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les acaballes de
l’hivern, però
hivern encara,
apareix el nú-

mero 10 de Notícies
Musicals. Ja comencen a
sentir-se els primers mas-
clets pels carrers i les
mascletades ja han iniciat
el compte enrere que ens
durà a les falles. Sense
festa no es pot viure. I no
hi ha festa sense música.
O siga, que som la vida.
Però ara hem de mirar

un poc enrere i veure què
hem fet aquest temps
marcat, sens dubte, per la
liquidació de la pesseta i la
introducció de l’euro. Per a
la Unió, l’hivern és un
temps de molta activitat,
encara que siga fred i

humid com el d’enguany.
La preparació de vàrios
concerts de la Banda i la
Coral, les avaluacions en
l’Escola d’Educands i les
remodelacions de les au-
les, la venda de la loteria,
la recerca d’un nou local
social, i altres... són activi-
tats que han ocupat les
energies de la gent de la
Unió, Junta i col·labora-
dors.
La primavera s’acosta i

una nova revista, la núme-
ro 11, ja aguaita. Fer qua-
tre revistes a l’any sembla
fàcil, i ho és, però es torna
feixuc quan la faena no
tens amb qui compartir-la.
I no sols la faena, també la
inquietud, la il·lusió, el
debat, les propostes, els co-

A mentaris, les notícies... és
millor compartir-ho. Des
d’ací fem una crida a la
constitució d’una Co-mis-
sió de Revista que tinga
més de dos membres. Gent
que vulga, puga i, sobre
tot, tinga ganes de dedicar
una miqueta, només una
miqueta del seu temps a
escriure un article, o coor-
dinar una secció, o picar
uns textos, o... 
Posem a la vostra dispo-

sició el telèfon i el correu
electrònic de la secretaria
de la Unió:

96 328 04 68,

umlhorta@ono.com

Esperem notícies vos-
tres molt aviat.

13 de Gener de 2002. Palau de la Música.
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OM cada any quan
arriba desembre, arri-
ba Nadal i l’activitat
associativa i musical

de la UNIÓ MUSICAL L’HORTA
DE SANT MARCEL·LÍ creix i es
desborda. Pareu atenció. El
dijous 20 fou el Dia del soci i amb
eixe motiu a les 20 h. es feu el
tradicional berenar i rifa de les
cistelles (enguany han sigut per
a les famílies Vila-Ricart i
Collado-Matamales). El dissabte
22 per la vesprada, la Banda
actuà alMestalla, i estem segurs
que això li donà la sort al
València que jugava contra el
Màlaga. La victòria és nostra, en
part, perquè la música amansa
les feres, o això diuen.

El diumenge 23 a les 19:30 h
al Saló Parroquial fou el I FESTI-
VAL CORAL DE NADALES, que
naix amb vocació de continuitat.
Va ser en Nadal de 1997 quan la
Coral L’Horta s’estrenà per al
nostre públic amb tres nadales.
Des d’aleshores, cada any per
Nadal ha tornat a actuar amb la

Banda. Però ara reclama un
espai propi, un espai coral. Naix
el festival coral d’hivern. En
aquesta primera edició intervin-
gueren la CORAL L’HORTA, sota
la direcció d’Alejo Pérez Lamata,
i la CORAL RAMIRO JOVER diri-
gida per Mª Antonieta Gómez.
L’acte, que fou mou emotiu i que

omplí el Saló Parroquial de gom a
gom, acabà amb la interpretació
conjunta, per ambdues corals, de
la coneguda nadala Fum, fum,
fum d’Alain Langrée. I tot açò
abans que arribara la Nit de
Nadal.

Una volta passat el Nadal,
però encara recent, com si d’una

innocentà es tractara, tot Sant
Marcel·lí, com ja és habitual, es
preparà per gaudir del Concert
de Nadal de la Banda de la UNIÓ
MUSICAL L’HORTA. El 28 de
desembre és ja una data fixa
d’encontre per als amants de la
bona música de banda, d’ací i de
fora, per als 400 socis i sòcies de

