
Certamen de  
Música 
Festera  
d’Agost
16 de juliol de 2022
Auditori Municipal d’Agost

VI

Bandes participants:
Societat musical Lira Castellonera
Banda artístic cultural de Montaverner
Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid



Desfilada de Bandes des de la Plaça d’Espanya a les 19:30 h. A continuació 
Certamen a l’Auditori Municipal.

Obra obligada (a interpretar per totes les bandes):

Marxa cristiana Sethtzar lo Blanch de Vicent Coleto, Guanyador ex aequo 
del II Concurs de Composició Música Festera d’Agost  

• Societat musical Lira Castellonera:

Directora: Beatriz Fernández Aucejo

Pasdoble desfilada: “Como las propias rosas” de Valentín Ruiz Gómez
Pasdoble presentació: “Yakka” de José Rafael Villaplana
Obra lliure: Marxa mora “Músic i llanero” de Rafael Mullor Grau

• Banda artístic cultural de Montaverner:

Director: Toni Úbeda Soler

Pasdoble desfilada: “Montaverner” de Rubén Parejo Codina
Pasdoble presentació: “Sombras y luces” de Santiago Quinto Serna
Obra lliure: Marxa mora “Almunastir” de Ramón García i Soler

• Sociedad musical la Lira de Monforte:

Director: Enrique Montesinos Parra

Pasdoble desfilada: “Laura 1994” de Ramón García i Soler
Pasdoble presentació: “Celeste Amanecer” de Josep Vicent Egea Insa
Obra lliure: “L´ambaixador” de Amando Blanquer
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Cloenda de l’Acte 

Centre Artístic Cultural Verge de la Pau d’Agost  

Director: José Vicente Algado

Pasdoble desfilada: "Capità Just" de Enrique Alborch 

 

PROGRAMA CONCERT

Jesús Bordera ............................................... Saul Gómez Soler
Pasodoble

Quastantaniya  ....................................  José Vicente Egea Insa
Marxa Mora

Homenaje a Blanquer  ........................ Santiago Quinto Serna
Marxa Cristiana 

Guitarra espanyola  ................................  Enrique igual Blasco
Pasdoble
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Sociedad Musical Lira Castellonera

Directora:  
Beatriz Fernández Aucejo

Natural de Paiporta, Llicencia-
da en Clarinet pel Conservatori 
Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de València, Titulada 
Professional en Piano pel Conser-
vatori Professional de Música de 
Torrent, Llicenciada en Direcció 
d’Orquestra de Vents per la Royal 
School of Music of London (LRSM) 

i Llicenciada en Direcció d’Orquestra pel Conservatori Superior de 
Música “Manuel Massotti Littel” de Murcia. 

Ha dirigit orquestres nacionals i internacionals, de les quals cal des-
tacar la Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, Orquestra de 
la Comunitat Valenciana, Orquestra de València, Mendelssohn Sym-
phonia Orchestra and Europa Chor Akademie, Orchestra del Conser-
vatorio Cherubini di Firenze, Orquestra de la FSMCV, Jove orquestra 
de la Generalitat Valenciana, entre d’altres. 

Ha sigut Directora titular de la Sociedad Musical La Lira de Vilafamés 
(Castelló), Associació Cultural Allegro de València, Societat Musical 
“L’Artesana” de Catarroja i Unió Musical de Carlet, amb les quals va 
obtenir guardons de quatre “Mencions d’Honor” en los distints cer-
tàmens en el quals va participar. 

Cal destacar també la seua titularitat en l’any 2015 de la Banda Sim-
fònica de Dones, justament en l’any de la seua creació, en la Jove 
Banda simfònica de la FSMCV i té l’honor de ser la primera dona que 
ha ocupat aquest càrrec així com que ha sigut Subdirectora de la 
Banda Municipal de Barcelona durant els anys des de 2017 a 2019. 

Pel que fa al camp de la Direcció d’Orquestra ha realitzat estudis 
de perfeccionament amb mestres com Cristóbal Soler, José Miguel 
Rodilla, Ferrer Ferran, Ernesto Izquierdo, Manuel Galduf, Jose Mª 
Cervera Collado, entre d’altres. 

