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N ple hivern, i en-
guany sí que n’ha fet,
de fred, torna a les
teues mans Notícies
Musicals, que cada

vegada és més “revista”: porta-
da com cal, nombre de pàgines
(mantenim les 12), noves sig-
natures, consolidem seccions...
I tot per fer-te arribar un gra-
pat d’idees, de sentiments, de
records, de suggeriments fets
veu-lletra-imatge. Tot per tu!

Ja hem inaugurat el nou
local, i ara què? Ara cal posar-
lo en marxa. La Junta
Directiva ha aprovat un projec-
te impulsat pel president,
Miquel Hernàndez, per tal de
començar a obrir el local, amb
un mínim servei de bar, els
divendres i dissabtes de ves-
prada-nit. Volem iniciar-ho al
mes de febrer. Estem con-
vençuts que això potenciarà la
convivència entre els músics i
socis de la Unió. Si tens alguna
aportació al projecte, recorda
que molt prompte serà
l’Assemblea General Ordinària
on tots i totes tenim veu i vot.
Vine, no hi faltes!

Parlàvem de Galícia en el
Butlletí anterior. La “merda

negra” continua. I si poc a poc,
amb milers de voluntaris, van
llevant “la negra”, poc a poc
també va eixint “la merda”.
Dimisions? Responsabilitats?
Galícia hi som tots! En aquest
ambient, el proper 8 de març,
dissabte pel matí, la nostra
Bandeta i la Coral l’Horta
actuaran al Palau de la Música
participant en un Festival jun-
tament amb les bandes de la
Falla Mercat de Castella, que és
l’entitat organitzadora, i de la
Fonteta de Sant Lluís entre
altres. Igualment hem col·labo-
rat econòmicament en una
campanya solidària promoguda
des de la FSMCV (Federació de
Societats Musicals de la Comu-
nitat Valenciana). Recordem el
poema de Brecht, i abans que
siga massa tard, posa’t en
marxa!

I parlant de la FSMCV, volem
des d’ací felicitar i encoratjar a
la nova Junta Directiva sorgida
de la XXXIV Assemblea
General i presidida per
Santiago Algado i Finestrat.
Que siga eficaç en els seus pro-
jectes i que les 495 Societats
Musicals del País Valencià ho
notem. Podeu llegir una entre-
vista amb el nou president pre-
sentant les seus projectes i
objectius en la revista “Música
i poble” que edita la Federació i
tenim a la Unió. A partir d’ara

volem iniciar una col·laboració
que ens permeta publicar allí
els esdevenimentsd més desta-
cats de la vida de la Unió. Si tot
va bé, al proper número ja apa-
reixera una crònica dels actes
del mes de desembre. Queda
dit!

És hora de passar endavant
i gaudir amb la revista: cròni-
ques, reportatges, entrevistes...
És teua!

JFBD

E
Nou local, nova etapa
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A COR OBERT

L passat 21 de
desembre de 2002 es
va celebrar el tradi-
cional concert de
Nadal de la Coral

L’Horta.
Aquest concert es realitzà al

Saló Parroquial del nostre
barri i, com era d’esperar en
aquestes dates, va consistir en
catorze boniques nadales. El
repertori va conjugar tant
cançons populars de les nos-
tres terres, com d’altres llocs
del món i marcaven el preludi
a unes festes de Nadal molt
especial per a molta gent que
estava vivint una desgràcia en
forma de “chapapote” persis-
tent i cruel. Nosaltres, modes-
tament, férem un recordatori a
tots els afectats i als voluntaris
que fan pràctica la bonica
paraula SOLIDARITAT i a tots
ells dedicarem el concert i en
especial la “Nadala dels
Mariners”. Esperem que no es

E

repetisca “Nunca Mais”.
Del repertori interpretat

destaquem quatre nadales: “El
Noi de la Mare” Popular
Catalana. Harm.: Ernest
Cervera, “Joia del Món” G.F.
Haendel. Trad. A. Martorell,
“La primera Buena Nueva”
Nadala Anglesa. Harm.: Luís
Bedmar, “White Christmas”
Irving Berlin. Arr. Hector Mac
Carthy.

Totes aquestes cançons
foren primera audició de la
Coral. Les preparàrem amb
molta il·lusió i sembla que
agradaren al públic assistent a
l’acte.

De la mateixa manera des-
taquem la nadala popular cata-
lana “El cant dels ocells”, la
qual va ser la primera cançó
que interpretà la Coral i que
presentàrem en aquesta ocasió
en una nova versió que també
va rebre molts aplaudiments.

I així, en un ambient verta-
derament entranyable, ens
acomiadàrem fins al dia
següent (22-12-02) que teníem
prevista la inauguració del nou
local de la Unió Musical
L’Horta.

