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Estimat veí, estimada veïna:
UAN aquestes ratlles
arriben a les teues
mans potser encara
no t’hauràs alliberat

de l’olor a pólvora i del soroll de
les mascletaes; potser encara
arrossegues la son acumulada
nit rera nit gaudint dels castells
de foc i potser l’ardor d’estómac
(depén de naturaleses) amb re-
gust a xocolate
amb bunyols enca-
ra et siga una (in-)
grata companyia.
Així són les festes,
les nostres festes.
O millor dit, la
seua ressaca.

Potser has tro-
bat a faltar alguna
cosa, algun ele-
ment de la festa
que s’ha perdut.
Ja saps quin és,
saps de què et
parle. Clar que sí.
De la MÚSICA. I
ara, de la música
de banda. Sense la
música no hi ha
festa. Les nostres
festes no serien el que són. Ni les
falles, ni els moros i cristians, ni
les processons, ni les festes
populars, ni... Però qui se’n
recorda de les bandes de músi-
ca? A quin preu es paguen? Ah,
si els músics cobraren!

La nit de la plantà, al peu de
la falla del Pilar (que ja vaig dir
jo que enguany no se’n duia el
primer premi –tinc testimonis)
amb la panxa ben plena d’un
sopar intercultural (vi de Cari-
nyena, botifarra de Guadalupe –

Extremadura–, coca de ceba –
València–, olives negres d’Ara-
gó, xocolate amb xurros del barri
del Pilar...) ens confessava un
amic extremeny que ell venia a
València per Falles, a més de
visitar la família i els monu-
ments, per gaudir de la música,
la música de banda. Em faltà
temps per dir-li que si de veres

volia gaudir-ne, aprofitara la
seua condició de jubilat i aguan-
tara uns dies més a la ciutat.
Que s’esperara al dia 1 d’abril i
acudira al Certamen Provincial
de Bandes que allí es celebrarà.
Amb pena em digué que li era
impossible. Que si per ell fóra...

I tu, amic veí, amiga veïna,
què faràs? Deixaràs perdre una
ocasió com aquesta?

Ací al nostre país, cada poble
té la seua Banda de Música i se
l’estima com a cosa pròpia.

EDITORIAL

Q Nosaltres, veïns i veïnes de Sant
Marcel·lí, també tenim la nostra
Banda de Música, la de la Unió
Musical L’Horta. I ens agradaria
veure-vos a tots i totes el dissab-
te 1 d’abril, a les 5:30 de la ves-
prada al Palau de la Música de
València acompanyant a la
Banda i gaudint de l’espectacle
musical que és un certamen de

bandes.
A tots els qui

acudiu, i als que no
vagen també, us
convide a tancar
els ulls un moment
i somiar què no
podríem fer amb
uns locals com
eixos (o no tant!) al
nostre barri. La
Banda podria assa-
jar i fer concerts en
condicions acústi-
ques acceptables. El
Grup de Teatre de
la Falla podria
actuar còmodament
i amb més possibili-
tats. La Penya Ci-
clista faria la seua

presentació de campanya. Les
Comissions Falleres disposarien
de local per a les presentacions de
les falleres. Les associacions de
jubilats i jubilades farien els seus
recitals. Les distintes associacions
del Barri organitzarien jornades,
xarrades, cinema, exposicions,
etc. Quin somni!

Desperta i pensa un poquet.
No és tan difícil. Tot això ja ho
tenim. Només ens falta el local:

Concert al Palau de la Música. 15.03.1992

(segueix en pàgina 2)
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WENTY POUNDS naix
a Sant Marcel·lí el
setembre de 1998. 
El grup el formem:
Quique (veu), A.Cano
(baix), Luis (guita-

rra), Miguel (bateria), Dani
(saxo) i Juan (teclats i trompe-
ta). La idea d’ajuntar-nos per a
fer música sorgí entre nosaltres
a la Unió Musical L’Horta socie-
tat a la que pertanyíem tots, lle-
vat de Luis, el guitarra. El nom
de Twenty Pounds es deu a una
“nit mítica” en la que, amb unes
copes de més, tot el que ens
envoltava valia al mòdic preu de
20 $.

