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EDITORIAL

Ja som majors, cumplim 18 anys

E

IXA és, sens dubte, la
gran notícia de la
Unió Musical l’Horta.
18 anys omplint de
música els carrers del nostre
Barri. 18 anys donant a
conéixer Sant Marcel·lí
per tot arreu. 18 anys
ininterromputs de creixement de la Unió.
Aquella Bandeta
que naixia l’any 1980 i
que als tres anys (octubre de 1983) ja començava a caminar, s’ha convertit en una realitat
important al nostre Barri
Sant Marcel·lí. La Unió
Musical l’Horta compta en
l’actualitat amb una
Banda de 61 músics
majoritàriament joves,
una Escola de Música amb més
de 100 alumnes i nou professors/es, i un Cor amb trenta
membres. A hores d’ara la societat està formada per 250 socis i
sòcies.
També tenim presència
significativa a la ciutat. La Unió
Musical l’Horta fou una de les
sis societats musicals fundadores de la Coordinadora de
Societats Musicals Federades de
la Ciutat de València, que en
l’actualitat compta amb treinta
bandes de música aproximadament.

I en l’àmbit del País
Valencià direm que som socis
de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat
Valenciana.

del 97, incomplint la cita trimestral que ens havíem proposat. Però ha pagat la pena esperar per donar-vos aquesta notícia tan gran. De tota manera, no

Festival de Bandes. Benicalap, 21.10.90.

No cal ara fer un repàs
de totes les actuacions fetes per
la nostra Banda. Els qui veniu
habitualment als concerts o
seguiu la vida de la Unió per la
revista, ja en teniu notícia de tot
això.
Per celebrar aquest esdeveniment, la Unió Musical ha
preparat una festa d’aniversari
d’allò més interessant. No faltes.
A l’interior de la revista tindràs
més informació.
Parlem ara de la revista.
Hem tardat un any en tornar a
eixir al carrer, des de la tardor

tornarà a passar. La comissió de
revista va augmentant el nombre de col·laboradors/es i va
fent possible els molts projectes
que tenim al cap. Per exemple,
a partir del proper número (serà
el 3) trobaràs noves seccions on
podràs conéixer molt millor els
i les “nostres músics”. Si tens
alguna suggerència per a millorar la revista, no ho dubtes, fesnos-la arribar. T’ho agraïrem.
Gràcies.
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Cantant a capel·la

E

L darrer 28 de desembre, dins d’un
am-bient ben càlid i
acollidor, aconseguit
per la Banda en les
dues peces anteriors, del ja tradicional Concert de Nadal,
dirigits per Alejo Pérez, va escoltar-se per primera vegada el cor
de la UNIÓ. Des que es va
anunciar la primera reunió el 17
de novembre i només en set
assajos, i moltíssima il.lusió, uns
i unes valents es plantaren dalt
l’escenari davant d’un públic,
amic, que omplia el saló cultural de gom a gom. ¡Xe! Un èxit
El cor és en marxa, ara el més
difícil no és tant començar com
mantindre’s.
Hem d´organitzar-nos, afegir
noves veus, aprendre, gaudir
assajant, cercar repertori i gent
en coneiximents musicals que
ens ajuden, triar mestres i/o responsables per cordes per als
assajos parcials per veus, tot
això sense perdre el nostre
objectiu principal, ens agrada
cantar, gaudim en els assajos i
volem que ens escolteu i que
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Concert 30.5.98

sigueu beneficiaris de la nostra
afició.
En la meua perspectiva, subjetiva i parcial, és molt il.lusionant anar els dilluns i vore totes
i tots els companys i companyes
acudir lliurement a un lloc on
ningú li ha demanat res que no
siga les seues ganes de cantar,
tan sols tindre una miqueta
d’oït, vuitanta minuts a la setmana i encara que siga per solidaritat, fer-se soci/a de la Unió
Musical L’Horta.
Mai no podia pensar que una
idea que anàvem rumiant tant
de temps, tinguera el recolzament de quinze a setze persones des del principi i deu o
dotze més des del primer concert.
A hores d’ara som vora els
trenta aprenents de cantors després de cantar en el darrer concert amb un tema com
GUANTANAMERA, YA SE VAN
LOS PASTORES i
MOON
RIVER el 30 de maig també
acompanyats de la Banda. El
pròxim concert cantarem una
dels BEATLES (GIRL), SERRA DE
MARIOLA, tal vegada alguna de
Serrat/Ma-chado
com

