per primera vegada en la 
secció primera del Certamen de València amb 60 places, i obtingué el 5é premi.

1980 - Dtor Francisco Moral Ferri
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     L´any 1981 la banda es presenta 
novament al Certamen de Cullera, 
obtenint el 2n premi de participació i 1r 
de desfilada.

      També en el mateix any, la banda 
l´Entusiasta es presenta al Certamen 
Internacional de bandes de València 
en la primera secció, aconseguint per 
primera vegada en la seua història el 
1r premi i Menció d´Honor, en lluita 
amb sis societats musicals de renom i 

s´obtingué la màxima puntuació de totes les bandes participants, sent un esdeveniment molt 
celebrat per tots els habitants del poble.

Poc després del certamen, la junta directiva felicità els músics pel premi aconseguit amb la 
següent nota: “Queremos felicitar al director y músicos por el 1r Premio conseguido en la 
primera sección. En atención al galardón conseguido, se dará un vino de honor y una paella, 
para celebrar este gran acontecimiento. Con ello queremos honrar a los músicos y director 
de la misma manera con que ellos han honrado a su pueblo. Con su sacrificio han puesto el 
nombre de Benifairó en uno de los primeros lugares de la provincia en el arte musical. Este 
gran acontecimiento pasará a la historia de Benifairó de la Valldigna”.

1981 - “Diario de Valencia”

1979 - “Levante EMV”

1981 - Diploma certamen de València
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     L´any 1982, la banda es presentà per primera vegada al Certamen Internacional de bandes 
Ciutat de València en la Secció Especial B. S´obtingué una meritòria Menció Honorífica.

          
          

E En 1983, la Societat Musical es 
presentà de nou a la Secció Especial 
B del Certamen Internacional de 
València, obtenint igualment una Menció Honorífica. Durant aquest any, en el concert de 
festes patronals, s´estrena el pasdoble “Benifairó de Valldigna”, cantat per un cor de Torrent i 
alumnes del Conservatori de València. Els autors del pasdoble foren Francisco Richart Iñigo, 
secretari durant molts anys de la societat, que compongué  la lletra, i Luis Blanes Arqués, 
catedràtic del Conservatori Superior de Música de València, autor de la música. A l´octubre 
d´aquest mateix any, la banda és presentà al Certamen de bandes de Ceheguin (Murcia) i 
aconseguí el 1r premi i Menció d´Honor.
     En 1984, la banda l´Entusiasta es presentà al Certamen Internacional de bandes de música 
Ciutat de València, en la secció Especial B, i aconsegueix un meritori 1r premi de puntuació.
 Aquest mateix any la directiva i els músics acorden la participació el proper any al Certamen 
Internacional de bandes a la ciutat de Kerkrade (Holanda), i és començà a treballar en la 
recaptació de fons econòmics per al citat esdeveniment, com rifes, loteries, jocs d´atzar.....etc.

     L´any 1985, la junta directiva i els músics, estan 
ocupats de ple en els preparatius per al Certamen 
de Kerkrade (Holanda), i la directiva acorda enviar 
una carta al Palau de la Sarsuela (Madrid) dirigida 
a S.M. la Reina Sofia, informant-la del viatge de 
la banda a Holanda i demanant-li ajuda econòmica. 

1985 - Dtor Francisco Moral Ferri en Kerkrade (Holanda) 1985 - Dtor Francisco Moral Ferri en Kerkrade (Holanda)

1984 - Diploma certamen de València

1984 - “Valencia-Fruits”
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També se li envia un disc i un vídeo de l´actuació de la banda en el Certamen de València-84 
(1r Premi Secció Especial B). Poc després es rep contestació de la Casa Reial donant gràcies 
pel disc i el vídeo, però manifestant que no disposaven de fons suficients, que es tindria en 
compte.....A l´abril d´aquest mateix any la banda l´Entusiasta hagué de suspendre un concert 
patrocinat per l´Ajuntament dins de la “Campanya contra el Càncer”, per haver rebut una 
telefonada anònima, en la que s´advertia de la col·locació d´una bomba al saló musical. El 
concert suspès es realitzà el mes de juny.
     Al juliol d´aquest mateix any 1985, es realitza el viatge a la ciutat holandesa de Kerkrade 
, per a participar amb 120 músics en la màxima categoria secció- concert, aconseguint-se el 
1r premi de puntuació i un Diploma. A més a més, s´obtingué el 2n premi en la desfilada.

     L´any 1986 s´elegeix president a Antonio Cuñat Gil, per dimissió de l´anterior president 
Vicente Ferrando Vercher a causa de la seua malaltia, sent nomenat aleshores, president 
honorari.
     La societat musical participa aquest any al Certamen Ciutat de València, en la secció 
Especial B, aconseguint un honrós 2n premi. El mes de setembre els músics decideixen per 
votació donar-se un descans en la participació als Certàmens i acorden no hi acudir, la qual 
cosa quedà decidida amb el següent resultat: Vots a favor d´anar al certamen 10, i Vots en 
contra 37.

     El mateix any es comprà la casa situada al c/ Mestre Serrano 10, per estar al costat del 
local de la societat i poder així ampliar-la en un futur. Aquesta casa és actualment la seu de 

les noves aules de música. També a finals d´aquest any s´elegeix, com a mostra de l´activitat 
musical de la banda, a Juan Bta Pérez Selfa, músic de la mateixa, per al càrrec de delegat 
comarcal de La Safor, en una reunió celebrada al saló d´actes de la societat.

     El mes d´abril de 1987, es fa càrrec de la 
direcció de la banda José Emilio Ferrando 
Peris, fill de Benifairó, clarinetista i professor 
del Conservatori de Música de Saragossa.

     Amb aquest nou director s´inicia una nova 
època per a la banda, en la qual els músics 
decideixen per unanimitat no participar en el 
certamen de València, per a poder descansar 
després d´haver-se presentat tants anys 
seguits.1989 - Dtor José Emilio Ferrando Peris

1989 - Diploma certamen València
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     Arrel d´aquesta decisió, la societat musical deixa de participar als anys 1987 i 1988 en cap 
certamen, però segueix desenvolupant una amplia activitat dins i fora de la població.

     Així arribà l´any 1989, en el qual la banda es presenta de nou al Certamen Internacional de 
Bandes de la Ciutat de València, en la secció primera, obtenint el màxim guardó, és a dir, el 
1r premi i Menció d´Honor.

     El mateix any és elegit president José Alberola Vercher, com a resultat de la votació de la 
junta directiva en absència de la junta rectora, que substituí a la junta directiva de l´any 1986.          

     L´any 1990 es realitza la junta extraordinària de la directiva i dels socis, com sempre a 
principis d´any, i en ella és elegit president en funcions Jesús Alberola Llorca, músic de la 
banda.
     L´any 1991 la banda l´Entusiasta es presenta al Certamen de bandes de la ciutat alacantina 
d´Altea, en el qual s´aconsegueix el 1r premi, i en aquest mateix any és elegit president de la 
junta directiva de la societat, en l´única candidatura presentada, el soci i músic de la banda 
Antonio Díaz Ferrando.

     Ja en l´any 1992, la societat musical l´Entusiasta es presenta al Certamen Ciutat de València, 
en el qual s´obté el 1r premi en la secció primera, amb la interpretació de l´obra de lliure 
elecció “En los tiempos en que los reyes  iban a la guerra”, de Holsinger, la qual captivà els 
espectadors de tal manera que tota la plaça de bous s´alçà en peu aplaudint durant quasi cinc 
minuts la gran interpretació de la banda, protagonitzant la que fou la gran ovació de la nit.

1992 - “Levante EMV”
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     Aquest mateix any i en el concert de la campanya “Retroben la nostra Música”, s´interpretà 
el pasdoble “El Mercantil Valenciano” de Miguel Villar.

     L´any 1993, s´apuntà la idea en la Junta General de Socis de realitzar la quota mitjançant 
domiciliació bancària, s´aprovà la proposta i així segueix cobrant-se a hores d´ara.

     A la fi d´aquest mateix any, la junta directiva adopta la idea d´iniciar un cicle de directors 
invitats per a que es fagen càrrec de la banda, amb la finalitat de poder elegir-ne a un d´ells 
per a suplir la baixa del director José Emilio Ferrando Peris, qui per assumptes professionals 

1994 - Dtor José Emilio Ferrando Peris en Mestalla

1993 - “Levante EMV”
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1994 - passacarrer concert de festes, Dtor Richart Scott Cohen

1994 “Levante EMV” / “Las Provincias” / “Crònica”
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no pot continuar fent-se càrrec de la banda. Aquesta iniciativa comença amb el primer 
dels directors convidats, el professor de percussió de la banda José Castelló Rizo, amb qui  
l´Entusiasta acudeix a la ciutat francesa de Redessan per a realitzar dos concerts, amb motiu 
de la visita de les autoritats municipals a aquesta ciutat per a celebrar l´agermanament entre 
les dues poblacions.

     El concert de Santa Cecília d´aquest any fou dirigit pel director convidat Arturo Mascarell 
Bodí, director de la banda de Xest. Finalment, per al concert de Fi d´any es compta amb la 
presència del nou director convidat Francisco Alberola Gil, músic component de la banda 
l´Entusiasta i director de la banda d´Ayna (Albacete).

1995 - Dtor Arturo Mascarell Bodí

1995 - Dtor Arturo Mascarell Bodí
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Director Richart Scott Cohen amb Pepito

1995 - “Levante EMV”
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     A principis de l´any 1994, la banda fou dirigida per un altre director convidat, el nord-americà 
Richard Scott Cohen. Per un altre costat i novament amb el director José Emilio Ferrando 
Peris, la banda acudeix al Certamen de Marxes de Processó, ciutat d´Elx, on s´obtingué el 2n 
premi. També s´acudeix a l´estadi de Mestalla de València, en els prolegòmens del partit de 
futbol de primera divisió València-Sevilla

     A partir del mes d´abril, es fa càrrec de la banda José Antonio 
Martínez Lerma, director de la Coral Renaixença de Villalonga, sent 
reemplaçat novament pel director nord- americà Richard Scott Cohen, 
qui és ratificat per la directiva fins a finals d´any.
L´any 1995, és elegit president de la societat Jesús Bernat Vercher, qui, 

amb la seua directiva, es planteja l´opció de comptar amb un director 
titular de la banda, i es 
nomena Arturo Mascarell 
Bodí, natural de Cullera i 
músic de l´Ateneo Musical 
de la localitat de La Ribera. 
Aquest mateix any i en 
les festes patronals de la 
població, s´interpreta 
l´Obertura 1812 de 
Tchaikovsky, acompanyada 
de les campanes de l´Església 
i de focs d´artifici, sent un 
concert molt recordat pels 
habitants del poble.

1996 - Inundacions Saló Musical

1996 - “Levante EMV”
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     També mereix una especial menció el 
concert homenatge qui s´oferí a Vicente 
Ferrando Vercher, soci núm 1 de l´entitat i 
president durant molts anys de la banda.