Al principi no ens ho pren-
guérem molt en serio, però
abans de l’estiu del 99 ja teníem
un repertori suficient per a
enfrontar-nos a la nostra prime-
ra actuació. L’oportunitat ens la
brindà l’Associació de Veïns en el
marc de les Festes Populars del
Barri. El concert fou un èxit i el
primer contacte del grup amb la
gent fou un plaer per a tots dos.

Com el concert de Festes ens
deixà amb la mel a la boca, deci-
dírem assajar per a millorar les

nostres cançons i
fixar un lloc i una
data per a tornar a
reunir a la gent, als
nostres amics i ami-
gues “fans”. Per fi
férem un segon con-
cert multitudinari
(més de 200 perso-
nes) en la Sala
Calavera del Perelló
juntament amb el
grup Why Notes.
Fou tot un èxit, al
que ajudà la insupe-
rable col·laboració
de Miguel Hernán-
dez (percussió) i
Toni Belenguer
(trombó).

Ara per ara
estem a gust amb la
música que fem, que
es pot definir com
una fusió de blues, soul, rock,
funcky... i amb la que intentem
transmetre el bon rotllo que
envolta el grup. Volem donar les
gràcies a tota la gent que dia a
dia ve recolzant-nos: gent de la
Unió Musical L’Horta, els amics i
amigues i sobre tot a la gent de

Sant Marcel·lí en general. Som
conscients que hem connectat
amb la gent, la qual cosa ens
dóna més ganes de treballar per
a que tots pugueu seguir gaudint
de Twenty Pounds.

DANI VARA

T

l’AUDITORI. Voldrà fer-lo, l’Ajun-
tament o la Generalitat amb els
nostres diners?

Els que sí que estem segurs
que el volen i estan amb ganes
de reivindicar-lo són els músics
de la nostra Banda. El passat
mes de gener es va constituir la
nova Comissió de Banda formada
per diferents músics represen-
tant les distintes cordes (metall,
fusta i percussió). Són gent jove
i amb força. Ja han llençat
vàries propostes de cara a rei-
vindicar les seus necessitats i a
denunciar la manca d’espais ade-
quats per a desenvolupar-les.
Van per bon camí. Sobre tot per-
què s’han compromés a partici-

par periòdicament de forma acti-
va en la Comissió de Revista
(tots tirem “pa” casa).

El passat 9 de març celebrà-
rem la darrera Assemblea
Ordinària de socis i sòcies. Entre
altres coses s’aprovaren els
pressupostos per a l’any 2000 i
les distintes Comissions presen-
taren els seus plans de treball.
Estigué molt interessant el final
de l’assemblea on es va manifes-
tar entre els socis i sòcies pre-
sents la necessitat d’aconseguir
un “local social” per a desenvolu-
par les distintes activitats asso-
ciatives. Eixe és un objectiu pel
que cal lluitar.

Tu mateix, veí, veïna. No dei-
xes aquesta revista en l’oblit.
Obri-la. Llig-la. Veuràs quantes

activitats es realitzen a la Unió
Musical L’Horta, una associació
plena de vida que té com a objec-
tiu dinamitzar tota experiència
musical, cultural i artística que
siguem capaços d’abraçar. Quan
més en siguem, més gran serà el
rotgle, més abastarem. 

A l’interior d’aquesta reviste-
ta trobaràs un full de subscrip-
ció. Fes-te’n soci. Per 40 duros al
més pots contribuir a una gran
tasca i aprofitar els serveis d’a-
questa entitat. La Banda, la
Coral, la Bandeta, l’Escola
d’Educands... La UNIÓ MUSICAL
L’HORTA ja és una institució al
nostre Barri, ha complit 20 anys
i li queda tota una vida per
davant. T’esperem.

