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Col·labora:

A guerra s’ha aca-
bat, però la pau
encara no ha arri-
bat”, vaig sentir
dir fa poc en una
conferència, i jo

afegisc: ni sé si mai vindrà. Ara
tampoc sé si efectivament ha
acabat, sembla que al “nou
emperador” encara no li plau
donar-la per acabada. De tota
manera, quan acabe, la frase
anterior serà totalment certa,
no depén d’un dia i hora con-
cret. Perquè una de les condi-
cions inel·ludibles per a la pau
és la justícia, i no crec que siga
eixa la paraula que definisca l’o-
cupació d’Iraq per les tropes
angloamericanes amb el suport
del govern d’Espanya. La Unió
no ha callat front a aquesta
agressió a la pau i a l’ordre
internacional: el Concert de
Primavera fou també un concert
per la pau, i la Unió acordà
adherir-se a l’acte Sant
Marcel·lí per la Pau – 30 minuts
contra la guerra, una concentra-
ció cívica unitària convocada per
la Parròquia i l’Associació de
Veïns del Barri. La guerra s’ha
acabat? Quan vindrà la pau?
El mateix dia, divendres 11

d’abril, fou l’Assemblea General
Ordinària de Socis i Sòcies. Com
tothom té la convocatòria amb

l’ordre del dia i molt prompte
tindreu (si no el teniu ja) el
resum de l’acta, no faré massa
comentaris. Tan sols destacar la
major participació quantitativa i
qualitativa, en especial la
presència de joves socis i sòcies
(tots els músics i totes les músi-
ques majors d’edat ho són).
Això vol dir que la gent va pre-
nent-se en serio això que solem
dir: la Unió és cosa i casa de tots
i totes. I per tant cada soci i
cada sòcia té dret a sentir-la
com a seua i a participar i
col·laborar en l’organització de
les activitats, sabent que entre
tots ho farem tot.
Només comentar que, a tenor

del que es va informar, podem
dir que, sense amagar els pro-
blemes i dificultats que totes les
activitats comporten, les distin-
tes seccions de la Unió van
millorant: la Banda va guanyant
en qualitat a més d’haver guan-
yat en quantitat; la Bandeta
està aconseguint nivells de qua-
litat musical que encara no
havia assolit en la seua curta
però densa història; la Coral es
manté i, si bé no creix en nom-
bre, sí creix en afinament, inter-
pretació i repertori, és a dir en
qualitat; i finalment l’Escola
d’Educands que està de gom a
gom amb 195 alumnes matricu-
lats en el present curs. I podem
estar contents perquè a eixe
èxit tots i totes hem contribuit
en la mida que hem pogut.
Felicitem el president Miguel
Hernàndez Ferrer i a la Junta
Directiva, els directors de cada
secció: Miguel Morellà Asins,
Juan Carlos Lopez Luján i Alejo
Pérez Lamata, i totes les perso-
nes que dia a dia col·laboren i
fan possible i real aquest somni
musical que és la Unió Musical
L’Horta de Sant Marcel·lí.
Donem l’enhorabona a la

nova Comissió de Banda forma-
da per Carlos Lloréns Gil, Rocío
Adraos García, José Vicente
Cerveró Oller, Víctor Ramírez
Chiner i Carlos Lombillo Biosca i
li desitgem llarga vida i bon tre-
ball. Igualment aprofitem per
agrair als anteriors membres de
la dita comissió el seu treball

constant i la seua dedicació
desinteresada, en especial, i en
nom de tots, a la seua coordi-
nadora Deune López Leibar.
Ja portem tres mesos

obrint el local els divendres i
dissabtes, i, poc a poc, sobretot
la gent jove ha anat aprenent-
se la drecera. Cada setmana hi
ha més i millor ambient. És de
remarcar i agrair l’esforç de
totes les persones de la Junta
Directiva i altres que s’han
oferit a fer guàrdies per poder
donar aquest servei als asso-
ciats. Esperem que la cosa
continue.
Prompte, molt prompte

serà la nova Setmana Cultural
de la Unió. Com ja ve sent tra-
dició, els actes es concentren
en els caps de setmana per
facilitar l’assistència al major
nombre de gent possible.
Esperem vore-vos  a tots i
totes en tots els actes i que
difongueu el programa als
familiars, amics i amigues i al
món sencer. Totes les actua-
cions són debades i de portes
obertes (sempre que no ha
haja massa corrent d’aire).
No ens hem oblidat del cha-

papote, en pàgines interiors
trobareu una crònica de la
participació de la Unió en un
concert solidari. Nunca mais.
Encetem en aquest número

de Notícies Musicals una sec-
ció d’entreteniment que espe-
rem que siga del seu gust. Va
dirigida especialment per als
més menuts, però com ja
sabeu, eixa és la justificació
que donem els grans per pas-
sar-nos-ho bé nosaltres, amb
els menuts o sense. Busqueu-
la i gaudiu.
Fem una crida a totes aque-

lles persones que tinguen
material fotogràfic i/o audiovi-
sual sobre activitats de la
UNIÓ: concerts, cercaviles,
reunions, festes... Si ens les
porteu, la Unió es compromet
a fer-se’n còpia i tornar-vos-
les ràpidament i en perfecte
estat (home, potser millor de
com estava!!). Animeu-vos.
Ens fan falta.

