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UAN esta revista veja
la llum, estarem
immersos en el ple de
les festes de Nadal.
Bon rotllo, amistat bro-

llant, suant alegria, nadant en
germanor... Tot molt bonic.
Llàstima que n’hi haja tant de
postís! I a Galícia, la fuelosa
merda negra fa fer vacances a
massa gent. Deixem ací el nos-
tre crit de solidaritat i de pro-
testa: “mentireiros!”. Si algú de
vosaltres fa l’experiències d’a-
nar de voluntari, té les pàgines
d’esta revista obertes per con-
tar-nos-la. Diuen que allí ha
augmentat el nombre de juga-
dors de loteria. Si és per això,
bé; però si no, ja ens pertoca la
grossa a nosaltres, no??!!
Podrem felicitar-nos!!
Mentrestant, amb el que

tenim, que és el que entre tots
posem, ja hem estrenat i inau-
gurat el nou local. Primer fou
amb el dinar de germanor
(15.12.02) oferit per les famí-
lies dels nous músics i les noves
músiques que s’han incorporat
a la Banda. Després (19.12.02)
féiem l’Assemblea General  on
s’aprovaren els nous estatuts de
la societat. Sens dubte calia eixa

renovació. Esperem que servis-
quen per a impulsar la vida
associativa de la Unió.
Finalment el Dia del Soci
(22.12.02) fou l’acte triat per
fer la inauguració oficial del nou
local que s’omplí de gom a gom.
Ben trobat fer-ho en eixa data
perquè el local és un guany, un
èxit de l’esforç dels socis i
sòcies i la seua finalitat és estar
al servei de la Unió. Felicitem-
nos, tots i totes!!
També tenim un fardell de

motius per a felicitar un munt
de gent de la Unió. Felicitem a
l’equip de professors i professo-
res de l’Escola amb el seu direc-
tor al davant, perquè l’èxit de la
matrícula es deu, sobretot, al
seu treball. Felicitem a la
Bandeta i al seu director, Juan
Carlos. Felicitem a la Coral que
en l’últim concert posà de mani-
fest el seu treball constant en el
domini de la veu, l’afinació i
l’encert del repertori: felicitats
Alejo. Felicitem al nostre direc-
tor, Miquel Morellà, que ha
assolit el tercer premi en el
Certamen de Bandes del País
Valencià amb la banda de
Picanya, a la qual també volem
felicitar pels seus 25 anys que
ara complix. Felicitem també
tots els educands de l’Escola i a
tots aquells i aquelles que estu-
dien als conservatoris: el seu
esforç diari repercutix directa-
ment en la qualitat musical de
la Banda. I en especial, en
aquesta edició, a Ximo, flauta,
que ha obtingut Menció d’Honor
Fi de Grau Mitjà en el curs 01-
02 al Conservatori Municipal de
Música “José Iturbi”. I felicitar i
agraïr el treball desinteressat
de tanta gent que fa possible la
vida diària de la Unió Musical.
Finalment unes paraules

sobre la pròpia revista. Com
hauràs pogut observar, hin ha
hagut canvis, i encara en vin-
dran més. Canvis en la presen-
tació, maquetació, composició...
Nou disseny de portada, nova
retolació de les seccions, nova

paginació... Però també canvis
en el contingut: encetem hui una
nova secció titolada “els nostres
músics”. L’objectiu és conéixer
de primera mà què pensen, què
desitgen, què fan... els músics,
músiques i coristes de la Unió. I
deia que encara en vindran més
perquè tot açò és fruit del treball
de la nova Comissió de Revista,
i la cosa no ha fet més que
començar. Així que, tornem a
felicitar-nos tots i totes!! I felici-
tant felicitant, felicitem, des de
la revista, a tot el món sencer:
socis i sòcies, músics i músiques,
amigues i amics, col·laboradors,
familiars, veïns i veïnes, cone-
guts i conegudes, simpatitzant,
bones persones bonnadalfe-
liçanynoubonnadalfeliçanysnou-
bonnadalfeliçanynounousavella-
nestorronsdelsdursidelsmollsda-
metllaidecacauabetlemmenvulla-
narelsreisielssantsinnocentsle-
sestreneslabufandamoltdefre-
dunviatgealaneucapdanylesdot-
zevantocantcampanasobrecam-
panasimbombapanderetacastan-
yolescarransraïmcastanyapas-
tíspansapanfigolfiguesseques-
massapàpasrorsdelserranspas-
torsdelaplanaporteulilallanadels-

vostresramats. � J. F. B. D.

Q
Any nou, vida nova
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BANDA

IUMENGE, 8 de
Setembre de 2002: la
nostra Banda ens
regala altre any  un
magnífic concert de

festes. 
Com tots els anys es repetei-

xen esdeveniments que fan
aquest concert entranyable, i al
temps, també com tots els
anys, sorgeixen altres que el
fan únic i diferent.
Comencem pel final: ¿què el

va fer diferent?. 
A tots i totes ens vindrà de

seguida al cap fer menció de la
presència de la Banda de Torre
Pacheco, amb el seu director
Jesús Añó. Una banda jove i en
molt bona afinació que ens va
regalar una bona audició de:
“West Side Story” de Leonard
Bernstein, “Ireland of Legend
and Lore” de Robert W. Smith,
entre altres.
I a més d’aquest regal musi-

cal, també ens van regalar la
seua companyia i  la seua cor-
dialitat. 
Acollir a la banda de Torre