PACO BLAI

ALTRES MÚSIQUES

Twenty Pounds

(ve de pàgina 1)



ER novembre de
1997, un xicotet grup
de persones interes-
sades en cantar, ens

vam reunir per posar en comú
les ganes de crear alguna cosa
nova que canalitzara eixos
desitjos. El que podria haver
sigut una sola reunió i un “fins
després” quallà de tal forma
que, dos anys després, la Coral
de la Unió Musical l’Horta és
tota una realitat de més de
trenta persones, amb un treball
setmanal consolidat i amb mol-
tes idees i horitzons que assolir.

Els resultats de la primera
presentació en públic (desem-
bre ‘97) foren suficientment
acceptables com per a conti-
nuar amb el projecte. Sens
dubte, gran part d’aquell mèrit
-i de l’actual- cal atribuir-li’l a
Alejo Pérez, qui arribà com un
membre més i es va convertir,
sense voler, en el nostre pacient
Director.

Gran part de les actuacions
de la Coral han estat relaciona-
des amb l’activitat musical del
Barri, bé aprofitant les Festes
Populars o, en major mida, en
els actes convocats per la prò-
pia Societat Musical. No obs-
tant, en aquest període ja hem
fet vàries eixides musicals
(Torrent, La Canyada i Palau de
la Música de València) que

esperem ampliar en el futur de
forma que aconseguim el doble
objectiu de la Coral: gaudir amb
el cant i créixer com a persones
a partir de la convivència i l’in-
tercanvi d’experiències.

Un dels primers fruits del
treball de la Coral i del conjunt
de la Unió Musical és la trobada
de corals que hem batejat com
a Festival Coral de Primavera
de Sant Marcel·lí. Enguany
celebrarem el 2n. Festival i ja
estem en contacte amb altres
corals procedents de diferents
ciutats del País Valencià per a
superar els magnífics resultats
de la darrera edició. No volem

P

ni imaginar el que prodem fer
entre tots el dia que per fí tin-
guem el nostre Auditori...

La Coral també està preocu-
pant-se per millorar la qualitat
de les actuacions. És per això,
que per una banda seguim
insistint en disposar d’un
repertori de cançons populars
en les que la gent es senta reco-
neguda i, a més a més, on la
nostra llengua, el valencià,
tinga un lloc preferent. D’altra
banda, acabem de “fitxar” a un
professor de Tècnica Vocal per
a què ens ajude a augmentar la
nostra capacitat com a cantors.
Els resultats, d’ací uns mesos.

Per a enguany, la Coral té
programades diferents activi-
tats: 2n. Festival Coral de
Primavera, Nit de Sant Joan al
carrer, actuació en Festes
Populars, Retrobem la Nostra
Música, Concert de Nadal ... i
totes aquelles que vinguen,
especialment, a partir del con-
tacte amb altres corals.

La Coral l’Horta us anima a
tots a que participeu en aques-
tes activitats, com a assistents
i, per què no, com a membres
de la coral. Els assatjos els fem
els dilluns a les 10 de la nit al
Ramiro Jover. ¡Us esperem!

EMPAR MARCO

Coral l’Horta, una realitat
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PACO BLAI: L’any 1996, en una
entrevista publicada en el llibret de Festes
Populars, preguntat sobre el present i
futur de la Banda, manifestà vosté alguns
aspectes que m’agradaria repassar.
Parlava en primer lloc “d’equilibrar la
plantilla. Fan falta instruments
grans”. 

