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Música i Flors Porten Amors
LES BANDES DE MÚSICA DE BURJASSOT DES DELS SEUS ORÍGENS FINS
A LA BANDA DE MÚSICA DEL CENTRO MUSICAL RECREATIVO BURJASOT.

Santiago López García.*
Gràcies a persones que amablement em transmeten els seus records o em deixen les seues fotografies
o atres documents, poc a poc anem presentant en pàgines com estes uns artículs que aporten a la memòria
comuna del nostre poble, ara ciutat, una sèrie de testimonis que considere que Vostés reben ab molt d'interés.
Per aixó, en esta ocasió anem a exposar un nou tema que pense que també és prou interessant i atractiu,
peró que ha patit, fins ara, l'oblit.
Em referixc a conèixer les bandes de música que es crearen en Burjassot, des dels seus orígens fins a
l'antiga Banda de Música del Centro Musical Recreativo Burjasot, la qual va ser l'ultima de la segona època
en la história de les bandes del nostre poble. Per tant, en este artícul no tractaré sobre l'actual banda de música,
denominada Agrupación Musical Los Silos, que segons la meua apreciació ya pertany a la tercera i última època
puix va ser fundada en 1950; una banda que ha connectat ab la modernitat i mereix un tractament específic en
una futura publicació.
Espere que este modest artícul, servisca per tal de conscienciar-nos que cal recuperar la memòria i els
records d'aquelles primeres “músiques” que visqueren un destacat inici.
En efecte, els inicis de la creació de bandes de música en Burjassot foren prou actius: realitat que demostra
un antic llibre, publicat en Alacant, en 1896, titulat: La música en Valencia. Apuntes Históricos, de l'autor
Francisco Javier Blasco que era professor honorari del Conservatori de Música de Valéncia i director de la
Societat de Concerts d'Alacant. Entre els temes del llibre, figura un capítul titulat Certámenes de bandas y
orfeones on es citen els certàmens de bandes que costejava l'Ajuntament de Valéncia entre atres actes de la Fira
de Juliol; enumerant les bandes de les poblacions participants -entre les quals cita a Burjassot- , així com els
resultats i detalls: concretament, des del seu inici en 1886 fins a l'any anterior a la publicació del citat llibre.
A ran d'estes referències, i per a obtindre més dades vaig investigar en l'Archiu de Valéncia on consta
la documentació d'aquells certàmens de música.
A banda d'açó, tenia una atra interessant font d'informació, que m'ha costat moltíssim trobar-la, i és
l'artícul signat ab el pseudònim ARCECA, i que no em cap dubte que correspon al recordat Dr. D. Arturo
Cervellera Castro, publicat en el Boletín Informativo Silos pels clavaris de Sant Roc 1947-48, dins de l'apartat
De Tiempos Pasados, artícul que poc després re-aprofitaria resumint-lo i modificant-lo lleugerament el croniste
i també Dr. D. J. J. López Laguarda, donant-li el títol “Formación de la Banda de Música”, el qual figura dins
les pàgines 81, 82 i 83 del seu llibre -Del Burjas ot de antaño (Apuntes para el Folk-lore local),- publicat l'any
1952; artícul que per la seua part també arreplegà, si bé donant la seua procedència, el recopilador de publicacions
locals, el Sr. Victor Alonso Hueso, peró repetint-lo per dues vegades el text en dues cites encara que fent unes
transcripcions una miqueta alterades, en el seu treball “Burjasot de otros tiempos...” (publicat a títul postum
per la seua família l'any 2006).
També he tingut la sort de poder contactar en el Sr. Fernando Serneguet Garcia, propietari de les dos
históriques fotografies ací adjuntes, així com en el veterà Sr. Manuel Arroyo Zarzo persona coneixedora del
Burjassot de principis del segle XX.