Pacheco va ser una festa per a
La Unió Musical l’Horta: el
sopar de benvinguda del dis-
sabte, el dinar del diumenge i el

sopar d’acomiadament  des-
prés del concert. ¡Una gran
moguda! Una gran festa, que
va ser possible gràcies a la
inestimable col·laboració d’al-
gunes persones de la nostra
societat musical a les que hem
d’agrair la seua disponibilitat i
eficàcia, el seu “saber fer”, la
generositat en el seu esforç i en
el seu temps. Una gran festa
també per la cordialitat que
tots i totes aportaren. Va ser
una bona manera de cridar a
les festes de Sant Marcel·lí.
I ¿per què dir que també en

aquest concert es va repetir la
mateixa “màgia” d’altres
anys?. Podríem parlar,
almenys, de dos motius: 
Què i com tocàrem
El marc “incomparable” en

el que tocàrem.
Miguel Morellà, el nostre

director, el nostre amic, ens
comunicà el dia dos de
Setembre en el primer assaig
del curs que , com en altres
anys, teníem un repte per al
concert de festes: com sempre
havíem de fer bona música,
¡però havíem de tocar bé
“Gayaneh” de Khachaturian!.
La banda sabíem que aquesta
obra eren “paraules majors”, i
començàrem a tocar i allò ¡no
eixia de cap de les maneres!:
Una obra difícil (que abans de
les vacances havíem començat

a veure), i un estiu sense quasi
tocar els instruments...

Un poc de nervis, estudi en
casa, assajos de vesprada i de
nit, la labor de direcció coordi-
nant els esforços, ajudant-nos a
interpretar la partitura... No
sabíem si eixiria... però el dia
del concert... com tots i totes
pregàvem , ens impregnà la
“màgia del concert de festes”, i
malgrat l’estiu sense practicar,
malgrat la dificultat de la músi-
ca, començaren a sonar les
notes del pasdoble “Vicente
Añó”, els moviments de
“Gayaneh”, i la marxa mora
“Cavall de Foc”... tots i totes
sentírem l’emoció de la música,
que és allò que ens reunia, sen-
tírem l’alegria d’escoltar els
fruits de l’esforç col·lectiu,  l’or-
gull del creixement musical de
la nostra banda, sentírem la
confiança mútua entre el nostre
director i la Banda, també  les
ganes de continuar esforçant-
nos i fer bona música.
Tot açò en un marc incom-

parable, amb la companyia del
públic incondicional de la
Banda, i amb l’alegria d’inau-
gurar les festes del nostre
barri, que també participen
d’aquesta màgia: la conjunció
de l’esforç, la generositat, l’ale-
gria, la bona convivència, la

dignitat d’un barri. �
Inma Coscollà Girona

D
La màgia del concert de Festes
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Rafa Montesinos

- Rafa, tu vas ser una de les
primeres persones que s’incor-
porà a la Banda sense ser del
Barri ni ser, diguem-ne, dels
“socis fundadors”. Recordes
quan i com va ser això?
- Fou de carambola. Quan jo

acabí la meua faena a Olocau de
rector, un estiu pugí a Aras, on
també havia estat abans de rec-
tor, i allí, una amiga d’Adela (la
dona de Xema), em va veure
tocant en la Banda d’Aras
d’Alpuente (em deixa-
ren un clarinet i en
les festes estiguí
tocant). Després, en
una d’aquestes reu-
nions de gent que
volíem treballar en el
tema de la margina-
ció (hi havia psicò-
legs, educadors de
carrer...), apareix
Adela. I Adela havia
parlat amb l’amiga
d’ella que havia estat
en Aras, que jo la
coneixia.. bo, la qües-
tió: “i per què no te’n vens per
Sant Marcel·lí, que allí hi ha
una banda nova i...” (jo alesho-
res vivia a València, allà al cos-
tat de la Llotja) i dic: “Ui! xica,
jo no tinc clarinet ni tinc res”. I
em diu: “Xe, vine per allí, la
banda acaba de començar i fa
falta gent...”. Bo, la qüestió és
que en eixe pis vivíem tres o
quatre d’Aras i jo. I n’hi havia u
que tocava el clarinet, un tal
Miguel. Jo li ho diguí a ell i s’a-
costàrem els dos cap ací i així
començàrem. Ella ens digué: tal
dia i a tal hora assagen; i allí
acudírem, al saló parroquial,

que aleshores assajaven allí.
Estava Xema, ens donàrem a
conéixer i ahí començàrem. Ja
te dic que fou de carambola.

- Perquè tu, contactes amb
gent de Sant Marcel·lí, no en
tenies?
- No. Jo coneixia Julio. A

Julio sí que el coneixia. I el pare
de Deune, German, també el
coneixia i sabia que estava per
ací. I qui més coneixia jo
d’ací...? No, em pareix que no

coneixia a ningú més. Sí, a
Cento. A Cento el coneixia jo
dels campaments d’Acció
Cultural. Coincidírem els de
Camp de Túria en una colònia al
Penyagolosa, que ells anaven
allí quasi tots els anys. I havia
un altre, que és d’Olocau,
Ferran Zurriaga, de la colla de
Cento que també treballava amb
ells, i tot s’ajuntà... Coneixia
però no vinguí per mitjà d’ells.
El vindre fou per Adela, que jo a
Adela no la coneixia de res tam-
poc. La coneguí allí, en el grup
ixe de gent, que n’erem catorze
o quinze.

I recorde que (finals de
1982) vinguérem este Miguel i
jo, que ja havíem tocat en la
banda d’Aras, (jo en la de
Vilamarxant també, jovenet del
tot) i que ja  tocàvem alguna
cosa, i al costat d’estos que esta-
ven començant tots..., - un any
tenien com a màxim -, el Xema
obrigué uns ulls com a plats!
Dos clarinets que tocaven els
papers dels pasdobles que se
tocaven aleshores; els tocàvem,

diguem-ne, amb certa
facilitat. Bo, allò
fou...!