Paco Blai

“L
La Unió solidària
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Juan Carlos López Luján
A continuació publiquem l’entrevista amb Juan Carlos López Luján, que als seus 32 anys és un

dels pilars de la Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí. L’he conegut des de sempre (sóc soci fun-
dador i ell quasi també), però en els anys que porte en la Junta Directiva l’he anat tractant més i
puc dir sense reserves que és persona de treball constant, caràcter afable, objectius clars... Sense
estridències, sense protagonismes, sense cridar l’atenció, quasi sense fer-se de notar, el seu esperit
de servei i dedicació a la UMH ha fet que es convertisca en un referent inqüestionable quant a la
vitalitat, qualitat i tarannà de l’Escola d’Educands, la Bandeta i també de la Banda. Llegiu l’entrevista
que li ha preparat Imma Coscollà recorrent les distintes facetes del seu quefer diari: músics, director
i professor de l’Escola d’Educands, director de la Bandeta i membre de la Junta Directiva de la Unió,
i que ell ha contestat amb seny, estima i sinceritat. I ja em direu si tinc raó o no. (Paco Blai)

Des de quan estàs en la banda
i com vas entrar en ella?
Ja han passat alguns anyets,

vaig entrar l’any 1981, gràcies a
una campanya de captació que
es va fer pels col·legis informant
de l’existència d’una banda de
música en el barri. Va passar per
allí Basilio Sánchez, que en
aquell moment tocava la percus-
sió en la banda, i ens vam apun-
tar 15 ó 20 de classe del Salgui,
al final només vam quedar
Maribel Solsona, Miguel Olme-
dilla i jo.

Per què vas triar el saxo?
La veritat és que em van

donar un clarinet, recorde que
va ser en la plaça del barri i per
a entregar-me’l em van fer pre-
guntar a una senyora que passa-
va pel carrer si li agradava la
música, quina vergonya!.
M’agradava més el saxo i vaig
canviar d’instrument.. 

Quines qualitats destacaries
que té el saxòfon?
És un instrument molt dinà-

mic i expressiu, es pot emetre
des d’un pianíssimo fins al més
agressiu dels forts i té un so molt
dolç. A pesar de ser un instru-
ment jove, només té 150 anys, es
va obrint camí entre els clàssics,
amb l’avantatge de ser un dels
protagonistes dins del jazz i d’in-
finitat d’estils.

Quines creus que són les
majors dificultats que té el saxò-
fon?
L’afinació és un dels reptes

que perseguixen els seus fabri-
cants, al tindre el diàmetre del
tub tan diferent des de l’emboca-
dura a la campana, les vibra-
cions van un poc boges dins de

l ’ instrument.
Per mitjà de
canvis en l’em-
bocadura i posi-
cions de correc-
ció s’intenta
solucionar el
problema.

Tu has vis-
cut molta histò-
ria de la banda
estant en ella
series capaç de
resumir l’evolu-
ció que ha tin-
gut?
La trajectò-

ria ha sigut
immillorable, la
Banda va sorgir
d’un grup d’uns
20 amics amb
ideologies afins
l’any 80, i ha
anat consoli-
dant-se feliç-
ment, gràcies al
treball de molta
gent, des dels
seus principis
amb Xema
Senabre, el seu
director funda-
dor i professors com Alejo, Ximet
Cafarena, aquell director, Vicent
Benavent, i molts altres que per
ací van passar. Sobretot, sempre
destacar la gran labor de Rafa
Montesinos al llarg de tots els
seus anys en l’escola d’edu-
cands, que va fer que la banda
fora creixent en nombre, en qua-
litat i el que és millor en huma-
nitat. M�agradaria fer present a
Rafa Català, professor de trom-
peta de l�Escola durant alguns

cursos, mestre del nostre profes-
sor Jorge Alcocer, que va morir
fa poc, per a d�ell un record i
una abraçada per sempre.
Vam ser banda fundadora de

la Coordinadora de Societats
Musicals de la Ciutat de
València, de la qual seguim for-
mant part, seríem llavors uns
trenta i tants i ja es començava
a parlar de nosaltres.
Actualment estem entre les
millors bandes de la ciutat, “per a
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mi la millor, clar”, som guanya-
dors del Certamen Provincial,
qué més podem demanar?. Crec
que cal demanar que seguisca tot
almenys com va i aspirar a pujar
seccions fins a arribar a compe-
tir amb Buñol, Cullera, Llíria,…
m’he passat no?

Podries elegir alguns
moments importants per a tu en
la història de la banda?
No puc oblidar un moment

molt trist per a mi, la pèrdua
d’un dels millors músics de la
banda, aquell moment en què
ens va deixar Josep Collado,
amant de la música com ningú,
de tota classe de música, sempre
anàvem junts Miguel A.
Olmedilla, Josep i jo. Als seus 21
anys coneixia tots els directors,
totes les orquestres, intérpretes i
centenars de grups. El seu home-
natge en el Palau, amb les seues
bandes de tota la vida,
“l’Artística de Buñol” i “la Unió
Musical Horta”, junt amb el “Cor
Escola de la Masia” va ser molt
emotiu, al febrer del 94. 
Sens dubte moment important

també és l’arribada de Miguel
Morellà en 1989 a la Unió. La
sonoritat de la Banda començà a
buscar els camins de l’afinació i
l’expressivitat pels quals ja
estem començant a passejar.
I com no, el primer premi del

Certamen, allò va ser apoteòsic!.
Recorde que em vaig quedar afò-
nic i no podia ni parlar, quina
alegria i quant de treball i esforç.