Fruit de totes estes investigacions, passaré seguidament a transcriure les cites referents a les primeres
èpoques de les bandes de música de Burjassot, que hi figuren fins a principis del segle XX. Peró abans, és precís
que també porte ací l'autèntic text de l'aclaridor artícul, que com he dit adés, s'escrigué ab el pseudònim ARCECA
(acrònim d'Arturo Cervellera Castro), titulat “La Música Vella y la Música Nova”, que diu així:
“La primitiva Banda que luego tomó el nombre de “Música Vella” venía existiendo sin pena ni gloria
desde 1880 poco más o menos. En el año 1890 estaba dirigida por Victoriano Muñoz (Victorianet) quien iba
a ensayar a los músicos, tres días por semana, en el desván o andana de la casa de Vicente Ballester (el
“Cate”) situada en la calle Mayor (hoy del Caudillo) [actualment Blasco Ibañez] señalada con el número 41.
Los treinta o treinta y cinco músicos de que constaba, acudían casi siempre en su totalidad. El maestro
“Victorianet” de baja estatura, tenía un carácter enérgico que no era del agrado de todos sus discípulos y
además dejaba de acudir alguna vez a los ensayos por lo que reinaba descontento entre los músicos.
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En estas circunstancias, llegó a Burjasot un hijo del mismo llamado Domingo Riera (“el del Castell”)
que venía de cumplir el servicio militar donde había actuado en la Banda de su regimiento tocando el
requinto [clarinet afinat en mi bemoll], y movido de su afición entró a formar parte de la música de su pueblo.
Con ocasión de una de las faltas del maestro “Victorianet” y previa anuencia de casi todos los músicos, una
noche fué dirigido el ensayo por el citado Domingo Riera. Ello fué motivo de disgusto por parte del maestro
y surgieron desavenencias, por lo que la Banda quedó dividida en dos grupos, según el color político de sus
componentes. Quedaron en la primitiva o “Vella” los tres hermanos Vicente, José y Juan Muñoz (“els
Pedrosos”), José Alonso (“el Flauta”), el maestro “Mineto” y algunos más de ideales republicanos.
Bajo la dirección de Domingo Riera se formó la “Música Nova” en la que se agruparon los tres
hermanos “Cate”, Vicente, Peregrin y Juan Bautista (mas tarde dos hermanos más, Francisco y José),
Vicente Alonso (el “Pesaor”), Miguel Muñoz (“Estrela”) y otros de ideas monárquicas.
La “Música Vella” solemnizaba la fiesta de San Roque que entonces estaba patrocinada por la
Corporación Municipal, de mayoría republicana, si bien casi todos sus miembros asistían a misa y fiestas
religiosas. Esta Banda, se trasladó más tarde al segundo piso de la casa núm. 55 de la calle de Jorge Juan.
La “Música Nova” amenizaba las fiestas de San Miguel, Virgen de la Cabeza, Corpus, Purísima y restantes.
Esta Banda, estuvo dirigida a últimos del siglo XIX por el entonces músico de regimiento Félix Soler, quien
luego fue director por oposición de la Banda del regimiento de Guadalajara. A la sazón, verificaba los
ensayos en el desván de la casa de “Mata” y bajo la diestra batuta de Soler, esta Banda acudió al certamen
de Valencia, alcanzando el 2º premio y un año después el 3º.
Con ocasión de la marcha a Madrid de don Félix Soler para opositar, y teniendo que actuar su Banda
en un concierto la víspera de San Miguel en el acostumbrado sitio de la plaza del Mercado [de Burjassot],
en el que reprisaba la “Batalla” del propio Soler, a falta de este director, se ofreció para dirigir el concierto
uno de los más aventajados, Bautista “el Cate” quien obtuvo gran éxito, y desde entonces figuró como subdirector.
La marcha a Valencia [capital] de D. Felix para ocupar el puesto de director de la Banda del regimiento
de Guadalajara, se tradujo en el consiguiente languidecimiento de los entusiasmos musicales, y ambas
Bandas sufrieron las consecuencias, ya que las bajas se sucedían, llegando a desaparecer las dos.
Algún tiempo después renació el entusiasmo, y se realizaron gestiones para la fusión de ambos restos,
pudiendo llegarse a una concordia y bajo la dirección de Mariano Lorente, músico también del ejército, se
constituyó una nueva Banda, que ensayó algún tiempo en la casa núm. 1 de la calle Colón.
