
notícies
musicals
notícies

musicals
BUTLLETÍ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA • IIIª ÈPOCA • NÚM. 8 • TARDOR 2000

Tornarem a guanyar? 
OLLITES treballs, fes-
tes, jocs i cançons
d’estiu han acabat.
L’any s’endinsa tran-

quil pels dies de l’estació més
calmada: la tardor. D’ara en
avant, el Sol, de mica en
mica, va allunyant-se de
la Terra; la seua llum ens
arriba ara més dolça,
més càlida, més íntima.
Al matí, grans i menuts
cerquem per places, jar-
dins, carrers o camps els
llocs més calentets, més
assolellats. Els dies esde-
venen tendres i melan-
giosos. Però... potser no
és així al nostre País?
Potser el Sol s’ha enamo-
rat d’aquestes terres i es
resisteix a deixar-les,
malgrat les pluges, sem-
pre amenaçadores per
aquestes dates”.

És ben cert!, i
enguany encara no han
arribat. Com diu el
refrany: per sant Miquel,
els camps esperen l’ai-
gua del cel, però no sé si
enguany haurem d’espe-
rar fins a sant Blai.

L’estiu ha passat, s’ha aca-
bat, com acabades són les
Festes Populars amb les que la
gent del Barri solem dir adéu a
l’estiu. I ha arribat la tardor i
amb ella el nou curs. Diuen que
la tardor porta tristor, i potser
siga per això, perquè tot retor-
na a la marxa habitual, a la
rutina diària, a la monotonia

acostumada.
Però no és així per a nosal-

tres. Per a la Unió Musical
l’Horta, no és així. Sí, estem a
la tardor, com tot el món (és un
dir), però no hi ha gens ni

miqueta de monotonia, ni de
rutina, ni la marxa que portem
és l’habitual. A la Banda estem
en un temps extraordinari, de
molta faena, de moltes possibi-
litats... Però també de dificul-
tats que sols són superables
gràcies a la voluntat i tenacitat
de totes i tots els membres de
la Banda.

EDITORIAL

C Com ja sabeu, el passat
abril, la Banda de Música de la
Unió Musical l’Horta de Sant
Marcel·lí, la nostra Banda, va
guanyar el Primer Premi del
Certamen Provincial de Bandes

de Música de la Diputació
de València actuant en la
3ª secció. Això vol dir
que ara hem d’anar al
Certamen Autonòmic, per
a tot el País Valencià.
Això serà el proper 29
d’octubre, diumenge, a
l’auditori de Xest. Allí
ens trobarem amb les
Bandes guanyadores dels
certamens provincials de
Castelló, la Unió Musical
de Vilafranca, i d’Ala-
cant, la Unión Musical de
Dolores. En aquesta oca-
sió la Banda de la Unió
Musical l’Horta interpre-
tarà com a obra obligada
“La bruja” del mestre
Chapí i com a obra de
lliure elecció tornarà a
interpretar “Música per
a un festival” de Philip
Sparke. Esperem repetir
una tan bona actuació
com al Palau de la

Música, o millor, sempre sota
la direcció del nostre mestre
Miquel Morellà. No cal dir que
la presència de tota la gent del
Barri, amics i coneguts és
importantíssima per a dónar
calor i ànim als nostres
músics. En altres pàgines d’a-
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questa revista teniu més infor-
mació sobre la possibilitat d’a-
companyar a la Banda. Anem a
posar autocars i n’hi ha possi-
bilitat de dinar allí a bon preu.
Animeu-vos. Tots plegats, mà a
mà i colze a colze amb la Unió
Musical.

Un altre tema impor-
tant i que també ens fa anar a
bon ritme és l’inici de les clas-
ses a la nostra Escola
d’Educands. Si passeu per allí
veureu que val la pena entrar,
li han llavat la cara i l’han
posada guapa. Però no sols per
fora, també per dins s’està tre-
ballant de valent amb el profes-
sorat, que augmenta a cada
curs, organitzant els grups per
donar millor atenció a l’alum-
nat, etc.