El dia 22 va estar per a tots

i totes un dia molt emocionant
i significatiu. Com a membres
de la Unió Musical L’Horta
estem molt contents amb
aquest somni fet realitat: un
local social que tanta falta ens
feia i pel que tant s’ha lluitat.
Després dels parlaments va
estar el “vi d’honor” i després
ens tocava cantar a nosaltres,
però clar, amb tant de menjar i
beure, qualsevol afinava a la
perfecció!! Sort que tots els
oients estaven el dia d’abans i
comprovaren que sense
aquests efectes el resultat
millora molt.

I després de tantes emo-
cions, tocava un temps de des-
conexió: arribaren les vacan-
ces.

El retrobament ha estat el
dilluns 13 de gener de 2.003.
Hem encetat uns nous assajos
al C.P. P. Ramiro Jover (a les
22 h.) I encara que el fred
“apreta” les ganes de treballar
per preparar un nou repertori
fan càlid l’ambient. Si voleu
participar, esteu a temps i si
no podeu ... us esperem el pro-
per concert.

Fins prompte: Àngels i Joan

Concert de Nadal, Inauguració del
Local i Retrobament al 2003
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S difícil fer una cròni-
ca d’un acte en el que
es respiren tantes
emocions, i hem de dir
que totes bones. És

difícil transmetre l’ambient d’a-
legria, de germanor, de sensibi-
litat i estima per la música que
es respirava en el concert de
Nadal de la nostra Banda. És
difícil fer una descripció objecti-
va, pel que vaig a optar per
contar com jo el vaig viure.

Començaven les vacances i
els músics ja sabíem que hau-
rien de fer assajos extraordina-
ris, que doblaríem assajos de
vesprada i nit, la qual cosa ja és
per a nosaltres un esforç amb
el que contem i que el fem en
estima i amb voluntat col·lecti-
va de fer la millor interpretació
possible.

El concert se’ns presentava
amb dues novetats molt impor-
tants, que són un clar símpto-
ma de la salut de la vida de la
nostra agrupació:

� Per un costat
era recent la inaugu-
ració del nostre local
social, fruit de la
il·lusió de tots i totes,
i del treball i l’esforç
de moltes persones,
que de forma genero-
sa i compromesa han
aportat temps, treball
i diners. Vaja per
davant les gràcies a
totes aquestes perso-
nes. Ara ja podem dir
que contem en un local social
que augmenta les possibilitats
de relació i vida cultural que la
nostra agrupació pot fer i oferir
als socis/es i al barri en gene-
ral.

� Per altre costat celebrà-
vem l’entrada oficial de 23
músics, xifra molt important
que ja col·loca a la nostra Banda
en una plantilla de 93 músics.

I arribà el 28 de desembre.
Una vesprada d’hivern, però no
massa freda. Férem una desfi-
lada pel barri, replegàrem als
nostres nous companys/es i
anunciàrem al barri que anà-

vem de festa amb músi-
ca i per la música.

El pavelló esportiu
del C.P. Ramiro Jover
estava vestit de festa:
estores a terra, teles a
l’escenari (que no hi
era per que ja no cabem
els músics), cadires per
a més de 400 perso-
nes... tot per a fer agra-
dable i digne l’acte i
ajudar a una millor
sonoritat d’un local que
evidentment no està
pensat per a la música,

i que el fet d’omplir-lo deixa
evident la mancança de l’audi-
tori que clarament el nostre
barri es mereix i necessita.

S’inicià el concert amb la
peça de “2001, Odissea de l’es-
pai” de Richard Strauss, metà-
fora de la nostra pròpia odis-
sea, com deien Paco Blai i
Encarna Ojeda, els nostres pre-
sentadors.

Després de la presentació
dels 23 nous membres de la
Banda, aquesta ja al complet va
fer la interpretació d’una selec-
ció de “La Gran Vía” de Chueca
i Valverde, amb un “solo” a la
trompeta de Javier Pérez Zorío;
peça alegre i coneguda a la que
probablement moltes de les per-
sones del públic acompanyaven
internament. 

Músics de la percussió apor-
taren la seua nota reivindicati-
va, en un to cordial, fent aparèi-
xer una pancarta que deia:
“TIMBALS JA”, i és que la per-

É

28 de desembre: 
Més que un concert, una trobada
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cussió està creixent i augmen-
ten les seues possibilitats, i per
tant les seues necessitats, que al
temps són de tota la Banda. Els
timbals cromàtics són una
inversió propera que requereix
de fons econòmics afegits als
ingressos dels socis/es, i els pre-
sentadors ja motivaren durant
el concert al nostre públic per a
que col·laborara en la compra
de numerets per a la rifa pro-
timbals. Poquet a poquet...

Carlos Llorens, va ser el
solista de bombardí en la peça
“Rapsòdia per a Bombardí” de
James Curnow, amb una inter-
pretació que va merèixer l’a-
plaudiment i el reconeixement
del públic i dels seus com-
panys/es de la Banda.

Continuant la línia reivindi-
cativa, però aquesta vegada
com a broma pròpia del dia dels
innocents, un grup de músics
agafà el micro fent paròdia de la
música de moda. I a la tornada
del descans, també molts
músics de la Banda entràrem
amb parts del cos embenades,
fent una broma cordial al nostre
amic i director Miquel, que mal-
hauradament dirigia el concert
amb una mà embenada, perque
s’havia trencat un dit.