- Una benedicció
per a ell: “mare meua,
estic salvat!”. I passà-
reu de ser músics a ser
mestres.... I ara que
dius de Xema, què
recordes d’ell? Què tal
el Xema?
- Al cap d’un any,

fou quan me proposa-
ren allò de començar
les classes, perquè
sembla que n’havien

hagut dos o tres abans que
pareixia que els interessava,
però no havia continuïtat en les
classes i tot això, perquè pareix
ser que fallaven prou (és el
comentari que em feren a mi).
Aleshores encara estava
Manolo. Al dir-me de jo
començar a treballar en això de
les classes, fou quan ja me fiquí
més en relació amb Xema, per-
què Xema en eixos moments
també feia alguna cosa a l’esco-
la, venia a donar classe de
trompeta i tot això. Aleshores ja
començàrem a relacionar-nos.
Tinguí prou relació amb ell, fins

Ara fa més d’un any, cara a cara, amb una casset equidistant, mantenia aquesta conversa amb
una persona gran (62 anys, ara 63), gran persona, bon músic, amic i impulsor de la Unió Musical
l’Horta des dels seus primers dies. Responsable de la formació musical de molts dels músics actuals
que aleshores “només” eren les promeses i el futur de la Banda. Foren, com ell diu, “deu o dotze
anys” de dedicació a l’Escola d’Educands, dels que “guarde molt bon record”. Parlem de 1983 a
1995. La Unió li va fer palés públicament el seu agraïment en un xicotet homenatge al Concert de
Nadal del 28 de desembre de 1994. I no era una innocentada!! Ell és, efectivament, Rafa Montesinos.
En aquella entrevista parlàrem molt i de moltes coses. Tant que tot no cap en estes pàgines. Us

n’oferim ara una primera selecció i deixem per a propers números de Notícies Musicals altres frag-
ments de l’entrevista. 
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al punt que parlàrem
de qüestions perso-
nals, sopant, perquè
solíem anar els dos a
sopar els dies d’as-
saig en un baret que
hi havia (encara
està) al carrer Sant
Vicent. Després
assajàvem en el
col·legi eixe que hi ha
a vora la serreria, el
Fausto. I allí ens
passàvem totes les
setmanes un parell de
nits, més o menys, sopant junts
i raonàvem. I Xema, doncs, una
bellíssima persona, i vaig tindre
amb ell una relació molt agrada-
ble.

- Una vegada ja en la Banda,
trobares alguna dificultat d’aco-
blament per la distància, o per la
manera de ser del grup...?
- No, no. Per distàncies no

perquè aleshores distància real-
ment no n’hi havia, jo venia d’a-
llí del costat del mercat central.
Aleshores vivia ací a València.
En les circumstàncies econòmi-
ques en que estava jo aleshores,
de Vilamarxant no haguera vin-
gut ací a treballar així sense
més, perquè no donava la cosa
per a tant, i amb la despesa de
viatges amunt i avall, m’hague-
ra quedat igual... pràcticament.
Aleshores com venia d’allí,
doncs no era problema: amb
deu duros de gasolina venia i
tornava i me guanyava per la
vesprada mig jornal o el que
podia. Això per una banda, i per
l’altra part de la pregunta,
doncs molt bé, home, molt bé.
Aleshores estava Paco en l’au-
ge; estava el president actual,
Miguelón; estava Juan el de la
tuba; estava la germana de
Cento, Empar, que la coneixia
perquè anava també amb Cento
a Penyagolosa; estava Pepet el
que tocava els plats en la
banda, també anava als campa-
ments amb estos, jo també el
coneixia. Estava Ximo (Fandos)
el del trombó, que, per cert, fa
molt que no l’he vist, se casà i
ja no viu ací, vivia ahí en els

quatre cantons de la plaça, amb
el qual la relació també era
prou bona. I qui més estava?
Encara en quedaven molts dels
del principi, però poc a poc han
desaparegut quasi tots, com a
músics! Altres continuen al peu
del canó en la directiva i tot el
folló.... Molt bé, cap problema.
Crec que la meua mentalitat i la
d’ells coincidia molt: gent molt
oberta i molt acollidora, i tot...
Si quan anàvem amb els xiquets
allà al Saler, que començàrem a
fer en l’estiu un cap de setmana
de convivència, i estiguérem en
el Casal d’Esplai, allí els muntà-
vem cada història als xiquets,
entre Pepe el de la tuba, Paco,

Xema, fins el pare d’Anna
Isabel, el Manolo, que estava de
president, allí el disfressaren de
tot i li feren fer un tall de coses
al pobre, entre tots. I Xema
també, igual, que també venia a
estar allí. Molt bé. Jo he estat
ací molt a gust, sinó no haguera
durant tant. L’ambient és agra-
dabilíssim, home!, si no... te’n

vas corrent, tu!
- Així, al 1984 et fas

càrrec de l’escola. Com fou
allò?
- A l’escola, al principi hi

havia menys faena. Fins que
començà el grupet de Jorgito
i estos, que n’eren dotze o
catorze. Ens tocava anar per
ahí per les escoles arreple-
gant xiquets. Tocaven els
més xicotets, que aleshores
eren Juan Carlos, Isabel
(que tocava el saxo, i que ara
està en Terol)...Anaven per

les escoles a atraure i captar. A
principi de curs es feia.
Estiguérem fent-ho dos o tres
anys. L’any anterior de vindre
jo, em pareix que ja anaven. 