     L´any 1996, la junta directiva de la societat 
musical decideix formar la banda juvenil 
i nomena com a director a Alexis Plana, 
músic de la banda i professor de trompeta de 
l´escola de música. Així mateix, la directiva 
acull tres d´objectors de consciència, joves 
que tenen que realitzar la Prestació Social 
Substitutòria (PSS), i que realitzaran 
diferents tasques a la societat.

     

L´agost d´aquest any, la banda participa en un 
concert en Ayna (Albacete), dirigit per Francisco 
Alberola Gil, director de l´Agrupació Musical 
“Fuentes Escondidas” d´aquesta localitat 
d´Albacete.

     L´11 de setembre d´aquest any, la localitat 
de Benifairó pateix les inclemències del temps 
amb unes fortes pluges que ocasionen greus 
inundacions en tota la població, i que afecten 
greument al saló musical de la banda, on 
arribà el nivell d´aigua fins a una altura d´1,5 
metres. Es varen produir importants destrosses 
en l´instrumental, l´arxiu i les partitures. 
Immediatament començaren les tasques per a la 
recuperació de tot el material afectat, el dany del 
qual és avaluat en uns 27 milions de pessetes.

1996 - Inundacions Saló Musical 1996 - Inundacions Saló Musical

1996 - “Levante EMV”

1997 - “Levante EMV”
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     També durant aquest any, la junta directiva decideix implantar una orquestra de Cambra, 
que serà dirigida per Marina Bellver.

     Poc després, es dóna la resolució del perit del Consorci de Compensació i Assegurances, 
el qual proposa pagar a la societat la quantitat d´11,5 milions de pessetes com a compensació 
per les pèrdues en la riuada del mes de setembre.

     A principis de l´any 1997 dirigeix la banda en qualitat de director convidat José Javier 
Ricart Fons, director de la banda del Palmar (València).

     La junta directiva de la banda realitza la primera presa de contacte amb l´aparellador per 
a la construcció de noves aules en el local annex al saló musical. A finals d´any comencen 
les obres. També s´aprova realitzar unes millores en l´actual saló, que correran a càrrec de 
l´Ajuntament. Poc després, el president de la banda, després d´unes llargues negociacions, 
aconsegueix una subvenció de 2 milions de pessetes per part de la Diputació de València de 
la partida VI dels pressupostos, per a la construcció d´aules.

     El mes de setembre del any 1997, s´aprovà el conveni amb l´Ajuntament de la localitat, 
i s´acorda que aquest invertirà en la reforma del local, a canvi de que puga fer ús d´ell per a 
actes culturals i altres. També durant el mes de setembre, els alcaldes i regidors de cultura 

1997 - “Levante EMV”
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dels quatre pobles de La Valldigna (Barx, Benifairó, Simat i Tavernes), aproven demanar la 
composició d´una obra musical per a festejar l´Any de la Valldigna, que es celebrarà el proper 
any. Es decideix encomanar aquesta obra al catedràtic d´harmonia i compositor de Cullera, 
Rafael Talens Pelló, el qual compon la “Suite Valldigna”, per a l´esmentada ocasió.

1998 - Dtor de les 4 bandes Rafael Talens Pelló  en Concert commemoratiu 700 anys Valldigna

1998 - Dtor Arturo Mascarell Bodí en sala Iturbi Palau Música de Valencia
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1998 - “Levante EMV”

1998 - “Levante EMV”
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     L´any 1998 dimiteix per problemes personals l´actual president, i n´és elegit fins al final de 
la campanya anual Benito Peris Fons, músic també de la banda.

     El compositor Rafael Talens Pelló fa entrega als quatre alcaldes dels pobles de La Valldigna, 
en un ple extraordinari, de la seua obra, “Suite Valldigna”, que consta de tres temps (Alfàndec, 
Cistercencs, Renaixença), i que és estrenada el 5 d´abril, a les portes del Monestir de Santa 
María de La Valldigna, per una macro-banda formada per 250 músics de les quatre poblacions 
valldignenques, sent dirigida pel seu autor.

     Aquest mateix any, la banda l´Entusiasta es presenta al Certamen Ciutat de València, en la 
secció primera, aconseguint un meritori 1r premi de puntuació.

     El mes de setembre és elegit pels músics com a nou director de la banda José Javier Ricart 
Fons, que també s´ocuparà de la funció de director de l´escola de música.

     També en aquest mes es celebra la I Trobada de bandes La Safor-Valldigna, amb diferents 
actes culturals i institucionals, en la qual participen prop de 2000 músics, repartits en quatre 
grups que actuen en els quatre pobles de La Valldigna.
     Poc després, es celebra el concert de Santa Cecília (en el qual la societat aporta la quantitat 
de 30.000 pts, per als afectats de l´huracà Mitch) i el concert de Nadal, en homenatge al músic 
i ex-director José Serra Serra “Pepe Rafaela”, mort feia poc de temps.
     L´any 1999 es celebra una junta extraordinària de socis en la qual resulta elegida una nova 
directiva de la societat, encapçalada pel president Enrique Pérez Gil. En la junta s´informa 
també que existeixen en l´actualitat 245 socis en l´entitat.

1999 - Dtor José Javier Ricart Fons en sala Rodrigo Palau Música de Valencia
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1999 - “Levante EMV”

1999 - “Levante EMV”
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     En aquest mateix any, la banda realitza un concert a la sala Iturbi del Palau de la Música 
de València, dins de la programació de concerts Primavera-99, com a colofó i tancament als 
actes commemoratius del 700é aniversari de la fundació del Monestir de Santa María de La 
Valldigna, i en representació de les quatre bandes de música valldignenques.
     El 3 de Juliol de 1999 es realitza la II Trobada  de bandes de música de La Safor- Valldigna 
a la ciutat d´Oliva, amb motiu de l´Any Maians- Centelles, la qual reuneix a 1.500 músics que 
interpreten l´obra “Raval i Vila” del compositor olivenc Josep Climent. També es realitzen 
diferents actes culturals i institucionals.

     Poc després, la societat musical es desplaça a la ciutat tarraconense d´Amposta, en la 
qual realitza un concert. S´aprofita també el viatge per a desplaçar-se al parc temàtic de Port 
Aventura i per fer un viatge amb vaixell pel delta de l´Ebre.

     Al mes de desembre, en el concert de Nadal, la banda realitza un concert homenatge als 
quatre músics que encara continuaven amb vida i que formaren part de la primera formació 
musical denominada La Lira.

     També durant el transcurs del concert de Nadal, es realitza la presentació del “Llibret 
de l´Entusiasta”, realitzat pel músic de la banda Benet Peris, i s´interpreta l´obra “Fin del 
Milenio” de Manuel Berna, que fou composta expressament per a aquesta ocasió. Després del 
concert de Nadal, foren inaugurades les noves aules de l´escola de música de la banda “Pepe 
Rafaela”, amb l´assistència de les autoritats municipals i dels familiars de l´ex-director de la 
societat.
     L´any 2000 es presenta, en la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, l´Orquestra 
Simfònica “La Safor”, de caràcter comarcal, i que compta amb la col·laboració de la secció 
comarcal de la Federació de Bandes, i que consta de tres formacions: Banda Simfònica, 
Orquestra Simfònica i Cors.

     Pel que respecta a la banda l´Entusiasta, aquesta realitza en el mes d´abril un concert baix 
la direcció del mestre titular José Javier Ricart Fons, en el qual s´interpreten les peces que 
seran l´obra obligada i la de lliure elecció en el Certamen de Cullera que es celebrarà a finals 
del mateix mes d´abril. A aquesta 52a edició de l´esmenat certamen, la banda benifaironera 
obté el 3r premi de puntuació i Diploma acreditatiu de la seua participació.

2000 - “Levante EMV”
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     Poc després d´haver-se 
presentat al certamen de 
Cullera, deixa el seu càrrec 
l´actual director, i la junta 
pren la decisió d´iniciar 
un nou cicle de directors 
convidats (com ja feu en el 
seu dia la junta directiva de 
l´any 1993) , amb la finalitat 
de poder elegir-ne un d´ells, 
que ocuparà així la plaça de 
director titular.

     A partir del mes de maig, 
es fa càrrec de la banda 
l´Entusiasta Miguel Molina 
Ruiz, natural de Quart de 
Poblet, el qual dirigeix 
el concert de les festes 
patronals de la població 
celebrat el 30 de juliol en el 
Carrer Ample.

      Poc després, i en aquest mateix any 2000, la banda 
benifaironera realitza un parèntesi en els seus assajos fins a 
principi del mes d´octubre, quan s´hi fa càrrec un nou director 
convidat, José Grau Benedito, natural d´Alzira.

     També en aquestes dades s´inicia el curs de solfeig i 
instruments en l´escola de música “Pepe Rafaela” de la 
banda.

     El concert de Santa Cecília es va celebrar el passat 24 
de Novembre, i durant l´esmenat acte es varen incorporar 6 
nous joves músics a la banda.

     La directiva de la banda l´Entusiasta que presideix José 
Ribelles, decideix que siga també José Grau Benedito, el 
director de la Ribera Alta, qui realitza també el concert de 
Nadal, amb el qual conclouen els actes musicals de la banda 
en el exercici del 2000.

     L´any 2001, es fa càrrec de la banda a partir del mes de 
gener, un nou director convidat, Teodoro Aparicio Barberán, 
natural de Énguera, el qual s´estrena com a director en el 
concert del  mes de març.

2000 - “Levante EMV”
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          Poc després, la banda es desplaça a València per a participar 
en les festes a Sant Josep. I en acabar aquestes, es fa càrrec de la 
mateixa un nou director convidat, Vicente Tortosa Palop, natural 
de Xella, el qual dirigeix la banda en el concert del mes de maig.

     Al mes de juliol d´aquest mateix any, la banda l´Entusiasta realitza 
dos festivals: el primer d´ells al Monestir de Santa María de La 
Valldigna, i el segon al saló d´actes de la mateixa societat, participant 
també en aquest darrer festival, la banda d´Amposta (Tarragona).

2000 - “Levante EMV”

2000 - “Levante EMV”
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     Poc després, es celebra el concert de les festes patronals de la població, i en aquest 
esdeveniment, es fa la presentació del nou director titular de l´Entusiasta Vicente Tortosa 
Palop, que fou elegit per part de la junta directiva de la societat junt als músics de la banda.

     Després del parèntesi del mes d´agost, la directiva de la banda l´Entusiasta rep la 
notícia de que el director Vicente Tortosa Palop ha presentat la seua renúncia al càrrec, per 
incompatibilitat amb el seu horari professional i per motius personals.

     Per tant i davant d´aquest fet, la junta directiva de la societat decideix nomenar un nou 
director Ferran Miralles Martínez, natural de Xàtiva, el qual es farà càrrec de la banda en els 
actes programats per la directiva fins a l´acabament de l´any.

     La banda juvenil de l´Entusiasta realitza en el mes d´octubre un festival comarcal al Grau 
de Gandia, i un altre festival junt a la banda juvenil d´Oliva al seu propi saló d´actes.