Si hagueres de dir tres aspec-
tes positius de la vida de la banda
actualment, Quins selecciona-
ries?
En els temps que corren, on la

majoria de la gent no dóna un sol
pas si no hi ha diners per mig,
on es pot arribar a massacrar i
aniquilar a un poble per 4 pous
de petroli, el que més valore és
que els músics, directius, mem-
bres de la coral, i tots en gene-
ral, estiguen ací per amor a la
música i a l’amistat, única i
exclusivament.
La compra del local ha signifi-

cat un canvi en la vida de la
Banda, tenim un punt de reunió
on quedar per a xarrar, per a
sopar, per a passar l’estona
junts, és un moment important.

Un altre aspecte positiu és l’alt
nivell musical que en la Banda
s’està aconseguint. L’elevat per-
centage d’alumnes que seguixen
els seus estudis en el conservato-
ri, s’està començant a notar en
totes les cordes. 

I si hagueres de dir tres aspectes
en què la banda hauria de millorar.
Quins serien?
Hi ha molta gent en la Banda

que només agarra l’instrument per
a anar a l’assaig, i al concert, evi-
dentment per motius laborals o
d’estudis. Encara que no es dedi-
quen professionalment a la música,
hauríem d’intentar mantindre indi-
vidualment, un nivell de grau ele-
mental d’instrument, almenys per
a complementar el gran treball que
altres realitzen.
Els assajos són una de les activi-

tats de la Banda més cansades i
dificils de dur a terme en tota la dis-
ciplina que requereixen, però esta-
ria molt bé que els músics augmen-
taren encara més la la consciència
de la seua importància i procuraren
mantenir una actitud de major con-
centració i atenció, malgrat que és
evident que això no és fàcil, tant
per l�hora de la nit, com per l�edat
de la majoria.
El tercer aspecte a millorar

podria ser la formació d’una comis-
sió de treball seriosa, i amb ganes
de fer bé les coses. Acaba d’eixir
una nova comissió de Banda, amb
el seu delegat al front, esperem que
no se’n vagen prompte les ganes de

treballar i no es quede a soles
davant del perill el delegat.

Expressa un o diversos desit-
jos que tindries respecte a la
banda.
Un desig seria que gent de la

banda, que encara està en els
llistats com a components, i por-
ten molt de temps sense aparéi-
xer, tornaren a integrar-se en la
dinàmica de treball, assajos,
assemblees de músics, sopars,
actuacions. Haurien de pensar
en totes les hores que han passat
en l’escola aprenent música, amb
tot el que costa formar a un
músic i com pot de ràpid desapa-
réixer.
M’agradaria que la banda no

sofrira cap escissió com ha oco-
rregut en moltes agrupacions
quan comencen a fer-se un poc
nombroses. Això em preocupa de
veritat, tant de bo seguim com
estem molts segles.
Què aporta la vida de la Banda

en la teua pròpia vida?
La vida de la Banda aporta

molt menys del que a mi m’agra-
daria, no puc assistir a tots els
assajos, aixó em dóna prou
ràbia, hi ha actes als que no puc
acudir, cosa que em dóna més
ràbia encara.

Si en compte de la Banda ens
referim a la vida de la Unió
Musical L�Horta en general, en la
meua pròpia vida, m’atreviria a
dir que significa quasi tot el meu
temps que passe fora de casa.
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DIRECTOR DE LA BANDETA

Conta’ns com va sorgir el pro-
jecte de la bandeta.
Des de l’Escola i com a assig-

natura de conjunt instrumental,
es van començar a fer assajos a
finals de 1998, es va anar conso-
lidant un grup important de 30 ó
40 alumnes, assistint amb fideli-
tat a tots els assajos, fins al dia
de hui, en el que la planti-
lla de la Banda Juvenil la
formen uns 70
músics/ques.

Fes-nos un retrat de la
bandeta actualment.
En estos moments la

Bandeta és exactament
com a mi m’agradaria que
fora, amb compensació en
totes les cordes, potser
estaria be algun clarinet
més, encara que la qualitat
dels què estan cobrix per-
fectament esta falta.
L’assistència als assajos
ronda el 85%, açò a part
de ser formidable, és enve-
jable per a moltes bandes,
on l’assistència és el prin-
cipal problema.

Què suposa per a tu ser
director de la Bandeta? En
què estàs més a gust i què et
resulta més difícil o cansat?
Per a mi suposa una

gran ajuda, ja que aeprenc amb
ells, em dóna l’oportunitat de
poder escoltar la música com jo
la sent, treballe molt a gust, tinc
ganes que arribe el dissabte al
matí per a anar a l’assaig, la
veritat és que estic molt il·lusio-
nat i de moment encara no m’he
cansat de res. També hem creat
una comissió de treball en la
Bandeta, elegida democràtica-
ment pels músics i músiques.
S’encarreguen d’obrir l’assaig,
organitzar les cadires, ajudar-me
amb les partitures, portar al dia
els llistats, controlen l’assistèn-
cia i avisen als companys quan
hi ha alguna cosa per contar-
los... i més coses que anirem
fent, em trobe molt recolzat. Ha
sigut una gran oportunitat, he
tingut molta sort i aprofite per a
donar les gracies a tots el que
em donen la seua confiança.

