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ON DIA, SANT MAR-
CEL·LÍ! Seria una
salutació èpica i tòpi-
ca per a una emisso-

ra de ràdio local. Encara no la
tenim, però no seria un mal
projecte. De moment anem a
consolidar la revista que tens a
les mans. Una renovada
Comissió de Revista s’ha posat
en marxa i molt prompte es
veuran els resultats; en aquest
mateix número ja apareixen
noves signatures.

BON DIA, SANT MARCEL·LÍ!
Ara ja, ara sí. La Unió Musical
l’Horta estrena local social.
Potser ara no som capaços d’a-
bastar tot el que suposa aquest
pas de gegant. Hen de ser cons-
cients, totes i tots els que for-
mem part de l’entitat, de la
importància que té per al
Barri, per a la seua gent,
sobretot per a la joventut, el fet
de la compra del local. Hem
estat i estem arrelant, afer-
mant i consolidant, en un barri
perifèric de ciutat, un projecte
cultural i social molt impor-
tant. Des dels seus inicis, la
Unió Musical l’Horta ha estat
una aposta per la innovació en
la tradició. Això és el més difí-
cil. Mantindre els orígens per
no perdre la identitat i alhora
mirar i avançar vers el futur
amb renovada actualitat.

Mantindre allò essencial, aban-
donar additius conjunturals i
adoptar els nous llenguatges
que ens permeten comunicar-
nos ara i adés amb els nostres
coetanis. De la música parlem.
D’altres coses potser també.
Però de la música especial-

ment. I de Banda com vegeu.
Després hem afegit la veu, el
més antic instrument, i hem
guanyat la paraula amb un
repertori ben concret, és el
torn de la Coral. L’Escola i
Bandeta són la llavor i els apre-
nents. Fa pocs dies feren palès
el seu treball i com van de bé.
També val a dir que la Banda
ha estat un trampolí per a
noves experiències musicals
d’alguns dels seus membres:
jazz, rock, pop, clàssica... I de
segur que encara hi ha nous

B projectes per encetar, perquè
la Unió Musical és una entitat
viva, emprenedora, acollido-
ra...

BON DIA, SANT MARCEL·LÍ!
I ho torne a dir: ens calia un
nou local, el casinet, l’ateneu,
el musical... on totes aquestes

coses es puguen parlar, on les
comissions puguen treballar,
on cada projecte es puga enge-
gar, on tots i totes ens puguem
ajuntar, on cada sòcia i cada
soci es trobe com en sa casa. El
local ja està, el pentagrama
està posat, cal escriure la
música, posar-li lletra, assajar-
lo, interpretar-lo, modificar-lo,
fer-lo créixer... Les portes
estan obertes de bat a bat.

BON DIA, SANT MARCEL·LÍ!
El parc tan esperat, tan lluitat,
el Parc de la Rambleta ja ha

24 d’abril de 2002. Signatura de prèstec i compravenda

Ja tenim nou local social
EDITORIAL
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arribat. Cal recordar i mante-
nir la memòria de tots els
esforços que han calgut per
vore’l fet realitat. No és cap
regal, és un triomf de la lluita
veïnal amb l’Associació de
Veïns al capdavant. Caldrà una
bona festa per celebrar l’èxit
assolit i marcar-nos nous objec-
tius veïnals: l’AUDITORI, pot-
ser, o Centre Cultural
Rambleta. Digueu-li com vul-

gueu, però que tinga una bona
sala d’audicions, teatre, etc.

BON DIA, SANT MARCEL·LÍ!
Felicitem els organitzadors i
participants en les Jornades de
Teatre Escolar 2000,que sota
el lema ANEM FENT TEATRE
han sigut un èxit de públic,
però sobre tot una mostra de
bon treball i una empenta de
futur. Esperem noves edicions
de les jornades teatrals.

BON DIA, SANT MARCEL·LÍ!
O hauria de dir Bona vesprada!
O millor encara, ara a l’estiu,
passejant sota la lluna i amb el
cel espurnejant, hauríem de dir
BONA NIT, VEÏNA; BONA NIT,
VEÍ! No sé a quina hora ni a on
ens estàs llegint, però pots
estar segura i segur que a la
Unió hi ha un local, un lloquet,
per a tu.

J. F. Blai

I has llegit la pàgina
anterior (i espere que
ho hages fet, si no ho
has fet no saps el que

t’has perdut) te n’hauràs ado-
nat que fou escri-
ta abans de l’es-
tiu. I si continues
llegint les pàgines
posteriors també
observaràs que
es referixen a
notícies del curs
passat (darrer
trimestre i final
de curs = hivern,
primavera).