Disfressats d’aquesta mena
interpretàrem “La Torre de l’
Or” de Gerónimo Giménez.
Aquesta peça alegre va nutrir-
se a més de tres “solos”: Jesús

Álvaro amb el saxo alt, Deune
López amb l’oboé i Jorge
Llorens que amb la trompeta va
fer en aquesta peça el seu pri-
mer “solo”, els nervis no el van
trair i tot va eixir bé.

L’última peça del programa
va ser “ El Camí Reial” d’ Alfred
Reed (amb un “solo” d’oboé de
Juan Pechuán) . Una peça difí-
cil que ja havia sigut interpreta-
da per la Banda al concert de
festes de feia 4 ó 5 anys. El nos-
tre director, Miquel Morellà, ja
ens havia fet millorar aquella
interpretació en els assajos.
Exigia més velocitat i major
sensibilitat musical en els
matissos. A molts dels músics
ens va eixir un somriure espon-
tani quan Miquel en veu baixe-
ta, per a nosaltres, ens va dedi-
car un “bravo!”, no més acabà-
vem de tocar-la. 

Les peces del programa esta-
ven interpretades, però tots i
totes sabíem que el concert no
s’havia acabat. Ja és tradicional
celebrar la trobada en alguns

regalets per compartir més cla-
rament alegria i música amb el
públic.

Miquel Morellà, sense perdre
el seu carisma va aparèixer per
dirigir “El Llac dels Cignes “ de
Chaikovski disfressat de ballari-
na, i per si fora poc, alguns
membres de la nostra agrupació
es fabricaren unes disfresses de
cignes amb les que ballaren
entre el públic al compàs de la
música.

Tancaren el concert les peces
de la “Marxa Radetzky” i el
Pasdoble “Pan y Toros”.

Un altre any ens felicitàvem
el Nadal i l’Any Nou amb el
Concert, però he de dir que per
als músics, aquest concert veri-
tablement terminà el primer
assaig després de les vacances,
en el que esperàvem la valora-
ció del nostre director, i aquesta
va ser ¡donar-nos l’enhorabo-
na!. 

¡Quanta vida hi ha darrere
de tres hores de música!

Inma Coscollà Girona
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Emocionant!
Sí, emocionant va

ser l’esdeveniment
del 15 de desem-
bre. 23 nous
músics entraren
a la banda de La
Unió Musical
l’Horta.

La Festa va
començar al voltant de les
11 del matí, tots i totes els
músics, Miquel Morellà i

Miguel Hernández,
preparats a la
porta del local
començaren a
desfilar cap a
“ t e r r i t o r i

verge”, La Creu,
per primera vegada en la
història. La Unió
s’amplia, i a més a
més, de veres.

Les notes
m u s i c a l s
començaren a
sonar a ritme de
pasdoble quan s’apro-
ximaven a la replegada del
primer músic. 

El protocol va ser exquisit,
allí estaven preparats l’edu-

cand, la seua
f a m í l i a

amb clar
nervio-
s isme
en la
cara i
e l s
gestos,

i la
música de

banda que arri-
bava. Davant els músics els dos
directors i l’abanderat, quina
elegància i quina soltura, com
si no feren una altra cosa en
esta vida, que replegar músics
tots els dies. I  per fi, arribava

l’encontre. Besos afec-
tuosos i cordials,
enhorabones, foto-
grafia del moment,
interpretació musi-
cal,... i amb una
elegància professio-

nal a replegar
els següents,
que en són molts,
per sort, i el matí
és curt.

Així van
continuar
rep l egant

e d u c a n d s ,
sense perdre un

minut, i tampoc un
detall. L’alegria era gene-
ral, tot eren somriures i felici-
tacions, entrar a “La Unió” és
una festa.

Els nous músics anaven
colocant-se davant de l’abande-
rat, abraçant el seu instru-
ment, brillant també de pro-
tagonisme. Cada tram de

carrer que passà-
vem augmen-
taven els
músics i la
“cua” de la
Banda, on anà-
vem els familiars

i amics pletòrics d’emo-
ció. Algunes llàgrimes vam

veure d’algun que altre iaio i
d’alguna que altra mare enten-
drits pel moment.

Entre felicitacions,
protocol, salutacions,
notes musicals,
recordatoris de
Miquel Morellà de
com cal desfilar,...
va anar transcorrent

el temps, es van anar
incorporant els nous

músics i les noves músiques i
tot en un temps record.

L’organització va ser
impecable, quina gent
jove més disciplina-
da i quins organit-
zadors més efi-
cients.
Prop ja de les

dues de la vesprada  ja
hi érem tots i totes. Ja

s’havien fet totes les incorpora-
cions, “La Unió Musical
l’Horta”,  a partir d’aquest diu-

menge,  contava
amb els

s e g ü e n t s
músics: Aina Climent Pavía,
Marta Martínez Rubio, Paula
García Izquierdo, Laura Mª

-“He d’aconseguir
adormir-me prompte...