Quin paper representa la
Bandeta en la vida de la Unió
Musical L´Horta? 
Abans només era un grupet

d’educands que assajaven algun
pasdoble i alguna obra fàcil, ara
és una altra secció més de la
Unió Musical L’Horta, amb una
valoració molt positiva. Crec que
el treball que s’està fent es vorà
reflectit en la Banda de Música.

Quan nosaltres entràvem en la
Banda no teníem ni idea, ara
arriben amb una preparació
important, este és el principal
objectiu. 

Conta’ns en què funciona bé la
Bandeta i en quins aspectes hau-
ria de millorar.
Jo crec que l’únic aspecte que

es pot millorar és l’estudi perso-
nal de cada músic amb el seu
instrument. Hi ha alguns/es que
no estudien res i açò perjudica
molt al resultat final, no sé com
solucionar-lo, però tampoc el
pense deixar de costat. Potser
per al pròxim curs comencem
alguns menys.

Què necessitaria la Bandeta
per a funcionar millor?
No sabria què dir... Supose

que un grup de pares i mares
que organitzaren algunes activi-
tats extraordinàries, alguna

excursió, algú que ajudara a
incentivar més als xics i xiques
per mitjà de convivència fora de
l’àmbit musical.

Destaca algun moment impor-
tant de la vida de la Bandeta
Sens dubte, el concert del

Palau del dia 8 de març d’en-
guany, va ser un moment inobli-
dable per a mi, l�actuació dels
musics fou inigualable. També

l’audició de l’Escola el curs pas-
sat, la recorde amb molt bon
sabor de boca.

Quins projectes més pròxims
té la Bandeta i quin és el futur
que li veus?
He intentat realitzar uns

intercanvis amb altres bandes
juvenils enguany per a eixir a
passar el dia tots junts i poder
tocar amb altres agrupacions,
però no he rebut notícies de cap
de les societats amb què em vaig
posar en contacte, seguiré inten-
tant-ho. 
El principal projecte és con-

solidar el grup, tindre la segu-
retat que la gent es trobe a
gust i integrada de ple en la
formació, a partir d’ací podem
pensar en reptes com certà-
mens juvenils per exemple, tot
arribarà!. Les presses mai són
bones.
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DIRECTOR DE L’ESCOLA
D’EDUCANDS I PROFESSOR

Fes-nos un retrat de
l’Escola d’Educands actual-
ment.
L’Escola viu un gran

moment. Hem arribat als
200 alumnes, el nivell
podria estar perfectament
equiparat amb qualsevol
conservatori de grau ele-
mental pel que fa a qualitat
i nombre de professors i
alumnes. 

Com valoraries el seu
funcionament?
La veritat és que m’a-

gradaria estar més pendent
de l’atenció als pares, pro-
fessors i alumnes, per a
això hauria de deixar de
donar algunes classes, que d’al-
tra banda és el que més m’agra-
da. Supose que amb el volum que
està adquirint l’Escola hauré d’a-
bandonar alguns grups el curs
que ve. He d’agrair a Víctor
Ramírez i a Jorge Alcocer tot el
seu treball desinteressat, sense
l’esforç que ells han fet, l’Escola
no seria el que és.

Quins desitjos expressaries
per al seu futur?
Quasi amb seguretat, per al

pròxim curs serà una escola ofi-
cial, eixe era un dels desitjos. El
següent serà poder mantindre el
nombre d’alumnes i amb l’ajuda
d’Eduardo García, el professor de
guitarra, crear dos parts diferen-
ciades en l’Escola: el Taller de
Música Moderna i el Grau
Elemental de LOGSE, en el qual
m’agradaria bolcar-me molt més

Com vius ser professor de
música? T’agrada més o menys
que ser músic?
Preferisc donar classe abans

que ser instrumentista. Un dels
meus errors, del qual no puc
oblidar-me, va ser matricular-me
en empresarials, m’hauria cen-
trat des del principi en l’ensen-
yança, és el que més m’agrada,
així i tot passe moltes hores
tocant el saxòfon, no el faria si
no m’agradara, amb la qual cosa
es pot deduir que ser instrumen-
tista també m’apassiona.

MEMBRE DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA UNIÓ
MUSICAL L´HORTA

Podries comptar-nos en síntesi
alguns aspectes que ocupen el
temps i la dedicació de la Junta
Directiva de la Unió?
Ens reunim cada 15 dies, i mol-

tes vegades cada setmana, segons
els esdeveniments que es van pro-
duint. La gent des de fora no pot
imaginar-se, ni gens ni miqueta
tot el treball que es desenrotlla en
la Junta, i això que tenim als
incansables, com és Mancio amb
els assumptes del local i loteries,
Santi amb les seues partitures, i
més gent que ens ajuda, com tots
i totes vosaltres, col.laboradors
d�esta revista.
Són molts els aspectes que

ocupen el temps de la Junta,
sempre amb documentació que
revisar, instàncies que omplir
per part de la secretaria, portar
la comptabilitat, en la qual els
membres d’esta comissió passen
hores i hores, portar al dia els
llistats de socis, músics, etc. 