2001 - Dtor Vicente Tortosa Palop en concert de festes

2001 - concert al Auditori, Dtor Ferrán Miralles Martínez
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     Al mes de novembre es celebra la tradicional setmana cultural en honor a Santa Cecília, i 
al mes de desembre el concert de Nadal, el 29 d´aquest  mateix mes es presenta al saló d´actes 
de la societat el llibre “L´Entusiasta Història de la Societat Musical” de Benet Peris, on es 
està recopilat l´historial de la societat des de la seua fundació en 1890 fins aquest any.

     Pel que fa a l´any 2002, la societat musical 
l´Entusiasta, realitza el primer concert de 
l´any en el mes de març, en el seu saló 
d´actes, i repeteix el mateix programa de 
concert el dia 9 del mateix mes en la sala 
Iturbe del Palau de la Música de València, 
dins de la programació de concerts de 
primavera.

     En el citat esdeveniment musical, la banda 
benifaironera estrena de manera oficial 57 nous 
uniformes dels músics, quedant renovats els 
mateixos des de l´any 1.985, data en què es va 
acudir al Certamen Internacional de bandes en 
Kerkrade ( Holanda ).

     D´altra banda, el dia 14 de març del 
present any passarà a la història de la 
societat, ja que es realitzà una junta general 
extraordinària, i en un dels seus punts, 
s´acordà per unanimitat dels socis presents 
la cessió per conveni amb l´Ajuntament del 

2002 - Revista“Crònica”

2002 - “Levante EMV”
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saló d´actes de la banda, perquè este puga fer ús del mateix en tots els actes culturals i oficials 
que considere oportú; a canvi, la societat rep la casa situada al costat del propi saló musical 
i col·lin-dant amb l´escola de música “ Pepe Rafaela “, més una sèrie de reformes i millores 
en l´auditori de concerts de la banda. Este intercanvi beneficia a les dues entitats, ja que la 
banda l´Entusiasta continuarà fent ús dels locals, i l´Ajuntament farà les reformes necessàries 
en el saló musical. El consistori benifaironer aporta la quantitat de 60.000 euros i cedeix a la 
societat la propietat d´un local de 80 metres quadrats, situat en el carrer Mestre Serrano i que 
separa l´escola “ Pepe Rafaela “ i el Bar Musical.

     Les obres per a la construcció del nou saló 
musical van començar en el mes de juny, 
i en el mateix s´invertiran 360.000 euros 
per a la remodelació d´aquesta important 
infraestructura cultural. La Diputació de 
València aportarà prop de 150.000 euros, 
mentre que els 210.000 euros restants seran 
sufragats per l´Ajuntament de Benifairó. 
Una vegada finalitzada l´obra, Benifairó 
comptarà amb un ampli auditori musical 
amb capacitat per a 300 persones, a més 
de comptar amb camerinos, despatxos i 
magatzem, etc..., constituint una instal·lació 
moderna i preparada per a tot tipus 
d´espectacles i actuacions.

     En el mes de juliol, en les festes patronals, 
es va celebrar el XXVI Festival de Bandes 
de Música, amb la participació de la Unió 
Musical de Simat, la Unió Instructiva 
Musical de Tavernes i la S.M. l´Entusiasta.

2002 - Dtor Ferrán Miralles Martínez

2002 - Revista“Crònica”
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     En el mes d´octubre, s´inicien les classes de solfeig i instruments en l´escola de música “ 
Pepe Rafaela “ de la societat, amb la matriculació de 70 alumnes. També s´inicien els assajos 
de la banda l´Entusiasta després de la parada estiuenca, preparant la nova temporada musical

     A finals del mes de 
novembre, la societat 
musical celebra la 
festivitat de la patrona 
de la música Santa 
Cecília, i en el concert 
s´incorporen 9 nous 
músics en un apoteòsic i 
emotiu acte musical.

     Els actes d´aquest any 
de la societat musical 
l´Entusiasta de Benifairó 
de La Valldigna varen 
finalitzar el 26 de 
desembre, amb el ja 
tradicional Concert de 
Nadal, que es va realitzar 
en el saló d´actes de 
l´entitat, sent el últim 
acte que va acollir el 
saló  musical abans de 
les obres de reforma que 
començaran el proper 
any.

2002 -  Dtor Ferrán Miralles Martínez en concert de festes

2002 - Dtor Ferrán Miralles Martínez en concert de festes
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     En el any 2003, la banda 
benifaironera torna a canviar 
novament de director, després de 
causar baixa l´anterior, Ferran 
Miralles, per problemes personals, 
i es fa càrrec de la banda Didac 
Bosh Alcaina, natural de València. 
Va iniciar els seus estudis musicals 
en la banda Ateneo Musical del 
Puerto, i a més a més es titulat 
superior de clarinet. Així mateix 
compagina la tasca de director 
titular de l´Entusiasta amb la de 
director de l´escola de música 
Pepe Rafaela de la societat.

     El concert de presentació del nou 
director als socis i simpatitzants de 
la banda, va tindre lloc el passat 
17 de maig en el saló d´actes de 
l´entitat musical. Pel que fa al 
concert de les festes patronals, es 
va celebrar el 27 de juliol al Carrer 
Ample, i en el mateix es varen 
interpretar peces musicals de 
compositors que d´una manera o 
altra han format part de la societat, 
com ara Xavier Serra, Antonio 
Peris, Antonio Pellicer i Teodoro 
Aparicio.

     En el mes de setembre comencen 
les classes en l´escola de música 
Pepe Rafaela amb la matriculació 
de 70 educands, i la banda 
l´Entusiasta prepara el Concert de 
Santa Cecília que es celebra el 22 
de novembre, on s´incorpora a la 
banda un nou músic. Poc després 
es celebra l´últim concert de l´any, 
el 26 de desembre, Concert de 
Nadal, amb el qual es tanquen els 
actes d´aquest any.

2002 - Revista“Crònica”
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2003 - Dtor Didac Bosch Alcaina en concer de festes

2003 - “Levante EMV” 2002 - Revista“Crònica”
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     Els actes del any 2004 comencen amb el Concert de Primavera, que es va celebrar el 28 de 
febrer en el saló musical. En el mes de juny tenen lloc les audicions de final de curs per part 
dels alumnes de l´escola Pepe Rafaela de la societat. En juliol, la banda actua en la platja de 
Xeraco dins de la programació de les seues festes patronals, i poc després realitza el Concert 
de Festes, patrocinat per l´Ecxm. Ajuntament de Benifairó, qui va organitzar els actes de les 
festes´04.

2004 - Dtor Didac Bosch Alcaina

2004 -  Dtor Didac Bosch Alcaina en iglesia parroquial
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 Al mes d´octubre, es celebra en el saló musical de la societat un concert amb les bandes de 
l´Entusiasta i l´Unió Musical de Xeraco, que va ser l´últim abans de les obres del saló. A 
finals del mes d´octubre comencen les obres de remodelació del saló d´actes, i definitivament 
l´Entusiasta passa a assajar en les escoles públiques Jaume II el Just. El Concert de Santa 
Cecília es va celebrar el 27 de novembre en l´església parroquial Sant Joan Evangelista, i el 
tancament dels actes d´aquest any va ser el Concert de Nadal, també celebrat en l´església 
parroquial per les obres de condicionament del saló musical, que esperen estar acabades en 
el Nadal de l´any que ve.

     Els actes de la societat musical l´Entusiasta de Benifairó de La Valldigna en el any 2005 
varen començar el 10 d´Abril amb el Concert de Primavera, celebrat al carrer Ample i a l´aire 
lliure, per obres de remodelació del nou local social.
     
     Al mes de Maig es va celebrar la 3ª edició dels Premis Hermes ,instituïts per la Federació 

de Societats Musicals de la CV a la Safor-Valldigna, en 
la qual la nostra societat obtingué dos guardons: el premi 
a l´esforç per a Antoni Gil Tí Gilet, primer músic de la 
primera banda La Lira en l´any 1928, i el premi al músic 
veterà a Conxa Peris per ser la primera xica en formar 
part de l´Entusiasta en l´any 1972.

     El diumenge 8 de Maig es va celebrar novament, a 
l´aire lliure i al carrer Ample, un Concert Extraordinari 
on la societat musical l´Entusiasta va fer un homenatge 
als dos músics guardonats amb els Premis Hermes. El 20 
de Juny, es va celebrar a l´església parroquial l´Audició 
Fi de curs 04/05 dels alumnes de l´escola Pepe Rafaela 
de la societat. El 30 de Juliol, la banda va celebrar el 
Concert de Festes dins de la programació dels actes de les 
festes patronals de la localitat. Al mes d´Agost es varen 
acabar les obres de les dos noves sales de que disposarà 
la societat, la del primer pis per als assajos de la banda, 

i la sala de la planta baixa per a 
actes socials i reunions.

      El 7 de Setembre, va tindre 
lloc el primer assaig general 
a la nova sala, essent una fita 
històrica per a la societat musical. 
El 15 d´Octubre, es va celebrar 
a la mateixa sala un Concert 
d´Intercanvi Musical on varen 
actuar l´Unió Musical de Simat 
de La Valldigna acompanyada pel 
Cor Santa Maria de Valldigna, i 
per altra banda la Societat Musical 
l´Entusiasta.

2005 - Revista“Quinzedies”

2005 - “Levante EMV”
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     Durant la setmana del 20 al 27 de Novembre es varen celebrar els actes commemoratius 
de la patrona de la música, que varen finalitzar amb el Concert de Santa Cecília el dia 26. El 
17 de Desembre es va celebrar l´Audició de Nadal dels alumnes de l´escola de música. Els 
actes del present any conclouen el 26 de Desembre amb el tradicional Concert de Nadal que 
es va celebrar a l´església parroquial de San Joan Evangelista.

2005 - Revista“Quinzedies”

2005 - Revista“Quinzedies”
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2005 - Revista“Quinzedies”

2005 - “Levante EMV”

2005 - “Levante EMV” 2005 - Revista“Quinzedies”
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     Pel que fa l´any 2006, els actes de l´Entusiasta comencen al mes d´Abril amb l´entrega a 
la societat per part del compositor Luis Blanes Arqués de la suite simfònica “Homenatge a 
Benifairó”, composta per tres moviments: El Poble, El Pi i La Festa. 

     El 13 de Maig, i després de les actuacions de Falles i Setmana Santa, la banda realitza el 
seu primer concert de la temporada, el Concert de Primavera. El 27 de Maig, la sala d´assajos 
rep el concert del quartet de saxos “Mare Nostrum”, i el 16 de Juny es celebra l´Audició 
Fi de Curs dels alumnes de l´escola de música. L´1 de Juliol i dins de la setmana cultural i 
esportiva de Vilallonga, la banda realitza un concert junt amb l´amfitriona. El 22 de Juliol 
l´Entusiasta actua al XXV Festival de Bandes a la localitat de Simat de La Valldigna. El 30 
d´Agost, es celebra el Concert de Festes, on es rendix homenatge als dos músics guardonats 
amb els Premis Hermes 2006, José Bellver Vercher per una vida dedicada a la música, i Lola 
Blaya Serra con a música veterana. Al mateix acte reben homenatge els músics Juan Vercher 
Ferrando i Vicente Gil Cors per complir 50 anys de permanença a la banda benifaironera.