- Quan de temps estigueres a
l’escola? Em sembla que foren
uns quants anys.
- Sí, a l’Escola van ser

almenys uns deu o dotze anys.
Crec jo. Home, a Santiago enca-
ra li doní jo classe de solfeig, a
José Antonio, Ruth... Eren els
que anaven més avançats quan
jo comencí. I eixos venien,
diguem-ne, més o menys solts,
perquè no hi havia grup ni res.
Però férem la primera captació
forta: en foren dotze o catorze,

estava Jorgito;
Rosario la del clari-
net; la germana,
Maria José; Ximo el
fill del carter que
són els de Xàtiva;
els dos germans que
s’ho han deixat, el
del saxofon i la
trompeta; Paco el
del saxo tenor i la
germana; i més
encara. Tots eixos. I
a partir d’ahi ja n’a-
conseguíem cada

anys huit, deu, dotze, i ja tre-
ballàvem per grups.

- Recorde que al principi féieu
les classes al Saló Parroquial...
- Si vols, d’això també et puc

contar un poquet la història. Jo
comencí a treballar en el solfeig
allà en l’escola aquella del
Fausto, Xema encara venia. Jo
estaria allí un parell d’anys o
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cosa així. Després passàrem al
Saló Parroquial, i féiem la faena
en el menjador que estava allí
només entrar. Ahí també durà
dos o tres anys. I en una de les
aules que entràvem per el pati,
també. Eren aules
del Col·legi Sant
Marcel·lí. Recorde
que ahí fou quan
començà a aparéi-
xer Pau, el de la
percussió (que és
fill de Xon, que
era mestra d’allí,
exactament. I son
pare treballava
en aquell d’allà,
en el Fausto.
Conec més a son
pare que a sa
mare). I ahí
també, entre un
lloc i l’altre, estaríem dos o tres
anys. I després ja fou quan anà-
rem als baixos del Ramiro. Els
deu o dotze anys sí que eixirien,
sí.

- D’aquella etapa de l’escola
que és el que recordes amb més
carinyo?
- El moment en què comencí

a treballar en el grup aquest de
dotze persones, ja tots, diguem-
ne, en pla de classe, tots a la
vegada. Perquè clar, quan
venien personalment el Santi, el
germanet que venia un poc
darrere –Víctor-, Ruth... com a
molt n’hi havia dos que anaven
més o menys junts... (altres que
venien llavors també que s’ho
han deixat: Rosa, una que esti-
gué tocant el saxo també i que
son pare s’enredrà amb la tuba
al remat, però el dos se n’ana-
ren. Rosa tocava el saxo tenor).
Amb dos a soles... Clar, era més
tranquil perquè els podies fer
treballar més, però no era tan
agradable. Quan comencí amb el
grup dels dotze, que ja te’ls he
anomenat quasi tots, ja fon un
poc més en pla lúdic mesclant la
faena de jocs i ritmes. (A mi em
vingué molt bé allò de cançone-
tes i coses dels campaments i
tot això...). La qüestió és que tot
això em va servir molt per a fer

les classes més o menys ame-
nes, i per mitjà de cançonetes i
de ritmes i jocs i balls i tot això,
doncs la cosa es feia molt més
agradable. I aquest grupet, com
fou a més el primer, a mi em

marcà prou. Hi ha gent molt
maca!

- Això t’ha permés conéixer
un a un quasi tots els de la
banda... Perquè han passat quasi
tots per les teues mans...
- Prou, sí, sí, clar. Home, no

de tots se te queda tant, però de
cadascú coses concretes se’n
podrien dir moltes.
(En aquests moments l’en-

trevista s’endinsa en les opi-
nions de Rafa sobre la situació
de la Banda, sobre els directors
–ell els ha conegut tots-,
el futur... Açò
els ho ofrerirem
en altra ocasió).

- Anem a aca-
bar com hem
començat, es a dir
tornant als teus
orígens musicals.
Al principi ens has
contat un poquet la
teua vinculació a la
nostra banda, però
queda clar que tu
venies com a músic
format. Conta’ns el
teu itinerari musical.
- El fet de començar

a treballar ací musical-
ment, a mi em feu reciclar-me.
Això la majoria de la gent ho
sap. Jo m’apuntí al conservatori

i fiu el solfeig oficialment, que
no l’havia fet, perquè aleshores
estudiàvem en el poble amb el
mestre de la Banda, que ens
donava classe a tots els alum-
nes. I em serví, clar que em

serví. En part també el
fiu per fiançar-me jo
més, que me convenia.
Vaig fer els estudis en
el conservatori Iturbi,
en el carrer de Cadis,
ahí anava. Abans esta-
va ahí, ara crec que ja
l’han tret a l’Avinguda
del port, allò era un
cutxitril. Aní allí, i al
col·legi Teodoro
Llorente, perquè tenien
dos o tres sucursals. A
Benimaclet també aní.
(en el moment de la
publicació d’aquesta

entrevista ja s’ha estrenat el
nou conservatori municipal a
l’avinguda de França). Per qües-
tions de matrícula de clarinet
l’últim curs de solfeig el fiu a
Torrent. I allí encara fiu dos
tres cursets més.
Però anem a pams. Jo

comencí a Vilamarxant que és el
meu poble. Als onze o dotze
anys, un grupet d’amiguets, que
n’érem set o huit, començàrem
a anar a classe... Tot fou una

espècie de renovació
que hi hagué a
V i l a m a r x a n t .
Aleshores n’hi
havien molts pocs
diners, en tots els
llocs, en els bandes
menys encara, i
allí n’hi havia un
músic, prou
major, semi o
quasi professio-
nal, que era fill
del poble i quan
no hi havia
diners per a
pagar-li a un
director, doncs

este agarrava la banda. Quan
la societat musical se recupera-
va un poquet, contractava un
mestre. I arran d’eixe mestre
(Vicent Tortosa li deien, i era de
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Llosa de Ranes) hi
hagué un poc de
r e b o m b o r i .
S’apuntàrem allí i
en el primer grup
que este mestre feu
n’entraren deu o
dotze d’una.
N’entràrem quatre
clarinets, un saxo-
fon, una trompeta,
un trombó... I així
estiguí allí, fins que
me n’aní al
Seminari, en la
Banda.