CANTARES o potser CANÇO
D’AMOR de Mario Benedetti.
Les darreres actuacións en
festes populars del barri i el
pasat 31 d’octubre en Torrent
ens prepara per al vinent concert dins del 18e. aniversari de
la societat musical que es produirá al saló parroquial el día
13 de novembre a les 22 hores.
Pense que és important contribuir a la vertebració del teixit
social del barri amb activitats
formatives per a xiquets , per a
jóvens per tal de canalitzar el
seu temps lliure i la seua creativitat i a la gent més gran per a
que es traga la punxa de no
haber pogut anteriorment fer
música i així tindre la vella/bella
oportunitat de no quedar-se
amb el desig. Igualment per a
oferir alternatives al pensament
únic i políticament correcte del
binomi televisió-futbol.
Per cert, ens fan falta tenors i
baixos , anima’t, acosta’t qualsevol dilluns a les 22,30 hores
al carrer Arquebisbe Olaetxea,
41 baix.
T’esperem.
Josep Lluis Rodrigo
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La Trompa.
Probablement la banya més bella del món.

A

L centre de la banda
quan aquesta es troba a
l´escenari en disposició
de fer un concert trobem
aquest instrument que
s´enrotlla sobre ell mateix, prenent
forma de caracola marina.
És, com es pot suposar pels seus
materials de fabricació i els seus
daurats i cromats, un instrument de
la família del metall, però
el que probablement no
siga tan conegut pel gran
públic és la seua llarguíssima història, que es
remunta a la fi dels segles,
i que corre de la mà de la
vida de la trompeta, probablement l´instrument
més conegut de la família
del metall.
Els dos instruments
naixen probablement a la
prehistòria, on s´utilitzaven les banyes dels animals per tal de fer-los
sonar, un cop buidat el seu interior.
Però les primeres referències que es
tenen documentades són de les

Festes Populars. Setembre 1998

civilitzacions prerromanes; els
grecs, vikings i hebreus empraven
banyes d´animals que rebien noms
com kegas, olifant o schofar.
El següent pas a l´evolució d´aquests instruments es produeix a
l´època romana, quan els corns que
feien servir els pobles conquerits
comencen a fabricar-se en metall.
Aquesta evolució cap a la fabrica-

ció en metall continuà a l´edat
mitjana, quan la disponibilitat de
materials naturals decreix, ja que
les societats no són ja tan caçadores. També a l´edat mitjana es produeix el trànsit des de la forma de
banya a l´actual forma enroscada.
Més endavant, cap al segle XVII,
es crea la trompa de cacera a
França. A finals d´aquest segle
passà a Alemanya, on rebé el nom
de waldhorn. També és en aquesta
època quan es produeix l´ingrés de
les trompes de diferents tonalitats a
les orquestres del moment.
El següent avanç tècnic el realitzà un trompista de la Capella de
Dresde, que millorà l´afinació de
l´instrument creant uns tubs lliscants que permetien fixar les notes
en unes posicions determinades.
Més tard, al segle XVIII, es descobrí
que introduïnt la mà dins del pavelló de la trompa s´aconseguia baixar
l´afinació fins a un semitò.
Però la gran revolució es produí
el segle XIX, quan Camil Sax comu-