2005 - Dtor Didac Bosch Alcaina

2006 - “Levante EMV”
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2006 - Dtor Didac Bosch Alcaina en concert de festes

2006 - Revista“Quinzedies”
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     Els passats dies 13 i 15 
d´Abril, la societat musical 
viatja a la localitat de 
Sabiñánigo, en la província 
d´Osca, per tal de tornar la 
visita a la SM Chicotén dins 
dels Concerts d´Intercanvis 
Musicals.

     El 15 de Juny es fa 
l´audició de fi de curs dels 
alumnes de l´escola de 
música “Pepe Rafaela”, i els 

dies 7 i 8 de Juliol, es celebren dos Concerts d´Intercanvis Musicals a Benifairó i Daimús. 
El 15 de juliol, a la plaça Pintor Sorolla, la banda interpreta un Concert de pel·lícules, on es 
fa ressò dels Premis Hermes 07 per als músics José Bataller Cuñat (saxo tenor), Sergio Soler 
Pérez ( trombó de vares) i Inma Álvarez Serra (clarinet). El diumenge 29 de Juliol, i dins de 
la programació de les festes patronals de la localitat, es celebra el Festival de Bandes amb la 
participació de l´Entusiasta i la SIUM de Tavernes de La Valldigna.

     La setmana del 18 al 25 de Novembre, es celebren els actes de la festivitat de la patrona 
de la música, amb el Concert de Santa Cecília on s´incorporen tres nous músics a la societat 
musical.

2007 - Dtor Didac Bosch Alcaina en concert iglesia Monestir Santa María de la Valldigna

2007 - Dtor Didac Bosch Alcaina, foto de grup en Monestir de la Valldigna
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     Els actes d´aquest any finalitzen amb l´audició de Nadal dels alumnes de l´escola de 
música els dies 20 i 21 de Desembre, i amb el tradicional Concert de Nadal de la nostra banda 
el dia 26 a la sala d´assajos.

     Els actes del l´any 2008 comencen al mes de Gener amb l´elecció de la nova junta directiva 
de la societat, en la que fou elegit el músic de la banda Antoni Basset com a nou president de 
l´entitat.

2007 - “Levante EMV”

2007 - Revista“Quinzedies”
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     Al mes de febrer l´Entusiasta es presenta al Certamen Intercomarcal de Moros i Cristians 
de La Font d´Encarròs, on obté el 2on Premi.

     El 15 de Març la societat musical realitza el Concert de Primavera, que serveix com a 
presentació del nou director de la banda Salvador Blasco Magraner, natural de Benifairó, on 
va ingressar en l´Entusiasta l´any 1985 amb l´instrument de flauta. A més  ha optés els títols de 
composició, instrumentació i orquestració al Conservatori Superior de València, ha realitzat 
també un màster en musicoteràpia, així com d´història i ciència de la música a l´Universitat 
Catòlica de València.

2007 - Dtor Didac Bosch Alcaina en concert de festes

2007 - Revista“Quinzedies”
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      Els actes d´aquest any finalitzen amb el Concert de Nadal, que es realitza al nou Auditori 
Municipal - encara sense acabar i pendent de data d´inauguració – però la magnitud de l´acte 
fa que es realitzen per primera vegada en aquest grandiós escenari.

     L´any 2009, pel que fa als actes de la societat, començà amb la reunió de socis ordinària 
del mes de Febrer, on es va donar compte dels actes programats per aquest any tant per la 
Banda Jove com per a l´Entusiasta.

     En aquest mes, la Banda Jove actua a Benaguasil, concretament a la tenda d´instruments 
musicals Consolat de Mar, dins del cicle de Concerts de Bandes Juvenils que organitza 
l´esmentada seu de venda d´intruments.

2008 - Dtor Salva Blasco Magraner en La Font d’Encarròs

2008 - “Levante EMV”
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     Al mes de Juny es celebren les audicions de Fi de Curs dels alumnes de l´escola de música. 
Aquest mes naix la IES Band, formada per alumnes i professors dels instituts de Tavernes, 
vinculats tots ells a les formacions musicals de Benifairó, Simat i Tavernes.

     Al mes de Juliol, l´Entusiasta actua junt a la UM de Xeraco a la platja de la localitat de La 
Safor dins del cicle de Concert d´Intercanvis Musicals. Així mateix també ho fa a la Casa de 
Cultura de Tavernes amb un Concert d´Estiu organitzat per la Mancomunitat de La Valldigna. 
A més celebra el Concert de Festes al Nou Auditori Municipal.

     En Octubre es celebra el mateix Concert d´Intercanvis Musicals amb la participació de 
l´UM de Xeraco i l´Entusiasta al Nou Auditori Municipal.

     La setmana de la patrona de la música Santa Cecília es celebra del 14 al 22 de Novembre, 
en la qual es realitza el Concert de Santa Cecília i on s´incorporen 5 nous músics a la societat 
musical.

2008 - “Levante EMV”

2008 - “Levante EMV”
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     Els dies 22 i 23 de 
Desembre es celebren 
les audicions dels 
alumnes de l´escola 
“Pepe Rafaela” amb 
l´actuació de la Banda 
Jove, i el dia 26 del 
mateix, l´Entusiasta 
realitza el tradicional 
Concert de Nadal al Nou 
Auditori Municipal.

2008 - foto de grup al saló d´assajos Dtor Salva Blasco Magraner

2008 - “Levante EMV”
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     Els actes del 2010 de la Societat Musical l´Entusiasta, comencen amb el Concert de 
Primavera, celebrat el mes de Març al Auditori Municipal, on es va instal·lar una taula per a 
recaptar fons per a les víctimes del terratrèmol de la ciutat d´Haití.

    Al mateix mes de Març, actuà també al Auditori Municipal l´Orquestra de Cambra de 
l´Auditori de Saragossa, anomenada popularment Grup Enigma.

     A finals del mes de Maig, l´entitat benifaironera realitza un nou Concert al Auditori 
Municipal, just abans de les audicions musicals dels educands de l´escola “Pepe Rafaela” 
de la societat, que es realitzen a meitat del mes de Juny i que finalitzen amb el Concert de la 
Banda Jove.

     En aquest moment esclata el greu problema del retallament, per part del Consell de Cultura 
de la Generalitat, de les ajudes a les escoles de música i a les bandes, que  afecta directament 
a la nostra societat, i també d´alguns educands de la nostra banda que resulten afectats per 
aquesta mesura al estar matriculats en altres escoles de música afectades.

2008 - concert al Nou Auditori Municipal, Dtor Salva Blasco Magraner

2009 - “Levante EMV”
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     Al mes de Juliol, la Banda Jove realitza dos Concerts d´Intercanvis Musicals amb la 
l´Unió Musical de Llaurí, on dirigeix per ultima vegada el director Carlos Sancho, que deixa 
l´escola de música per motius de treball. Aquest mateix mes, i dins de la programació de les 
festes patronals de la nostra població, l´Entusiasta realitza el Concert de Festes a l´Auditori 
Municipal, on interpreta de forma magistral la V Simfonia de Beethoven, sent aplaudida 
durant huit minuts pel públic assistent.

     En el mes de Setembre i després d´alguns anys sense fer-se, es realitza el Concert de 
Retrobem la Nostra Música, que patrocina la Diputació de València, al saló d´assajos de la 
societat musical.

2009 - “Levante EMV”
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     En la celebració de 
la festa de la patrona 
de la música del mes 
de Novembre, la banda 
realitza diverses activitats 
encarades al educands 
de l´escola de música, 
y que finalitzen amb el 
Concert de Santa Cecília, 
on s´incorporen 7 nous 
músics a l´entitat musical. 
Els actes de la societat 
musical l´Entusiasta en 
aquest any acaben amb les 
audicions musicals de 
l´escola d´educands amb 
el Concert de la Banda 
Jove, dirigida per Estéfano 
Chaveli .L´últim acte es 
el tradicional Concert 
de Nadal de la societat, 
que es celebra el 26 de 
Desembre al Nou Auditori 
Municipal.

2010 - “Levante EMV”

2010 - Revista “Quinzedies”
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    L´any 2011 comença amb el nomenament com a president de la FSMCV en La Safor-
Valldigna de Pedro Gadea, actual president de l´Associació Musical del Grau de Gandia. Pel 
que fa la nostra societat, es crea al mes de Gener la nova web de la banda www.lentusiasta.
com on es troba tota l´informació relativa a la societat musical, l´història des de la seua 
fundació en 1890, músics, premis, fotos, directors i obres dels certàmens on hi ha participat 
l´Entusiasta.

     El primer acte de la nostra banda fou al mes de Març, amb la participació de les festes 
falleres en la comissió Falla Plaça del Mercat de Sueca. Al mes de Maig es celebra, al Nou 
Auditori Municipal, el Concert de Primavera, i en el mes de Juliol la banda realitza un 
Concert Extraordinari a la plaça Pintor Sorolla de la localitat, on sonen les obres obligades i 
de lliure elecció que interpretarà en el VIII Certamen Vila d´Alginet el 16 de Juliol.

2010 - “Levante EMV”

2010 - “Levante EMV”
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     Al citat Certamen es presenta la nostra banda l´Entusiasta, junt a la banda de música 
d´Ulldecona (Tarragona), després de la retirada de l´Agrupació Artístic Musical de Xixona, 
aconseguint la nostra societat el 1er Premi i 4.000 euros en metàl·lic amb una puntuació de 
72.,60 punts, front als 69 punts del 2on Premi. Aquest premi del Certamen, va estar molt 
celebrat per tots els músics i simpatitzants de la banda.

2010 - concert al Nou Auditori Municipal, Dtor Salva Blasco Magraner

2011 - “Levante EMV”
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     A finals del mes de Juliol i dins de 
la programació de les festes patronals, es 
celebra a Simat de La Valldigna el XXX 
Festival de Bandes, amb la participació 
de l´Unió Musical de Simat i la Societat 
Musical l´Entusiasta. Les mateixes 
bandes participen el 29 de juliol al 
Festival de Bandes de Benifairó, també 
dins del programa de les festes patronals, 
essent els dos esdeveniments emmarcats 
dins de la programació de Concerts 
d´Intercanvis Musicals.

     Al mes de Setembre, la nostra societat 
celebra a la sala d´assajos el Concert 
de la XXXII Campanya de Retrobem 
la Nostra Música, patrocinat per la 
Diputació de València, de la qual rep 
2.950 euros de subvenció per aquest 
acte. El 26 de Novembre te lloc al Nou 
Auditori Municipal, el Concert de Santa 
Cecília, on entren a formar part de la 
banda 4 nous músics i on es realitza un 
homenatge a D. Francisco Richart Iñigo, 
antic secretari del Ajuntament, que en 
l´any 1929 (ara fa 82 anys) li va posar el 
nom a l´Entusiasta, que perdura fins a la 
data.