Efectivament.
La revista hauria
d’haver eixit a
principis de juliol,
però... molts i
moltes de vosal-
tres ja estàveu de
vacances i... a més, el personal
de LA impremta (sí, així: LA
impremta, per a nosaltres no
n’hi ha altra) tenia faena per
dalt del cap (la qual cosa és
bona o dolenta segons es mire)
sobre tot si tenim en compte

que s’han canviat de local, han
millorat. Des d’ací felicitem a la
impremta cooperativa Grafi-
mar pel seu moment de
bonança i els agraïm la

col·laboració sempre desinte-
ressada que tenen amb la Unió
Musical l’Horta i especialment
amb la revista Notícies
Musicals.

Doncs bé, valguen aquestes
explicacions com a disculpa i/o

justificació pel retard en l’edi-
ció d’aquest número de la
revista.

I dit això, t’animem a conti-
nuar llegint. Endinsa’t i tro-

baràs bones cròni-
ques del concert
de la Bandeta i de
la nit de ronda, un
reportatge fotogrà-
fic de la Setmana
Cultural 2002,     

Ja enfilem cap
a Nadal, el nostre
gran concert, però
resten coses pas-
sades per contar
com el Festival de
Bandes de Festes
Populars i d’altres
que vindran sense
tardar ni massa ni
tant. Atents.

El nou
curs ha començat: vora dos-
cents educands a l’escola, vint-
i-...... noves incorporacions a la
Banda, assaigs de Banda i
Coral, reunions, nous projec-
tes... i un local per inaugurar!!!

J.F. Blai

Encetem un nou curs

S

EDITORIAL  (i 2)

Assaig de la Bandeta
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ACTIVITATS DE LA UNIÓ

CC AA RR TT EE LL LL EE RR AA
MÚSICA A L’AIRE LLIURE

Vivers
6 d’Octubre : C.I.M. Castellar -

Oliveral

13 d’Octubre : Agrupació Musical
“San José de Pignatelli”

20 d’Octubre : Societat Musical dels
Orriols

Parc Oest
6 d’Octubre : Agrupació Musical de

Massarrojos

13 d’Octubre : Assoc. Cultural Falla
Gral. Barroso-Litóg. Pascual Abad

20 d’Octubre : Agrupació Musical
Benicalap

27 d’Octubre : Assoc. Cultural Falla
Fray J. Rodríguez - Ptor. Cortina

Jardins del Palau
13 d’Octubre : Unió Musical L’Horta

de Sant Marcel·lí

20 d’Octubre : Societat Musical Barri
de Malilla

27 d’Octubre : Agrupació Musical
Santa Cecília del Grao

HORARI DELS CONCERTS: 12 HORES

IV FESTIVAL DE BANDES JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX

Diumenge, 17 de novembre a les
11:30 h. Plaça Beat Nicolás Factor, 1

Intervenen: ASOC. CULTURAL FALLA
ARZOBISPO OLAECHEA – SAN MAR-
CELINO, BANDA CRUZ CUBIERTA,

SOCIEDAD MUSICAL SENABRE VAL-
VANERA.

Col·laboren: UNIÓ MUSICAL L’HORTA
DE SANT MARCEL·LÍ, ASOC. CULTU-
RAL FALLA, FRAY J. RODRÍGUEZ –

PINTOR CORTINA, AGRUPACIÓN
MUSICAL CARTEROS, AGRUPACIÓN

MUSICAL PATRAIX.

La XXXIV ASSEMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSI-
CALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, serà els propers dies 26 i 27 d’octubre
de 2002 i la seu assembleària correspon a la Unió Musical “l’Aurora”
d’ALBATERA.

Estarem atents als acords i conclusions a què arriben els representants de les
bandes federades del País Valencià. Desitgem que siguen un impuls per a l’activitat
musical i ajuden al reconeixement de la tasca cultural tan important que les socie-
tats musicals desenrotllen. Hi ha temes pendents com l’IVA dels instruments, aju-
des econòmiques per a locals i escoles de música, etc. Ja en parlarem.

IV CERTAMEN D’INTÈRPRETS 
“CIUDAT DE BENICARLÓ”  ANY 2002 - VENT METALL

Els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2002 es realitzarà aquest Certamen en
l’Auditori Municipal de Benicarló (Castelló), les proves del qual seran obertes al
públic. El guanyador-a es farà creditor d’un premi de 1.803,04 euros.

Participants: instrumentistes (tuba, trompeta, trompa i trombó) compresos
entre els 15 i els 30 anys.