la Unió, per als familiars i amics
dels vora 70 músics de la Banda,
30 coralistes i quasi 2 centenars
d’alumnes de l’Escola de Música,
alguns d’ells membres de la
Banda Jovenil. Tota aquesta gen-
tada ompli de gom a gom qualse-
vol local on la Banda de la Unió
faça el Concert de Nadal. En-
guany, per segona vegada, fou al
Pavelló Poliesportiu del C.P.
Professor Ramiro Jover. Durant
molts anys s’ha fet al Saló
Parroquial, després al propi tem-
ple parroquial (en 1998 i 1999),
i ara (nadals 2000 i 2001, ence-
tant el tercer mil·leni) al pavelló
poliesportiu. Sempre ple. I molta
faena i diners per a preparar la
infraestructura, per crear un
espai digne i mínimament confor-
table per a fer i escoltar música
de Banda. Cal agrair, des d’ací, la
col·laboració de tots i totes els
qui han ajudat a fer-ho possible
un any més. Igualment cal agrair
la col·laboració per tants anys de
la Parroquia, entitat decana i
“fundadora” del nostre Barri.
Estem desitjant veure realitzat
l’Auditori al que s’ha compromés
la Sra. Alcaldesa Rita Barberà i
que si no passa res vuerem final-
ment construit junt al Parc de la
Rambleta. Cada dia que passa
estem més a prop del miracle.

Abans que la Banda comença-
ra a sonar es realitzà l’entrega
de diplomes i incorporació de

Concerts de Nadal 

C

Sant Marcel·lí, 23 de desembre de 2001.

Sant Marcel·lí, 23 de desembre de 2001.
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nous músics, quatre xiques i dos
xics. Amb aquesta incorporació
la Banda guanya dos bombar-
dins, dos clarinets, un requint i
un trombó. I ara sí, amb 78
músics nostres a l’escenari més
altres que venen a ajudar-nos o a
passar-s’ho bé (!?), i sota la batu-
ta del nostre benvolgut mestre
Miguel Morellà Asins, començà
l’audició musical.

Cada edició del Concert de
Nadal té alguna sorpresa. En-
guany tinguérem les bromes
habituals per ser el dia que és,
28 de desembre: els que estigue-
reu allí ja poguereu veure la cara
del mestre, les pancartes, els
telegrames, la lletreta de la
cançoneta. A més d’això, altres
novetats estrictament musicals
feren augmentar l’espectació del
públic i el gaudi dels qui trobaren
seient i vingueren abrigats, per-
què el fred no perdonà. El con-
cert tingué dos parts. Començà
amb un pasdoble composat per
Miguel Morellà Giménez, fill del
Director de la Banda, a qui està
dedicat, titolat “Al meu pare
(Miguel Morellà
Asins)”. Fou un
moment d’espe-
cial sensibilitat,
on poguérem
apreciar les
grans qualitats
musicals que els
joves músics
van conrreant.
De vegades ho
tenim tan a
prop que no ho
sabem apreciar.
La interpretació
fou magnífica,
sota la batuta de
l ’homenat j a t .
S e g u i d am e n t
s’interpretà “La
Vida Breve.
Danza Españo-
la” del composi-
tor Manuel de Falla. Actuaren
Esther Garcés com a Bailaora,
José Alfredo Perpiñà com a
Guitarrista i José Morellà Peris
com a Cantaor. Alguns ja els
havíem vist actuar en el concert
de Festes Populars, però no ho
lamentàrem, perquè tinguérem
l’ocasió de tornar a gaudir d’un

espectacle poc freqüent als con-
certs de Banda. Per acabar
aquesta primera part sonà la “La
Cacería (obra descriptiva)” de
Bussalotti. Aquesta peça ha estat
interpretada per la Banda en dis-
tintes ocasions i sempre ha sigut
entranyable doncs han participat,
a les veus i efectes especials, els
xiquets de l’Escola d’Educands i

fins i tot els
pares i mares.
En aquesta oca-
sió el cor fou
l’alumnat de
l ’ E s c o l a
d’Educands.

La segona
part s’inicià
amb una altra
joiosa novetat:
un nou pasdo-
ble de Joaquim
Josep Estal
Herrero, un
jove músic de
la Unió, que ja
es va estrenar
com a composi-
tor en el con-
cert de Nadal
de 1998 als 16
anys d’edat,

amb un pasdoble airós i jovenil
dedicat al seu mestre Miquel
Morellà Asins, i que porta per
títol “Leuqim Allerom”. No es pot
queixar l’amic Miquel, ni com a
pare i com a mestre. Ara Ximo,
així el coneguem tots, ens sor-
prengué amb una nova composi-
ció tota carregada de solidaritat i

intenció perquè porta per títol
“Vicente Jordán”, a qui està
dedicada. Aquest bon home, és un
home bo, soci des de sempre i
fidel acompanyant de la Unió en
tots els seus actes. Soci fidel,
generós i constant. Ho té meres-
cut i Ximo l’ha encertada amb
aquest gest. Allí estava present el
senyor Vicent amb la seua famí-
lia que van agrair l’homenatge i
les paraules del jove compositor.