2011 - Certamen vila d´Alginet, Dtor Salva Blasco Magraner

2011 - “Levante EMV”
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2011 - “Levante EMV”

2011 - “Levante EMV”

2011 - Diploma certamen Vila d’Alginet
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2011 - “Levante EMV”
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     El passat 16 de Desembre, en una reunió comarcal de la FSM de La Safor-Valldigna 
celebrada en aquest Nou Auditori Municipal, va ser ratificat com a president de la FSMCV 
de la Safor-Valldigna, l´actual president Pedro Gadea.

     Per últim, el 26 de Desembre es celebra el Concert de Nadal al Nou Auditori, i els 
següents dies es celebren els últims actes, com son les audicions dels alumnes de l´escola de 
música “Pepe Rafaela”  i de la Banda Jove de la societat.

     Pel que fa els actes del 2012, continua la greu problemàtica de les retallades pactades pel 
Consell a la FSMCV, en relació a les ajudes a les escoles de música, i que afecta directament 
a la nostra societat. Després de les actuacions falleres, aquest any a Tavernes, l´Entusiasta 
realitza el Concert de Primavera a finals del mes de març, a la sala d´assajos.

2012 - Concert al saló d´assajos, Dtor Salva Blasco Magraner

2011 - “Levante EMV”
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     Al mes d´abril el Consell 
Valencià de Cultura i la 
FSMCV, signen un acord 
per a que les 533 bandes 
federades de la CV actuen 
per sorteig a l´emblemàtic 
edifici del Palau de Les Arts, 
realitzant-se 12 Concerts amb 
la participació de 24 bandes a 
l´any.

     Al mes de juny, es realitzen 
les audicions de fi de curs 
dels alumnes de l´escola 
“Pepe Rafaela” de la societat, 
que finalitzen amb el Concert 
de la Banda Jove dirigida per 
Carlos Sancho, que també en 
aquest mes actúa a l´Auditori 
de Tavernes, junt a la Banda 
Infantil de la SIUAM 
d´aquesta localitat.

     A juliol, i dins de la programació de les festes patronals de la població, l´Entusiasta realitza 
el Concert de Festes, on s´anuncia que la societat actuarà el mes de novembre al Camp de 
Mestalla.

2012 - Al camp de Mestalla, Dtor Salva Blasco Magraner

2012 - “Levante EMV”
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    En setembre, la societat musical realitza el Concert de Retrobem la Nostra Música que 
pertany a la XXXIII Campanya que patrocina la Diputació de València, interpretant obres de 
compositors valencians.

     El dissabte 3 de novembre, la societat musical l´Entusiasta actua en els prolegòmens i al 
descans del partit de lliga de 1ª divisió que enfronta al València CF i al AT de Madrid, en un 
acte organitzat per la Penya Valencianista Benifairó. El resultat fou de 2-0 per als valencians, 
i la nostra societat va ser felicitada per la directiva del club, tant per la seua actuació com per 
la sort que li donà a l´equip en  aquest encontre.

     Durant la setmana del 19 al 24 de novembre, es celebra la festivitat de la patrona de la música 
Santa Cecília, amb diferents actes per als alumnes de l´escola de música, com pasacarrers, 
jocs,” macarronà” etc... i culmina amb el Concert de Santa Cecília, on s´incorporen 9 nous 
músics a la societat.

     Els actes d´aquest any finalitzen amb les audicions de Nadal dels alumnes de l´escola de 
música i el Concert de la Banda Jove, i amb el tradicional  per aquestes dades Concert de 
Nadal de la societat musical l´Entusiasta al Nou Auditori Municipal.

2012 - Processó de Sant Benet en festes del poble

2012 - “Levante EMV”
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2012 - “Levante EMV”

2012 - “Levante EMV”
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     L´any 2013 comença amb l´adquisició de dos instruments per a la nostra banda, entregats 
per la Diputació de València en la gala de Retrobem la Nostra Música celebrada a la localitat de 
Real de Gandia. Aquest any, es compleixen 20 anys de l´iniciativa del València CF d´incloure 
bandes de música per amenitzar els partits disputats al Camp de Mestalla, amb la participació 
de la societat musical  nº 300, i on l´Entusiasta fou una de les pioneres amb dos actuacions, 
la primera en abril de 1994 i la segon en novembre de l´any passat.

    El primer acte d´aquest any es el Concert de Primavera celebrat a la sala d´assajos el mes de 
març. La banda també participa als actes de la Setmana Santa 
Benifaironera al mes d´ abril. En juny, es celebra un Concert 
Extraordinari al Nou Auditori Municipal, on es realitza la 
foto oficial d´aquest any, i també les audicions de fi de curs 
dels alumnes de l´escola “Pepe Rafaela” i l´actuació de la 
Banda Jove, que a més realitza dos Concerts d´Intercanvis 
Musicals amb la SM de Xeraco. Al mes de juliol, l´Entusiasta 
celebra el Concert de Festes dins de la programació de les 
festes patronals de la localitat.

2013 -  foto de grup al Nou Auditori Municipal, Dtor Salva Blasco Magraner

2013 - “Levante EMV”
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2013 - concert d’Intercanvis Musicals, Dtor Salva Blasco Magraner

2013 - concert de festes del poble, Dtor Carlos Sancho
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En setembre, es celebra a la nova sala d´assajos de la banda el Concert de Retrobem la nostra 
Música, que pertany a la XXXIV campanya que patrocina la Diputació de València. Ja en el 
mes de novembre, es celebra el tradicional Concert de Santa Cecília, on s´incorporen 7 nous 
músics a la societat. Els últims actes d´aquest any son al mes de desembre, amb l´actuació de 
l´Orquestra la Valldigna, les audicions de Nadal i el tradicional Concert de Nadal de la SM 
l´Entusiasta al 27 del mateix mes.

     Els actes de l´any 2014 comencen amb una proposta de la FSMCV per a impulsar la 
seua col·laboració amb diverses Universitats d´EEUU per a fi de promocionar el seu projecte 
educatiu i cultural.

     Pel que respecta als actes de la nostra societat, a principis del mes de Febrer es realitza 
un “Concert Pòstum” en homenatge a Pepito Alemany, tristament desaparegut a l´edat de 
53 anys en desembre de l´any passat. Era un gran aficionat a la música i encara que tenia la 
particularitat de patir la malaltia de Síndrome de Down, va ser una “personeta” molt volguda 
per tots. L´acte va estar organitzat per la SM l´Entusiasta, amb la col·laboració de l´Ajuntament 
de Benifairó, la associació Asmisaf, la UE Benifairó i la Confraria La Dolorosa. En l´acte 
es va mostrar un vídeo amb recull d´imatges del homenatjat, i varen participar directors que  
dirigiren a la nostra banda en els anys en que Pepito ens acompanyava als assajos i concerts. 
Con a colofó, es va fer l´estrena del pasdoble titulat “Pepito Alemany” composat per Teo 
Aparicio.

2013 - “Levante EMV”
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2014 - concert homenatge a Pepito, Dtor Salva Blasco Magraner

2014 - concert homenatge a Pepito, director participants i junta directiva societat
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     A finals del mateix mes de Febrer, es realitza al Nou Auditori Municipal un concert benèfic 
a càrrec del Cor de Cambra Quinze de Març, junt als alumnes del Centre d´Educació Especial 
Carmen Picó d´Alzira. La SM l´Entusiasta celebra al mes de Maig el Concert de Primavera 
dirigit pel mestre titular Salva Blasco, i al mes de Juny es celebra el Concert de Cloenda del 
XX Aniversari de la Multaqa de les Tres Cultures, en l´església del Reial Monestir de Santa 
Maria de la Valldigna.

2014 - concert clausura actes Multaqa al l´esglesia Monestir la Valldigna, Dtor Salva Blasco Magraner

2014 - “Levante EMV”
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2014 - “Levante EMV”
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    El Concert de Festes serà recordat per la renúncia dels seus càrrecs per motius personals, 
tant del mestre titular, com la del seu president Toni Basset, que han estat al front de la 
societat durant els últims sis anys, i als quals els varen fer un merescut homenatge.

     Al mes d´Octubre es celebra el Concert de Retrobem la Nostra Música, on es fa la 
presentació del nou director-convidat de la banda, Teo Aparicio Barberán (Énguera, 1967), 
que ja va estar com a director-convidat en l´any 2001 i que va ser músic de l´Entusiasta en 
l´època daurada de la societat dels anys 1983 fins 1987. A més és director honorífic des 
de l´any 2010. En aquest mes es elegit president en la 46ª assemblea de la FSMCV Pedro 
Rodríguez Navarro (Villena, 1960), adscrit a la comarca La Safor-Valldigna.

2014 - “Levante EMV”

2014 - “Levante EMV”
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     En Novembre es celebra la festivitat de la patrona de la música, amb el tradicional Concert 
de Santa Cecília, on entren a formar part de la nostra societat 9 nous músics, i on es presenta 
en societat al nou president de la banda, el també músic i tuba solista Juan Vercher Fons.

     En aquest mes, la Diputació de València entrega a les societats musicals, cors i grups de 
folklore, 110 instruments en un acte celebrat al Teatre Serrano de Gandia. A més, a la localitat 
de Tavernes de la Valldigna, es celebra l´Assemblea de societats musicals La Safor-Valldigna, 
on es elegida presidenta comarcal Josefa Tarrasó, natural de Vilallonga.  Els últims actes 
d´aquest any, son la celebració de les Audicions de Nadal dels alumnes de l´escola “Pepe 
Rafaela” de la societat, el concert de la Banda Jove i el tradicional Concert de Nadal de la 
SM l´Entusiasta, on es ratifica a Teo Aparicio Barberán com a nou director titular de la banda. 

      
    

2014 - concert de Nadal al Nou Auditori Municipal, Dtor Teo Aparicio Barberán

2014 - “Levante EMV”
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2014 - concert de Nadal al Nou Auditori Municipal, Dtor Teo Aparicio Barberán

125 ANIVERSARI DE LA SM L´ENTUSIASTA
      Els actes de l´any 2015 s´inicien amb la creació de l´Orquestra Simfònica de Bankia, 
composta per 42 músics titulats d´entre 22 i 31 anys amb un contracte de treball que es 
renovarà totes les temporades. Per altra banda, també es creà la Banda Simfònica Femenina 
de la FSMCV dirigida per Beatriz Fernández i composta per 63 dones, essent el seu debut el 
8 de març al Palau de Les Arts de València, coincidint amb el dia de la dona.

     Pel que fa als actes de la SM l´Entusiasta, el nostre director Teo Aparicio va fer un viatge 
en el mes de febrer al Japó, on va impartir una xarrada sobre l´estat actual de la música 
valenciana, i va dirigir a la Nishinomiya Municipal Band de Osaka. Al mes de març i dins 
dels actes dels 125 Anys, es celebra el Concert de Primavera al Nou Auditori Municipal, que 
acull l´estrena de l´obra Histoires Landaises del compositor belga Bart Picqueur.