També ara la gestió del nou
local, la de l�Escola de Música, la
Coral, la Banda, programacions,
concerts, i milers de coses més.
Important ha sigut ara la

modificació dels Estatuts de la
Societat, en fi no ens avorrim,
rara és la reunió que acabem

abans de la una de la matinada.
Com vius el formar part d’e-

lla?
Fa 14 anys que estic en la

directiva, i alguns anys com a
Vicepresident, m’encantaria
poder dedicar més temps i aju-
dar més a Miguel amb tot el tre-
ball que porta entre mans, però
no és possible i estem a l’espera
que algú ocupe este càrrec i puga
dedicar-li més temps. Visc amb
felicitat estar en la junta perquè
seguisc amb els amics que van
començar a crear este projecte,
gent que ha dedicat moltíssimes
hores de les seues vides a traure
açò avant, i que m’ha ensenyat
molt al llarg d’estos anys, men-
cionar, si és el cas, la seguretat
que ha transmés Paco Perales en
tot moment, el seny i el saber
estar. Les lliçons magistrals de
lleis de Miguel Olmedilla i Pau
López, el dinamisme i ganes de
treballar de Miguel, i a tots, un
agraïment especial per estar
sempre ací, en moments dolços i
en moments difícils.

Voldries dir alguna cosa més?
Sí, moltes gràcies a tots els

Socis i Sòcies de la Unió Musical
L�Horta, ja que amb el vostre
suport podem seguir avant en
este gran projecte de font de cul-
tura per al barri.

INMA COSCOLLÀ
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ELS NOSTRES MÚSICS

Des de quan estàs en la Banda,
i com entrares en ella?
Vaig començar en la Banda en

l’any 1988, però sols estiguí un
any, i després torní a formar part
d’ella l’any 2000.

Podries explicar-nos el per què
de la teua entrada i si va
ser la teua primera apro-
ximació a la música?
És una història un poc

llarga, perquè m’he de
remuntar a la meua
infància i al meu poble.
Jo soc d’un poble
d’Albacete, Nerpio, i quan
tenia uns 12 anys
l’Ajuntament plantejà la
possibilitat de formar una
Banda. Va contractar a
un professor que
començà a donar-nos
classe de solfeig a alguns
xiquets i joves del poble.
A mi des de molt menut
m’havia agradat seguir a
les bandes que venien a
tocar en festes, i especial-
ment em fixava en les
trompetes, que en el
carrer sonaven amb
molta sonoritat. Després
d’un curs, el professor va
començar a fer unes pro-
ves per a assignar-nos
instruments i encara que
jo volia trompeta, com havia
altres més que també la volien,
optí per fer les proves per al fis-
corn, que m’havien dit que era
molt paregut, i així m’evitava la
possibilitat de quedar-me sense
res entre tanta competència per
un mateix instrument.
L’Ajuntament ens comprà els ins-
truments i jo vaig començar
tocant el fiscorn.
Em vinguí a València a estu-

diar, i recorde que jo passava pel
carrer on està el saló d’actes de
la parròquia i sentia com un pro-
fessor (que va resultar ser l’ante-
rior director de la Banda) donava
classes de trompeta. Un dia vaig

decidir no aguantar-me més, entrí
i li comuniquí el meu desig. La
Banda em va deixar un fiscorn, i
així vaig passar un any, però
quan en estiu em vaig anar al
meu poble el vaig tornar. Al
següent curs l’únic instrument

que la Banda em podia oferir era
la Tuba, i ho vaig intentar, però
no m’agradava igual, i a més
comencí a treballar i el meu
temps es va reconvertir. Ho vaig
deixar.
Passaren els anys, però no

desaparegué la meua afició per
les Bandes, i uns amics del barri
que també estaven en la Banda
m’animaren a que tornara, i així
ho vaig fer. Em comprí una trom-
peta, i ací estic, des de l’any 2000
i espere que per a molts més.

Quines qualitats destacaries de
la trompeta?
A mi una de les coses que més

m’agrada entre les que fem en la

Banda és tocar al carrer, i la
trompeta és un instrument molt
sonor, que m’agrada molt com
sona.

I les majors dificultats que té?
Per a mí és molt difícil aconse-

guir que em sonen bé les notes
agudes i també tinc dificultat
amb l’embocadura.

Còm explicaries la
importància de la música en la
teua vida?
A mi m’agrada molt estar

en la Banda, de fet si no fora
així amb el poc temps que
tinc estic segur que no estaria
en ella.

Si tingueres que triar un
aspecte positiu de la vida de la
Banda, qual triaries?
Crec que el bon ambient

que hi ha. Hi ha una bona
relació entre els músics, i
també per part del director
cap a nosaltres. A més crec
que les activitats que promou
la Junta Directiva també aju-
den a crear un bon ambient
en la Banda.

I si hagueres de triar en
què ha de millorar la Banda?
Tal vegada diria que els

assajos s’haurian de cuidar
més per part dels músics,
tant en l’assistència com en
l’atenció. Jo sé que els assajos

és la part tal vegada més cansada
de la música, però també és cert
que és la més important, i hem de
cuidar-los encara més.

Quals són les activitats de la
Banda que més t’agraden?
A mi m’agrada molt tocar en

Falles i en les festes de Moros i
Cristians.

Quin futur li veus a la Banda?
Jo li veig un futur bo, perquè

està plena de gent jove, que a més
està estudiant i li posa molta afi-
ció a la música.

Vols afegir alguna cosa més?
Sols dir que em trobe molt

feliç d’estar en la Banda, i espere
pertànyer a ella molts anys més.