Más tarde terminó de dar tumbos por las “andanes” la Música de Burjasot y aprovechando un
crecimiento del entusiasmo, se creó el Centro Musical con nutrido grupo de socios, instalándose en los altos
de las casas 70 al 74 de la calle del Caudillo [actualment Blasco Ibañez], bajo la dirección del experto y
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enérgico músico del ejército don Antonio Caravaca. Volvió entonces la Banda de Burjasot a sus tiempos
de esplendor, aunque desgraciadamente de poca duración, pues por los años 1.912 ó 1.913 se disolvió la
Sociedad. Y definitivamente… se acabó la música”
Si em permeten, cal dir, que estes dades, ací reproduïdes textualment, que segons les seues declaracions
en l'inici de l'artícul les conegué en la seua infància i joventut el Sr. Cervellera Castro, tenen un gran valor
testimonial, peró a la vista de la documentació de l'època podem ampliar un poc més l'historial de les primeres
bandes.
Segons l'opinió que donà el Dr. Cervellera el motiu de que desapareguera fon la falta d'afició. I segons
el croniste López Laguarda, la decadència que patiren ací les aficions musicals a principis del segle XX es
degué als canvis que sofrí la classe treballadora de Burjassot; que tingué que buscar la faena en la capital, degut
a la reconversió industrial de l'activitat dels tradicionals telers.
Certament aquelles circumstancies obligaren a la gent jornalera a guanyar-se el sou fora del poble i
canviar horaris, rutines i inclús les poques distraccions que podien tindre.
Per tant, cal dir que aquella situació fon una alteració de la tradició de la banda de música en Burjassot,
tal com ací vaig a intentar explicar.
Recordem que les bandes de música, tal com actualment les coneguem tenen els seus orígens cap al
segle XIX, inspirades en les bandes militars. Peró, concretament, ací en Valéncia ocorregueren una série de
circumstàncies que condicionaren la situació. Cal tindre en compte que conflictes bèl·lics i socials, especialment
el denominat Sexenni Revolucionari (1868-1874), alteraren consuetudinaris costums. Aquella revolució tingué
un marcat caràcter antireligiós, situació que alterà la tradició de la música en processons i festes religioses.
Peró, una vegada passada aquella època, la societat civil pogué recuperar en part certes tradicions, com
l'acompanyament de música en les expressions populars religioses, peró adaptant-se a l'evolució i progrés dels
nous temps.
Com he dit adés, en el cas de Valéncia, la tradició de les bandes civils de música, prové, a banda de les
orquestres pròpies dels teatres i atres espectàculs públics, en gran mida de les bandes militars. Era una època
on els músics de dites bandes militars participaven en nombroses parades militars, concerts, determinades
processons, i diverses actuacions públiques. Les bandes arribaren a ser imprescindibles en molts actes de la
vida social. Així, que els seus components, en la vida civil traspassaren els seus coneixements i formació. I
viceversa.
Respecte als inicis de la banda de Burjassot, cal saber que segons documentació d'archiu, en 1873 i ab
motiu de la revolució que es produí en l'època que provocà després la proclamació de la Primera República,
apareix alguna cita respecte al proveïment de tambors per a la banda de la Milícia de los Voluntarios de la
Libertad.
Peró poc després, en 1877, una volta passada aquella època, sembla que no hi havia banda de música
en Burjassot, tenint que contractar a la banda de música del veí poble de Godella, puix en el llibre d'actes
municipals consta el següent acord, de data 12 de maig de 1877:
“Salir en comisión mañana a la salida de misa primera a recoger la limosna para la fiesta del Corpus,
que se avise a la música de Godella para la asistencia a dicho acto religioso.”
No obstant, passat un curt període, consta que en març de 1881 tingué lloc la creació d'una banda de
música, per mitjà d'una Societat denominada “Música de Burjasot”.
I ací ve la sorpresa, i és que a finals del segle XIX resultà una important activitat musical bandística
en Burjassot, tal com demostraré seguidament.