Seguí el concert amb “Diego
de Acevedo” de Miguel Asins i
Arbó. Una peça ben bonica i ben
interpretada. Aquesta obra ens
transporta a principis del s. XIX,
al 1808, quan fou la guerra del
francés o  guerra de la inde-
pendència. Nosaltres aprofitàrem
l’ocasió, en aquestes dates en què
tornen a sonar els tambors de
guerra, per a enviar missatges
pacificadors contra l’armament
mundial. I per acabar s’inter-
pretà “Real Club Náutico de
Valencia” del professor i compo-
sitor Salvador Chuliá, Director
del Conservatori Municipal “José
Iturbi” de València, on tants dels
nostres músics estudien i han
estudiat.

Fou un programa excel·lent.
Però, el millor de tot, i els que ja
han estat ho saben i poden con-
firmar-ho, és l’ambient de germa-
nor que s’hi respira. Els esperem
en les properes edicions. No es
perden els Concerts de Nadal.

Josep-Francesc Blai Duart
Vocal de la Junta Directiva

Comissió de Revista.

QUE SONE LA BANDA!

Sant Marcel·lí, 28 de desembre de 2001.

Sant Marcel·lí, 28 de desembre de 2001.



Notícies Musicals- Senyor
Vicent, la gent de la Unió el cone-
guem molt de veure’l sempre als
concerts, però en sabem poc de
la seua vida. Parle’ns una mique-
ta d’això, on va nàixer, on ha
viscut.

Vicent Jordán- Sempre he
viscut ací. Quan em casí, vaig
estar tres anys a Picanya. Però
després vam tornar ací. Vaig nài-
xer un 19 de maig de 1918 a la
Creu Coberta, a la plaça de l’es-
glésia, un piset que havia allí, on
donaven els finestrals del cor de
l’església, i quan venia l’orques-
tra de la Catedral i els coros i
cantaven la missa major, aque-
lles veus jo des de ma casa les
oïa. I també vaig ser escolà. I
recorde que la senyora Amparo,
que era l’organista –tocava un
orgue d’aquells antics– quan
anava a La Torre que feien les
misses cantades, que no hi havia
església, es feien en una ermita
que es deia l’ermita Roser, se
m’emportava a mi i ella tocava
l’orgue i jo cantava la missa, i
guanyava dos pessetes. També
anàvem a l’esglesia de Poble
Nou, ahí al costat d’Alfafar, algu-
na volta. I jo no deprenguí a
música, però el cant m’anava
bé... en aquells anys. (Conte-li
l’anecdota de per què no va estu-
diar música, li diu la seua filla
que seu prop de nosaltres). Me
deixaren un violí els reis, tindria
jo uns sis o set anys, i el germà
del capellà que sabia tocar,
engarçà allí les cordes i tot, i en
ell tocava. Em tocà una obra que
me’n recordaré tota la vida, ita-
liana... eixa melodia que canta
Alfredo Craus... (i la taral·leja
amb la seua filla, sempre atenta)
ixa melodia no se m’ha oblidat ja
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Entrevista a Vicente Jordán

més. Estava deprenint solfeig,
perquè un xic de la fàbrica que li
dien el músic em digué “xe tu, ja
que t’agrà, podries... per què no
deprens música”. I dic, vaig a
aprendre. I per les vesprades
anava a
deprendre,
però.. el
músic era
un home
d ’ e d a t . . .
Vingué la
guerra i ho
trencà tot.
En el 36 jo
tenia 18
anys.