MIQUEL MORELLÀ: Conti-
nuem igual. En el tema dels ins-
truments grans ens en falten
encara. Tenim un tuba que s’in-
corporarà enguany. Hi ha una
xica que també està estudiant ja
la tuba. Bombardí hi ha un més a
l’escola... L’estructuració està
feta, el plantejament està fet.
Possiblement en el termini de
tres anys tinguem perfectament
estructurada tota la plantilla de
la banda. I així i tot hem de pen-
sar que encara n’han de vindre
més. Per exemple, dels 37 instru-
ments que “s’entregaren” per
Nadal, ¿quantes tubes s’entrega-
ren? Una, i a una persona adulta,
Juan Pechuán. La il·lusió seria
que hi haguera gent jove que se
dedicara també a estudiar-la,
perquè tenen possibilitats.
Aleshores, quan tinguem una
banda ja pròpiament feta, amb
quatre tubes, podrem pensar en
contrabaixos de corda. De qualse-
vol manera s’han donat passos
importants en aquest tema.

P. B.: Per altra part, en aquella època no
parlàvem de fagots, no en teníem cap, i de
sobte sembla que han començat a florejar...

M. M.: En tenim tres, que
estan “fent-se” i que possible-
ment aquest any que ve ja
puguen entrar. Bombardí, també
hi ha una persona que està estu-
diant-lo. Comptem també amb un
saxo barítono, hem de donar-li
les gràcies a Víctor  perquè ell és
saxo alt i s’ha passat al saxo
barítono perquè fa falta real-
ment. Un clarinet baix que l’hem
hagut d’aconseguir ara per al
certamen, perquè feia falta ja en

les partitures i li l’hem encoma-
nat a Javi Buendia. O siga, la
Banda va fent-se gran i hem d’a-
nar ficant tot el que fa falta. Està
aconseguint-se. Està fent-se.

P. B.: La veritat és que això costa un
poc, perquè el saber tocar un instrument
no es fa d’un dia per altre. Un músic no es
fa de hui per a demà.

M. M.: Cinc anys

P. B.: Podem dir, per tant que hem
progressat quant a l’equilibri instrumen-
tal de la Banda, però encara hem d’estar
atents i animant al personal. Seguint amb
aquella entrevista podem llegir: “En
segon lloc augmentar i consolidar un
bon professorat que ja tenim i altres
bandes voldrien tindre”. Què hi ha
d’això?

M. M.: L’Escola, hui en dia, no
puc parlar de xifres exactes, per-
què és Juan Carlos qui realment
porta aquest tema, però crec que
són 170 matrícules les que hi ha
aquest curs. Per a nosaltres, per
a un Barri, podem dir molt orgu-
llosos que estem aconseguint
molt, però molt. I efectivament el
professorat ha crescut. En són
dotze o tretze: tres professors de
metall, dos de clarinet, un de
saxo, estic jo com professor d’o-

boé, els fagots que van directa-
ment al conservatori, un profes-
sor de flauta, un de percussió... O
siga que realment estem quasi
quasi al cobert.

P. B.: Una altra de les coses que vosté
assenyalava com a expectatives era “la
formació d’una Banda Infantil”. ¿Com
la veu?

M. M.: Ja està. Ja la tenim.
No anem a dir com la vegem
nosaltres. Que jutge el personal
per sí mateix, perquè ja han
pogut oir-la. Una bandeta tota de
xiquets i xiquetes que encara no
han entrat a la banda..., és de
veres que necessiten ajudar-se
per alguna gent de la Banda,
però, molt bé. A més, treballant,
amb il·lusió i amb ganes. Una
enveja per a alguns.

P. B.: A continuació manifestava, en
aquella entrevista de 1996, el desig de “la
creació d’una Coral”. 

M. M.: Ja està funcionant i
també l’estem oint de continu. És
increïble observar com estan
aconseguint-se tots els projectes
que en aquell moment férem, des
de la perspectiva que portàvem.
Només ens falta guanyar el pri-
mer premi en el certamen.
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Certamen 2000:
Per als socis de la UNIÓ MUSICAL L’HORTA no calen presentacions, és prou dir Miquel Morellà, el Mestre
de la Banda. Per a la resta de lectors direm que actualment ha deixat el seu lloc d’oboé solista en
l’Orquestra de València i s’ha reincorporat a la tasca docent com a professor del Conservatori José Iturbi
de València. El motiu de l’entrevista és esbrinar la seua opinió sobre la situació de la Banda i les expec-
tatives de cara al certamen. La cosa anà així:

Concert de Nadal. 28.12.1999
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P. B.: Doncs entrem-li. Quines expec-
tatives tenim de cara al certamen. Hi ha
realment possibilitats d’un primer lloc,
d’un premi.

