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L 2004 avança decidit i
potser més ràpid del
que voldríem. "pareu el
món, que me'n baixe",
deia un grafiti famós. Però això
és impossible, tots ho sabem.
Així que si voleu gaudir i traure-li suc al 50 aniversari, no
badeu: assistiu als actes musicals, culturals, festius, esportius... que cada associació està
fent i farà al llarg de l'any, i
d'esta manera "Feu Barri, Feu
bon Veïnatge i Feu Festa". Així
podríem resumir el sentit d'aquesta efemèride. Cal que coneguem, recordem el passat, els
orígens, la història, l'evolució
del nostre Barri en tots els
aspectes; cal que vivim el present potenciant la convivència
entre tos els veïns i veïnes i
entre totes les entitats; i cal
que encarem amb força i coratge en futur, un esdevenidor que
volem bo i millor. Així farem
palés que som un Barri viu i
actiu, obert, acollidor i solidari.
La celebració del 50 aniversari
ha de ser de tots i per a tots:
des dels primers que vingueren
fins els últims en arribar, inclosos els immigrants, tots
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Plens de vida
foren/són/som
immigrants.
Este és ara el "nostre" (=de
tots) barri, esta és ara la nostra ciutat, este és ara el nostre
país. En quins papers està això
escrit?
Algú pensarà, i amb raó, que
el programa d'actes podria ser
més ambiciós, més espectacular. Si el barri nostre fóra un
poble, l'Ajuntament s'haguera
bolcat i cos i ànima a la festa.
Nosaltres pensem que l'Ajuntament de València també s'hauria d'implicar en esta celebració, perquè és el nostre ajuntament. El que celebrem no és
altra cosa que el naixement
d'un tros de ciutat, amb entitat
i personalitat pròpia, sí, però
un barri de València, al cap i a
la fi. Els nostres ulls que ho
vegen!
Com podreu observar, esta
revista és encara més grossa
que l'anterior: té 20 pàgines.
Fem l'esforç de bon grat, perquè pensem que el Barri s'ho
mereix. Les pàgines centrals
van dedicades al Barri i a la
celebració del 50 aniversari.
Deia Larra escriptor famós,
allà pel segle XIX, que "media
España no escribe porque la
otra media no lee". No serà
així entre nosaltres. Confiem
plenament en vosaltres. Sabem
que esteu ahí, que ara ens
teniu a les mans, que uns articles agraden més que altres,
que alguns són llargs, altres es
queden curts, que... "Mai plou
a gust de tots", això ja no era
Larra el que ho deia, açò sempre ho han dit els nostres llauradors valencians, és collita de
casa. Qualsevol suggeriment
que tingueu sobre la revista,
feu-nos-el arribar: contingut,
format, periodicitat, etc. Els
esperem.
Centrant-nos en la Unió hem
de dir que està plena de vida.
Sabeu que ja han emés per TV
el concert de Nadal, que la
Banda feu el passacarrer el dia

del Pregó obrint els actes del
50 Aniversari, que s'estrenà el
"Cant a Sant Marcel·lí, bisbe"
interpretat per la Banda i la
Coral de la Unió Musical
l'Horta, que ja s'han celebrat
els Carnestoltes amb molt d'èxit, que la Bandeta farà un
concert al Palau de la Música el
proper 7 de març, que ja s'està
preparant la Setmana Cultural,
que...
I per acabar, tornar a repetir i recordar que l'any que ve
és el 25 aniversari de la UNIÓ.
Tots els socis i totes les sòcies
que vulguen participar en la
comissió preparatòria dels
actes commemoratius ja poden
posar-se en contacte amb el
President de la Unió o algun
membre de la Junta Directiva
per engegar la tasca.
Com vegeu, i déiem al principi, el món no para, la vida
continua, així que, ja que hem
de fer el viatge, no us sembla
que valdria la pena fer-lo més
agradable, més divertit, més
feliç per a tots i totes i fer-lo
junts?? Doncs, això, en el camí
ens trobarem.
Paco Blai

SUMARI:
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Els nostres músics . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Entrevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

A cor obert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

50 aniversari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Banda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Llibres / Breus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Actiivitats 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Piccolo divertimento . . . . . . . . . . . . . . .

20

notícies musicals

L

ELS NOSTRES MÚSICS

Famílies en la Banda:
Ximo, Josep, Andreu i Paco Blai

A idea d'aquesta entrevista em vingué rodada
per voler aprofundir en
l'experiència de creació
conjunta del Cant a Sant
Marcel·lí per part de Ximo (a la
música) i Paco (a la lletra), tant
pel que suposa comentar l'experiència de creació en equip,
com perquè a més aquest equip
està format per pare i fill.
Després em vingué "rodat"
que no estaria mal ampliar la
conversa a la resta dels membres de la família que formen
part de la Banda, Josep i
Andreu.
I ací els teniu, desitge que
servisca per conèixer-los millor.
Són: Paco (el pare) que té 47
anys, és membre de la Junta
Directiva de la Unió, també de la
Comissió d'aquesta revista
"Notícies Musicals", i presentador de moltes actuacions de la
Banda. Ximo, de 21 anys i que
toca la flauta, a més d'haver
sigut compositor d'algunes
obres musicals que la Banda ha
tocat (a més del Cant a San
Marcel·lí, els pasdobles "Leuquim" i "Vicente Jordà").
Josep, de 15 anys i percussionista de la Banda; per últim
Andreu, de 12 anys i que
també toca la flauta.
Sol ser una pregunta
obligada en aquestes
entrevistes als nostres músics, com i
perquè, l'inici dels
primers contactes
en la Banda, i perquè l'elecció de
l'instrument,
i
encara que en les
famílies es dóna cert
contagi
musical,
cadascú d'ells té la
seua història:
Paco formava part
de la Associació de