Jo he
treballat en
una fàbrica
molt gran,
t è x t i l .
Treballava
en una sec-
ció que
féiem sola
d’esparden-
ya, féiem
diàriament unes vuit tones de
corda, de jute i espart. Perquè
quan s’acabà la guerra no hi
havia matèria prima de jute que
importaven d’India i Paquistà i
s’aprofitava l’espart i tota la
matèria prima que es podia.
Maromes de barco gastades, les
trossejàvem i anaven a les
màquines. Allí entrí a treballar
en el 32, amb 14 anys, encara no
els havia complit perquè entrí el
3 de març. La fàbrica estava
enfront de Macosa, entre els
carrers Marqués de Bellet i
Joaquin Navarro, el qual era
l’empresari meu, el fundador
(d’ahí el nom del carrer). D’ahí
la traslladaren a Burjassot, on

tenien una altra fàbrica, amb
200 telers per a fer sacs i feien
a la setmana uns 50.000 0
60.000 sacs. I allí em vaig jubi-
lar ja d’encarregat de magatzem.

NM- Com podem apreciar, és
un home per al
qual la música
ho és tot. Parlar
de la seua vida
és parlar del
seu itinerari
musical. Si
vosté haguera
seguit estudiant
música, quin
instrument li
haguera agradat
tocar?

VJ- Home!,
l’oboé m’encan-
ta. És un instru-
ment delicat.
Home!, ho són
tots, perquè, en
cada moment,
tots els instru-
ments tenen un
paper primor-

dial, tu ho saps.
NM- Vosté es va fer soci de

la UMH el 1984, fa d’això uns
18 anys. Com va coneixer la
Unió?

VJ- Tenia ací baix un músic.
Quan començà el xiquet, el
Miguel Olmedilla, doncs jo l’ani-
mava molt: “tu dur, no t’acovar-
desques, la música és el millor
del món”. I a més, el Juan
Carlos, també venia a assajar
amb ell, i li deia jo: “a mi no me
molesta, tu assaja i no tingues
por”.

NM- Durant estos 18 anys,
vosté ha sigut un soci fidel,
seguidor incondicional de la
Banda. Des d’aquells orígens que

Josep-Francesc Blai per Notícies Musicals

Des del concert de Nadal, moltes persones s’hauran preguntat, quí és Vicente Jordan? Quí és en rea-
litat eixe home que a cada concert s’alça de la cadira primer que ningú i aplaudix amb tantes ganes el
treball del músics?

Tots el coneguem per la seua fidelitat, constança i entusiasme amb la Unió, i per això s’ha convertit
en punt de referència i xicotet símbol entre els socis i els músics. I per això s’ha guanyat el merescut
homenatge de tindre un pasdoble amb el seu nom.

Li he demanat d’entrevistar-lo i m’ha convidat a sa casa. Són les cinc de la vesprada de la vespra dels
Reis. Som al menjador, els dos i la seua filla, Conxin, amb qui viu. Comencem.
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vosté acaba de recordar fins ara,
ha percibit una evolució en la
Unió?

VJ- Jo veig la Banda magis-
tral. Jo no creia mai de la vida
que esta banda podia arribar a
cotes tan elevades i a una perfec-
ció... professional, quasi. És que
hi ha alguns que toquen merave-
llosament! El que passa és que
esta banda, ací, sempre l’estem
oint en llocs que no llueix el so.
Però es pot apreciar la seua evo-
lució. Jo cada volta l’he trobat
millor, millor. Un dels primers
concerts, me’n recorde jo, que
tocaven molts dels qui ara són
directius, fou en un entaulat a
l’aire lliure i feia un vent... i sen-
ties allò, i jo deia: “Ai mare,
mare, mare!”. Però després ha
anat evolucionant. Sobretot quan
es feu càrreg este director.
L’altre director feia tot el que
podia i és d’apreciar, en cada
època o etapa... Però éste,
Miguel, té molta garra. S’ha atre-
vit a tocar obres, en esta bande-
ta, de molta envergadura: 1812,
Bohemios... I han eixit molt bé.
És a dir, que la Banda ha anat
evolucionant i la prova està en el
que s’ha anat aconseguint,
paulatinament. I
això és
c ons e -
quència
d’un tre-
b a l l
i n t e n s ,
c on t i nu ,
amb sacri-
fici. Jo
quan m’al-
ce a aplau-
dir-los, no
aplaudisc a
soles el que
estan tocant,
aplaudisc tot
el treball, tot
l’esforç, tot el
sacrifici que
fan. Perquè veig
quelcom més del
que n’hi ha allí
en eixe moment. I
això jo ho aplaudisc,
perquè tota l’entrega que ells
tenen és mereixedora de tot. No
és només l’aplaudiment, és

també l’actitud, el reconeixe-
ment, perquè quan u toca i veu
que el públic s’alça... s’estimula.