Període d’inscripció: fins el 15 de novembre de 2002. Lloc d’inscripció:
Organisme Autònom de Cultura, Registre de l’Ajuntament de Benicarló, C/ Ferreres
Bretó 10, 12580 Benicarló (Castelló). Informació: 964.470.050.



notícies musicals
IMATGES...

Núm. 11 - TARDOR 2002

4

UN SOMNI FET REALITA    

L’Assemblea diu que sí (12 d’Abril de 2002).

Es formalitza la compra davant notari, amb la presència i sig-
natura d’un grup d’avalistes (socis incondicionals) a l’anterior
local que durant tant de temps hem compartit amb
l’Associació de Veïns. (24 d’Abril de 2002).
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...AMB MISSATGE

Estem contents però encara no ho tenim tot. Un grup
de joves músics de la UMH, amb la presidenta de
l’Associació de Veïns com a testimoni, reclama a la Sra.
Alcaldessa la construcció de l’AUDITORI. Sembla que la
Sra. Rita Barberà digué que sí. Veritat, Carmina?

El periodista, com podem observar, mirava, però no
feu la foto. Potser no li semblà interessant, perquè la
presidenta estava de cul o perquè la cara de l’Alcaldessa
no es veia prou bé. Però el nostre reporter immortalitzà
aquesta negociació que prompte serà realitat, perquè la
cara dels nostres músics és d’esperança, alegria i ... un
poc d’ironia, també. Així és la vida.

   AT I… SEGUIM SOMIANT

El nou local al carrer Músic Cabanilles, núm.
48 baix, es presenta a tota la Unió Musical (30
de Maig de 2002).

Altres socis, també
incondicionals i al-
guns repetixen, es
posen a treballar
alguns caps de set-
mana per endreçar
el nou local. Hi ha
qui només va anar
el dia de la foto,
però hi anà.
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ESCOLA

NS referim, òbvia-
ment, a l’audició de
l’escola d’educands de
la nostra Unió

Musical L’Horta celebrada al
llarg de tot el dia del diumenge
30 de juny de 2002. I si ens
preguntem el per què d’aquest
èxit anunciat, la resposta és
molt senzilla: perquè el treball
ben fet porta, en aquests casos,
irremeiablement, a una bona
recollida de fruïts. I això és el
que ha passat en aquesta oca-
sió. L’esforç i el treball intens i
continuat al llarg de tot un curs
per part d’un conjunt cada
vegada més nombrós de xics i
xiques del nostre barri, de la
mà del claustre de professors i
professores de la nostra escola,
i amb la supervisió i coordina-
ció de Juan Carlos López i
Jorge Alcocer, han permés
aconseguir els magnífics resul-
tats que pares i mares i públic
en general vam poder compro-
var i gaudir.

Efectivament, el darrer diu-
menge de juny va ser un dia
redó per a la nostra escola
musical. Pel matí, s’iniciaven
els actes al local del Patronat
amb l’actuació de l’aula de
música, de la mà de Ximo Estal
i Marián Bellot, seguida de la
presència de l’alumnat de l’au-
la de trompa dirigits per Victor
Gil i dels de l’aula de piano per
Josefa Elena Giménez. Poc des-
prés apareixen en escena el
grup més nombrós, el de clari-
netistes, dirigit per Elena Soler
i Rosario Verdejo. A continuació
apareixien els instruments de
corda, els de violoncel i els de
violí, dirigits per Rosa Gil i per
Samuel Gil respectivament.
Finalment, va vindre un final
de festa matinera apoteòsic de
la mà de Jorge Alcocer que va
saber conjuntar les veus de l’a-
lumnat de tercer per tal d’in-
terpretar un conegut tema tele-
visiu.

Per la vesprada la festa va

continuar. Ara era el torn de
l’aula d’oboé dirigida per
Miguel Morellà, seguida de l’ac-
tuació del nombrós grup d’a-
lumnat de l’aula de saxofon,
conduïts per Juan Carlos López

i Daniel Vara. A continuació el
torn era de l’alumnat de l’aula
de trompeta i de l’aula de tuba
i bombardí, de la mà de Jorge
Alcocer i Oscar del Hoyo res-
pectivament, i de l’aula de
trombó, guiats per Toni
Benavent. Les últimes aules en
intervindre van ser les de per-
cussió, dirigida per David
Nacher i Juan A. Lizano, i la de
guitarra i harmonia moderna
per Eduardo Garcia que ens
tenien reservada una novetat,
la formació de combos que
introduïen nous instruments
musicals quasi inèdits en la
nostra formació musical com
eren les guitarres elèctriques
que aportaven un to de moder-
nitat a l’escenari, i que van ser
molt ben acollides pel públic.