Demà serà un dia
mogudet!”

- “Que tard s’ha fet.
Vaig a la dutxa a veure
si em desperte d’una
vegada. Vull quedar
especialment be ... el
monyo ben fet, bona

oloreta, ...

- Quan falta per
les onze? Ja han
començat a reco-
llir als músics?

- No tinc fam... Jo
pendré un desdejuni
rapidet, que al migdia
ja menjarem prou!

Quan falta per a que
vinguen?

- Vaig a vestir-me. 
Ajudeu-me amb la corbata,
que no se com va això! 

Ja venen?
I ara a esperar... Vaig a mun-

tar l’instrument!... 
Està lluent, eh? 

Puc seure amb la jaqueta
posada?

- Ja se sent la
Banda, ens toca a

nosaltres? Quins ner-
vis m’estan entrant!
... Mare, Pare, baixem

ja al pati?

El moment exacte.
Quina il.lusió! Estan
tocant en el meu

honor! I com d’emo-
cionant sona el

“València”

Una foto, altra... 
un somriure... una foto més. 
Pense que he tancat els ulls.

Quan Morellà i Miguelón m’han felicitat,
he sentit un nus en la gola ... 

M’he esborronat!
I ara em trobe amb els meus 

companys i companyes. Ara ja som
músics de la Banda!

La collita del 2002
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Ordóñez Pérez i Laura Antón
Lerma (Clarinets); Camila
Moucarzel Ortega, Pablo
Fagoaga Sánchez i Andreu Blai
Herrero (Flautes); Sara Yago
Mut i Marc Pavía Parra
(Oboés); Juan Benet Gómez-
Lobo (Fagot); Marina Francés
Sáez, Inés Bartual Tienda i
Yaiza Fernàndez Gutiérrez
(Saxos Alts); Lucía Masó
Fornés, Alícia Collado Barberà i
Francisco Gómez Navarro
(Saxos Tenors);
S e r g i o
Román

Llopis,
D a n i e l
Redó Blanco,
Luis Navas del Fresno i Julio
Llopis Rodríguez (Trompetes);
Joan Andreu Quiles Rodas i
Xaloc Marí i Vivó (Percussió),
tots i totes plens d’il·lusió i
satisfacció de pertànyer a
aquesta Banda.

Per a finalitzar un matí tan
replet de vivències calia la foto
de grup, al Parc de la
Rambleta, la Banda al complet.
Calia deixar el testimo-
ni gràfic de la
nova com-
p o s i c i ó ,
JA HI
S O M
MÉS!.

L e s
e m o -
c i o n s ,
les llàgri-
mes, el fer
sonar els instru-
ments, el caminar, ... totes elles
activitats que consumeixen
molta energia, així que ara
procedia el dinar de germanor. 

I així va ser, es ficarem al
nou local els músics, els orga-
nitzadors, els familiars i inex-
plicablement capiguérem. Allí

es trobarem, com no,
amb una organitza-
ció tan esmerada,
amb unes taules
completament pre-
parades, amb una

“picaeta” molt
a p e t i t o s a .

Anàrem entrant,
col·locant-nos i a la
veu de : “Ja podem
començar!”, això
vam fer, començarem
i dinarem amb molt de
grat per la companyia i l’am-
bient tant agradós que allí hi
havia.

Mentre dinàvem vam brin-
dar pels nostres fill i filles, pels
músics, pel Director de la
Banda, ... i per “La Unió”, com
no?,  per “La Unió”,  que és el

que allí es respirava,
ambient d’unió en els
dos sentits, el
musical i el senti-
mental.

A l’acabar de
dinar, la
gent jove

se’n va
eixir del

local a conti-
nuar les converses a

la “fresca”, i la resta es
quedarem a continuar brin-
dant, a conversar i a escoltar el
parlament entranyable i diver-
tit del President de “La Unió”,
“Miguelón”, home de bé i lluita-
dor, amb el do de la paraula i
que va estar molt inspirat.

Entre altres coses va dir que
tal dia com eixe, era per a “La
Unió”, un dels dies més impor-
tants, opinió que  jo compar-
tisc, malgrat que la meua vida
a “La Unió” és encara molt

breu.
J u a n
C a r l o s
Lu j án ,
el direc-
tor de

l ’ E s c o l a
M u s i c a l ,

també va parlar, i va ser
curt en paraules, però contun-
dent. Després de felicitar-nos als
pares i mares, perquè sense la
nostra col·laboració , aquesta
Banda no seria el que és; un
repte però, ens va plantejar, va
ser la perdurabilitat dels nostres
fills i filles en “La Unió”, dient-
nos que aquesta  entrada era el
començament d’una llarga tra-
vessia d’esforços, satisfaccions i
alegries, i que en les nostres

mans estava
el que els
n o s -
t r e s
fills i
f i l l e s

f o r e n
capaços de

mantenir-la.
Després dels parlaments, a

poc a poc, vam anar replegant i
acomiadant-nos, havia sigut un
dia molt complet i ple d’emo-
cions.