NM- Jo crec que els músics
també han percibit eixa actitud
tan positiva de vosté de cara a la
Banda (no em deixa conti-
nuar)...

VJ- Això és un mínim d’edu-
cació musical que es deu tindre.
Això és normal que el públic
reaccione aixina. Si en un
moment determinat ha hagut
un fallo o ha hagut una cosa
defectuosa, això hi ha que
passar-ho per alt. Perquè la
Banda Municipal, que són
tots músics de categoria,
són mestres, també tenen
fallos, que jo els he aperci-
bit, i el públic també. Els
millors tenen errors. És
humà i això hi ha que
perdonar-ho.

NM- Doncs, sens
dubte, per eixa actitud
tan positiva que té, ara
li acaben de dedicar
un pasdoble que s’ha
estrenat en el concert
de Nadal...

VJ- Jo rep de la
Banda més del que

done. Perquè el que
rep és un plaer espiritual, un mis-
satge que va a l’esperit, al senti-
ment, a lo més... En la persona,
allò espiritual si se sap apreciar,
no té valor (preu). El que rep de

la Banda és el resultat de molt de
treball, molt d’esforç. I jo, unes
pessetes... això que és! El diner
va i ve i té un valor relatiu. Així
que jo rep de la Banda més que li
entregue. Jo, si poguera, faria
com el tio Pedro Juan que va
donar un camp perquè feren un
auditori els de la banda dels
Litros.

NM- Aleshores, vosté està
content?. Com es troba després
d’haver sentit el pasdoble que li
han dedicat?

VJ- Molt satisfet. I ara al
saber-ho els familiars... açò es fa
internacional, perquè este pasdo-
ble sonarà a Alemanya. Allí
tenim un familiar, Jöhrn
Hermann, que es dedica a la
música.

NM- Que li diria al composi-
tor?

VJ- Que és una llàstima que
eixe pasdoble no l’hagueren tocat
en un palau (l’entrevista està
feta el dissabte 5 de gener del
2002, abans del concert en el
Palau de la Música) o en el casi-
net de Benaguacil que diuen que
és millor que el Palau en audició,
el palauet li diuen (em sembla
que és així, no recorde molt bé ja
les coses). I el xiquet tocà molt
bé. Tu dis-li que jo estic molt con-
tent. Mentre visca el recordaré.
Que compte amb un pare adoptiu
amb mi. A mi m’haguera agradat
tindre un nét músic, home!

PARLEM AMB...

Sant Marcel·lí, 24 de setembre de 1994. Festival Comarcal.
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NM- Per anar acabant li faria
una pregunta més general. Vosté
que té eixa relació amb Llíria (La
Primitiva, La Unió), que ha anat
i va als certàmens, que ha escol-
tat tantes bandes i veu també a
les Bandes d’ací; creu que hi ha
prou ajuda oficial a les Bandes
des dels Ajuntaments, la Gene-
ralitat i altres Administracions?

VJ- No, no, no. Ho tenen
abandonat. La cultura la tenen
com a cosa molt secundària. I
més en estos barris. Retallen
precisament en investigació i la
cosa cultural, que és allò que
eleva el valor
espiritual dels
pobles. Ahí estan
en la Rambleta,
que han posat
grava i grava... i
en tanta obra que
han fet, no són
per a posar sis o
set pilars ben
forts i dalt un sos-
tre que reunisca
condicions... No
demane una cosa
com el Palau...
una cosa encara
que siga basta,
però que reunisca
condicions i ahí es
podien donar con-
certs, podria tin-
dre una cabuda de
dos mil persones o més. En
Bunyol en un forat de la muntan-
ya en forma de ferradura, han
fet un auditori que caben unes
tres mil persones.

NM- Vosté, veient actualment
el que és la Unió Musical l’Horta
de Sant Marcel·lí, amb una Banda,
la Coral, l’Escola d’Educands, la
Bandeta, tot això siguent un barri,
comparant-ho amb altres pobles,
vosté com ho veu.