2015 - “Levante EMV”



S.M. l’Entusiasta (125 anys 1890 - 2015) - 93 

2015 - Processó del Encontre  “Setmana Santa”

2015 - “Levante EMV”
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     Al mes de maig la SM l´Entusiasta tanca els actes de la conferència Internacional “Las 
Mujeres en la nueva era del Mediterraneo” celebrada a l´Oceanogràfic de la Ciutat de Les 
Arts i Les Ciències de València. 

     També en aquest mes, es celebra un Concert Extraordinari Pro Víctimes dels Terratrèmols 
de Nepal, i d´agraïment a Francisco Moral Ferri, que va dirigir a la nostra societat durant 
els anys 1979 fins 1986, aconseguint nombrosos premis en les participacions als diferents 
certàmens. Així mateix es celebra el concert de la Banda Jove dirigida per Gabi Ruiz.

2015 - Concert a l’Oceanogràfic de València

2015 - Concert a l’Oceanogràfic de València
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2015 - Concert extraordinari Pro-victimes de Nepal

2015 - Concert homenatge a Francisco Moral Ferri

2015 - Concert de la Banda Jove, director Gabi Ruiz
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2015 - “Levante EMV”

2015 - “Levante EMV”
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      Al mes de juliol, i dins de la programació de les festes patronals de la població, es celebra 
un Festival de Bandes amb la participació de la SIUM de Tavernes de la Valldigna, la Unió 
Musical de Simat de la Valldigna i l´amfitriona SM l´Entusiasta, on les tres entitats musicals 
varen rebre un corbatí commemoratiu dels 125 anys d´història de la nostra societat.

2015 - Impossició del corbatí a la Unió Musical de Simat 2015 - Impossició del corbatí a la SIUM de Tavernes

2015 - Impossició del corbatí a la SM l’Entusiasta
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     En setembre es celebra el tradicional concert de 
música valenciana de la 36e campanya de Retrobem 
la Nostra Música. 

     El 3 d´octubre es celebra l´acte principal del 
125 anys d´història de la nostra societat, amb la 
presentació del llibre “SM l´Entusiasta 1890-2015 
125 Anys Fent Banda” una recopilació de dades 
històriques, fotografies, relació de músics, presidents, 
directors, obres dels certàmens i premis, realitzada 
per Benet Peris.

2015 - Concert de Festes “Festival de Bandes de la Valldigna” 

2015 - cartell “Retrobem la nostra música”
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2015 - “Levante EMV”
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1890-2015
125 ANYS FENT BANDA

125 ANYS FENT BANDA

S.M. L’ENTUSIASTA DE BENIFAIRÓ
DE LA VALLDIGNA

1890 - 2015
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Recopilació: Benet Peris

     En novembre es celebra la setmana musical en honor a la patrona de la música, amb les 
audicions dels alumnes de l´escola “Pepe Rafaela” de la societat i el Concert de Santa Cecilia 
de la SM l´Entusiasta. Els actes d´aquest any finalitzen amb el tradicional Concert de Nadal 
al Nou Auditori Municipal.

   

Seguirem... fent banda

2015 - portada del llibre “SM l’Entusiasta 125 anys fent banda”
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DADES RELATIVES AL POBLE
Nom: Benifairó de la Valldigna

Comarca: La Valldigna

Província: València

Distància de la capital: 54 Km

Partit Judicial: Alzira

Població de fet: 1.614

Superfície: 20.09 Km

Altitud: 40 metres

     Benifairó està situat al centre de la planura de la Valldigna. Els seus límits són: al nord 
Alzira, a l´est Tavernes de la Valldigna i Xeraco, i a l´oest i al sud Simat de la Valldigna. El 
sector central del terme és pla, i es troba rodejat pels contraforts de les serres de les Agulles, 
Corbera i Mondúber. Les altures principals són Puntal de Massalari 559m, Puntal de Les 
Foies 566m, Cucons 495m i Sangonera 439m .Travessa el terme el riu Vaca, al qual aflueixen 
els barrancs del Castell, Cardona, Martí i Maluc.

     El clima és mediterrani. Els vents dominants són el ponent i el llevant. El terme està travessat 
per la carretera d´Alzira i la general València-Alacant. Les terres cultivades estan plantades 
de tarongers, i per això hi ha diverses empreses dedicades a la manipulació i exportació de la 
taronja.

     L´església del segle XVII està dedicada a San Joan Evangelista. Celebra les seues festes 
patronals els dies 1, 2 i 3 d´Agost al Crist de la Providència, la Mare de Déu dels Àngels i 
San Benet Màrtir - patró de la població. Els seus habitants reben el nom de benifaironers/eres.   
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Músics S. M. l’Entusiasta
1928 - 2015
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Any 1928
Bautista Pellicer Blasco  Director Mestre Roig
Salvador Peris Verdú Bombo Ti Peris 
Benito Ferrando Peris Caja Pare Ti Rosa
Alfonso Basset Bernat Platillos Ti Alfonso
José Ginestar Peig Tuba Pare Magí
Justo Serra Peig Tuba Pare Pepe Rafaela
Alfonso Alberola Ferrando Bombardí Ti Alfonset
José Escrihuela Cuñat Trombó Pare Ti Escrihuela
Salvador Pellicer Vercher Trombó Germà Ti Manolo
Antonio Bernat Serra Trompa Toni Carabassa
Antonio Ferrando Serra Trombó Cosí Pepe Rafaela
Antonio Gil Fons Bombardí Ti Gilet
José Serra Serra Trompeta Pepe Rafaela
Francisco Bañuls Fuster Trompeta Quiquet Del Mestre
Antonio Forquet Peiró Cornetí Pare Marí Forquet
Ramón Vercher Peris Fliscorno Ramón Bandera
Vicente Blasco Peris Saxo Tio Ti Rull
Blas Serra Marti Saxo Ti Blai
Jesús Vercher Ferrando Saxo Fill Ti Pitxó Rata
José Serra Peig Clarinet Pare Ti Rosa
Angel Vercher Castelló Clarinet Ti Peret
Francisco Blasco Pellicer Clarinet Germà Ti Flauta
José Plana Pellicer Clarinet Ti Romo
Vicente Ferrando Vercher Clarinet Ti Vicentet
Domingo Serra Blasco Clarinet Pare Paco Magdalena
Salvador Gil Martinez Saxo-Tenor Ti Roig De Maura
Emilio Bataller Anastasio Clarinet Emilio Corritaca
Manuel Pellicer Vercher Requinto Ti Manolo
Salvador Blasco Pellicer Flauta Ti Flauta
Casto Castañer Peris Flautí Ti Casto
Benito Vercher Ferrando Saxo Tío Paco Marina
Felipe Vercher Solanes Soprano Ti Felipe
José Alberola Ferrando Bombardí  Ti Pepico Macoc

Any 1929
Francisco Pellicer Vercher Trompa Ti Silala
Vicente Vercher Plana Tuba Ti Vicente Amador
Francisco Vercher Ferrando Abanderat Ti Abanderao
José Casanova Peris Tuba Ti Simonet
Antonio Plana Plana Clarinet Ti Garrot
Antonio Bañuls Serra Fliscorno Net Mestre Barret
José Ferrando Fons Tuba Ti Torrons
Bautista Peris Casanova Caja Ti Catorrí
Salvador Plana Ferrando Platillos Ti Bolao
José Peris Verdú                                 Trompa Ti Penequet
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Any 1930
Antonio Serra Alberola   Clarinet   Antonio Truli
Antonio Fons Vercher Trombó Ti Tonet Perlinche
Jesús Serrano Blasco Clarinet Ti Serrano
Salvador Ferrando Vercher Trompeta Sauret De Porra
Benito Peris Alberola Caja Benito Burgo
Salvador Plana Pellicer Bombardí Manano

Any 1931
Francisco Serra Llorca  Oboè Paquito Flare
José Ferrando Cors Trombó Germà Del Norte

Any 1932
Francisco Peris Plana Clarinet Ti Paco Llarg
Felipe Verdú Fons Tuba Felipe Gordillo
Eleuterio Pellicer Ferrando Trombó Ti Oterio
José Fons Mores Tuba Ti Pacari
Antonio Crespo Bellver Trombó Ti Pomponet
José Fons Andrés Fliscorno Ti Caro

Any 1933
José Fons Gil Clarinet Ti Carletí

Any 1934
José Vercher Ferrando  Trombó                             Pepín
Francisco Peris Alberola Trompa  Ti Marret
José Alberola Ferrando Saxo Ti Xusmo
Francisco Peris Andrés Saxo Ti Francisquet
José Vercher Cuñat Saxo Pepe Malet
Pascual Peris Benavent Platillos Ti Madrilla
Bautista Vercher Casanova Clarinet Ti Zurdo
Constantino Company Ferrando Fliscorno Ti Constantino
Antonio Vercher Ferrando Trompa Antonio Cola

Any 1935
José Serra Peris Trombó Ti Pep De Pienso
Salvador Vercher Fons Fliscorno Ti Pitxonet
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Any 1939
Bautista Alberola Selfa Clarinet Ti Reio
Vicente Serra Vercher Percussio Vicentico Flare
Salvador Vercher Cuñat Clarinet  Ti Sénsio
Salvador Ferrando Fons Platillos Ti Saurí

Any 1940
Salvador Blasco Vercher Requinto Ti Rull
José Ferrando Bernat Trombó Ti José Danielo
Bautista Fons Vercher Clarinet Ti Canari
Emilio Peris Andrés Saxo Emilio Peneque
Enrique Crespo Cuñat Bombardí Enrique Panes

Any 1941
Daniel Plana Vercher Caja Ti Daniel Molí
Francisco Cuñat Fornero Bombardi Paco Fornero
Fernando Fons Gil Platillos Ti Fernando
José Ginestar Alberola Fliscorno Hijo Del Ti Colau
Tomás Ferrando Fons Trombó Tomás De Calo
José Serra Gadea Trompa Ti Sabater

Any 1943
Benito Peris Andres Clarinet  Benito Cotiu
Benito Cors Alberola Saxo Benito Palut
Juan Serra Casanova Clarinet Juan De Blai
Fernando Blaya Gimeno Clarinet Fernando Pator
José Bataller Cuñat Saxo-Tenor Bataller
Jesús García Torres Tuba Gendre Vicent Amador
Benito Vercher Peris Clarinet Benito Roseta

Any 1947
Antonio Vercher Cuñat Saxo Toni Malet

Any 1948
Victor Casanova Pellicer Trombó Navaixes
Salvador Ferrando Ferrando Trompeta Germà Pepico Casacó