Inés Sáez / Angels Rodas

Ha estat tot “xulissim”.  
A les fotos el sol em donava de cara,
que més dóna! És la primera foto de
tota la Banda que tinc, com un mem-
bre més. He vist als meus pares fer
fotos, parlar, riure... Ells també estan
molt contents! Però, quina fam que

tinc. Ara tots a dinar.

Quin dinar més divertit. 
Estaven tots nosaltres, els nous

músics junts. El Director de la Banda
va dir que ja no erem els nous... que a

partir de ja eren músics com els
demés!

Em va costar 
adormir-me... Va ser un día molt

excitant. Música, corbates, cercavi-
les, rialles i “flash” de fotos... 
Demá dilluns hi ha assaig

i jo ja sóc ú més de la Banda!

El cercaviles. 
Ara ja soc a la Banda. 

Em donen ganes de fer sonar
l’instrument, però hui no es tracta de
tocar... Dins de dues setmanes serà el
concert de Nadal, i s’estrenarem...! Avui
anem tots els nous davant, parlant
ben amenitzats,... el proper cercavila
anirem tocant... i el curs vinent nosal-

tres haurem d’arreplegar a nous
músics!
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ASQUÉ a Villena,
Alacant, el 27 de
març de 1851, al si
d’una humil família.
Son pare, que era

barber, tenia una gran aficció
per la guitarra, per la qual
cosa rodejà als seus d’un
ambient musical.

Les seues primeres lliçons
de solfeig les rebé del mestre
de la Banda local, passant a
formar part d’ella als set
anys tocant el flautí. També
per esta època sofrí la mort
de sa mare. Després, amb
Higinio Marín, aprengué el
cornetí que,  en els seus difí-
cils anys d’estudiant a
Madrid,  li permetria resoldre
mitjanament les estretors
econòmiques.

Quan només comptava amb
12 anys dirigeix en la seua
ciutat natal un xicotet grup i
compon algunes peces.

Als 16 anys i amb només
unes 150 pessetes en la but-
xaca es traslladà a Madrid  a
la fi de prosseguir els seus
estudis musicals.

Ingressà al Conservatori
on estudià amb Arrieta,
Fernández Grajal i Galiana,
aconseguint sempre ex-
cel·lents notes. En 1869 es
presenta als exàmens per al
Premi Extraordinari d’Har-
monia, obtenint el primer
lloc.

Un parell d’anys més tard
es presentà a oposicions a
Músic Major d’Exèrcit i
obtingué plaça en el Regiment
d’Artilleria de Guarnició a
Madrid, trobant així un mitjà
de vida que l’allunyava de les
enormes dificultats per què
havia hagut de passar els
anys anteriors.

És per esta època que con-
trau matrimoni amb Vicenta
Selva i Álvarez Ordoño. 

En 1873 compongué la

seua primera suite
simfònica “La Cort de
Granada: Fantasia
Morisca”, de la qual és
molt popular el tercer
dels seus quatre movi-
ments, Serenata.

El 19 d’abril de
1874 es presentà en el
Teatre Real de Madrid
la seua òpera en un
acte “Les Naus de
Cortés”, gràcies a què
obtingué una beca per a
estudiar, primer en la
Reial Acadèmia de
Belles Arts de Roma,
després en Milà i a
París.

Des d’estes ciutats
enviava les seues obres
a Espanya, que s’estre-
naven amb gran accep-
tació del públic i de la
crítica. 

En 1878 tornà a Madrid
dedicant-se per complet a la
composició. En 1880 compon-
gué “Música Clàssica”, ini-
ciant amb ella una sèrie de
més de cent sarsueles, moltes
de les quals aconseguiren
més de cent representacions
continuades.

Un símptoma de les seues
intencions musicals més ele-
vades, va ser la composició, a
partir de 1905, de quatre
quartets per a corda, fet inè-
dit en un compositor de sar-
suela. Un dels grans mèrits

N

de Chapí va ser el donar a la
sarsuela una projecció uni-
versal, apostant per un senti-
ment nacional contra l’italia-
nisme de moda.
Ruperto Chapí morí a

Madrid el 25 de març de 1909,
i la seua ciutat natal el recorda
amb un teatre i un parc que
porten el seu nom. En este
últim es troba una escultura
del músic, a qui rodegen figu-
res al·legòriques de dos obres
seues: “La Bruixa”, a la seua
esquerra i “La Revoltosa”, a la
seua dreta.

Algunes de les seues obres
són: 

SARSUELES                                       OPERES                      OBRES SIMFÒNIQUES

La Tempestat                  Les Naus de Cortés                   Guillermo Tell

La Bruixa                        La filla de Jefté              La cort de Granada

La Revoltosa                 La mort de Gracilazo       Simfonia en Re menor

Les filles de Zebedeo            Roger de Flor                          Els Ángeles

Música Clàssica                   Curro Vargas           4 Quartets per a corda

Ruperto Chapí Llorente
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Des de quan estàs en la Banda i
com entrares en ella?