M. M.: Entre nosaltres, mig en
broma, anem a dir que som “des-
graciats”. Perquè l’any passat, al
mateix certamen anaren quatre
bandes, una d’elles fou desquali-
ficada i les tres restant totes
s’emportaren premi. Ara arribà
l’any 2000 en què nosaltres tení-
em projectat anar al certamen i
se n’apuntaren 13, de bandes
(per això dic que som “desgra-
ciats” entre cometes). El màxim
de participació permés per a
enguany era de set. Així que
haguérem d’anar a sorteig.
Algunes Bandes en veure la
situació es retiraren (una retira-
da a temps és una victòria) i en
quedaren unes deu. Fet el sor-
teig, a la nostra banda ens tocà,
indiscutiblement. Ho vinc a dir
perquè igual a l’any que ve a lo
millor van cinc bandes a soles.
Però nosaltres tenim eixa “sort”.
Quan diguem d’anar, s’apunten
tots: la vegada anterior n’anaren
deu, totes les que cabien, i
enguany el màxim de les possi-
bles. Ací està el fet.

P. B.: El primer certamen a què ens
referim fou el 1995, ara estem en el 2000.
Un certamen cada cinc anys. Eixa distàn-
cia, és casualitat, és premeditada?

M. M.: Pense que hem d’estu-
diar molt bé el plantejament de
cara a un certamen. A un certa-
men s’ha d’anar perquè, encara
que és un sacrifici molt gran, la
Banda guanya molt. Hem de ser
conscients. En aquell moment
vam anar per intentar-ho. Però
hui, després de cinc anys, músics
que aleshores estaven comen-
çant a tocar l’instrument ja por-
ten tres o quatre anys de conser-
vatori, o encara que no vagen al
conservatori, d’afermament en
l’instrument. Se’ls pot traure
molt més partit. Hem guanyat
quant a qualitat en els músics.
També és de veres que alguns
dels músics que hagueren pogut
continuar estudiant ara no estan,
s’ho han deixat. Uns guanyen i
altres s’ho deixen. Però malgrat

això, indiscutiblement el nivell i
la qualitat de la Banda ha pujat
molt. I efectivament ha sigut una
decisió meditada i pensada.
Pensàvem que en eixos cinc anys
l’evolució havia de ser favorable,
i ho ha sigut. El dia 1 d’abril veu-
rem que passa.

P. B.: A més dels que han crescut i dels
que s’ho han deixat, tenim a la Banda un bon
grapat de músics que han entrat durant
aquest període i no han estat mai a un certa-
men, no ho han tastat. ¿És realment impor-
tant haver tingut eixa experiència? ¿per
què, pels nervis, pel saber estar…?

M. M.: Efectivament, és molt
important haver passat l’expe-
riència. El músic a casa toca molt
bé, quan es posa davant del
públic sempre, per molt bon pro-
fessional que siga u i per molta
experiència que hi haja, sempre
perd. Uns perden més, altres per-
den menys. La confiança de dir
“em sé el paper perfectament”,
ajuda a què es toque millor.
Estem dient que al certamen ani-
ran alguns músics que seran
joves. Indiscutiblement alguns
sent més veterans hauran de
quedar-se, però és per planteja-
ment de la instrumentació de les
partitures que toquem. S’ha de
dir que al voltant de 28 músics
no podran pujar. La qual cosa sig-
nifica que hem crescut en quanti-
tat, i en qualitat també hem cres-
cut però encara hem de créixer
més.