Any 1950
Adolfo Fenollar Llorca Bombardí Adolfito
Benito Vercher Serra Saxo-Tenor Benito Julia
Salvador Fons Ferrando Tuba Sauret Municipal
Juan Giménez Jordan Trompeta Ahijado Pepe Rafaela
Bautista Peris Casanova Tuba Batiste Peporro
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Any 1952
José Vercher Américo Bombardí Pepe Gallos
José Bellver Vercher Clarinet Pepe Marina
Vicente Llorca Bellver Caja Vicentico Moreno
Paco Pellicer Bellver Trompeta Paco Peniu
José Alberola Serra Trompa Samorreta
Francisco Vercher Donet Saxo Peret Hijo
Miguel Ballesteros Huerta Trompa Laure
Ernesto Ferrer Serra Saxo Ernesto
José Alberola Garcia Trompeta Molletes
Antonio Peris Fons Clarinet Pacari
Antonio Pellicer Blasco Flauta Flauta
Vicente Pascual Granell Saxo Tenor Lo Vicent
José Ferreres Granell Clarinet          

Any 1954
Salvador Bernat Aznar Trompa Massalapo
Juan Cuñat Alberola Clarinet Juan Obrer
Federico Alberola Garcia Trompeta Fede
Vicente Ferrando Serra Requinto Vicente Porra
José Mª Alberola Vercher Trompeta J. María
Antonio Alvarez Forquet Trombó Toni Forquet
Salvador Plana Cuñat Clarinet Germà Pepe Ramón
Juan Ruiz De La Mata Saxo Juan Del Guarda

Any 1955
Juan Pérez Selfa Clarinet Marcelino
Antonio Serra Plana Clarinet Toni Truli
Luis Donoso Cors Saxo Luis
Sauret Alberola Ferrando Abanderat Sauret L´Estació
Rafael Vayá Soler Trompeta Ti Rafel

Any 1956
Ramón Vercher Serra Bombardí Ramón Bandera
J. María Ferrer Serra Saxo 
Vicente Gil Cors Trompa Nostre
Juan Vercher Ferrando Clarinet-Baix Conejero
Ramón Gil Alberola Barítono Ramón De La Monja
Salva Ferrando Casanova Caja Salvadorin
Eulogio Porro Galán Saxo 
Javier Vercher Plana Trompeta Javier Regaor
J. Ramón Plana Cuñat Trombó Pepe Ramón
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Any 1958-1970
Antonio Pelegrí Blasco Trompeta Pelegrí
Roberto Serra Serra Trompeta Roberto Truli
Carlos Peris Pellicer Fliscorno Carlos Forn
Deo Pellicer Casanova Trompa 
José Company Peris Trompeta Blayo
Vicente Blasco Plana Trombó Villena
José Blasco Plana Saxo-Tenor Villena
Victor Ferrando González Caja  Manyano
J. Antonio Ferrando González Clarinet Manyano
Benito Pérez Selfa Trompa Marcelino

Any 1960-1970
Bautista Chaveli Canet Bombardí Trula
Vicente Vercher Serra Abanderat Vicent Bandera
Ricardo Chaveli Climent Requinto Ti Ricardo

Any 1972
Antonio Ferrando Chova Trompa 
J. Emilio Ferrando Peris Clarinet 
Concha Peris Fons Saxo Conxa
José Ferrando Serra Clarinet Pepe Sevilla
Antonio Vercher Álvarez Percussio 
Joaquin Estruch Fernández Abanderat  Ti Ximo

Any 1973
J. Carlos Alberola Pellicer Trombó Joan Carles
Lola Blaya Peris Flauta 
Rubén Pascual Granell Bombardi 
J. Ulises Plana Vercher Trompeta 
Francisco Serra Alberola Trombó Paco Marina
Juan Serra Ferrando Fliscorno 
Francisco Serra Cuñat Saxo 
Sergio Vercher Company Saxo-Tenor 
Ricardo Chaveli Serra Bombardí 
J. Luis Alberola Ferrando Requinto 

Any 1977
Benito Peris Fons Clarinet 
Javier Serra Altur  Oboé 
Susana Alberola Gil Saxo 
Manolita Peris Porro Saxo 
Benito Casanova Vercher Fliscorno 
José Ribelles Serra Trompeta 
J. Antonio Gil Serra Clarinet 
Constantino Serra Company Requinto 
Inma Álvarez Serra Clarinet 
Raimundo Álvarez Serra Tuba 
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Any 1978
Rafael Peris Villarroya Tuba Ti Rafel
José Verdú Cuñat Trompeta 
Francisco Verdú Cuñat Trompa 
M. Julia Martí Cuñat Saxo 
Antonio Díaz Ferrando Clarinet 
J. Ramón Rodríguez Vercher Tuba Campana
Francisco Alberola Gil Trompeta 
Jesús Casanova Serra Clarinet 
Carolina Alberola Llorca Flauta 
Felicidad Palomares Aznar Requinto 
Salvador Ángel Bataller Lorente Caja 
Elvira Serra Ribelles Saxo-Tenor

Any 1979
Alfonso Basset Alberola Caja 
José Ferrer Palomares Bombo Josenet
Francisco Blasco Vercher Saxo-Tenor 
Guzmán Pérez Vercher Clarinet 
Jesús Alberola Llorca Clarinet 
Enrique Luis Blaya Vercher Trompa 

Any 1980
Vicente Alberola Ferrando Clarinet 
Antonio Catalá Ferrer Oboé 
Adriá Pérez Vercher Bombardí 
Fabiola Serra Pellicer Clarinet 
Amparo González Pérez Clarinet 
Vicente Ferrando Peris Fliscorno Vicent Pista

Any 1981
M. José Basset Peris Trompa 
Amparo Bernat Vercher Clarinet 
Llum Casanova Alberola Flauta 
Rosa M. Cors Ferrando Clarinet 
Ignacio Díaz Ferrando  Trompeta Natxo
Antonio Vercher Gil Tuba 
Marién Vercher Gil Clarinet 
Rosa Plasencia Verdú Requinto 

Any 1982
Federico Alberola Ferrando Saxo-Tenor 
Baltasar  Casanova Serra Tuba 
J. María Álvarez Serra Flauta 
Enrique  Pérez Gil Trompeta 
Salvador Vercher Alberola Trombó Voro
Amador Pellicer Llorca Tuba 
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Any 1983
Nuria Ribelles Serra Saxo-Tenor
Salvador Fons Navarro Bombardí
Salvador Plasencia Verdú Trompeta
J. María Alberola Verdú Trompa
Javier Pérez Gil Requinto
Lourdes Serra Alberola Clarinet
Carmina Toledo Blasco Saxo

Any 1984
J. María Serra Alberola Percussió
Francisco Tent Vercher Saxo
Sergio Vercher Casanova Clarinet
Marina Bellver Vercher Xelo
Jesús Bernat Vercher Clarinet
Salvador Casanova Fons Clarinet
Alexis Plana Ferrando Fliscorno

Any 1985
M. Carmen Peris Ferrando Trompa
Benito Bernat Gil Fliscorno
M. Cristela González Fons Oboè
Vicente Ferrando Serrano Soprano
Salvador Blasco Vercher Flauta
J. Vicente Vercher Cors Bombardí
Vicente Chorro Marqués Abanderat
Efrén Montagud Fons Clarinet
Jordi Pérez Cuñat Clarinet
Óscar Pellicer Gil Clarinet-Baix
Sergio Muñoz Ferrando Clarinet
Enrique Blaya Peris Percussió

Any 1986
M. Isabel Bellver Vercher Xelo
Diego Alberola Verdú Percussió
Sergio Pellicer Gil Trompeta
David Vercher Fons Trompeta
Cristian Cerveró Plasencia Clarinet
Victor Vercher González Clarinet-Baix
J. Manuel Álvarez Cuñat Fagot

Any 1988
Rebecca Basset Peris Flauta
Pepa Ribelles Vercher Saxo
Salvador Cors Ferrando Saxo
Vicente Muñoz Benicull Abanderat
Marcelino Pérez Pellicer Percussió
Xavier Moreno Alberola Trombó
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Any 1989
Estéfano Chaveli Serra Oboé
Carlota Ferrando Alberola Flauta

Any 1990
Sandro Plasencia Verdú Percussió
Vicente Pascual Vercher Percussió
Montiel Micó Cuñat Saxo
Genma Casanova Cuñat Xelo
Juanvi Alberola Casanova Abanderat

Any 1991
Gerard Vercher Colomer Saxo-Tenor

Any 1992
Victor Cors Serra Oboé
Genma Casanova Alberola Flauta

Any 1993
Clara Cors Serra Xelo
Carolina Ferrando Alberola Xelo
Raquel Ferrando Alberola Xelo
Juanvi Pelegrí Alberola Trombó
Juan Pérez Cuñat Trompeta

Any 1994
Enrique Artés Peiró  Clarinet
Isaac Borrás Chaveli Clarinet 
Sergio Soler Pérez Trombó
Federico Alberola Chaveli Trombó
Juanjo Pérez Donoso Tuba 
Desam Perez Donoso Flauta
Eleuterio Ferrando Cuñat Percussio
Artur Cuñat Pellicer Bombardí
Francisco Cuñat Plana Saxo
Antonio Basset Ferrando Trompeta

Any 1995
Concha Artés Peiró                      Requinto     
Inés Borrás Chaveli    Saxo
Carlos Fons Company   Trompeta
Ferràn Cuñat Pellicer   Clarinet
Jordi Ferrer Peris   Clarinet
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Any 1996
Gisela Benavent Cors Trompa
Inma Ferrando Peris Clarinet
Laura Fons Basset Clarinet
Juan Vercher Fons Tuba
J. Antonio Estruch Crespo Bombardí
Salva Cuenca Ginestar Saxo
Gabriel Ruiz Company Saxo

Any 1997
M. Ángeles Altur Peiró Clarinet
M. José Artés Peiró Flauta
Victor Ferrando Alberola Oboè
Marta Ferrando Blasco Flauta
Cristian Plana Ferrando Fagot
Juanjo Serra Altur Contra-Baix

Any 1998
Hugo Canet Corts Saxo
Salva Ferrando Peris  Saxo-Tenor
Irene Sastre Alberola Clarinet
Lourdes Casanova Plana Xelo
Astrid Vercher Martínez Flauta
Antonio Moreno Alberola Trompeta
Damián Moreno Alberola Saxo-Tenor
Lara Vercher Colomer Clarinet

Any 1999
Inma Ferrando Solanes Xelo
Bernardo Plana Cuñat Trompeta
Claudia Serra Peris Xelo
Jennifer Vercher Martínez Xelo
Jonathan Plana Ferrando Percussió
Salvador Ahulló Ferrero Tuba 

Any 2000
Rosanna Peris Peris Saxo-Alt
Tamara Peris Martí Clarinet
Joana Chaveli Serra Flauta
José Vercher Basset Percussió
Óscar Llácer Caravaca Trompa
Alejandro Artés Peiró Oboè
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Any 2002
Diana Pérez Alberola Flauta
Marta Serra Isnardo Flauta
Ricard Chaveli Serra Oboè
Alba Perelló Ten Clarinet
Susana Ferrando Brines Violoncelo
Borja Chaveli Mahiques Trompeta
Joan Company Ribelles Trompeta
Carles Ferrando Donoso Trompa
Adrián Pastor Bellver Percussió
Izan Peris Martí Percussió
Jose Sastre Alberola Percussió