nicà els tubs de la trompa amb el
tub principal, aconseguint produir
les diferents tonalitats. Així s´abandonà l´anterior forma de diferenciar
les notes, mitjançant la diferent
pressió que el trompista exercia
amb els llavis a l´embocadura.
Malgrat això, l´escala no es podia
emetre sencera amb aquest sistema, i el 1814, Stölzel inventà un
sistema que permetia emetre
amb precisió tots els graus de
l´escala cromàtica mitjançant
un sistema de pistons. En principi les trompes tingueren un
pistó, però més endavant s´afegiren el segon i tercer, aconseguint-se set posicions, amb les
que es poden aconseguir setze
harmònics per posició.
És aquesta trompa la que
actualment es coneix i es troba
incorporada a les orquestres,
amb les tonalitats de fa i si bemoll,
encara que a determinades orquestres, com la Filharmònica de Viena
es fabriquen unes trompes anomenades “colisse” que, tot i mantindre
la mateixa afinació, varien el sistema de pistons o claus, desplaçant
unes vares molt versemblants a les
del trombó.
Per últim, cal dir que la sonoritat
de la trompa depén dels materials
en que es fabriquen, generalment
mescles de llató, zinc, bronze i fins
i tot algunes d´argent i d´or.
És la trompa un instrument amb
un so molt càlid i agradable, el que
fa que els passatges escrits per a
ella tinguen una gran força expressiva, ja siga en obres de cambra o
simfòniques. A la música de banda
compagina els seus moments d´instrument solista amb altres d´acompanyament, on, amb el seu calor,
dóna un gran cos a les harmonies,
omplint la base de les obres musicals.
Pau López

31

notícies musicals

Nº 2 - TARDOR 1998

OPINIÓ

Gràcies per aquests 18 anys, gràcies !!!

E

havia de ser la Banda de Música.
Tampoc inventàvem res. El pes
de la tradició musical bandística
valenciana ens caigué a sobre.
Per al bo i el dolent. Uniformes,
himnes, actes oficials, subvencions…
Amistat, passar-ho
bé, festes… Cadascú
amb la seua. La Junta
Directiva, el seu president i l’assemblea
de músics, anàren
poc a poc treballant
fins arribar als acords
fundacionals
que
donaren lloc a LA
UNIÓ
MUSICAL
Assaig. Finals 1983 L’HORTA DE SANT
MARCEL·LÍ.

NGUANY la UNIÓ
MUSICAL L’HORTA
DE SANT MARCEL·LÍ
cumplix 18 anys.
Com passa el temps!! Sembla
que fou ahir quan aquell grup
de “destrellatats”,
desafiant totes les
lleis de la comoditat, els mals auguris, els negres presagis i els oracles desfavorables, moguts
per l’encanteri de
les més diverses
músiques, ritmes i
melodies, i fent una
ostentació de confiança en el personal, s’atrevia a convocar a totes aquelles persones que,
agradant-los la música, volgueren saber-ne més, gaudir-ne
més i… fer una banda de música!!!

per la música. Gent jove i gent
major, homes i dones, gent que
ja sabia música i tocaven o
havien tocat en la banda del seu
poble i gent que no en sabia
gens de música, gent que tenia

Allò era cosa de bojos. Com
aprendre música sense
escola? Com traure-li
el so als instruments? A
quins instruments?
Sense l’ajut desinteressat de persones com
Melitón, Ro-mualdo,
Alejo (actual director
del Cor de la Unió),
Xema Senabre (que en
seria el seu primer
director), membres del
grup Al Tall, i altres
menys coneguts però
igualment valuosos,
aquella “utòpica” idea
hui no seria realitat.

Fou bonic, però no fou fàcil.

Allí, al local de l’Associació
de Veïns, ens aplegàvem gent
molt diversa, tots moguts i units
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tot el temps del món i tota la
vida per davant i gent que no en
tenia tant, de temps… Tots i
Totes teníem cabuda.

Unió Musical: perquè és la
música el que ens unix i el que
ens convoca i el que volem promocionar, i juntament amb ella
tota la cultura popular valenciana. Començàrem per
la Banda, hem continuat pel Cor i no
sabem quan acabarem. Tot allò que
sona i sona bé, cap a
la Unió.