No obstant, també hi ha que dir que un poc abans de 1920 açó canvià tan dràsticament que desaparegué
la banda, fins l'any 1949 en que es decidí crear una Escola Municipal de Música que seria el germen d'una nova
banda; que és la que actualment coneguem ab el nom de Agrupación Musical Los Silos.
Investigant en les fonts d'informació, concretament en la documentació dels primers certàmens musicals
de la Fira de Juliol, podem saber que foren varies les bandes de música de Burjassot que intervingueren en
aquella época (recordem que la Fira de Juliol s'estrenà l'any 1871, peró que va ser en 1886 quan s'inicià el
Certamen de Bandes, com “Concurso Musical”), tal com detalle a continuació:
Certamen de 1886.- Va ser el 1º certamen. I s'acordà per part de la Sub-comissió de Músiques (en sessió
19 juny 1886) “dirigir circular a los alcaldes de los pueblos de la Provincia invitando a las músicas de estos
para que acudan al concurso ... rogándoles ... relaciones de los individuos que forman las bandas”. En este
certamen podien participar conjuntament tant bandes militars com civils. Es presentaren un total de nou (9)
bandes civils, i resultaren premiades la Primitiva de Carlet, Utiel, Alberic, Algemesí i Sagunt ab el 1º, 2º, 3º,
4º i 5º premi respectivament.
Sembla que aquell primer any del certamen, les bandes de Burjassot no estigueren en condicions de
participar. No obstant, hi ha constància en l'archiu municipal de Burjassot (reg. Nº 266 y 267 a 270) de l'anunci
per a la premsa de la participació en les festes locals del 28, 29 i 30 de septembre de 1886 de la “música
primitiva de esta Villa ejecutando bonitas y escogidas piezas de su repertorio”

01

01

Sant Roc 2012
Certamen de 1887.- Es verificà en les mateixes condicions que en l'any anterior, presentant-se set (7)
bandes. El jurat adjudicà els premis, aconseguint el 1º (1250 pts.) la banda d'Albaida, el 2º (1000 pts.) la de
Burjasot, formada per 30 músics i dirigida per D. Félix Soler Villalba, el 3º (750 pts.) la de Vilanova de Castelló,
el 4º (500 pts.) la de Requena, i el 5º premi (250 pts.) la d'Utiel.
No obstant, tot s'ha de dir. I consta que es presentaren reclamacions per part de les bandes de Requena
i Utiel en contra del premi donat a Burjassot, al·legant que havien tocat en la banda músics procedents de atres
bandes militars, i que el seu director, Félix Soler, ho va ser accidental, per al sol acte de la banda.
Certamen de 1888.- L'organizació evolucionà la convocatòria, passant aquell any a dividir-se en dos
categories diferents: per a bandes civils i per a bandes militars, tenint que executar les militars la simfonia de
Dinorah i les civils la de Joana d'Arc. El tribunal decidí que els premis per a les civils foren: -1º, la Primitiva
de Llíria; -2º, Aldaya; -3º, Requena; -4º, Sagunt; -5º, La Lira de Castelló de la Plana; -6º, Catarroja. I accesits:
tant per a la Nueva de Burjasot, que portà de director a D. Fèlix Soler, com també per a la Vieja de Burjasot,
dirigida per D. José Moreno Pérez, i per a la de Cheste.
Certamen de 1889.- Aquell any també podien participar bandes militars, civils i orfeons. Les obres
obligades eren per a les civils: la composta pel mestre Barbieri sobre motius de varies sarsueles. Els premis
adjudicats a les bandes civils foren: -1º, “La Lira” de Castelló, - 2º, Patronat de Torrent, - 3º, Centre Artístic
de Torrent, - 4º, Gandia, - 5º, la Vieja de Burjasot, formada per 33 músics sota la batuta del director José Moreno
Pérez i un atre 5º per a la Primitiva d'Aldaya. També hi hagueren accèssits per a la de Cheste i per a “La
Juventud” de Burjassot. Cal dir que esta banda evolucionava a ran de “la Nueva” de Burjasot formada per
38 músics sota la direcció de Domingo Riera García.
Certamen de 1890.- Aquell any es suspengueren tant el certamen de música, com atres actes de la Fira
de Juliol, ab motiu de poder pal·liar l'epidèmia colèrica que es patia.