- Que entrares ja major al
Seminari?
- Sí, als 19 anys. 
- O siga, que tu no feres el bat-

xiller al Seminari...
- Jo ho fiu tot. Jo entrí que

només havia anat que a escola.
Jo fiu tot el batxiller des del pri-
mer de batxiller en el Seminari.
Als dèneu anys entrí a fer pri-
mer de batxiller. N’érem cinc o
sis majors.
I mentrestant havia estat

tocant en la Banda de
Vilamarxant. En aquell home ja
anàrem una vegada al certa-
men, al de la Plaça de Bous que
organitza, crec, l’Ajuntament de
València. 

- I quan entrares al Seminari
ja te deixares la Banda?
- Sí. A lo millor quan tornava

de vacances, tocava un poc
eixos dos mesos o tres de l’es-
tiu. I no sempre, perquè no
tenia clarinet meu, clar.
Aleshores no en teníem ningú,
tots eren de la banda, no teníem
ni un duro ningú per a gastar.
Recorde que la Banda de
Manises se desfeu i dels instru-
ments que tenien ens en lloga-
ren a nosaltres, a la Banda de
Vilamarxant. Fins aleshores, jo i
els companys que havíem
entrat, que entràrem quatre cla-
rinets, teníem clarinets de 13
claus, que se deia. Estos que
tenien els de Manises i els d’ara
són de 25 claus (que tenen més
facilitat de tocar) i els pagàvem
el lloguer dels instruments
anant a tocar a Manises. Mira

com estaven les coses alesho-
res. La Banda de Vilamarxant
anava a les festes de Manises,
feien un concert i una processó
normalment. Estiguérem anant
uns anys.

- I aleshores comences en el
Seminari i et deixes el que és
l’instrument, perquè allí es feia
música.
- Sí, l’ins-

t r u m e n t
p r à c t i c a -
m e n t .
I n t e n t í
c omen ç a r
amb el
piano però
no fiu res.
Al final de
la carrera
encara aní
a tocar, per-
què ja eixí-
em, si
demanaves permís te’n dona-
ven. En falles estiguí tocant
amb ells. Jo estava en el col·legi
del Salvador i m’apuntí a tocar
amb els de Vilamarxant. I des-
prés ja, quan me n’aní a Aras
de Alpuente (actualment es diu
Aras de los Olmos) a l’any
següent, que fou el meu primer
destí, allí hi havia una bandeta
i, clar, en seguida m’apuntí.
Estiguí treballant allí un poquet
amb alguns xiquets amb els ins-
trument, dins del que jo sabia. I
estiguí tocant els cinc o sis
anys: en els actes que feien,
anàvem a tocar pels pobles del
voltant, baixàvem a falles...

- Això era ben vist per la gent
d’allí?

- Sí...La veritat és que el
company anterior que
havia estat, Joan Borràs,
havia triturat prou el
terreny.
I després, quan estiguí a

Olocau i Marines, que era
rector dels dos pobles alho-
ra, fiu de manera semblant
a Aras. Vivia a Olocau,
però allí no hi havia
banda, així que m’enganxí
a la banda de Marines.
Baixava a Marines a assa-
jar dos dies per setmana

amb un altre del poble que
també baixava. I tocava amb
ells en les actes que feien:
Falles, Santa Cecília.... Veges tu
com eren les coses. Recorde que
en festes anàvem, la banda,
arreplegant els clavaris per les
cases i quan arribàvem a l’es-
glésia, jo m’avançava, entrava,

em canviava i eixia a fer la
missa.
També a Marines treballí un

parell d’anys amb els xiquets:
solfeig, en instrument no treba-
llí allí. Allí vaig estar sis anys,
d’octubre a octubre. Acabí en
1982. I abans de Nadal ja esta-
va per Sant Marcel·lí. Per això
dic que jo comencí amb la Unió
Musical l’Horta l’any 1983.

- Moltes gràcies, Rafa. Ja li
hem pegat la volta a la teua vida
i a la teua trajectòria musical. Et
desitgem salut i que ens acom-
panyes per molts anys en la
Banda de la Unió. �

Entrevista realitzada l’1 d’oc-
tubre de 2001 per Paco Blai
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L clarinet és un ins-
trument que pertany
a la família de vent-
fusta, i consisteix en
un tub cilíndric que

s’eixampla en forma de con en
el seu extrem inferior; l’altre
extrem du una embocadura
que conté una llengüeta senzi-
lla. 
El millor material per a la

construcció dels clarinets és la
fusta de banús (ébano, fusta de
color negre portada d’ Àfrica),
malgrat que  existeixen instru-
ments més econòmics, i natu-
ralment inferiors, en ebonita o
metall.

HISTÒRIA DEL CLARINET
L’antecessor més directe del

clarinet fou el: chalumeau. 
El clarinet és, en definitiva,

l’antic chalumeau francès per-
feccionat per l’alemany Johann
Christian Denner i que naix
allà pel segle XVIII, a l’any
1690 en el què el constructor
va culminar la  seua obra.
Denner en cap moment va
voler crear un nou tipus d’ins-
trument.
Quan Denner va trobar  el

chalumeau, aquest només
tenia que dues claus
i produïa nou sons
(des del
Fa 2
fins el
Sol 3). 