Finalment, la festa, que en
un moment va perillar per la
caiguda de quatre gotes inopor-
tunes, va arribar a la seua fi
amb l’esperada actuació de la
Banda Juvenil de la Unió
Musical L’Horta. I com no

podia ser menys no van
defraudar a cap dels incondi-
cionals espectadors allí pre-
sents, i ens van fer passar uns
bons moments plens d’emoció i
sensibilitat.

Per tot açò que acabem de
descriure ens atrevíem a par-
lar a l’inici d’un èxit anunciat,
però no per això menys merito-
ri. En absolut. Aquest ha estat
una conseqüència lògica i pro-
porcional al treball portar a
terme de tots i cadascun dels
nostres protagonistes. Sense
oblidar tampoc a les desenes de
pares i mares que diàriament
també s’han sacrificat al llarg
del curs per tal de millorar la
formació musical i cultural dels
seus fills i filles. Per aquest
curs ens podem sentir ben
satisfets, tant pel treball realit-
zat com pels resultats aconse-
guits.

I ara el merescut descans
per tal de recarregar les bate-
ries i poder començar amb
noves energies el nou curs.
Això sí, sense oblidar l’obligat
repàs d’aquella nota o compàs
que se’ns resisteix un poquet i
que tan fàcilment oblidem.

Bones vacances !!!!
Josep Climent

Crònica d’un èxit anunciat

E

30 de juny de 2002. Concert de fi de curs.
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A uns quants anys, no
molts, el nostre barri,
a l’estiu eixia al
carrer, a “prendre la

fresca”. La idea original de la
ronda era anar parant-se per
estes reunions de “santmarceli-
ners” per a cantar-los alguna
cosa i que ens tornaren els seus
càntics d’origen, (Albadas,
majos, jotes de ronda,  turolen-
ses, de la muntanya, cobles
d’Albacete, Conca o Ciudad Real)

Des del primer
any, la coral ve
passejant pel
barri, més o
menys per Sant
Joan, cantant
als que ens ho
demanen i si
no ens ho
demanen ele-
gim a qui
homenatjar i li
cantem.

És una
oportunitat
per a reunir-nos
informalment els
components del
cor, familiars
civils i musicals ,
sopar junts i passejant pel barri
rondar.

Amb aquesta ocasió, nit del
28 de juny, ens van visitar ami-
gues de la coral de Mislata
(Empar, Àfrica i Marina) amb
les que fa poc vam compartir un
festival. Com quasi sempre ens
acompanyaren amics com: Rosa
i Amalio, Angelines, Víctor i
Carlos, Juan Pechuán, Paco i
Carmen, Pepita Pardo, Puri
Ubeda i altres, veïns i amics de
La Unió.

Vora  les onze eixírem a can-
tar-los als Srs. Marco-
Peñarrocha que des d’un tercer
pis, com ja és tradició, ens  tira-
ren  caramels.  En eixe mateix
edifici vam donar la benvinguda
al barri al matrimoni Herrero-
Calpe. 

Cada dia és més difícil tindre

un motiu per a eixir de casa,
ser-li infidel a la programació
televisiva, i com vam trobar de
més pel camí va ser a tres per-
sones assentades en el cantó de
Joan de Perpinyá-Salvador
Perlés. No els  vam voler sotme-
tre rodejant-los de sobte una
cinquantena de persones can-
tant-los, per exemple, “la cuca-
racha ya no puede caminar”,
peça recentment estrenada en
el Festival de primavera i de

gran acceptació per l’auditori i
vam seguir per Sant Pius X. Li
vam cantar a Macarena (5é
pis) i en el carrer Sòria vam
aprofitar el bolero El rellotge,
per a cantar-li a Maribel Buleo
(1r. pis) i a Cloti i a Manuel un
altre 5é pis. 

Des de Sòria ens vam dirigir
a la plaça de Monsenyor
Chillida, a vore la font nova,
però el dispositiu automàtic
havia interromput l’espectacle
de llum i aigua, la qual cosa ens
va permetre entonar Blue Moon
cap al balcó de la germana
d’Empar un altre 5é pis.

Algunes finestres es pobla-
ven d’espectadors preguntant-
se què era allò?

En la plaça de Monsenyor
Oscar Romero els vam cantar
als pares de Sarai i davall el que

va poder ser un aviari i es va
quedar en templet, qual rossin-
yols, vam regalar a la sorpresa
clientela de les terrasses d’estiu
dos peces del repertori, àmplia-
ment celebrades per la desocu-
pada xicalla local.