Estic en la Banda des de fa 9
anys (o siga que comencí als 7
anys),  i vaig entrar en ella per que
ma mare tocava el clarinet i a mi
m’agradava sentir-la en casa, inclús
recorde que de menut l’acompanya-
va quan estudiava tocant jo algun
instrument de joguet, o fent com
que dirigia. També m’agradava
anar a tots els actes fins i tot els
passacarrers. Em vaig apuntar a
donar classes de solfeig amb Rafa
un any d’iniciació i al següent curs
vaig continuar amb Juan Carlos
per a després continuar en el
Conservatori de Catarroja,  on enca-
ra estic. Comencí a ser músic en la
Banda  fa ara 5 anys  i sempre
m’ha agradat formar part d’ella.

Per què la percussió?
La percussió la trií en una reu-

nió que feren de pares perquè ja
era hora d’agafar un instrument, i
per a compensar el so de la Banda
em van donar a triar entre la trom-
pa, la tuba, el violoncel i la percus-
sió. Jo vaig triar la percussió enca-
ra que no m’agradava massa tal
vegada per que no la coneixia i en
ma casa també hi havia dubtes,
però recorde que Miguel ens deia
que la percussió no era sols el
bombo, que era molt variada... i
també per aquella època coincidí
que vaig anar a veure el primer
concert de percussió i entre unes
coses i altres comencí en ella.  Ara
he de dir que estic totalment engan-
xat d’aquesta família d’instruments
i m’agrada molt. Sóc percussionis-
ta.

¿Quines qualitats destacaries
que té la percussió?

La percussió és una d’aquelles
famílies d’instruments que a mesu-
ra que la vas estudiant més es fa
més bonica, i crec a més de ser molt
variada,  permet tindre al teu abast
moltes classes de música, perquè en
totes hi ha percussió. A més és la
família més jove en la música clàs-
sica perquè es va incorporar fa
menys d’un segle i encara hi ha ins-
truments que quasi no s’utilitzen
en la Banda,  com per exemple un
vibràfon,  o com una marimba (que
fa poquet), que per a mi  són dels
instruments més bonics que hi ha
en la percussió. I per això està molt
menys estesa que la flauta o el cla-

rinet, per
e x e m p l e .
També he de
dir que la per-
cussió té mol-
tes més possi-
bilitats que
les que es
poden veure
en la música
de Banda. Un
aspecte molt
important és
que és  un
instrument de
grup,  que
n e c e s s i t a
molta coordi-
nació perquè
tots som solis-
tes.

I quines dificultats?
Destacaria que és una família

que fa molts assajos prou cansats
perquè quan els demés instruments
fan una línia melòdica,  la percussió
té moltíssims compassos d’espera
(en la Banda) i contar fins 50 com-
passos cada obra per fer moltes vol-
tes una blanca i contar una altra
volta 50 compassos d’espera és
complicat de mantenir l’atenció i
cansat. També voldria afegir que la
percussió és igual o més difícil que
els demés instruments,  encara que
moltes voltes es diga el contrari, ja
que crec que per a moltes persones
encara és una família desconeguda.
Al fil d’això voldria donar les grà-
cies a  Miquel Morellà per l’atenció
que li està posant a la percussió
cada vegada més.

Si no hagueres pogut triar la per-
cussió. Quin instrument hauries
triat?

Supose que el violí o el trombó
perquè  són instruments que també
m’agraden, encara que són entre
ells molt diferents. 

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

Tot el que es fa en la Banda m’a-
grada perquè compleix 2 funcions
molt bones:  una social  i una altra
artística, i les compleix molt bé,
però en especial m’agraden les
entrades de moros i cristians, i els
concerts.

Quines activitats de la Banda et
resulten més cansades?

Cap activitat que es programe
en la Banda em resulta desagrada-

ble de fer.
Destaca un moment de la “histò-

ria” de la Banda.
El certamen va ser dels millors

moments de la Banda i m’agradaria
repetir-lo quan  siga possible, per-
què és un objectiu que fa que els
músics ens esforcem molt i això fa
que la Banda puga millorar la seua
qualitat musical. 

Expressa un desig que tindries
respecte a la Banda.

En diria tres:  La construcció
d’un Auditori, que el nostre director
estiga en nosaltres el màxim temps
possible  perquè per a mi és dels
millors de València, i la compra dels
timbals cromàtics perquè li fa falta
a la percussió ja!

I quin futur li veus a la Banda?
Un futur molt bo per la quanti-

tat de gent que està estudiant  al
Conservatori i a l’Escola
d’Educands.

Voldries dir alguna cosa més?
Recomanaria als pares que

apunten als seus fills al
Conservatori, perquè és millor per
a tots, i també vull avisar que des-
prés de la plataforma pro-timbals
vindrà la plataforma pro vibràfon,
perquè la percussió volem créixer
en benefici de la Banda, i són ins-
truments que no es poden comprar
individualment.