A m b
l’estudi i la investi-
gació Denner va

aconseguir donar forma al bro-
quet (boquilla), tenir la canya
adossada a ella i per tant poder
tenir control sobre la llengüeta

per part dels llavis de l’exe-
cutant. Amb més millores va
trobar la manera d’ampliar
la tessitura del clarinet,  de
manera que va aconseguir
que l’instrument arribara
des de un Fa 2 fins un Re 5,
amb una excepció el Si 3.
Més endavant el fill de

Denner, en 1740,  va acon-
seguir allargar el tub i afe-
gir una tercera clau amb el
què va aconseguir una nota
més el Mi 2 i per tant el Si
3. 
El sistema de claus va

ser modificat radicalment
al final del segle XIX amb
el sistema inventat per
Boehm per a la flauta. 
Al voltant  de l’any

1760, Joseph Beer aug-
mentà en dos en nombre
de claus del clarinet, per
la qual cosa va passar a
tenir-ne cinc. 
En 1791 Lefèvre li

afegeix una sisena clau
i en 1808 el francès
Simiot li afegeix una
setena clau, pel què ja s’a-
consegueix arribar fins el

Sol 5 en el registre
agut de l’instru-
ment. 
E n

1811, Iwan
Müller perfec-
cionà el clarinet
fins les tretze
claus, el que
es va conside-
rar un progrés
en l’evolució
de l’instru-

ment.
Des d’alesho-

res fins els nos-
tres dies es
van fer innu-

merables millores,
fins arribar al clarinet
actual que consta de
dèsset  claus. La seua
tessitura és des de el
Mi 2 fins el Do 6.

LA FAMÍLIA DEL CLA-
RINET
Antigament es fabri-

caven diferents tipus de
clarinets en distintes
tonalitats. Un d’aques-
tos, el clarinet contralt
en fa, anomenat como di
bassetto, fou molt utilit-
zat per Mozart. 
En l’actualitat existei-

xen cinc models de clari-
nets; d’aquestos només
el clarinet en do dóna les
notes escrites; els
demés, el clarinet en mi
bemoll o piccolo, el clari-
net en do i en si bemoll,
el clarinet en la i el cla-
rinet baix en si bemoll,
només són transposi-
tors.
El clarinet més comú

està afinat en sí bemoll,
però molts músics prefe-
reixen l’instrument
afinat en la, és a dir,
un semitò més baix, ja
que la digitalització
d’aquest resulta més
senzilla.
Per a les notes més

altes i penetrants se
sol utilitzar un clarinet
menut en mi bemoll, i
també és comú en la
música orquestral dels
darrers cent anys el cla-
rinet baix, afinat en si
bemoll, una octava per
baix del clarinet corrent. 
En el que es refereix a

la seu família és molt
àmplia i està composada
per: 
- Clarinet en Mi b o

requint.
- Clarinet en Si b.
- Clarinet en La.
- Clarinet alt.
- Clarinet contralt.
- Clarinet baix.
- Clarinet contra-

baix.

El més utilitzat és
el clarinet en Si b. El

E
El clarinet
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més xicotet és el clarinet en Mi
b (requint) que mesura uns 45
cm i el més gran és el clarinet
contrabaix que mesura uns 3
metres.
El clarinet actual té una

extensió de quasi quatre octa-
ves, és a dir, com-
prén des del Mi 2
fins el Do 6. Té
tres registres que
són: el registre
greu, el registre
mig i el registre
agut.
En l’actualitat

hi ha dues grans
escoles, l’Escola
Francesa (siste-
ma Böehm) i
l ’ E s c o l a
Alemanya. La
més utilitzada
pels clarinetistes
és l’Escola
Francesa.

PARTS DEL CLA-
RINET
Aquest instrument consta de

cinc parts que són: broquet,
barrilet, cos superior, cos infe-
rior i campana.
La broquet és la part de

l’instrument que es col·loca en
la boca de l’instrumentista.
Junt a la broquet du una

llengüeta o canya (amb dife-
rents numeracions i marques),
que és la
què mit-
jançant la
seua vibra-
ció produeix
el so. Aques-
ta va sub-
jecta per
una abraça-
dora a la
broquet, que
t a m b é
influeix en
el so de l’instrument. Per
exemple amb una abraçadora
metàl·lica s’obtindrà un so
més estrident que amb una de
cuir.

Altra de las parts de l’instru-
ment és el barrilet.
Del barrilet direm que és

molt important tant pel so com
per l’afinació de l’instrument,
ja que si el separarem de la
part superior de l’instrument o

l’ajuntem, estem allargant-lo o
escurçant-lo, per la qual cosa
haurem de baixar o pujar la
seua afinació.
La següent de les parts del

clarinet en ordre descendent és
el cos superior.
El cos superior, a l’igual que

la següent de les parts, el cos
inferior, són les parts del clari-

net en les
quals es pro-
dueixen els
d i f e r e n t s
sons. Açò és
així perquè
cada una d’e-
lles du una
sèrie de
forats (oidos)
que al ser
tapats o des-
tapats pels

dits de l’instrumentista escurça
o allarga el tub, eixint així les
diferents notes de l’instrument.
Al mateix temps també hi ha

entre les dues parts de les 17

claus, una sèrie de sabatilles,
molls, pilars i suros. 
La funció bàsica de las saba-

tilles és la de tapar els forats.
Aquestes van cada una d’elles
adossades en les seues corres-
ponents cassoles.

Els molls
tenen per
objectiu tor-
nar a la
clau a la
seua posició
inicial des-
prés de ser
acc ionada
per un dit.
La fun-

ció dels
pilars és la
de subjectar
a cada una
de les claus
i per últim
els suros
tenen com
funció evi-
tar que les
claus colpe-

gen a la fusta de l’instrument o
es colpegen entre sí, evitant per
tant el soroll que açò produiria. 
Per últim tenim la campana,

s’anomena així per la seua
forma. Té dues funcions impor-
tants en el so del clarinet. La
primera és la de projectar el so
de l’instrument i la segona és la
d’afinar les notes que estan
més pròximes a ella.