La següent plaça, Enginyer J.
Sirera, on està ubicada l’escola,
un grupet d’assidus al parc, pre-
nent la fresca, en acabant de
sopar en el propi parc, volgue-
ren invitar-nos a mistela fins

que es van adonar que
érem una multitud, allí
estaven Pilar, Anun,
Àngel, Manolo i Valle
entre altres, els vam
cantar i vam encami-
nar els nostres passos

cap a Pius IX on
Rosa i Pasqual
Pont, 5é pis, ja
havien de pensar
que no passaríem.

Vam acabar a
les 12:30 en una
les portes del
recent inaugurat
Parc de la
Rambleta can-

tant-los als Srs.
Soriano i acabàrem

agraint la companyia als que
ens van acompanyar durant tot
el recorregut amb la famosa
cançó de “la cucaracha”.

Finalment ens despedírem
prop del carrer del Músic
Cabanilles, 48 on ens vam
donar cita els membres del cor i
tota la família musical per a
sopar un entrepà el primer
dilluns de setembre dia 2 a les
21:30 hores en el nou local
social.

Josep Lluís Rodrigo

Membre de la 
coordinadora de la Coral

PD Si algun soci@ vol que li
cantem en la pròxima Ronda, a
sí mateix o a veïns i veïnes del
barri, té un any per a avisar-
nos. 

Cantant a cappel·la

F
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Cent anys de Banda
Municipal

Un any com aquest, ara fa cent anys naixia la
Banda Municipal de València... cent anys... es
diuen prompte, però en són un cabàs. Doncs
enguany, i com a celebració del seu centenari, la
Banda Municipal ha realitzat un cicle de concerts
on el més destacat fou el del dia 11 de juliol als
jardins del Palau de la Música de València.

El que més cridava l’atenció en arribar al lloc
del concert era el riu de gent de s’havia des-
plaçat per sentir a la Banda. Fou aleshores quan
vaig obrir el programa i vaig entendre el perquè:
obres a la primera part d’autors valencians on
destacaven la Marcha Burlesca de Palau, la fan-
tasia Moros i Cristians de Serrano i una estrena
en homenatge al centenari: l’Obertura Des de
1903. A la segona part arribà la potència i el
gegantisme orquestral primer amb R. Wagner i
l’Obertura de Tanhäuser i després amb l’especta-
cle piromusical realitzat per la pirotècnia
Caballer mentres la Banda Municipal, recolzada
pel grup de metalls del Conservatori Municipal
José Iturbi de València, interpretava l’Obertura
1812 de P.Txaikovski. Tancant l’acte l’Himne
Regional i un castell de focs.

Fou una celebració espectacular que deixà
més que satisfet al públic assistent

que marxà, a poc a
poc, amb un pen-

sament al cap...
”Anys i
anys, per
m o l t s
anys”.

Mondi

El naixement d’una
orquestra

El passat dia 28 de juny vaig assistir a un con-
cert que donava l’Orquestra de les Joventuts
Musicals en Burjassot. Això no seria res anormal
si no fos perquè aquest era el primer concert que
oferien a València i també perquè era el seu naixe-
ment com a orquestra.

Les Joventuts Musicals són una entitat internacio-
nal que tenen la seua seu a Brussel·les i que estan
esteses per tota Europa. En Espanya hi ha un parell
d’orquestres i, des de fa un parell d’anys, ha anat for-
mant-se a València. La finalitat d’aquesta entitat no
és altra que la de formar als joves músics i músiques
que en ella participen de la millor forma possible: fent
música i interpretant als grans compositors.

Doncs bé, en aquest concert interpretaren la
Simfonia del Nou Món de A. Dvorák (1ª part) i
l’Obertura del Barber de Sevilla de G. Rossini i la
Dansa Hongaresa nº2 de J. Brahms (2ª part).

Musicalment l’orquestra posà de manifest tin-
dre capacitat i ganes de demostrar que són
capaços de fer un bon treball i assolir un alt nivell,
però també és cert que la manca d’assaigs sufi-
cients féu que es notara la falta de rodatge i ente-
niment en alguns moments de la primera part.

Tot i això, quan acabà el concert el pri-
mer que em vingué a la ment fou...”Què ganes
tinc que arribe el proper concert” perquè
demostraren ser una orquestra
amb projecció i futur i ja comp-
ten amb concerts progra-
mats a Barcelona i
Lisboa 

Mondi

Han col·laborat en aquest número: Paco Blai, 
Paco Perales, Josep Ll. Rodrigo, Josep Climent, 

Ximena Ortega, Inés Saez i Ximo Estal
Fotos: Lluis Vallés, Miguel Hernández 
i arxiu de la Unió Musical l’Horta.
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