Destaca també la seua designació com a membre de tribunal en dis-
tintes edicions dels Certàmens Provincials de Bandes de Música de 
València, Alacant i Castelló, Certamen de la Comunitat Valenciana, 
i diversos reconeixements a la seua professionalitat com el Premi 
Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana, “Galardón Una de Primera” 
per la Federació de Falles de la Ciudat de València o el Premi a la 
Igualtat pel Periódico Aquí de la Comarca de L’Horta Sud. Cal desta-
car aquest any 2022 el seu tercer premi i el premi Art aconseguits a 
París en el prestigiós Concurs La Maestra, on es presentaren més de 
200 candidates. Des de 2015 és Directora Titular de la Societat Musi-
cal “Lira Castellonera”, així com Titular de la Orquestra Filharmònica 
de la Universitat de València

Societat musical Lira Castellonera

La banda de la Societat Musical Lira Castellonera de Castelló té el seu 
origen en l’any 1878. El seu primer director va ser Vicente Llana Mar-
ta. L’any 1887 ja va participar en el Certamen de Bandes de la Fira 
de Juliol de València amb el nom de «La Lira», dirigida per Francisco 
Ariño, i hi va obtenir el tercer premi.

La banda ha acompanyat i acompanya les solemnitats anuals i els 
fets més importants de la història recent de Castelló. Cal remarcar 
el fet que alguns músics eixits de la Lira Castellonera i incorporats al 
camp professional són actualment primeres figures en les bandes i 
orquestres més importants del país. 

La banda es disolgué el l’any 1908 i va ser refundada l’any 1909 sota 
la batuta del músic xativí Jaume Fayos Torres (1876-1946), el qual 
escriurà les pàgines més glorioses de la Lira Castellonera. 

L’any 1925 concorre a la Secció Primera del Certamen de València, 
amb un conjunt format quasi exclusivament per xiquets, per la qual 
cosa va ser anomenada «la banda dels imberbes», i obté el primer 
premi. Dos anys després, el 1927, aconseguix, per unanimitat, el 
primer premi de la Secció Especial del mateix concurs i des d’alesho-
res resta consagrada per la crítica i el públic com una de les millors 
bandes espanyoles.

El 23 de novembre de 1946 mor Jaime Fayos. Era difícil substituir una 
personalitat tan

potent i carismàtica al front de la banda. Luís Ayllón, que havia sigut 
director de la Municipal de València i bon coneixedor de la Lira, ac-
ceptarà el repte. En quatre anys l’agrupació obté dos primers (1947 
i 1949) i dos segons premis (1948 i 1950) en la Secció Especial del 
Certamen de València. 

Entre 2009 i 2014 la banda va ser dirigida per José Tello Espert, que 
amb un gran treball i magistral direcció, va portar a la banda al mà-
xim de les seues possibilitats. En els últims anys, cap destacar els 
memorables concerts celebrats al Palau de la Música de València, i 
el retorn a la Secció d’Honor del Certamen Internacional de Bandes 
de Música Ciutat de València on va obtenir un tercer premi en les 
edicions de 2012 i 2014.

Però més important que el palmarès de la banda i la llista dels seus 
insignes directors i directora, és la seua funció social, cultural i sobre-
tot humanística, des de l’any 1909. 

La Sociedad Musical, és l’entitat cultural més important. Té també 
una Banda Jove, una Banda Sènior, un Cor i una xicoteta orquestra 
anomenada Filibert Estrela. Ha format musicalment a moltíssimes 
criatures gràcies a l’Escola de Música “La Lira” i ha sigut la millor am-
baixadora del seu poble per tots els voltants.

 

Beatriz Fernández Aucejo. DIRECTORA TITULAR BANDA 

SIMFÒNICA LIRA CASTELLONERA DE CASTELLÓ. VALÈNCIA 

 

 

Natural de Paiporta. Diplomada en Magisteri Musical per la Universitat 

“Ausiàs March” de València, Llicenciada en Clarinet pel Conservatori 

Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València, Titulada Professional 

en Piano pelConservatori Professional de Música de Torrent, Llicenciada en 

Direcció d’Orquestra de Vents per la Royal School of Music of London 

(LRSM)iLlicenciada en Direcció d’Orquestra pel Conservatori Superior de 

Música “Manuel Massotti Littel” de Murcia. 

Ha dirigit diverses orquestres nacionals i internacionals, de les quals cal 

destacar la  Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein,  Orquestra de la 

4



Banda Artístic Cultural de Montaverner

Director: 
Toni Úbeda Soler

Toni Úbeda Soler naix a Albaida 
l´ any 1991, s’inicia en el món de 
la música als 6 anys. Comença la 
seua formació en l’especialitat de 
trombó a l’Escola Municipal d’Al-
baida amb el professor Mario Roig 
Vila. En 2006 continua els seus 
estudis musicals al Conservatori 
Professional de Música d’Albaida, 

obtenint en 2011 el títol de grau professional i premi final de grau 
amb la més alta qualificació. Tot seguit ingressa al conservatori su-
perior de música de Múrcia “Manuel Massotti Littel”, on obté al 2015 
el títol de Grau Superior a la especialitat de Trombó amb el professor 
Mario Calvo Ponce.