MÉS INFORMACIÓ
Les peces més conegudes per

a clarinet sónsegurament el
Quintet de Clarinet i el Concert
de Clarinet, ambdues de Mozart. 
En el present segle els

músics de jazz utilitzen molt
aquest instrument; són nota-
bles les interpretacions del vir-
tuós Benny Goodman.
Vivaldi fou el primer que uti-

litzà el clarinet en l’orquestra i
Rameau el va introduir en l’ò-
pera. �

Inés-R. Sáez Martí
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GERMÁN COLLADO BAR-
BERÁ (21 anys) : ABANDE-
RAT DE LA BANDA I PERCUS-
SIONISTA.

Des de quan estàs en la
Banda i com entrares en ella?
Estic en la Banda des

de fa uns 4 anys, i entrí
per la mediació del meu
amic Javi Buendía (que
toca el clarinet baix).
Els dos anàvem a
l’Institut i ell em
comentava que podria
apuntar-me a la
Banda, que triara un
instrument... jo en un
principi em reia, però
aní a un assaig i em
va agradar, a més
vaig conèixer a la
gent, que ara són
els meus amics i
amigues, i vaig
decidir apun-
tar-me. Com
que en aquell
moment feia
falta un
abanderat, a
més d’apun-
tar-me a l’es-
cola d’edu-
cands per a
estudiar percus-
sió, acceptí la
funció de dur la
bandera en les
desfilades de la
Banda i en els
concerts.

¿Per què la
percussió?
Crec que és

on més identifi-
cat em sent,
f o n am e n t a l -
ment en la bate-
ria o en la percussió menuda.
En aquell moment feia falta
algú més que tocara la Tuba, i
m’ho oferiren, però la veritat
és que jo ho tenia clar: volia

percussió.
¿Quines qualitats destaca-

ries que té la percussió?
La percussió és ritme, és el

cor de la banda. A més, la per-
cussió és espectacle, perquè és
molt visual i expressiva, de fet
els percussionistes toquen
actuant en tot el cos. També
he de destacar que la per-
cussió precisa d’una tasca
d’equip, perquè a diferència
dels altres músics, nosaltres
ens hem de repartir en cada
obra quin instrument tocar,
a més de muntar i desmun-
tar la percussió en cada
assaig i en cada concert.

¿I quines dificultats ?
Jo crec que és molt difícil

l’alt grau de coordinació
dels moviments del cos que
requereix tocar, per exem-
ple la bateria: el peu ha de
fer una cosa, un braç altra,
i l’altre braç altra dife-
rent...

Si no hagueres pogut
triar la percussió, ¿Quin
instrument hauries triat?
M’agrada també el

saxo tenor. M’agrada
molt la melodia que pot
fer, el seu so. 

Quines activitats de
la Banda són les que
més t’agraden?
M’agraden molt les

desfilades de Moros i
Cristians, perquè hi
ha molta percussió, i
en general totes les
desfilades, fonamen-
talment en Falles,
perquè a més de

tocar fem molta rela-
ció entre la gent i ens ho

passem bé. En eixa línia també
he de dir que m’ho passe molt
bé en els sopars que organit-
zem, i que ara podran ser en el
nou local social de la Unió, per-
què per a mi la Banda a més de

possibilitat d’estar connectat
en la música, m’ofereix un
grup d’amics i amigues en els
que m’agrada molt estar.
Evidentment que els concerts
també m’agraden molt, però
com abanderat algunes vega-
des he de dir que em canse un
poquet d’estar “plantat”, de
totes maneres he de dir que
puc escoltar la música en un
lloc privilegiat, i això és bonic.

Quines activitats de la
Banda et resulten més cansa-
des ?
Crec  que les processons són

els actes als que em costa més
acudir.

Destaca un moment de la
“història” de la Banda.
Des de que jo estic en ella,

indubtablement el Certamen
que guanyàrem el primer
premi. Crec que mai oblidaré
l’actuació de la Banda, i des-
prés l’emoció de tots per cele-
brar el premi que havíem
guanyat. ¡Va ser un moment
extraordinari i inoblidable!

I un moment per a oblidar?
Que jo haja viscut, diria que

per a oblidar no hi ha cap
moment.

Expressa un desig que tin-
dries respecte a la Banda.
Que férem activitats que ens

pogueren permetre viatjar,
inclús a altres països.

I quin futur li veus a la
Banda?
Jo crec que bo, perquè no

podem oblidar que hi ha una
escola d’educands en uns 200
alumnes, i a més que als
músics de la Banda els agrada
la música i fer coses junts, pel
que crec que hi ha condicions
per a un bon futur.

Voldries dir alguna cosa
més? 
Que estic molt a gust en la

Banda. �

Germán Collado
Anem a iniciar aquesta secció de la nostra revista coneixent un poc més als nostres músics. Hem fet una
xicoteta entrevista a tres d’ells (un per corda), que isqueren a sorteig.  Ací van dos de les entrevistes, i
hem d’agrair des de la Comissió de Redacció de la Revista la seua disponibilitat i col·laboració.
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PAU VIDAL SÁNCHEZ (14
anys) : FLAUTA TRAVESSERA 

Des de quan estàs en la
Banda i com entrares en ella?
Comencí en la Banda quan

tenia uns 7 ó 8 anys.  Jo recor-
de que anava als
concerts que feia
la Banda en els
meus pares, i a
mi m’agradava,
pel que els vaig
demanar que
volia estudiar
música, i concre-
tament que el
que volia era
aprendre a tocar
la flauta, així
que els meus
pares m’apunta-
ren a l’Escola
d’educands de la
Banda, on
comencí a rebre
classes de solfeig
amb Juan
Carlos, que
començà sent el
meu mestre de
música, i he de dir que ara que
estudie en el conservatori, Juan
Carlos per a mi continua sent el
meu mestre, i acudeix a ell per
a resoldre dubtes o dificultats i
sempre m’atén i m’ajuda.