VJ- Oh! Jo ho veig molt bé,
molt superior. Jo no conec tots
els pobles, però pel que veig ací
en el programa de TV Una músi-
ca, un poble, veig que en els
pobles s’agarra la música per
una necessitat. Després de tot el
dia de treball, en el camp, o això;
després es reunixen per la nit
els amics, la banda... és com una
necessitat. I està molt justificat.

Però ací, tenint en compte la
característica de la vida de hui,
que estan tan pendents de tantes
coses, de la competència de la
TV, i tot això... doncs ho veig
molt bé, molt bé. A pesar de tot.

NM- I vosté, per anar aca-
bant, què li diria a la Directiva?
Defectes i virtuts de la Unió? 

VJ- La directiva és l’arma
més important que té. Perquè
sóu, i no és per afalagar-te a tu,
però sou un grapat d’amics, de
germans, que esteu molt units,
que valgueu tots els diners del
món. Que continuen, que mantin-

guen eixa amistat i eixa ajuda
als xiquets. No tinc paraules per
a dir lo bons que sóu. Un dia en
una Assemblea vaig dir jo “cada
u de vosaltres valdria per deu”, i
ara dic que valeu per cent. Si no
fóra per vosaltres, l’esperit que
teniu de treballar i de lluitar, no
hi hauria Banda.

NM- Quines suggerències li
faria vosté a la Unió, de cara a
millorar la Banda i totes les acti-
vitats de la Societat.

VJ- (Sembla que dubte un
poc, però la seua filla, que ens
acompanya, “l’orienta” ràpida-
ment: “per a tindre un local, l’al-
tre dia estava diguent-ho vosté”)
Home! Jo no sé com respondria
la gent. Per a recaudar fons per
al local, així com es fa el Dia del
Soci, fer com un “Dia de la
Banda”, pagant una quota extra-

ordinària. O el “Dia del Músic”,
per què no? I en els concerts
posar una entrada voluntària, el
que vullga donar que done, i el
que no, doncs no. En alguns llocs
jo crec que ho acceptarien, ací no
sé com respondrien. I, en tot cas,
com tot puja, enguany pujar una
miqueta més la quota. Crec que
molts són els pares dels alumnes
i dels músics, crec que tampoc
tindrien inconvenient, al cap de
l’any, en pagar una miqueta més.

NM- En això estem. Vosté ja
sap que actualment estem en
negociacions per poder comprar

uns baixos i poder
fer el local social
de la Unió. Moltes
gràcies per l’entre-
vista, per haver
pogut parlar amb
vosté. Ha estat un
plaer.

I ací acabàrem
l’entrevista estric-
ta, però no vaig
apagar el casset i
encara romangué-
rem una estona
parlant amicable-
ment amb ell i amb
la seua filla, que,
com he dit, ens
acompanyà durant
tota l’entrevista i
es comportà molt
amablement. En

distintes ocasions, al llarg de
l’entrevista, aparegueren
referències als músics que hi ha
a la seua família, a les relacions
amb la Primitiva de Llíria i
altres bandes. Ara no ens cap en
aquest article. Aquestes qües-
tions i altres anècdotes les con-
taré en altra ocasió. Franca-
ment, vull acabar dient que és
un plaer i un goig conversar
amb aquest home que tant sap,
per afició, de música i de la
història d’este tros d’horta que
és La Creu Coberta i el Barri
Sant Marcel·lí.

Quan eixia de sa casa la
cavalcada dels Reis ja estava a
punt de començar. Esperaven
que una pluja engorrosa els dei-
xara fer la festa en pau. Pensí en
tots els xiquets i xiquetes del
Barri, del món, i en el tio Vicent.

PARLEM AMB...

Sant Marcel·lí, 28 de desembre de 2001. Concert de Nadal.
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L diumenge 13 de
gener de 2002 fou una
festa per a la gent de
la Unió. La nostra

Banda actuà al Palau de la
Música de València dins del III
Cicle de concerts de Ràdio
Nacional d’Espanya. El progra-
ma fou coincident amb el del con-
cert de nadal. On estigueren les
diferències?

En un escenari ample i digne
per als músics i els xiquets i
xiquetes cantors. Unes condi-
cions acústiques excepcionals
que permeteren gaudir d’una
audició admirable. La comoditat
dels seients per al públic. La
capacitat suficient de la sala. I
altres que poden considerar-se
menors: aeos per a la gent,
camerinos per als músics i direc-
tor, etc.