P. B.: ¿Quin aspecte positiu destacaria
de la banda actual en qüestió musical?
¿En què s’ha progressat més durant
aquest període, musicalment parlant?

M. M.: En l’aspecte que més
progrés he observat jo en la qua-
litat de la Banda ha sigut la sono-
ritat. En els assajos, en les grava-
cions, en els concerts, observe
que hi ha una qualitat de so molt
interessant. També s’ha de dir i
fer públic, perquè és inadmissi-
ble, que estem assajant en la
canxa de basquet d’un pavelló
esportiu, on hi ha moltíssima

reverberació, de l’ordre de 8
segons, la qual cosa impedeix que
el músic puga tocar de la manera
adequada.

P. B.: Si poguera, quina cosa negativa
canviaria en la Banda?

M. M.: Si poguera canviar
alguna cosa de sobte i en les
meues mans estiguera, seria que
els xiquets no anaren ni a l’esco-
la ni a l’institut, que feren músi-
ca a soles (tots dos riem de bona
gana).

P. B.: De cara al certamen, quin
ambientet hi ha entre els músics?

M. M.: L’ambient entre els
músics és molt interessant. Molts
d’ells no saben encara el que és
un certamen. Altres sí; anaren la

Núm. 5 - PRIMAVERA 2000
E N T R E V I S T A

notícies musicals

¡Anem a pel primer premi!

Prova de so.  Certamen 1995.

(segueix en pàgina 6)

5



vegada anterior. Altres ho conei-
xen d’oïdes. Però realment una
persona major com és Rafa
Montesinos em comentava:
“Miguel, jo crec que ací no fem
prou assajos”. Perquè recorda
que quan estava en Vilamarxant
i s’anava al certamen s’assajava
per la vesprada, per la nit, dis-
sabtes, diumenges... sempre esta-
ven assajant. Nosaltres ací estem
de prestat en el pavelló, hi ha
nits que no podem assajar, les
condicions acústiques són molt
desfavorables... Molts inconve-
nients. Estem fent a munto de
treball. Això la gent no ho sap,
soles ho saben els pares, que dis-
sabtes pel matí, dissabtes per la
vesprada, diumenges per la nit,
quan tots estan tranquil·lament
en sa casa mirant la pel·lícula,
els músics estan estudiant. I això
han de tindre-ho molt en compte.

PACO BLAI: És una dificultat que
hagen caigut les Falles tan a prop del cer-
tamen, pel que suposa de trencament dels
assajos, de cansament, tenint en compte
que la majoria dels músics ixen a tocar en
Falles i van molt carregats.

M. M.: La dificultat és per a
tots els músics, en aquest cas.
M’atrevisc a dir que, totes les ban-
des que anem al certamen, totes

van a tocar a Falles. És un proble-
ma molt gran perquè després de
les Falles ens queden aproximada-
ment deu dies. En falles es toca
més xaranga, més fort... I tornar
al ritme d’assajos, a la tonalitat...
Però a partir del dia 20 ja tenim
assajos altra volta i han de
començar a tocar suau. S’han aca-
bat les mascletaes.

P. B.: Què diria a la gent del barri que
encara no són socis i no coneixen la músi-
ca de banda.

M. M.: Li diria que s’està per-
dent una activitat molt interes-
sant. Perquè una cosa és poder
oir música molt més millor que la
que nosaltres fem, però gravada,
o per mitjà dels discos, de la TV.
Etc. Però el viure-la directament
en els músics que ell coneix,
saber el sacrifici que això com-
porta i lo que ho estan fent en
molts moments, és una llàstima
que se la perda.