I per què la flauta?
En els concerts m’agradava

molt escoltar els “sols” que feia
la flauta, i sentia que eixe era
l’instrument que volia tocar, i a
més ho haguí de defensar
davant de Miguel Morellà, el
nostre director, que en la prova
que ens feien a final de curs,
em va recomanar la trompa,
per que deia que tenia bona
oïda, però jo vaig insistir, per-
què m’agradava molt  la flauta.

Quines qualitats destacaries
que té el teu instrument?
Uf! això per a mi és difícil de

dir-ho, per que m’agrada molt,
però crec que diria que el seu
so a la vegada dolç i potent, i
les melodies complicades que

pot arribar a fer . En general
crec que el seu so és molt agra-
dable.

I quines dificultats?
Per a mi, el que em resulta

més difícil és centrar l’aire en
l’embocadura i a més que siga

adequat al registre musical en
el que estic tocant.

Si no hagueres pogut triar la
flauta, quin instrument hauries
triat?
El violoncel, perquè és l’ins-

trument de corda que més m’a-
grada, i també la trompa o la
percussió.

Quines activitats de la Banda
són les que més t’agraden?
M’agraden molt les eixides

en la gent de la Banda, per
exemple quan anàrem a tocar
a Alcoi, també per la convivèn-
cia entre la gent m’agrada molt
la setmana esportiva, o els
sopars amb molta assistència,
perquè per a mi la Banda, a
més de la música m’ofereix
estar en els meus amics i ami-
gues. I per altra part, també
m’agraden molt els concerts, i
anar veient com el nivell musi-
cal de la nostra Banda va
pujant.

I quines activitats et resul-
ten més pesades?
Crec que els assajos que fem

davant de concerts que no hem
tingut molt de temps per prepa-
rar, perquè són molt llargs, de
vegades amb tensió, i també en

una setmana fem
més dels que són
normals.

Destaca un
moment de la “histò-
ria” de la Banda.
Per a mi, el

moment més impor-
tant van ser els
Certàmens, però
fonamentalment el
primer. Recorde l’e-
moció de tots quan
actuà la Banda, i
molt més quan sabí-
em que havíem
guanyat el primer
premi. Va ser un
moment molt emo-
cionant per a mi.

I un moment per a
oblidar?
Jo no tinc cap

moment per a obli-
dar dels viscuts en la Banda.

Expressa un desig que tin-
gues respecte a la Banda.
El desig més gran és que la

Banda continue molts molts
anys, i que no baixe el nivell
musical que anem fent entre
tots. En un altre nivell, també
tindria el desig  que s’organit-
zaren més activitats de la
Banda que foren de eixir i viat-
jar per fer concerts fora.

I quin futur li veus a la
Banda?
Jo crec que un bon futur,

perquè veig que l’escola d’edu-
cands va creixent, i els músics
que som continuem i en ganes.

Voldries dir alguna cosa
més?
Que m’agrada molt estar en

la Banda i que m’ho passe molt
bé entre la gent que som i apre-
nent a fer cada vegada millor
música. �

Pau Vidal
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A Coral de la Unió
Musical l’Horta ja té
cinc anys. Fou al
novembre de 1997
quan un grup d’ena-

morats de les cançons, de la
música, de fer veus... ens reu-
nírem a l’Associació de Veïns i

comptant amb la inestimable
tutela i paciència d’Alejo Pérez,
encetàrem un projecte que ha
anat creixent en compromís i
qualitat.

El dia 22 de novembre
férem un soparet per celebrar-
ho i encara que ens quedàrem
en ganes de poder cantar més,
ho passàrem molt bé en un
ambient molt agradable i diver-
tit.
En estos cinc anys hem

creat un calendari
anual de cites que
són fites impor-
tants tant per
nosaltres com per
al barri. Iniciatives
tant interessants
com el Concert de
Primavera, la
Ronda pel carrer a
la nit de Sant Joan,
el Concert de
Tardor i el Concert
de Nadal, han fet
que el nostre cor i
d’altres deixen
sentir les seues
cançons al nostre

entorn.
La darrera actuació fou el

Concert Coral de Tardor que
celebràrem el passat 20 d’octu-
bre, este concert formà part de

la campanya “Retrobem la nos-
tra música” de la Diputació de
València. El repertori va estar
interpretat, per primera vega-
da, íntegrament en valencià i
en ell hi férem l’estrena mun-
dial de la cançó: “Mar, cel i
gent” de Ferran Marco i Penya-
roja, membre del cor durant
aquesta primera etapa.
Poder interpretar aquesta

cançó, a gust de l’autor i
públic, va resultar d’allò més
emotiu. Els membres de la
Coral la cantàrem amb “veu i
cor”, manifestant la seua esti-
ma per Ferran, amb qui desit-
gem comptar aviat, i pel barri
al qual anava dedicada la
cançó.
Un cor no te límit de perso-

nes i per això, com sempre, us
animem a que vingau a cantar
amb nosaltres. Es senzill, tot és
començar! Us esperem els
dilluns a les 10 hores al CP
Professor Ramiro Jover. Segur
que us agradarà, trobareu
amics i ho passareu d’allò més
bé. �

Àngels i Joan

L
Cinc anys de cançons a la Coral