Ángel Leal Gómez
Com va sent freqüent m’he trobat molt a gust fent-li l’entrevista al meu company de la Banda, Àngel, i a més

conèixer de prop com la seua afició per la música i la Banda ja li ve de menut, i se li manté de gran, als 32 anys,
com ell diu si no fora així no li furtaria temps al descans després de treballar... Ací va l’entrevista a Àngel.

Inma Coscollà
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COR I BANDETA

O sentia tot i em
vaig quedar molt
relaxat”. “Per l’es-
forç que vam fer,
ens ha eixit bé”.

“Em motiva per a seguir amb
més ganes en la música”. “Va
estar ben treballat i va eixir
molt bé”. “Vaig sentir molta
emoció”. “Era un gran desafia-
ment i vam aconseguir fer-ho
bé”. Estes són part de les opi-
nions expressades per alguns
dels integrants de la Banda
Juvenil després de la seua par-
ticipació en el concert en
Solidaritat amb Galícia, realit-
zat el 8 de març, en el Palau de
la Música.
I el seu director ens va dir:

“Va ser el millor dia de la meua
vida professional a anys llum, i
això que porte molts anys
tocant”.
El concert es va iniciar amb

la interpretació del pasdoble
“Tomás Ferrús” i des d’eixe
mateix moment va començar a
quedar en evidència l’alt nivell
que ha aconseguit la Bandeta.
Este va anar in crecendo

amb les interpretacions de “El
Rei Lleó”, “Gladiator”, per a
culminar apoteòsicament amb
“Dàncing Xou”. En esta última
és necessari destacar l’acompli-
ment com a solista de José
Vicente (saxo), així com el de
la percussió.
Els que estàvem en el Palau

“H

vam disfrutar amb cada una de
les interpretacions i amb l’entu-
siasme que ens transmetien
aquells jóvens músics i músi-
ques. Per moments s’arribava a
oblidar que només es tracta de
xiques i xics l’edat mitjana dels
quals és de 13,5 anys. Més
encara, per a alguns d’ells era
el seu primer concert.

Ens preguntàvem com
és possible aconseguir un nivell
d’excel·lència com l’aconseguit
eixe 8 de març, i Juan Carlos
ens aclarix que això només és
possible a partir de l’afinació
de tots els instruments –el que
ha deprés de Miguel Morella- i
a un perfeccionament i integra-
ció, productes de l’alt percen-
tatge d’assistència dels(les)
integrants als assajos.

Concert solida   
Ja portem un parell de revistes parlant del

desastre ecològic provocat pel trencament i
enfonsament del Prestige: marea negra, chapa-
pote... i també de l’onada de solidaritat manifes-
tada en tant de voluntariat mobilitzat. La UNIÓ,
com ja anunciàvem, també ha expressat la seua
solidaritat paerticipant en el concert MÚSICA Y
DANZA EN SOLIDARIDAD CON GALICIA cele-

Concert de la Bandeta al Palau: 
Un Primer Gran Pas

L’assistència i el treball
regular i perseverant dels
jóvens músics, necessaris per a
la consolidació i desenrotlla-
ment de la Bandeta, requerirà
que continue l’estímul i suport
familiar. Amb això, serà  possi-
ble seguir avançant en el musi-
cal i fer realitat somnis com la
participació en esdeveniments
provincials i nacionals.
Amb el suport de la Unió

Musical i de les famílies, amb
la guia i direcció de Juan
Carlos i amb la perseverança
dels nostres jóvens músics,
podrem conformar una banda
que, a la seua qualitat musical,
una el desenrotllament de les
qualitats humanes per a bene-
fici i alegria de tots.

Ximena Ortega

brat al Palau de la Música el passat 8 de març,
organitzat per la Falla Mercado de Castilla. El
dia amanegué plovent, però això no fou impedi-
ment perquè la sala Joaquin Rodrigo, la sala
gran del Palau s’omplira de públic arrossegat
per la solidaritat i per sentir la música dels
següents grups: Asociación Cultural Castilla
Banda de Música, Banda Jovenil de la Unió
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COR I BANDETA

Coral l’Horta. Música i Dansa
en solidaritat amb Galícia

El dia 8 de març va estar un
dia molt especial per a la Coral
L’Horta, i així va ser per dis-
tints motius:
Actuàrem al Palau de la

Música de València, la qual
cosa és un privilegi per a qual-
sevol agrupació musical i/o
coral.
Participàrem amb un projec-

te de solidaritat amb el poble
de Galícia que com es podia lle-
gir al programa, va estar una
iniciativa de germanor, amor i
generositat.
Vam tindre el gust de cantar

envoltats d’excel·lents agrupa-
cions musicals i artístiques: La
Banda “Mercado de Castilla”,

que a més a més va portar una
perfecta organització de l’acte;
L’Agrupació Musical “Carrera
Fuente de San Luís”, el Grup de
Danses “Santa Bárbara” i els
nostres qualificats músics de la
Banda Juvenil de la Unió
Musical L’Horta que ens
impressionaren a tots i totes
amb una magnífica interpreta-
ció dirigida pel nostre benvol-
gut Juan Carlos López Luján.
Comptàrem amb l’inestima-

ble acompanyament al piano
d’un músic de luxe i bon amic
del nostre Director Alejo Pérez
Lamata, es tracta de Rafael
Lasso Gómez-Zurdo, al qual
agraïm el seu “bon-fer” i espe-