També vull agrair a tots els
mestres de l’escola el treball que
fan i a Miguelón per la “bona
corda” que té i com suporta  totes
les plataformes fetes i per fer, i
sobretot a Miguel Morellà per estar
on està. 

“Estic totalment enganxat: sóc percussionista!”

Carles Hernàndez i Coscollà
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Des de quan estàs en la Banda i
com entrares en ella?

Quan era menut, més o menys
sobre els 10 anys, vaig llegir un
cartell en el carrer que anunciava
l’escola de la banda, i no sé ben bé
per què em va motivar a apuntar-
me en ella. Ho vaig dir a casa, i en
un principi es varen estranyar
perquè no hi havia tradició per
part de ningú d’estudiar música,
però m’apuntaren, i ara l’ambient
en ma casa ja és molt musical,
també el meu germà està estu-
diant música.

I per què el trombó de vares?
Després de dos anys d’estudiar

solfeig, la Banda em va
oferir una sèrie d’ins-
truments que havia
disponibles (perquè
fins que no fóra
segur, com ara, no
volia comprar-lo).
Mentre estava deci-
dint-me vaig veure
una sèrie de dibui-
xos animats d’una
periodista a París:
“Toni és així” en la
qual hi havia un solo
de trombó en  una
cançó de jazz, just
quan sintonitzaven
l’episodi. El so em va
agradar molt, i vaig
decidir que eixe era
l’instrument que volia
tocar.

Quines qualitats des-
tacaries que té el teu
instrument?

En el trombó es pot
fer una gran varietat de
tipus de música, per-
met expressar mit-
jançant el seu so molts
tipus diferents de sen-
timents (des de la
ràbia, fins la dolçor,
encara que puga ser
més difícil de tocar).
També en el trombó es
poden aconseguir una bona
varietat d’efectes sonors, com
“glissandos” (sons que es produei-
xen passant per totes les notes al
llarg de la vara), o també efectes
en l’embocadura (com l’efecte del
tren en “Dia de Pasqua”)...

I quines dificultats?

La major dificultat del trombó
és la vara perquè no hi ha posi-
cions marcades per cap clau, si no
que les notes depenen de l’allarga-
ment de la vara, i com varia la
pressió d’aire per pujar o baixar
dins de la mateixa posi-
ció de vara.

Si no hagueres triat el
trombó, quin instrument
també t’agradaria triar?

Crec que el Saxo
Tenor, que en realitat era
l’instrument que des
que vaig començar a
estudiar música volia
tocar. He de dir que en general
m’agraden els instruments greus:
els tenors, els violoncels, el
piano (encara que no siga
greu)...

Quines acti-
vitats de la
Banda són les
que més t’a-
graden?

E l s

assajos
m ’ a g r a d e n ,
perquè  toques en
tots els companys  (no com
en casa), veus com milloren
les possibilitats de la Banda
per interpretar les peces
que assagem, i a més et rela-
ciones en els amics i ami-
gues de la Banda. També
m’agraden la major part dels
concerts. A més m’agrada
molt participar en les Falles,
perquè per a mi és més diver-
tit que cansat, i tens la sensa-
ció  que ets part d’un aspecte
molt important de la festa, que
fas la festa.

I quines activitats et resul-
ten més pesades?

M’han resultat pesades
algunes assemblees de
músics que s’han fet molt
llargues i han hagut

alguns conflictes per prendre
decisions, també em resulten
pesats els assajos extraordinaris
quan estem prop d’un concert que
no duguem massa preparat, per-
què eixos assajos em
descol·loquen molt el temps d’es-

tudi. Però crec que l’activitat que
més pesada em resulta és partici-
par en les processons.

Destaca un moment de la histò-
ria de la Banda.

Per a mi un moment especial
va ser el con-
cert en el que
es celebrava
el 18 aniver-
sari de la
Banda; era la
primera vega-
da que tocà-
vem en l’es-

glésia i essent un local més gran
estava totalment ple, va ser un
concert “maratoniano” i fonamen-
talment per a mi: era el primer en
el que jo participava.

Evidentment també he de des-
tacar el certamen que guanyà-
rem, tant per la música que
férem, com per l’alegria i unió
que va provocar en tots. 

I un moment per a oblidar?
En general jo crec que en la

vida no s’ha d’oblidar res, però si
vols dir un moment especialment
negatiu, jo crec que no puc desta-
car ningú. Si que han hagut
moments menys bons, però no
negatius.

Expressa un desig que tingues
respecte a la Banda.

M’agradaria que a més de
música clàssica, també tocàrem
més vegades música més nova i
alegre, com “blues”, boleros, ban-
des sonores de pel·lícules... I
tancàrem els concerts en un “bis”
que fora un tipus de música dife-
rent al que hem tocat en el con-
cert, per mostrar al públic que
tenim moltes possibilitats d’inter-
pretació.