P. B.: Concretem dades. Quan és i que
dura un certamen?

M. M.: La tercera secció, que
és en la que nosaltres partici-
pem, comença el dia 1 d’abril,
dissabte, a les 5:30 de la vespra-
da. Són set bandes i per tant s’a-
cabarà sobre les 9h de la nit.
Després participen dos bandes
més de primera secció. Quan
estes acaben es donarà a conéi-

xer el fallo del jurat. El diumenge
tocarà la segona secció que hi ha
quatre bandes. I ja es farà l’en-
trega dels premis a qui corres-
ponga. L’entrada és completa-
ment lliure i gratuïta. La gent ha
de vindre al Palau de la Música i
s’alegrarà de veure tot l’ambient.
Perquè normalment ací en el
Barri de Sant Marcel·lí no crec
que hi haja massa gent que cone-
ga l’ambient del certamen. És
com un ambient de competició,
en este cas musical, cultural i
indiscutiblement és molt atractiu.
I veure el sacrifici de gent que no
és professional i de la forma que
treballa i el poden aconseguir.

Jo volguera dir, que, els fami-
liars sobretot, recolzen i valoren
el treball que estan fent els
músics. És realment encomiable
tot l’esforç que estan fent. I no
poden saber mai en la vida lo
difícil que és tocar un instru-
ment. La persona que no és
músic no pot saber-ho. Jo els con-
vide a què, si tenen un fill o filla
que és músic, agarren l’instru-
ment i intenten fer-lo sonar un
poquet a soles, i ja sabran la difi-
cultat fins on arriba.

P. B.:Molt bé. Moltes gràcies, i fins la
pròxima. Que tinguem bona sort en el cer-
tamen.

M. M.: Anem a pel primer!

(ve de pàgina 5)
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Us convidem a escoltar-nos 
al Palau de la Música de València

el pròxim dissabte 1 d’Abril, 
a partir de les 5,30 de la vesprada en el

CERTAMEN PROVINCIAL 
DE BANDES DE MÚSICA

En la nostra secció participaran les Bandes: Agrupación Artístico Musical Santa
Bárbara de Piles, Unión Musical de Yátova, Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí,
la Unión de Riola, la Unión Musical Alcublana, la Sociedad Musical La Popular de
Pedralba i el Centre de Música i Dansa de Natzaret.

ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA
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vindre a classes quasi en hora-
ri nocturn i omplir-se el cap de
corxeres i semicorxeres. 

Volem destacar la tasca del
professor de guitarra que ha
aconseguit tindre en el seu
estreno en l’escola 21 alumnes,
molts dels quals ja formen part
de la Banda tocant altres ins-
truments i desitgen comple-
mentar la seua formació musi-
cal, com també passa amb les
classes de piano.

Als gràfics podreu observar
el nombre de professors i grups
instrumentals i el nombre d’a-
lumnes del present curs 99/00,

ES de l’Escola d’Edu-
cands seguim treba-
llant amb entusiame
perquè l’alumnat tro-

be en la música un desenvolu-
pament cultural i tinga l’opor-
tunitat de buscar altra eixida a
l’hora de esbrinar el seu futur.

Aquest curs l’Escola està
aconseguint una dinàmica
imparable amb la incorporació
de nou professorat, tant en sol-
feig com en instruments.
Considerem molt important la
consolidació de dos grups d’a-
dults, que després de tot un dia
treballant tenen el valor de

notícies musicals
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així com l’evolució comparada
dels cursos anteriors.

A més de les classes de sol-
feig i instrument, s’ha incorpo-
rat l’assignatura de conjunt
instrumental, on els educands
aprenen a tocar en grup i que
tota coneguem amb el nom de
Bandeta. Té els seus assajos
parcials els dimecres a les 20
h. i els assajos generals els dis-
sabtes a les 12:30 h. Intentem
d’aquesta manera preparar als
qui seran grans músics a la
nostra Banda.

JUAN CARLOS LÓPEZ

Seguim treballant i creixent

                                  
                 CLARINET I         7
                CLARINET II       10
               CLARINET III         8
                    SAXOFÓ       13
                 TROMPETA       13
                        OBOÉ        2
                PERCUSSIÓ       15
                     TROMPA         5
                    TROMBÓ         8
                 BOMBARDÍ         2 
                          TUBA         2
                      FLAUTA         9
                       PIANO         7
                  GUITARRA       21
  LLENGUATGE MUSICAL     120

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00

56
63

83
88

120 122

64

50

33
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Concert de Nadal. 28.12.1999
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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.