Totes aquestes coses són les
que marquen la diferència a l’ho-
ra d’anar a un concert al nostre
barri. Tenint la Banda i la Coral

que tenim, i sent més de deu mil
habitants, no tindrem dret a tin-
dre més prop de casa un auditori,
una sala de concerts, un cinema,
un teatre, en fí, saló cultural
digne i confortable??? Una obra
d’eixa envergadura no és cosa de
la Unió. És un equipament cultu-
ral que correspon al nostre
Ajuntament de fer-lo o gestionar
per a que el facen. En això estem.

Tornant al concert de RNE,

díem que la capacitat de la sala
fou suficient, però per poc. La
veritat és que estava plena la
part central inferior i superior,
només els laterals no s’ocuparen
totalment. El locutor de RNE que
presentava el concert i altra gent
que no era del barri ni de la

Unió, però que és amant de la
música i segueix els concerts al
Palau, estaven meravellats i gra-
tament sorpresos de veure com
de bé sonava una banda de barri
i de comprovar la quantitat de
gent que aplega una actuació de
la Unió Musical l’Horta.

Des d’ací volem agrair l’esforç
de tots els pares i mares, amics i
familiars que de manera desinte-
resada acudixen als concerts.

Sobre açò, dos coses vull dir.
Primera, és cert que la qüestió
familiar “tira” molt. Però també
és cert, i és la segona, que si no
hi hagués una “cultureta musi-
cal” un cert gust per la música,
una afició, com a substrat, com a
base i fonament, ni tindríem

tants seguidors ni
tants músics i bons
a la Banda. De tota
manera, torne a
repetir, cal agrair
el calor entranya-
ble, el caliu, d’un
públic incondicio-
nal com és el de
Sant Marcel·lí i
demés seguidors
de la Unió.

Gràcies. Espe-
rem tornar a
omplir el Palau
moltes voltes i
quan tinguem
l’Auditori, seguit
seguit. Allí ens
veurem.

Paco Blai

Molta gent ha preguntat sobre
la possibilitat d’aconseguir algu-
na gravació del concert. La Junta
Directiva s’ho ha plantejat.
Estem fent averiguacions per tal
de gravar un CD. De moment
serà només amb suport audio.
Anirem cap a l’audio-visual
poquet a poquet.

Concert al Palau per a RNE

E
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Signatura,

Q UE S TA
setmana
he tingut
l’oportuni-

tat de participar,
encara que breument,
en la presentació d’un
llibre escrit per un
humaniste dels que ja
no s’estilen.

La seua presenta-
ció i moments de l’o-
bra em fan recordar
l’article de Saramago
en la cloenda de la
reunió alternativa de
Portobello i en el que
segurament molts de
nosaltres hem pensat alguna
vegada respecte al nostre món.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

M’agrada pensar que el plane-
ta va a ser humanitzat en un prò-
xim futur.

Que els territoris no són dels
qui els defensen amb armes i
lleis.

Que la pressió de la generalitat
dels comuns va a revolucionar,
més prompte que tard, la manera
actual d’espletar la Terra.

M’agrada pensar que l’actitud
cada vegada més ecologista del
consumidor està modificant la
forma de produir de les empre-
ses.

Que les relacions entre les per-
sones són cada vegada menys
agressives i més comprensives.

No m’agrada la influència uni-
ficadora i única de vore el món i
la cultura, tots amb les mateixes
celebracions i en el mateix idio-
ma. I tampoc m’agrada que les

A
A Cor obert

diferències de cultura
i idioma servisquen
per a vore un altre
humà com a un ene-
mic. 

M’agrada pensar
que puc cantar
cançons de cultures
llunyanes i cançons
del meus coetanis i
dels meus avantpas-
sats. Perquè si puc
cantar és perquè tinc
les meues necessitats
bàsiques cobertes.

No m’agrada pen-
sar que mentres cante
estic aïllat i hi ha

pobles sencers sense possibilitat de
cantar perquè no poden menjar.

Tinc per a mi que l’humanitza-
ció eixirà de la població plana,
sense aplegar a l’extrem de estar
farta.

Estic més que segur que som
més de dos els que quant aplegue
el moment estarem preparats per
a l’HARMONITZACIÓ social que
ara estem trobant a faltar.

Josep Lluis Rodrigo
Coordinador del Cor

Presentació del llibre “Signos complejos” de Pascual Pont. 14.02.02.


