Himne a Benassal
Lletra: Carles i Sofia Salvador
Música: Perfecto Artola
Vixca, vixca Benassal
la terra en què naixquérem,
l'amada terra on descansen
nostres avis per a sempre.

Si tot hom en veritat
el seu poble vol defendre,
el primer que ha de fer
és estudiar i deprendre.

Teua és ma vida
per tu sols vivim,
¡oh terra nostra!
la cultura i el treball
te donem per fer-te forta.

¡Oh terra meua!
seràs paladí
del poble lliure
amant de la veritat
i enemic de l'esclavisme.

Per això el càntic és
nostre amor a Benassal
perquè de tu deprenem
a voler-te i fer-te gran.

Per això nostre amor és
ple d’afanys i veritat:
cada dia deprenem
a voler-te i fer-te gran.

I des d'ara tots jurem
sobre el cor la destra mà
voler-te com a una mare
i fer-te i fer-te feliç i gran.

I des d'ara tots jurem
sobre el cor la destra mà
voler-te com a una mare
i fer-te i fer-te feliç i gran.

VIII CONCERT
“PERFECTO ARTOLA”
FESTES D´AGOST 2000

PATROCINA:

AJUNTAMENT DE BENASSAL
ORGANITZA:

BANDA DE MÚSICA FONT D´EN SEGURES
INTERNET:
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/2864/musi.htm

Diumenge 27 d´Agost
Lloc: Plaça Espanya
a les 20,30 h.

UNIÓ MUSICAL “LLUCENENCA”
DE LLUCENA DEL CID

BANDA DE MÚSICA “FONT D´EN
SEGURES” DE BENASSAL

- GLORIA AL PUEBLO (Pasodoble)......................P. Artola

- PUENTEAREAS (Pasodoble)...............................R. Soutullo

- OREGÓN..........................................................Jacob Dhaan

- EL BARBERILLO DE LAVAPIES...........................Barbieri

- CAN’T TAKE MY EYES OF YOU...Crewe – Gandio de Me

- EN ROMERIA A SAN CRISTOBAL (Obertura).....P. Artola

Director:

Manuel Mariano Igualada Aragón

Director:

Juan Tomás Lorenzo Gómez

BANDA “LA LIRA” DE LA ASSOCIACIO
CULTURAL LA ROCA DE VILLAFAMES
- COMO LAS PROPIAS ROSAS (Pasodoble)..V.Ruiz Gómez
- AL-ANDALUS (Capricho andaluz)...................E. Martinez
- LAS PLAYAS DE RIO.....................................Kees Vlak

Director:

Máximo Belenguer Seguer

Imposició de corbatins a les banderes de les bandes
participants i interpretació del Himne a Benassal de Perfecto
Artola.