rem repetir l’experiència de
col·laboració.
A més a més, tinguérem la

millor intèrpret de saxofó pos-
sible: Alícia Pérez Valiente, a la
qual també estem “molt units”
i estimem molt.
I per si era poc, el repertori

que triàrem va estar al gust de
tots i totes els membres de la
Coral: “En mi viejo San Juan”
(Bolero) de Noel Estrada i
arranjaments de A. Mattos; “Te
quiero” de Ll. M. Benedetti i
M.A. Favero amb arranjaments
de L. Canfiani, “Maite”
(Popular Euskadi) de
Solozabal, “Contigo en la dis-
tancia” (Bolero) de Portillo de

la Luz i “Alfonsina y
el Mar” de Ariel
Luna, versió coral de
Jesús Debón.
Bé, pensem  que

ha quedat justificat
per què el dia de la
Dona Treballadora de
2003 va estar un dia
tan especial per a la
nostra Coral i que
quedarà fixat en les
nostre memòries com
també de la Unió
Musical L’Horta de
Sant Marcel·lí.
Fins prompte. 

Àngels i Joan  

 ari amb Galícia
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, Agrupación
Musical Carrera Fuente de San Luis, Coral
l’Horta de la Un ió Musical l’Horta de Sant
Marcel·lí, el Grup de Danses Santa Bárbera.
Com podeu apreciar la nostra entitat feu doblet:
la Bandeta i la Coral, i foren, sens dubte, de les
actuacions més valorades, sense desmeréixer a
cap altra. Felicitem als directors implicats: Juan

Carlos López i Alejo Pérez. A continuació teniu
una crònica més detallada de cadascuna de les
nostres intervencions.
Esperem que la recaptació ajude a millorar

les condicions de vida d’una població tan ferida
com la gallega. Cridem: NUNCA MAIS!!!

Paco Blai
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BANDA

L proppassat 6
d’abril poguérem
gaudir del Concert de
Primavera de la
Banda de la Unió

Musical L’Horta, sota la direc-
ció del nostre entranyable
mestre Miquel Morellà Asins.
Fou un concert alegre, en
primer lloc pel programa inter-
pretat ple de ritmes i melodies
agradables, llunyanes i prop-
eres... però sobretot per l’ale-
gria que en tots van causar els
nombrosos solos tan ben inter-
pretats pels músics i músiques
de la Unió. Tots ells i elles
joves, ben joves. Ahí tenim a
Daniel Sánchez Lacalle (trom-
bó); a Patricia Marín Viñas,
Marcos Abad Serra i Sergio
Román Llopis (trompetes);
Lucía Bisquert Guijarro (trom-
bó), Xavier Pérez Zorío
(trompeta)... tots estigueren
fenomenal i feren el seu treball
de meravella.
Fou també un concert on la

Unió Musical l’Horta pogué
manifestar públicament el seu
rebuig a la guerra, com molts
altres artistes, gent de la cul-
tura i ciutadans i ciutadanes
de a peu han fet per tota la
península, el continent i el món
sencer.
Sempre hem dit que la

música és un llenguatge uni-
versal, font de germanor; que
paraules com harmonia i melo-
dia –a més de rimar- inviten a
la solidaritat; que l’experiència
d’una banda de música és sem-
pre de col·laboració i ajuda
mútua, d’aportar cadascú el
seu esforç per aconseguir un
objectiu comú. Per tot això la
guerra no va bé, no casa amb
la música, no casa amb la
Unió. I ho deixàrem clar en el
Manifest Contra la Guerra que
allí es va llegir públicament i
que fou acollit favorablement
amb un fort i llarg aplaudi-
ment per part del públic assis-
tent. A continuació el repro-
duïm.

E
Concert de Primavera

LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ
CONTRA LA GUERRA

Davant la guerra contra Iraq i juntament amb milions de persones d’a-
rreu del món manifestem que:

Perquè veiem que és una declaració de guerra il·legal, il·legítima,
immoral, al marge del dret internacional.

Perquè veiem que el govern espanyol ens ha involucrat en esta guerra
que no volem.

Perquè pensem que la solució als conflictes internacionals no és la gue-
rra, sinó l’actuació diplomàtica i política al sí de les institu-
cions internacionals.

Perquè pensem que davant una decisió tan greu, en última instància
se’ns hauria d’haver consultat: ningú votà un sí a la guerra.

Perquè creiem que darrere d’esta guerra hi ha altres interessos bruts,
econòmics, d’hegemonia política, etc., que se’ns volen amagar.

Perquè creiem que qualsevol vida humana val més que tot el petroli
del món, que cap negoci justifica la mort de persones.

Perquè ens indignem quan sentim dir “efectes col·laterals” a la mort
d’innocents. 

Perquè ens indignem quan sentim que les vides humanes cotitzen en
borsa.

Perquè sentim que quan maten un xiquet, una xiqueta, una dona o un
home, tots morim amb ells.

Perquè sentim el dolor de les víctimes com a nostre.

Perquè encara tenim sang a les venes.

I força en la paraula.

Perquè encara som lliures,

I ningú podrà callar-nos.