Certamen de 1891.- Les bandes civils tingueren com obra obligatòria la Tutti in maschera. I es presentaren
5 (cinc) encara que dos ho feren sense optar a premi. Els premis obtinguts foren: -1º, Nueva de Torrente; - 2º,
Nueva de Bocairente; - 3º “La Lira” de Sagunto. Aquell any no s'inscrigué cap banda de Burjassot.
Certamen de 1892.- Sols prengueren part les bandes civils, les quals havien de tocar la simfonia Poeta
y Aldeano, així com atra de lliure elecció. S'inscrigueren les següents bandes: Centro artístico Musical de
Torrente (de 56 places); la Vieja de Burjasot, formada per 36 places, tenint de director a Vicente Belenguer
Martí; el Centro Vallense de Vall de Uxó (de 38); Nueva de Benaguacil (43 músics); Sociedad Musical
Requenense; Puebla de Vallbona; Sociedad Musical de Segorbe; Aldaya; Patronato de Torrente; i la Municipal
de Novelda.
S'oferien quatre premis, el -1º, Centro Artístico de Torrente; - 2º, Centro Vallense; - 3º, Patronato de
Torrente; - 4º, Aldaya.
Certamen de 1893.- Aquell any, en les bases anunciades per al Certamen Nacional de bandas civiles,
s'acordaren, entre atres, les següents normes:
1º Se establecen tres categorías ó secciones, con el propósito de allanar las dificultades que puedan
originarse para las bandas de diferente importancia y altura artística, facilitando de este modo la concurrencia
al Certámen.
Sembla que aquell any no participà cap banda de Burjassot
Certamen de 1894.- Les condicions foren les mateixes que regiren l'any anterior. Les obres obligades
foren, la simfonia de l'òpera Stradella de Flotow per a la primera secció; l'obertura de Phedre, de Massenet,
per a la segona; i l'escena bíblica -La cena de los apostoles, de Warner, per a la tercera secció.
Aquell any es presentaren a la primera secció dos bandes per Burjassot, obtenint el segon premi (de 500
pts.) la banda Juventud Musical del Círculo Católico de Burjassot formada per 28 músics i dirigida per Mariano
Lorente (recordem que el Círculo Católico de Burjassot va nàixer l'any 1887); i el tercer premi (de 250 pts.)
La Vieja de Burjasot formada per 28 músics i dirigida aquell any per Antonio Rodriguez Baldó.
Certamen de 1895.- En esta última cita que arreplega el llibre, figura que es presentaren huit (8) bandes
civils, repartides en tres seccions. Participà la denominada Juventud Musical del Círculo Católico (de Burjassot)
en la tercera secció, peró el premi es declarà desert, i la banda, constituïda per 31 places, i dirigida per don
Mariano Lorente, sols aconseguí la menció honorífica.
A la vista d'estes dades, resulta que ya en la dècada de 1880 s'havia produït la divisió de la inicial banda.
I en l'última dècada del segle XIX es formaren varies bandes de música: la Vieja (la Vella), la Nueva (la Nova),
la Juventud M. del Círculo Católico. ¿Que els ha paregut?. Evidentment fon una primera època ab moltes
ganes de tindre banda de música en Burjassot, peró també ab moltes dificultats i alts i baixos.
Esta tradició musical continuà durant els primers anys del segle XX. No obstant, en 1905 (registre 185,
de 21-11-1905) l'ajuntament comunicava a l'Administració de Hacienda que el Círculo Unión Musical junt
ab el Círculo Modernista i el Círculo Recreativo no existien com societats “por haber sido disueltas”. Pero
en 1912, segons documents d'eixida (registres nº 481 i 482 de 22-1-1912) consta l'exigència al president del
“nuevo Casino Musical” de la declaració com “Círculos de recreo”.
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En aquell ambient d'inestabilitat, s'intentà mantindre una possible banda. Prova d'aixó fon la creació de
la banda denominada: Centro Musical Recreativo. I respecte a dita banda de música, ens ha arribat un testimoni
molt important: es tracta de dues interessants fotografies de 1911, proporcionades pel Sr. Fernando Serneguet
Garcia.