 Actualment continua la seua formació de Trombó amb Edmundo 
Vidal, trombó solista de l’Orquestra Nacional d’Espanya. 

Comença amb la direcció de la mà del professor Rafa Garcia Vidal i al 
2017 ingressa al Conservatori Superior de Música de Múrcia “Manuel 
Massotti Littel”, on obté al 2021 i amb la qualificació d’excel·lent al 
seu recital fi de Grau, el títol de Grau Superior a la especialitat de 
Direcció d’Orquestra amb els professors Jose Miguel Rodilla i Luis 
Pedron Frances. 

Actualment continua la seua formació a l’ Acadèmia Orquestral de 
Direcció Opus 23 a Madrid, amb els professors y directors Miguel 
Romea i Andrés Salado. 

Com a director ha obtingut el Primer Premi al V Concurs Nacional 
de Direcció “Maestro Galindo” per l’Associació Banda de Música de 
Calasparra i la Menció Especial del públic al 2021. Ha guanyat el 
Certamen de bandes Juvenils de Beniarrés l’any 2018, obtenint el 
Primer Premi a la desfilada i el Primer Premi del certamen amb la 
Banda Jove de la Instructiva Musical d’Alfarrasí, de la qual ha sigut 
director titular 4 anys. 

Al 2020 va guanyar junt a la Banda Jove de l’Associació Unió Musical 
de Bocairent, el Primer Premi al Certamen de Bandes Juvenils de 
Moncada. A més, ha dirigit en varies ocasions la Banda del Conserva-
tori Superior de Música de Múrcia “Manuel Massotti Littel” i durant 
l’any 2020 ha estat de director convidat a la Societat Musical Santa 
Cecilia del Camp de Mirra. Actualment és director titular de la Banda 
Artístico Cultural de Montaverner, de la Banda Unió Musical Benisso-
dense i de la Banda Jove Associació Unió Musical de Bocairent

Banda Artístic Cultural de Montaverner

La banda Artístico-Cultural de Montaverner naix l’any 1987 fruit de 
l’entusiasme de 20 musics fundadors amb la il·lusió de proporcio-
nar al poble de Montaverner d’una nova oferta musical amb la qual 
continuar enriquint el gran bagatge cultural d’aquest poble menut 
d’uns 1800 habitants situat al centre geogràfic de la Vall d’Albaida.

El primer director que van tindre fou José Luis Carreres Belda, i a ell 
el van seguir, Joan Josep Albinyana, Rubén Parejo Codina, José Luıs 
Carreres Belda (2ª etapa), Josep Antoni Vila, Germán Mollá, Juan 
Carlos Sempere Bomboı́ i Luis Carbo Segrelles qui des de l’any 
2010 i fins l’actualitat pren el comandament de la direcció artística 
i musical.

La BACM s’ha caracteritzat per tindre una activitat musical constant, 
ja que durant els quasi 30 anys d’història ha vingut realitzant entre 
3 i quatre concerts anuals en els que ha interpretat molts i diversos 
estils musicals, tal com pasdobles i música festera, bandes sonores 
de pel·licules, música tradicional valenciana, zarzuela, etc.

Des   dels   seus   inicis, la   Banda   Artístico-Cultural ha   pres   part  
en  nombroses actuacions a les festes dels pobles dels voltants, tant 
patronals com de moros i cristians i falles.

Moros i cristians a Ontinyent, Albaida, l’Olleria, Montaverner, Aielo 
de Malferit, Alfarrasi, Barri de San Blas a Alacant, Elx i les Falles a 
València, Benifaió, Catarroja. 

En l’apartat de música festera ha sigut la guanyadora en el tradicio-
nal concurs de l’entrada de bandes que es cel·lebra a moltes pobla-
cions dins les festes de moros  i cristians en les que participa com a 
banda oficial de les filaes/comparses.

•  1997 : Primer premi a l’entrada de bandes d’Albaida, participant 
com a banda oficial de la comparsa Kàbiles, qui des de fa més de 25 
anys ens diposita la seua confiança.

•  2012 : Primer premi a l’entrada de bandes d’Aielo de Malferit, parti-
cipant com a banda oficial de la comparsa Oleyanos.

•  2014 : Primer premi a l’entrada de bandes de l’Olleria, participant 
com a banda oficial de la comparsa Juvenils, qui també ens otorga 
la seua confiança des de fa més de 25 anys.