I quin futur li veus a la Banda?
Crec que un bon futur. Si con-

tinuem avançant tant en la millo-
ra de la música que fem, com en
el nombre de músics, segur que la
Banda, d’ací poc, serà una de les
més importants de València.

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

Banda, tant per la música, com
pels amics i amigues, ja que els
dos aspectes els visc en la Banda
molt relacionats.

Amb 17 anys confesa: “Un solo de trombó en uns dibuixos animats em va fer decidir l’instrument”

Daniel Sánchez Lacalle

“En general
m’agraden els
instruments
greus”
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     DATA  A C T I V I T A T

     13 gener   Concert al Palau de la Música per a Ràdio Nacional d’Espanya.

     24 febrer   Entrevista al President i Director de la banda a Ràdio 9.
        2 març   Activitats falles: passacarrer al Mercat Central de València.

        3 març   Activitats falles: Falla Pius XI.
        8 març   Assemblea Coordinadora de Bandes de la Ciutat de València.

        9 març   Activitats falles: Falla Pius XI. 
                    Concert de la Coral L’Horta a El Molí (Benetusser).

Del 16 al  19 març: Activitats de falles a la Falla
Visitación i a la de Pius XI.

23 març La Coral L’Horta va oferir un concert al
Centre Cultural de Mislata.

24 març Dinar de falles al Saló Parroquial.
12 abril Assemblea de socis “Compra del local

social”.

13 abril Trasllat de la Verge dels Desemparats de
l’edifici de Tabacalera.

24 abril Signatura escriptura per a la compra del
local.

27 d’abril al 5 de maig: Realització de la Setmana
Cultural 2002. Amb la participació del grup de
rock llatí La Fonda de Dolores; la Blue Session;
Ricardo Esteve i Isabel Julve de flamenc; el grup

de música celta Loch Lain; finalment, també van realitzar un magnífic concert la
Banda Juvenil de la Unió Musical L’Horta, el dia 5 de maig.

      12 maig   Concert de la banda de la Unió Musical L’Horta.

      19 maig   Festival Coral de Primavera.

      19 maig   La banda va participar en una processó a San Isidre dins dels actes realitzats amb
motiu del centenari del barri.

      30 maig   Presentació als socis del local social
de l’UMLH.

         1 juny   Col·laboració per a recollir fons amb
Càritas de Sant Marcel·lí amb un pas-
sacarrer.

         8 juny   Participació en la campanya de
l’Ajuntament de València de
“Concerts a l’aire lliure”, amb una
actuació al Parc de l’Oest.

       15 juny   Inici de les activitats de condiciona-
ment del local social.

       19 juny   Festival de Bandes organitzat per la
Federació de Veïns dins la Setmana
ciutadana amb un concert de la
Banda al Parc de l’Oest.

       26 juny   Xaranga. Entrada de Bandes acom-
panyant la comparsa Els Saragüells (Benetússer).

       29 juny   Entrada de Moros i Cristians amb la Capitania Cristiana Els Saragüells
(Benetússer).

       30 juny   Audició, matí i vesprada, de l’Escola de Música al Saló Parroquial amb motiu de la
fi de curs. Actuació, amb gran èxit, de la Banda Juvenil de l’UMLH.
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        6 juliol   Entrada de Moros i Cristians de Picanya acompanyant la Comparsa Els
Hospitalaris.

      13 juliol  Excursió a Terra Mítica.

      24 juliol   Ronda pel carrer a la nit de Sant Joan.
      29 juliol   Entrada de Moros i Cristians de Torrent.

      31 juliol   Processó a Benifaraig.
  8 setembre   Dins de les Festes Populars de Sant Marcel·lí, Festival de Bandes, amb la participa-

ció de la Banda de Torre Pacheco.

 15 setembre   Entrada Moros i Cristians, Festes Populars Sant Marcel·lí.

 21 setembre   Parada Mora Catarroja.

 29 setembre   Processó de Sant Miquel a Catarroja.

   13 octubre   Concert als Jardins del Palau, un magnífic diumenge de tardor, dins la campanya
El Palau amb les Bandes.

   20 octubre   Concert de Tardor de la Coral L’Horta, amb l’estrena de la cançó Mar, cel i gent, de
Ferran Marco.

1 desembre Pasacarrers Falla Catarroja.

14 desembre Pasacarrers Falla Silla.

15 desembre Dinar de germanor de tota la
Banda, oferit per les famílies dels 23 nous músics
i les noves músiques que s’hi incorporaven.

19 desembre Assemblea General amb l’aprova-
ció dels nous estatus de la Unió.

21 desembre Concert de Nadal de la Coral de la
Unió Musical l’Horta, que aquest any celebra el cin-
què aniversari.

22 desembre Dia del Soci, celebrat amb la inau-
guració oficial del nou local, que s’omplí de gom a
gom pels socis i sòcies de la Unió.

28 desembre Concert de Nadal, al Pavelló
Esportiu del C. P. Ramir Jover, amb l’assistència de
més de 600 persones.