El cas és que el Sr. Serneguet ha tingut, el gust d'aportar, ab la col·laboració de la seua família, un parell
de fotografies de dita banda, per a incloure-les en la pàgina d'Internet que manté el Sr. José Hurtado. Gràcies
a tots ells tenim ara ací un estupend testimoni.
Al ser unes fotografies inèdites, i donada la seua importància en la história musical de Burjassot, em
fiquí en contacte en el Sr. Pepe Hurtado. Ell em va dirigir a un ve í conegut, el Sr. Ramón V. Pitarch, que havia
fet d'intermediari, com amic del Sr. Serneguet, en l'inicial oferiment de les fotografies. Amablement el Sr.
Pitarch també em posà en contacte ab el Sr. Serneguet. I al proposar-li la possible redacció d'un artícul al
respecte de les mencionades fotografies tingué la gentilesa de proporcionar-me-les i donar també interessants
dades, que ací repetiré.
Les dues fotos corresponen a la banda de música del Centro Musical Recreativo de Burjassot; una on
els músics figuren ab l'uniforme d'estiu, i l'atra ab uniforme d'hivern.
Com pot apreciar-se millor en la d'estiu (gràcies a la bona conservació d'esta fotografia), es pot identificar
que el lloc on es fotografiaren era, ni més ni manco, que en l'escalinata que puja al portal de Les Sitges, junt a
la paret exterior de l'ermita de Sant Roc. Vegen Vostés com s'aprecia el racó format pel cantó de l'arc d'entrada
al Pati de Sant Roc i l'almagacen de superfície que dona finestra a la rampa d'accés.
Així mateix, gràcies als records familiars aportats pel Sr. Serneguet (descendent d'una saga de músics
que també foren components del Centro Musical Recreativo podem conèixer la identitat d'alguns músics. En
dita fotografia figura assentat en terra, prop de la caixa, un chiquet, Enrique Serneguet Linares, que va nàixer
en 1903. Ell és el pare de Fernando Serneguet Garcia. I segons el seu testimoni, per aquella època tindria uns
huit o nou anys. Per tant, fent el càlcul, la foto estarà feta vora l'any 1911 o 1912. També apareixen, el seu yayo
patern, Mariano Serneguet Barrachina (que tenia d'apodo familiar “els serenets”), que porta el bombardino,
així com un tio de Fernando, Mariano Serneguet Linares “Marianet”, que després anà al servici militar, destinat
a Àfrica, i que en la batalla d'Annual (22 juliol 1921) pergué la vida, causant baixa com desaparegut.
Respecte a la banda de música de Burjassot, recordem que allà per les últimes dècades del segle XIX i
la primera del XX les bandes de música experimentaven un evident auge. En moltes poblacions valencianes
sorgiren entitats que fomentaven la música. Així, dins d'aquell ambient, l'any 1903, va ser creada la Banda de
Música Municipal de Valéncia tal com la coneguem actualment.
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Recordem, que precisament, des de 1903 a 1906 va ser director de la Banda de Valéncia el prestigiós
mestre D. Santiago Lope Gonzalo (al qual, per la gran merescuda fama artística que arribà a tindre en vida, i
per haver vingut a residir a Burjassot, se li va dedicar ací un carrer en els terrenys de l'antiga devesa de Mallent).
El mestre Lope, faltà en sa casa de Burjassot, als 35 anys d'edat, el 25 septembre de l'any 1906.
Com poden vore, la música bandística en Burjassot és un tema que mereix molta més atenció. I ausades
que en eixe desitjat museu históric i etnogràfic, que inexplicablement encara no existix en la nostra ciutat, se
li haurien de dedicar els estudis i investigacions que cal, comptant en les aportacions que podrien fer els
descendents d'aquells músics, que fins ara s'han mantingut en l'anonimat pel limitat ambient cultural que patim.