L’Horta: perquè
teníem una aspiració
comarcal. De fet a la
banda venia gent de
fora del Barri. Perquè
no volíem renunciar
Concert “Retrobem la Nostra Música”. 29.1.84
a l’Horta, com a realitat geogràfico-cultural en la
Calgué molt d’esforç, molta que estem immersos, i deixarimaginació, molt d’entusias- nos engolir per la ciutat, l’urbs.
me… No totes les persones Som horta en la ciutat, som una
tenien la mateixa idea del que ciutat de l’Horta.
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De Sant Marcel·lí: perquè és
el trosset de Terra, de País,
d’Horta i de Ciutat en què ens
ha tocat (o hem triat) viure, i ens
l’estimem, ens identifica. I
tenim l’orgull de publicar-lo per
on anem i de que s’ens reconega per ell.
Diuen els que en saben que
l’experiència del part i les
vivències de la infància “marquen” la vida posterior d’una
persona. No vaig a ser jo qui
diga ni sí ni no. Però en aquest
cas no em doldria gens que així
fos, perquè fou una experiència
d’amistat, de treball compartit,
de col·laboració, d’autoorganització, d’esforç, de satisfacció
personal i col·lectiva i de festa
(fer-la i viure-la)… Qui va a
re-negar d’una herència així ?
Ta m b é
hem heretat, però,
alguns vicis
o virus que
encara continuen vius,
com
per
exemple la
manca de
suport institucional.
Però no ens
espanta.
Tenim penicilina, imaginatina, utopina… i
molts altres remeis més que fan
innòcua la possible infecció.
Han passat 18 anys. La Unió
s’ha fet gran. La Banda sona
que dóna gust. L’Escola de
Música està plena de gom a
gom. Ha nascut una Coral que
no para de cantar i que cada dia
va a més. I tota aquella herència
encara està viva.
I tot això gràcies a qui i a què?

OPINIÓ
Gràcies
a tots
e l s
so-cies
i totes
l e s
sòcies
q u e ,
amb el
seu ajut
personal
i
col·laboració
en les
activitats organitzades per la
nostra societat musical i la seua
aportació econòmica, fan realitat el projecte de la Unió.
Gràcies a totes aquelles
persones que asiduament assisteixen als concerts i altres acti-
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22.12.85. Presentació bandera.

i del seu amor a la música.
Gràcies a tot el professorat de l’Escola de Música que
amb el seu treball fan progressar els xiquets i xiquetes, el
futur de la Unió.
Gràcies a tots els pares i
mares que confien en la
Unió Musical i que col·laboren desinteresadament
cada dia.
Gràcies a tots els
Presidents i Juntes Directives que des del principi
ha tingut la Unió Musical,
per la saviesa, paciència,
dedicació i constància
amb què han fet el seu treball totalment voluntari.
Gràcies a totes aquelles
persones anònimes que
calladament han posat el
Convivència Escola. Rocafort Juny 1994
seu granet d’arena al provitats que la Unió organitza.
jecte de la Unió Musical l’HorGràcies a totes i tots els ta.
músics per la seua dedicació,
Gràcies també, per què
esforç i sacrifici, que mai no, a totes les institucions que
sabrem agrair prou. Sort que poc o molt han contribuit als
també ells i elles troben grans objectius de la UNIÓ MUSICAL
satisfaccions en la Banda de la L’HORTA DE SANT MARUnió.
CEL·LÍ.
Gràcies
a
l’actual GRÀCIES per aquests 18 anys.
Director (Miquel Morellà Asins)
J.Francesc Blai
i a tots els anteriors (Xema
Senabre i Vicent Benavent), que
han deixat mostres del seu saber

5
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Manuel Palau Boix (1893-1967)
La música pel Carraixet

M

ANUEL Palau
Boix va nàixer al
llit del barranc del
Carrai-xet, concretament a Alfara del
Patriarca, al costat de
Montcada de l´Horta. Era un
3 de gener de 1893, i el lloc,
la casa número 4 d´un
carrer que, encara que
ara es diga del Mestre
Palau, aleshores es
deia carrer del Pou.