•  2015: Primer premi a l’entrada de bandes d’Aielo de Malferit, parti-
cipant com a banda oficial de la comparsa Oleyanos.

L’any 1990 va participar al 14é Certàmen Provincial de Bandes de 
Música organitzat per la Diputació de Valencia en la secció Tercera 
amb el resultat de quart lloc, d’un total de huit participants, amb 
397 punts.
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Sociedad Musical La Lira  
de Monforte del Cid

Director: 
Enrique Montesinos Parra 

Enrique Montesinos Parra naix a Ibi 
(Alacant) al 1987. Graduat en Direcció 
d’Orquestra, va començar els estudis de 
percussió de forma autodidacta i més 
tard va emprendre els estudis de trom-
peta fins a finalitzar el Grau Professional 
al Conservatori de Sant Vicent del Ras-
peig. En 2008 es va diplomar en Educa-
ció Musical a la Universitat d’Alacant i, 
uns anys més tard, va realitzar la Llicen-
ciatura d’Història i Ciències de la Música 
a la Universitat de La Rioja (Logroño) 

fins a culminar el 2018 el Grau de Direcció orquestral al Conserva-
tori Superior de Música de Múrcia al costat del Professor José Miguel 
Rodilla Tortajada i al Conservatori “Ignacy Jan Paderewski Academy 
of Music” a Poznan (Polònia) al costat del Professor Warcislaw Kunc.

Ha dirigit com a convidat nombroses agrupacions com la Corporació 
Musical Primitiva d’Alcoi, la Orquestra, Banda i Cor del Conservatori 
Superior de Múrcia, l’Orquestra de l’Akadèmia de Poznan; les Bandes 
Simfòniques d’Infanteria Marina del Terç de Llevant a Cartagena i del 
Conservatori de Sant Vicent del Raspeig entre d’altres, a més d’as-
semblatges corals. En 2018 és elegit director assistent en pràctiques 
per dirigir l’Orquestra Simfònica de la Regió de Múrcia.

Ha assistit a nombrosos cursos de direcció i interpretació destacant 
el de Berlín, convidat per Romolo Gessi i Lior Shambadal, dirigint la 
Berliner Symphoniker.

Entre les seves actuacions més importants destaca la realitzada al 
teatre de l’òpera d’Alger (Algèria) al costat de l’Orquestra de Cambra 
Casa Mediterráneo.

Enric, a més, ha compost una gran quantitat de composicions realit-
zades per a banda simfònica.

Ha estat director titular de les Bandes Simfòniques: Societat Musical 
Lira Orxetana (2016-2020), Orquestra de Cambra de Callosa d’En 
Sarrià (2015-2021) i Unió Musical de Calp (2018-2022).

Actualment és director titular de la Societat Musical Lira de Monforte 
del Cid i de la Banda i Orquestra de la Societat Musical La Primitiva 
Setabense de Xàtiva.

 Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid

L’aparició de la Societat Musical “La Lira” es remunta al segle XIX, 
concretament a l’any 1854. Per aquell temps es va conèixer com a 
“Música de Monforte”, sent banda municipal durant cinquanta anys, 
fins que en 1894, per iniciativa del llavors president de la Banda, D. 
Juan Ñiguez de la Torre, l’agrupació  es va independitzar de l’ajunta-
ment, formant la nova Societat Filharmònica Santa Cecília, la qual 
va perdurar amb aquest nom durant poc més d’una dècada, fins a 
1907, on va adquirir el seu nom definitiu: Societat Musical “La Lira”.

Els músics monfortins van ser sempre veïns del poble amb aptituds i 
instrucció musical, que vivien en una societat on la vida estava cen-
trada en l’agricultura, el ramat, i algun comerç, per això les activitats 
musicals estaven supeditades a aquest tipus de treballs.

Durant l’època moderna de la societat, cal destacar que la presidèn-
cia de la mateixa ha recaigut en dues persones que van lluitar durant 
gran part de la seva vida pel bé de la banda, Miguel Candela Albero-
la, el qual va estar al capdavant de la presidència durant més de 50 
anys, i Vicente Pérez Gonzálvez, el qual va ser president (càrrec que 
actualment ocupa en la seua menció d’honor) durant prop de dues 
dècades, fins a l’any 2008, quan va ser elegit José Antonio Miralles 
Sánchez , fins a l’any 2021. Després de 167 anys d’història d’aquesta 
banda, per primera vegada surt elegida presidenta una dona, que 
actualment ocupa la presidència de la societat, Cristina Asensi Cantó.