Esperant eixe dia, no obstant, en esta ocasió valga este esquemàtic i molt resumit repàs, encara que
centrant-me en la desapareguda banda del Centro Musical Recreativo de Burjassot, gràcies a la documentació
compendiada per l'archiver municipal, Àngel L.G., i als records de Manuel A. Z., que conegué al professor
d'oboè i mestre de banda, Antonio Caravaca Alpáñez, al músic F. Serneguet (dels serenets), etc.
Esta banda, tal com es pot observar en les fotografies, era una banda important; mostra d'aixó era la
quantitat de músics que la formaven i la seua impecable uniformitat (qüestió que tenia molta importància): un
uniforme compost de levita i pantalons blancs, així com gorra de plat, per a l'estiu; i de levita, pantalons i gorra
de plat obscurs, per a l'hivern. Els seus components ascendien a 35 músics, segons la foto ab uniforme d'estiu.
Y 37 músics, segons la foto ab uniforme d'hivern, ab una bona part de jóvens, a més del seu abanderat i portaestandart. Tots baix la direcció del seu solemne director. Com he dit adés, segons el Sr. Serneguet, les fotos
estan preses entre els anys 1911 i 1912. Recordem que en 1910 Burjassot tenia una població de 5.101 habitants.
Al respecte d'esta banda de música, continuant ab les cites de l'archiu municipal consten algunes
referències a les activitats de la mateixa respecte a les seues relacions ab administracions oficials.
Així en data 18 de abril de 1914, figura ab el nº 183 del Registre Eixida de Documents la següent
referència: “Sr. Presidente del Centro Musical.- Siguiendo la costumbre de años anteriores se servirá usted
disponer la asistencia de la banda de ese Centro al comulgar de impedidos que se celebrará en esta población
el día 20 del actual y a la hora de costumbre en la Iglesia Parroquial.”
Així mateix, durant 1915 encara tingué activitat el Centro Musical, puix consta les dificultats que
passaren per obtindre l'autorizació del funcionament del local social. No obstant, en 17-5-1915 l'ajuntament li
agraïa “los trabajos realizados para el mayor éxito del beneficio en pro de las escuelas en construcción dado
en el Teatro…”.
En 1916 es tramità el reglament de la Societat “Unión Musical”.
Pero, a l'any següent, també la banda del Centro Musical Recreativo deixà de tindre activitat. I així,
davant del requeriment del Govern Civil de Valéncia d'obtindre el registre de totes les entitats socials existents
en Burjassot, l'alcalde contestava per escrit el següent ofici ab nº 1036 del Registre d'Eixida, i data 26 febrer
del 1917,: “Tengo el honor de participar a V.S. que habiendo desaparecido la sociedad Centro Musical
Recreativo y el Teatro instalado en dicha sociedad es por lo que no se han cumplido los preceptos a que se
refiera la circular de este Gobierno Civil 23 del actual”
De fet, Burjassot es quedà sense la seua banda de música, puix en el programa de festes de Sant Roc i
de la Mare de Déu de l'Assumpció, de l'any 1920, figura que la música fon tocada por una banda militar.
La situació la plasmava, en 1921, el Dr. A. Cervellera, en el seu llibre, Topografía médica de Burjasot,
ab esta frase: “Existen otros Círculos [a banda del “Círcul” Católic] como son: el Casino Republicano, el
Jaimista, el Conservador, el Socialista, la Peña Artística, con un pequeño teatro, y hasta hace poco el
Musical”.
D'esta manera, arribaria un temps en que Burjassot deixà de tindre banda de música, fins a l'any 1950,
en que gràcies a la iniciativa, que l'ajuntament tingué, en 1949, de crear, entre atres, la Junta de Fomento de
la Música, en la que se buscava col·laborar ab persones i entitats del poble, peró alienes a la Corporació
Municipal, proporcionant l'ensenyança del solfeig i instrument per medi d'acadèmies, s'aconseguí la creació
d'una nova banda de música, que adaptà el nom d'Agrupación Musical “Los Silos”.
Des d'ací vull donar-los l'enhorabona. I també donar les gràcies a les persones que he citat adés,
especialment a l'amable Sr. Fernando Serneguet Garcia i a la seua família.
Santiago López Garcia.* Autor de llibres i cròniques sobre temes burjassoters.
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