Trini al poble d´aquesta,
Montcada, el 1918, decideix
ja dedicar-se plenament al
món de la música: Inicia la
seva tasca docent l´any

Mentre visqué a Alfara, compaginà els seus
estudis amb feines agrícoles i
de magatzem,
per tal d´ajudar
a la família.
Quan el 1912
els Palau es traslladaren
a
Va l è n c i a ,
Ma-nuel ja era
P r o - f e s s o r
Mercantil, i la residència al Cap i
Casal li havia de permetre aprofundir las
seus estudis mercantils.
Lluny d´aixó, Ma-nuel
ingressà al Conser-vatori el
1914. Eixe any, els seus pares
comprenguéren que Manuel,
a més a més de no fer la
“mili”, doncs el declaràren
exempte, viuria de la música.
Qué hem fet per a tindre un
fill així?, es preguntarien.
Després de casar-se amb
6

següent
a
l
Conservatori de València i
dirigeix algunes bandes de
música, com les de Vinalesa,
Montcada i “La Primitiva” de
Llíria, de la que arriba a ser
titular el 1924. També es dedi-

cà a realitzar crítiques musicals i participà en algunes
orquestres.
Viatjà a París el 1925, on
conegué, entre altres, a Ravel,
i es donaren a conéixer les
seues obres. Tot i tindre ofertes per a dirigir el Conservatori
de Donosti i treballar al Real
Conser-vatori de Madrid,
les rebutjà a causa dels
forts lligams que tenia
amb la seua terra.
En esclatar la
guerra civil, tots els
professors de Conservatori foren cessats per Ordre
Ministerial, per la
qual cosa tornà a
Montcada
i
començà la seua
època més fèrtil
com a compositor,
amb nombroses
obres, entre les
quals destaquen la
Cantata
per
al
Divendres Sant, en
1935, la Mascarada
Sarcàstica, per a orquestra, en 1939, i la versió
original, expressament escrita
per a l´orquestra de saxofons
Filharmonia, de la Marxa
Burlesca, l´any 1936.
Manuel Palau obtingué
els Premis Nacionals de la
Música de 1927 i 45, i en
1933, el Premi Nacional de
Cançons de la Junta Nacional
de Música. Estrenà la Marxa
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Burlesca el 1936, amb motiu
del II Congrés Nacional d´Es-

criptors, amb l´Orquestra
Simfònica de València, gaudint
d´un gran elogi per
part de la crítica.
Palau s´establí
novament
a
València, on el
1940 aconsegueix
la
Càtedra
de
Composició
del
Conservatori.
Continuà amb la
seua tasca docent i
compositora, juntament amb la de
direcció i la investigació musicològica, sobre tot del
folclore valencià.
És aquesta una
època d´homenatges, premis i distincions, nacionals i
internacionals, i de
consolidació i interés pel seu repertori
a l´extranger.

Gran músic, gran persona, amb una cultura vastíssima i domini de molts idiomes,
amant de la natura, afeccionat
a la medicina i l´esport, comptà amb el respecte de totes les
classes socials i de tots els
ambients musicals valencians.
Molt influit pel seu
poble, és en Alfara on escriu
la seua prinera obra simfònica
important: Coplas de mi
Tierra, l´any 1919.
Amb una vida modestíssima, gastant els seus estalvis
en llibres i partitures, morí a
València, al Pla de Saidia, el
18 de febrer de 1967, amb 74
anys. El seu soterrar resultà una
gran manifestació de dol per
part de la societat valenciana.
Extracte del llibre MANUEL PALAU, de
Salvador Seguí. Edi-cions de la Generalitat
Valenciana. Sèrie Minor. 1997.
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Col·labora
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COL·LABORA:

18é. aniversari: actes de novembre
DIVENDRES, 13

20.00 Inauguració exposició fotogràfica “18 anys
de música al barri” (Local social C/ Arq.
Olaechea, 41).
22,30 Al Saló Parroquial. Concert:
- DÚO RIGAUDON (Guitarra clàssica)
- Cor UNIÓ MUSICAL L’HORTA.
DISSABTE, 14

22,30 Al Saló Parroquial. JAM SESSION:
- MÓN SAMARUC
- NOVENTA Y 9
- COMPAÑEROS DE VIAJE Y POLIZONES
DIUMENGE, 15

19,30 Al Saló Parroquial. Festival de Bandes:
- ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA
ARQUEBISBE OLAECHEA-SANT MARCEL·LÍ
-SOCIETAT MUSICAL DELS ORRIOLS
- UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT
MARCEL·LÍ.

FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
TELÈFON:
Si vols fer-te soci/a, diposita aquesta fitxa a la bústia del nostre local (Arquebisbe Olaechea, 41 baix), o dona-li-la a algun membre de la Junta.