Any 2003
Marc Pérez Vercher Percussió

Any 2006
Óscar Císcar Vecher Percussió
Maria Gil Álvarez Violoncelo
Laia Serra Pérez Violoncelo
Mar Serra Peris Clarinet

Any 2007
Asier Casanova Calvillo Trompa
Jordi Peris Peris Trombó
Sergi Mifsud Ballesteros Tuba
 

Any 2008
Diego Blasco Igual Clarinet
Mar Díaz Alberola Clarinet
Toni Ferrando Vercher Clarinet
César Ferrando Porro Trompeta
Álvaro Vercher Fons Flauta
 

Any 2009
Carolina Plana Alberola Clarinet
Salva Gil Fons Trompa
Llorenç Pérez Vercher Oboè 
Jordi Company Pallarés Saxo-Alt 
Cristóbal Hernández Ballesteros Saxo-Alt 
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Any 2010
Andreu Bataller Estruch Percussió
Toni Cerverón Sanchís Trompeta
Marta Pérez Vercher Oboè
Rosa Porta Ferrer Clarinet
Aurora Ribelles Talens Clarinet
Àngela Serra Cunyat Flauta
Domènec Serra Peris Trompeta

Any 2011 
Olga Cuñat González Clarinet
Anna Díaz Alberola Percussió
Nerea Peris Brines Flauta
David Serra Alberola Trompeta

 Any 2012
Rebeca Bataller Estruch Clarinet 
Ferrán Cuñat Álvarez Percussió
Cristel Félix González Saxo Alt
Carme Ferrando Martínez Saxo Alt
Abel Pallarés Cors Saxo Alt
Rubén Pallarés Cors Percussió
Sheila Romero Chaveli Flauta 
Mireia Serra Verger Clarinet
Sergi Vercher Franco Clarinet

 Any 2013
Ferrán Selfa Basset Trompeta 
Rosa Serra Vercher Saxo
David Alberola Serra Oboè
Vicent Talens Pellicer Saxo
José Luis Ferrer Palomares Barítono   
Ainhoa Marco Cors Clarinet    
Saül Alberola Vercher Trombó

Any 2014
Aida Cunyat González Flauta                    
Carlota Català Ferrando Oboè                    
Laia Bataller Alberola Clarinet               
Jaume Hernández Ballesteros Clarinet
Guillem Ferrando Porro Trompa
Conchita Blasco Igual Trompa                      
Benet Selfa Cunyat Trompeta
Arnau Serra Verger Trombó                        
Josep Alberola Serra Percussió        

Any 2015
Marina Mahiques Pellicer Clarinet
Alex Muñoz Llorca Trombó
Andrea Vercher Ruiz Clarinet

(entren a la SM l’Entusiasta en concert Sta Cecilia 2015)
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Directors S. M. l’Entusiasta
1928 - 2015
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LA LIRA Francisco Banyuls “Mestre Barret”

1928 Bautista Pellicer Blasco “Mestre Roig”

1931 - 1935  José Pérez Ballester “Panotet”

1935  Rafael Pérez Ferri “de Llutxent”

1944 Vicente García Bou “Mestre Bou”

1945 Antonio Chover “de Tavernes”

 Rafael d´Algemesí “L´Auelet”

1953 - 1974 José Serra Serra “Pepe Rafaela”

 Manolo Pellicer Vercher “Ti Manolo”
 José Alberola “Molletes”
 Manuel Revert “el Marcaet”
 Benjamin Esparza “de Benimodo”

1974 - 1977 José Bort Ramón

1977 - 1979 Francisco Serra Llorca “Paquito Flare”

1979 - 1986 Francisco Moral Ferri

1987 - 1993 José Emilio Ferrando Peris

1993 - 1995 José Castelló Rizo
 Arturo Mascarell Bodí
 Francisco Alberola Gil
 Richard Scott Cohen
 José Emilio Ferrando Peris
 José Antonio Martínez Lerma

1995 - 1998 Arturo Mascarell Bodí

1998 - 2000 José Javier Ricart Fons

2000 Miguel Molina Ruiz
 José Grau Benedito

2001 Teo Aparicio Barberán
 Vicente Tortosa Palop

2001 - 2002 Ferrán Miralles Martínez

2003 - 2007 Dídac Bosch Alcaina

2008 - 2014 Salvador Blasco Magraner

2014 Teo Aparicio Barberán
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Presidents S. M. l’Entusiasta
1928 - 2015
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Presidents de S. M. l’Entusiasta
1928 - 2015

1928     VICTOR PELLICER FONS

1976     BAUTISTA ALBEROLA SELFA

1979     VICENTE FERRANDO VERCHER

1986     ANTONIO CUÑAT GIL

1988     JOSÉ ALBEROLA VERCHER

1990     JESÚS ALBEROLA LLORCA

1991     ANTONIO DÍAZ FERRANDO

1995     JESÚS BERNAT VERCHER

1998     BENET PERIS FONS

1999     ENRIQUE PÉREZ GIL

2000     JOSÉ RIBELLES ALBEROLA

2008     ANTONIO BASSET FERRANDO

2014     JUAN VERCHER FONS
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Obres dels Certàmens
Obres obligades-lliures
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CULLERA 79 SICANIA RAFAEL TALENS
 LUGDUNUM G.ALLIER

VALENCIA 79 LE JOURNAL DU PRINTEMPS FICHER-K.WILSON
 LUGDUNUM G.ALLIER

CULLERA 80 DIVERTIMENTO B.ADAM FERRERO
 V SINFONÍA (IV TIEMPO) TCHAIKOWSKY

VALENCIA 80 LAUDE H.HANSON
 V SINFONÍA (IV TIEMPO) TCHAIKOWSKY

CULLERA 81 IBÉRICA RAFAEL TALENS
 BORIS GOUDONOV MOUSSORGSKY

VALENCIA 81 NUANCES DESIREÉ DONDEYNE
 BORIS GOUDONOV MOUSSORGSKY

VALENCIA 82 PAISAJE LEVANTINO J.M.CERVERA LLORET
 V SINFONÍA (II-IV TIEMPO) TCHAIKOWSKY

CEHEGUÍN 83 SUSPIROS DE ESPAÑA A.ÁLVAREZ
 SPARTACUS A.KACHATURIAN
 MATER DOLOROSA LUIS BLANES

VALENCIA 83 LA CUEVA DE NERJA ENRIQUE ESCRIVÁ
 SPARTACUS A.KACHATURIAN

VALENCIA 84 LA FONT ROJA LUIS BLANES
 EL CANTO DE LOS BOSQUES SHOSTAKOVICH
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KERKRADE 85 ISLAS CANARIAS J.M.TARRIDAS
 FIGURES SONORES HENRY RADING
 HARY JANOS Z.KODÁLY
 EL CANTO DE LOS BOSQUES SHOSTAKOVICH
 EL BAILE DE LUIS ALONSO G.GIMÉNEZ
 LA BODA DE LUIS ALONSO G.GIMÉNEZ

VALENCIA 86 IRIDISCENCIAS SINFÓNICAS AMANDO BLANQUER
 SINFONÍA Nº 12 (AÑO 1917) SHOSTAKOVICH

VALENCIA 89 FANTASÍA -FUGA SOL MENOR J.S.BACH
 POEME DU FEU IDA GOTKOVSKY

ALTEA 91 DIVERTIMENTO B.ADAM FERRERO
 SOLERIANA C.SURINACH

VALENCIA 92 CANTOS LLANOS-PROFANOS E.MONTESINOS
 EN LOS TIEMPOS EN QUE LOS 
 REYES IBAN A LA GUERRA D.R.HOLSINGER

ELX 94 ESPERANZA ILICITANA  P.TORRES
 MATER DOLOROSA LUIS BLANES
 CORDERO DE DIOS R.DORADO

VALENCIA 98 SUITE Nº 1 OLIVER WAESPI
 SINFONÍA Nº 3 ALFRED REED

CULLERA 00 LA SOMBRA DEL CRUZADO  FERRER FERRÁN
 SUITE VALLDIGNA RAFAEL TALENS

LA FONT  08 PACO JOVER RAMÓN G. SOLER
 TUDMIR J.R. PASCUAL VILAPLANA

ALGINET 11 JULIET JUSTINIANO LA TORRE
 WITH HEART - VOICE DAVID GILLINGHAM
 SINFONIA Nº3  ALFRED REED
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Premis S.M. l’Entusiasta

1945 - Diploma “Concurs de pasdobles” de Carcaixent

2011 - Diploma certamen Vila d’Alginet
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1945 2on ACCÈSIT PASDOBLES   (VALÈNCIA)

1945 1er PREMI PASDOBLES   (CARCAIXENT)

1946 3er PREMI PASDOBLES   (VALÈNCIA)

1958 3er PREMI PASDOBLES   (XÀTIVA)

1979 3er PREMI CERTAMEN   (CULLERA)
 1er PREMI DESFILE
 4art PREMI 2ª SECCIÓ   (VALÈNCIA)

1980 3er PREMI CERTAMEN   (CULLERA)
 1er PREMI DESFILE
 5é PREMI 1ª SECCIÓ   (VALÈNCIA)

1981 2on   PREMI CERTAMEN   (CULLERA)
 1er    PREMI DESFILE
 1er    PREMI 1ª SECCIÓ MENCIÓ HONOR    (VALÈNCIA)

1982 M.HNFCA SECCIÓ ESPECIAL B     (VALÈNCIA)  

1983 M.HNFCA SECCIÓ ESPECIAL B     (VALÈNCIA)  
 1er PREMI MENCIÓ D´HONOR     CEHEGUÍN (MURCIA)

1984 1er PREMI SECCIÓ ESPECIAL B     (VALÈNCIA)  

1985 1er PREMI CERTAMEN     KERKRADE (HOLANDA)
 2on PREMI DESFILE

1986 2on PREMI SECCIÓ ESPECIAL B      (VALÈNCIA)  

1989 1er PREMI 1ª SECCIÓ MENCIÓ D’HONOR     (VALÈNCIA)  

1991 1er PREMI CERTAMEN     (ALTEA)

1992 1er PREMI 1ª SECCIÓ     (VALÈNCIA)  

1994 2on PREMI CERTAMEN MARXES PROCESSÓ     (ELX)

1998 1er PREMI 1ª SECCIÓ     (VALÈNCIA)  

2000 3er PREMI CERTAMEN     (CULLERA)

2008 2on PREMI CERTAMEN MOROS I CRISTIANS     (LA FONT D´ENCARRÒS)

2011 1er PREMI CERTAMEN     (VILA D´ALGINET)

Premis
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EMPRESES
COL·LABORADORES
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ASESORIA FISCAL - CONTABLE - LABORAL - SEGUROS GENERALES

GestimatG
Un mundo en cebollas

I BD
Imprenta Digital Benifairó

Ajuntament
Benifairó de la Valldigna

Federació Societats Musicals 
Comunitat Valenciana