Butlletí informatiu de la Unió Musical l’Horta
de Sant Marcel·lí

(C/ Arquebisbe Olaechea, 41 baix - 46017 VALÈNCIA)
EXEMPLAR GRATUÏT

Han col·laborat en aquest número: 
Paco Blai, Paco Perales, Juan Carlos López, Empar Marco i Dani Vara

Fotos: LLuis Vallés, Fernando García i arxiu de la Unió Musical l’Horta.
Impressió: Grafimar, S.Coop.V.
Dipòsit Legal.: V-3958-1997
Imprés en paper ecològic.

COL·LABORA:

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

TELÈFON:

Crònica
Continuem en aquesta secció deixant constància de les activitats musicals que realitza la Unió Musical
L’Horta. Per això iniciem la relació d’actes allà on la deixàrem en el número 3 de Notícies Musicals. Com
a novetat direm que a partir d’ara mostrarem en una mateixa relació tant les activitats de la Banda com
les de la Coral.

                 DATA     ACTIVITAT

        28 juny 99 Ronda de la Coral L’Horta al Barri Sant Marcel·lí. És la primera vegada que es fa
aquesta activitat. La gent ha quedat contenta i sembla que repetirem.

  09 setembre 99 Replegà-Passacarrer de les Festes Populars de Sant Marcel·lí.

  11 setembre 99 Entrada de Moros i Cristians. Festes Populars de Sant Marcel·lí.

  16 setembre 99 Concert de Festes Populars, compartim escenari amb la Banda Jove de la Societat
Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar.

  18 setembre 99 Cavalcada Infantil. Festes Populars de Sant Marcel·lí.

  19 setembre 99 Actuació de la Coral l’Horta. Festes Populars de Sant Marcel·lí.

  22 setembre 99 Processó a Borbotó. Acte de la Coordinadora de Bandes de la Ciutat.

    17 octubre 99 Concert de la Coral l’Horta en la Campanya “Retrobem la Nostra Música”. Amb
aquesta actuació la Coral l’Horta s’incorpora a aquestes campanyes. Esperem conti-
nuar.

 07 novembre 99 Segon concert de la Banda en la campanya “Retrobem la Nostra Música”.

 28 desembre 99 Concert de Nadal. El més entranyable dels que realitza la nostra societat musical al
llarg de l’any. Com ja ve sent tradició, actuaren totes les seccions de la Unió Musical:
Banda, Coral, Bandeta i el cor de l’Escola. S’incorporaren tres nous músics i un aban-
derat a la Banda i es va fer la presentació oficial de 37 nous educands amb instru-
ment. Tot un gran motiu d’alegria i signe de la vitalitat de la Unió Musical L’Horta.

   16 gener 2000 Concert a Guadassuar, patrocinat pels Festers de Sant Vicent 2000. Allí poguérem
apreciar el que suposa tindre un auditori a la teua disposició. Fou un dia molt agra-
dable. Menjàrem una bona paella gegant i matarem el fred i el vent amb vi, alegria
i bon humor. Després aprofitàrem la vesprada per passejar i pujar a la fira.

   23 gener 2000 Participàrem al I Encontre de Bandes de Música de la demarcació territorial de la
Junta Municipal de Patraix. Compartírem escenari amb l’Agrupación Musical
Carteros i amb la Banda A.C. Falla Fray J. Rodríguez – Pintor Cortina. Fou a l’aire
lliure i l’oratge acompanyà. Potser aquesta experiència tinga continuïtat. La Junta
Municipal dirà.

    12 març 2000 Festival de Bandes a Massarrojos.

15/19 març 2000 Actuacions de Falles en dos particions.