Perquè apostem per la força de la raó,

I no per la raó de la força

Per això diem i cridem: NO A LA GUERRA!!
Sant Marcel·lí a 6 d’abril de 2003.
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OPINIÓ

I ha determinades
associacions que per
la seua finalitat mos-
tren clarament que
aposten per la vida,

és el cas de la nostra. La Unió
Musical l’Horta, agrupa moltes
persones que ens agrada la
música, fer cultura, que ens
agrada crear relacions perso-
nals sanes, i ajuntar esforços
per fer possible un projecte
comú, que essent present serà
futur... La Unió Musical l’Horta
agrupa persones que ens agra-
da la vida, la convivència en
pau.
El dia 20 de març, quan les

cendres de les Fallles encara
no s’havien agranat de tots els
carrers, ens adonàrem que la
guerra s’havia fet real de sobte
amb míssils i avions disparant
sobre Iraq. Encara que veníem
avisant-nos que ocorreria, com
el que anuncia un terratrèmol
o una tempesta, ens va venir
de sobte. Encara que ja havíem
ocupat els carrers dient clara i
rotundament que no volíem la

guerra, ens va venir de sobte, i
ens va agafar la ràbia, la indig-
nació, la tristesa... perquè no
volíem acceptar resignadament
aquest abús de poder, aquest
gran i greu error històric.

Van passant els dies i la
guerra continua, i va morint
gent innocent. Ens avisen
que no serà fàcil, i
tampoc tan curta
com es podia
preveure per-
què als ira-
q u i a n s
se’ls ha
a c u d i t
defensar-
se. El
poble ira-
quià que a
més de patir
una greu dic-
tadura, damunt
es sent envaït i
víctima d’una
matança. Podríem pensar
com ens haguérem sentit si
allà pels anys 50, ens hague-
ren ocupat el país per “allibe-
rar-nos” del dictador... “si no
vols caldo, ací et van dues tas-
ses”.
Com qualsevol guerra,

aquesta és una guerra immoral
i indecent. No hi ha cap argu-

ment que puga justificar la
matança de persones inno-
cents. No hi ha cap argument
que puga sostenir la moralitat
d’un atac preventiu. No tenim
motius per confiar en l’hones-

tedat dels governants que han
decidit aquesta guerra d’avant
mà , sense escoltar la veu

de la gran majoria de
la població, sense
escoltar altres
a r g u m e n t s ,
altres solu-
cions... dei-
xant evident
que tot el
procés previ
dels inspec-
tors era pura
pantomima,
perquè la sort
ja estava decidi-

da al servei d’in-
teressos econòmics i

geopolítics.
És evident que no és aques-

ta revista l’espai per fer un
article d’anàlisi polític. Però sí
ha de ser un espai més on
alcem la veu per dir que no
volem la guerra, que no ens
sentim representats per
aquells governants que la deci-
deixen, que mai podrem justifi-
car aquest atac. 
També des de la nostra

revista volem fer suma amb
tanta gent al carrer cridant NO
A LA GUERRA a les manifesta-
cions, amb les pancartes als
balcons, amb els adhesius pen-
jats del pit, amb cada espelma
encesa, amb cada pamflet
repartit... Volem fer suma d’e-
nergies i veus que no es resig-
nen, que no accepten mai la
guerra com un camí. És pro-
nunciant-nos l’única manera de
fer-nos presents, de fer pressió
per exigir una altra manera de
fer política.
Per això m’agrada sentir la

complicitat de moltes persones
com jo, que estimen la música,
la cultura, la convivència en
pau... i en ràbia, tristesa, ener-
gia i malgrat tot esperança cri-
dem ¡NO A LA GUERRA!

Inma Coscollà Girona

H

Per la Pau!
No a la Guerra!
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TÍTOL SECCIÓPICCOLO DIVERTIMENTO

Busca 12 instruments
de la família de la percussió que s’han amagat
en aquest embolic de lletres. Pots llegir-les en horizontal,
vertical i diagonal, al dret o a l’inrevés.

Els instruments que has de trobar són:

MARIMBA - BOMBO - TIMBALS - PLATS - TRIANGLE
CAIXA - METAL·LÒFON - XILOFON - CRÒTALS

BATERIA - CASTANYOLA - CLAUS

Qui l’encerte l’endivina!
Diuen que sóc de percussió, però corda també en tinc, 

si obrin la tapa, el vent també em dona. 
Com m’anomene?

Una ajuda: Si em ric voreu les meues dents que són de dos colors.

Troba les set diferències!

Per Joan i Àngels

DIVENDRES 23 MAIG, 20.30: GRUP DE PERCUSSIÓ
DEL CONSERVATORI MUNICIPAL “JOSÉ ITURBI”
DISSABTE 24 MAIG, 18.00: INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE PIN-
TURES DE SANTIAGO GARCÍA (C/ MÚSIC CABANILLES, 48)
DISSABTE 24 MAIG, 20.30: QUARTET DE SAXÓFONS
DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE CASTELLÓ
DIUMENGE 25 MAIG, 17.00: AUDICIÓ DE L’ESCOLA DE
MÚSICA DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
DIVENDRES 30 MAIG, 20.30: GRUP DE CAMBRA DE LA
UNIÓ MUSICAL L’HORTA I DUO DE GUITARRA I FLAUTA
DISSABTE 31 MAIG, 20.30: V FESTIVAL CORAL: A. C.
CORAL RAMÓN IBARS DE MISLATA I CORAL L’HORTA
DIUMENGE 1 JUNY, 19.30: CONCERT A CÀRREC DE 
LA BANDA DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
Actuacions en maig al Saló Parroquial (C/ Joan
Perpiñá, 4), en juny al pati del col·legi Sant Marcel·lí

SETMANA CULTURAL 2003