Igualment volem anunciar-
vos que totes les suggerències
que se donaren en aquella mul-
titudinària reunió-sopar pro-
local, estan estudiant-se i con-
cretant-se. Algunes d’elles

prompte seran ja realitat. De
tot açò tindreu notícies pun-
tuals molt aviat.

Per acabar dir-vos que
ara fa tres anys que iniciàrem
la nova singladura de la revis-
ta que ara tens a les mans:
NOTÍCIES MUSICALS. En aque-
lla ocasió déiem: “després de
tres anys torna notícies musi-
cals”. Hui podem dir que des-
prés de tres anys seguim tren-
cant aquell període de silenci, i
mantenim les ganes i la força.
Hem assolit, poc a poc, la perio-

dicitat trimestral que ens pro-
posàvem i continuem desitjant
“que cada equinoci i cada sols-
tici, cada vegada que l’estiu o
l’hivern, la primavera o la tar-
dor ens vinguen a visitar, tu
tingues una nova revista a les
mans”. No ho dubtes, fes-te
soci, si encara no ho ets, baixa
a les actuacions, vine al certa-
men i així podràs gaudir “d’ei-
xa melodia harmoniosa que la
Unió Musical fa vida a cada
concert”. Llarga vida, bon viat-
ge i bona sort.

(ve de pàgina 1)

Us convidem a escoltar-nos 
al Complexe Educatiu de Xest

el pròxim diumenge 29 d’octubre 
a partir de les 10 hores del matí

CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Per acompanyar als nostres músics hem contractat uns autocars.
Si esteu interesats podeu apuntar-vos del dia 16 al 20 d’octubre,

de 18 a 21 hores a l’Escola d’Educands de la Unió.

PREU: 1500 pessetes (inclou viatge i dinar).
Si decideixes anar amb cotxe particular, 

t’oferim l’opció d’adquir només el menú pel preu de 1000 ptes./persona.

Alcoi.  25.06.2000
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LOTERIA DE NADAL

Relació de les activitats musicals realitzades per la Unió Musical L’Horta des del segon trimestre fins al
mes d’octubre.

                  DATA    ACTIVITAT

        1 abril 2000   La nostra banda actúa en el Certamen Provincial de Bandes de Música al Palau de la
Música i aconsegueix el 1r. Premi de la 3ª secció. Tot un gran triomf.

        1 maig 2000   Processó de Sant Vicent a València.
      14 maig 2000   Celebrem el II Festival Coral de Primavera amb la participació de les corals Campanar,

Divisi i l’Horta. Novament el Saló Parroquial s’omplí de veus i aplaudiments.
      21 maig 2000   Concert conjunt de la Banda i la Coral de la Unió Musical L’Horta per a celebrar el Dia de

la Música.
       10 juny 2000   Recital de la Coral L’Horta al Col·legi Públic Profesor Ramiro Jover en la celebració del X

aniversari de la seua creació i de la implantació de la “línia d’ensenyament en valencià”.
       11 juny 2000   En el marc de la celebració esmentada, la Banda de la Unió Musical celebra el concert de

la Campanya “Retrobem la nostra música” al Pavelló del C.P. Profesor Ramiro Jover, des-
tacant la participació de vàrios i vàries alumnes d’aquesta escola com a músics de la
Banda.

       22 juny 2000   Dintre els actes de la Setmana Ciutadana organitzada per la Federació d’Associacions de
Veïns, la Unió Musical L’Horta participà interpretant vàries obres. Els actes foren al Palau
de la Música.

       23 juny 2000   La Banda participa en el Festival de Bandes organitzat pel Centro Instructivo Musical de
Massanassa.

                             Per a celebrar la Nit de Sant Joan, la Coral omplí el Barri de cançons amb la Ronda de
Nit.

       25 juny 2000   La Banda participa en la processó del Corpus d’Alcoi. Aprofitant l’ocasió anàrem d’excur-
sió, visitàrem la ciutat i alguns paratges del voltant. Passàrem un bon dia.