Dins del desenvolupament musical de la societat al llarg de la seva 
història, és destacable l’evolució que s’ha portat a terme en quant 
al número de músics. Durant el transcurs del segle XX la banda ha 
comptat amb un número que sempre va rondar els vint músics, però 
a finals del segle la banda va créixer fins a comptar avui dia amb una 
plantilla de 56 músics i una escola d’aproximadament 100 alumnes 
matriculats. El suport social del municipi també ha col·laborat en el 
desenvolupament de la banda, ja que compta amb una massa social 
de més de 350 socis.
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Centre Artístic Cultural Verge de la Pau

Director:  
José Vicente Algado Climent 

José Vicente  Algado  Climent naix 
l›any 1981, i comença els seus estudis 
en el centre musical Puig Campana de 
Finestrat de la mà del seu pare, con-
tinuant-los  en el conservatori “José 
Pérez Barceló” de Benidorm, i poste-
riorment en el conservatori “Óscar 
Esplá” d›Alacant, on finalitza els seus 
estudis com a professor de trompa.

L’any 1999 inicia la seua carrera en l’àmbit de la direcció, assistint 
a cursos de direcció amb Frank de Vuyst, i Douglas Bostock. A més, 
estudia composició en el Conservatori Superior de Música d’Alacant, 
i es gradua en direcció d’orquestra en el Conservatori Superior de 
Música de Múrcia.

Com a director ha dirigit diferents formacions, com ara l’Orquestra 
Simfònica de la Catedral de Madrid, Orquestra de la Universitat de 
València, Banda Nacional de Concerts de Cuba, Rundfunk-*Blasorc-
hester  Leipzig i Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de 
Múrcia, entre altres.

A més, ha sigut director titular de l’Agrupació Coral de Finestrat, la 
Banda del Centre Musical Puig Campana de Finestrat i l’Orquestra de 
Cambra de la Unió Musical de Benidorm entre altres. Actualment di-
rigeix la Banda del Centre Artístic Cultural “Verge de la Pau” d’Agost, 
la Unió Musical de Polop de la Marina i el Ateneu Musical de la Vila 
Joiosa.

També s’ha de fer esment als diferents premis que ha aconseguit, 
com el premi al millor intèrpret en el “International  Music  Camp” 
de  Minot, la batuta del mestre “Guillermo Tomás”, atorgada per la 
Banda Nacional de Concerts i el Ministeri de Cuba, a més d’haver 
guanyat 12 certàmens amb la banda del C.A.C. “Verge  de la Pau”, 
sent guardonat en 2018 amb el Premi al Millor Director en el certa-
men de la Comunitat Valenciana.

Centre Artístic Cultural Verge de la Pau d’Agost

El Centre Artístic Cultural Verge de la Pau d’Agost es funda l’any 1978, 
gràcies a la iniciativa d’alguns professors de la Banda Municipal 
d’Alacant de la localitat. En els primers anys es nomena el primer 
director de l’agrupació: José Castelló Rizo, moment en que la banda 
aconsegueix 11 primers premis en els diferents certàmens, realitza 
33 concerts, 11 festivals i participa en 9 certàmens, aconseguint 3 
primers premis, 2 segons i un tercer. Posteriorment, pren la batuta 
Manuel Castelló Rizo, sent el director de la mateixa durant més de 
25 anys.  

Al llarg de la trajectòria professional de la banda, el C.A.C “Verge de 
la Pau” ha participat en més de 60 certàmens, aconseguint en ells 
36 primers premis, destacant el certamen de la Ciutat de Cullera en 
1997, els primers premis amb Menció d’Honor en la segona secció 
del certamen internacional “Ciutat  de València” en els anys 1988 i 
1997, i la tercera secció l’any 2008.

També són destacables els primers premis amb Menció d’Honor 
aconseguits en el certamen provincial d’Alacant en els anys 1991, 
1993 en la secció primera, en la en els anys 1985, 1989, 1996, 2003 
i 2015 en la secció segona, i l’any 2009 en la secció tercera. Des de 
l’àmbit fester, el CAC “Verge de la Pau” també ha sigut guardonat, 
destacant els primers premis al certamen de música festera d’Elda 
en els anys 1991, 2000, 2004, 2006, 2010, 2017 i 2019, sent la banda 
més premiada. Recentment ha obtingut el primer premi al certamen 
d’interpretació de música festera de Cocentaina. 

Des de 2013, el C.A.C. “Verge de la Pau” està dirigit per José Vicen-
te Algado Climent, donant pas a una etapa marcada per grans èxits 
musicals.
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Tourist info Agost
Av. de Xixona, 2
Tel. 96 569 18 69

www.turismodeagost.com
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