       28 juny 2000   A Benetússer, la Banda acompanyà la cercavila de comparses de Moros i Cristians.
       29 juny 2000   Audició de l’Escola d’educands al Saló Parroquial.
        1 juliol 2000   Entrada de Moros i Cristians a Benetússer.
10 setembre 2000   La Banda amenitzà la Cavalcada de festes de Castellar-Oliveral.
12 setembre 2000   Passa-carrers pel Barri amb motiu de l’arreplegà de Festes Populars.
16 setembre 2000   Festival de Bandes de Festes Populars, amb la participació de les següents Bandes de

Música: Centro Instructivo Musical de Massanassa, Sociedad Musical Senabre-Valvanera
junt a l’Agrupació Musical Carteros, i la nostra Unió Musical l’Horta.

17 setembre 2000   Desfilada de Moros i Cristians de les Festes Populars de Sant Marcel·lí.
23 setembre 2000   Concert a l’aire lliure als Jardins de Vivers. Acte patrocinat per l’Ajuntament de València.
19 setembre 2000   Processó de Sant Miquel a Catarroja.
   23 octubre 2000   2n Concert de la Campanya “Retrobem la nostra Música” al Saló Parroquial.
   29 octubre 2000   Final del Certamen de Bandes de la Comunitat Valenciana a Xest. La Banda de la Unió

Musical l’Horta participa com a guanyadora de la província de València en la 3ª secció.

Col·labora amb la Unió Musical l’Horta 



notícies
musicals
notícies

musicals

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)
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Firma,

MB l’arribada de la
Tardor, la Coral l’Horta,
amb les piles carrega-
des pel descans de l’es-
tiu, comença un nou

curs. A punt de complir 3 anys de
vida (17 /11/ 97) és inevitable fer
una ullada en darrere, un passeig
per la memòria...

De les quinze persones que
començàrem aquell 17 de
Novembre, hui en som més del
doble. El nostre repertori ja comp-
ta amb una trentena de cançons
que va en augment. I en la nostra
curta història un bon grapat de
records dels concerts i altres acti-
vitats musicals. El balanç de tot
açò molt positiu. Però no ens atu-
rem i com molt bé deia el poeta
“Caminante no hay camino, se
hace camino al andar...”

Ara us avancem alguns dels
projectes que volem realitzar
aquest nou curs 2000-2001, enca-
ra que ja us informarem més deta-
lladament en el seu moment.

Ja estem preparant el proper
concert que està programat per al
Diumenge 5 de Novembre a les 19
hores al Saló Parroquial, amb
noves cançons que estrenarem
eixe dia.

Aquest Nadal voldriem sorpren-
dre-vos amb una nova proposta

que ens agra-
daria que tin-
guera la
mateixa aco-
llida que la
Nit de Ronda
que celebrem
amb l’arriba-
da de l’estiu.
Ja us conta-
rem més...

La prima-
vera és altre
m o m e n t
important en
la vida de la
Coral, ja que
organitzem el
F e s t i v a l
Coral de Primavera en el qual invi-
tem a altres Corals per a que vin-
guen a cantar amb nosaltres. Serà
ja el 3r. Festival que farem.

Servesquen aquestes pinzella-
des per fer-vos una idea d’allò que
preparem pel que fa a actuacions
musicals.

Enguany tornem a comptar
amb la col.laboració d’Emilio Ortiz
Gómez, professor de Tècnica Vocal,
que ens ajuda a conéixer i perfec-
cionar les nostres veus.

Tot açò, seria molt més difícil
d’aconseguir per no dir impossible,
si no fora, entre altres coses,  per

A

la importantíssima labor del nos-
tre volgut Director Alejo Pérez
Lamata; el qual és peça fonamen-
tal en aquesta  bonica història.

Per últim, un sincer agraïment
a tota la gent que forma part de
L’Unió Musical L’Horta pel seu
suport i participació en els dife-
rents esdeveniments.

P.D.: Necessitem hòmens i/o
joves amb veus melodioses que
vulguen formar part d’aquesta
història.

Empar Marco
Coordinadora de la Coral 

La Coral l’Horta segueix avant

II Festival Coral de Primavera.14.05.2000