Veïns quan es formà la Unió, i
s'apuntà a ella més amb la
voluntat de recolzar aquesta
experiència pionera i interessant per al barri (té el carnet
número 4 de soci), que amb la
intenció de fer-se músic; encara
que recorda que Xema (director
anterior) li ensenyava alguna
cosa de guitarra, que és el que
ell necessitava més per al seu
treball. De totes maneres, Paco
recorda que ja de menut li
haguera agradat que els seus
pares s'hagueren apuntat a la
"Lira Almussafense", per la
qual cosa, apuntant-se a la Unió
responia també a un desig que
d'alguna manera ja havia sentit. Cert és que arribà a tenir en
casa un clarinet, però no arribà
a donar ni una classe, tal vegada per falta de temps... Com a
instrument quedà la guitarra, i
més avant la revista, que
també és un instrument que
sona en la Unió.
Ximo recorda que començà a
donar classes amb Rafa als 7
anys, els seus pares tenien clar
que la música anava amb ell, el
veien molt entonat i a més no
"parava de xiular" per casa...
era millor encamin a r

eixos xiulits. Ximo diu recordar
encara els jocs que feia Rafa en
classe (per cert, una proposta
que llança i seria divertida, és
que una de les activitats del 25
aniversari de la Unió fora: "Els
jocs de Rafa", segur que moltes
persones de la Banda recordarien molt i s'ho passarien
millor). Després de 2 cursos
amb Rafa, va passar al
Conservatori de Catarroja, i en
aquell moment el seu desig era
tocar la percussió... però Ximo
recorda que Paco (el seu pare)
parlà amb Miquel (el director),
moltes autoritats parlant!, i li
recomanaren agafar la flauta.
Al principi no li agradava molt
la idea... però ja en el Grau
Mitjà, amb el seu mestre
Ramón Cavero, Ximo ja
començà l'estima per la
flauta, de tal manera
"que si me la lleven ara
em fan manco".
Josep ja creixia en un
ambient musical en casa,
i recorda que començà de
forma natural a anar a
les classes de Juan Carlos.
No ho vivia malament,
però en aquell moment ho
vivia més com una "obligació" que li havien recomanat
3
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en casa, fins i tot, en algun
moment va contemplar la possibilitat de deixar-ho. En aquells
inicis no tenia clar l'instrument
que volia triar, però per un concert va triar el bombardí.
Realitzà la prova en el
Conservatori per a adquirir la
plaça que li permetera estudiarlo allí, i quedà en igualtat amb
altre xiquet, que com que era
més menut (8 anys i Josep 9),
doncs per la normativa que marcava la
LOGSE no li la donaren. Sols quedaven
places en percussió! I
com a mal menor va
agafar-la.... però ja en
segon la va descobrir, i
ja no volgué deixar de
ser percussionista.
Andreu, per si no
era suficient viure un
ambient musical en
casa, la major part de
companys i companyes del seu grup del
col·legi s'apuntaren a les classes de Juan Carlos, per tant era
natural que als 7 anys ell ja
estiguera donant classes de
música. Seguint la línia de la
família no començà tenint clar
l'instrument que volia tocar;
pensà en l'oboè, en la percussió, també en la flauta... i va
ser aquest el que ha acabat
tocant. No aconseguí entrar en
4

el Conservatori de Catarroja,
recorda que quedà en el número 42 i apuntat a una llista
d'espera en les places de flauta, i ¡també de tuba!; però sí
que ho va aconseguir en el
Conservatori Iturbi de València.
Ja abans d'entrar-hi, recorda
que començà a fixar-se més en
com tocaven els seus germans
(ja li semblava que la "cosa
anava en serio"), i li agradà la
música, encara que reconeix
que els mestres ajuden a mantenir aquest gust. De fet recorda que en Tercer s'ho volgué
deixar perquè no li agradava la
mestra de llenguatge musical,
però per contra, la seua mestra
Teresa (en primer, segon i
quart) li ha motivat a mantenir-se estudiant. A més, evidentment de tocar en la Banda.
Seria injust oblidar que
darrere d'aquestes activitats i
afeccions musicals està la
col·laboració de Carmen, la
mare de la família... com ho viu
ella?
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pre mal guardats!)... fins i tot
en la improvisació dels sopars
al local que sobrevenen sense
estar avisats...
I els músics? Com viviu la
Banda? Com sentiu la seua evolució?
Hi ha també unanimitat en la
resposta. Estan a gust ! (Ho celebrem!), tant per la bona convivència (i a més entre persones
d'edats diferents, la qual cosa
no es sol donar en altres àmbits
de relació), com per l'evolució
musical que cada vegada va a
millor. A més de l'aportació evident dels músics per a que això
siga possible, coincideixen en
reconèixer especialment el valor
de l'aportació de Juan Carlos
des de l'escola, i de Miquel
Morellà, que com a director provoca a la Banda anar pujant graons , fins i tot contant de vegades amb la pròpia desconfiança
dels músics... No teníem molt
clar que podríem tocar per
exemple "La sombra del
Cruzado", o "Camino Real", o
"1812"
en
el
seu
moment.
Com a músics viuen de
forma més especial el concert de Nadal i el de
Festes... i també, encara
que d'altra manera, les
falles i quan eixim tots
junts a tocar al carrer... ¡ja
som una Banda que ompli!
I ja que tenia a tants
caps pensant davant de
mi... podrien aportar-nos,
què podria fer la Banda
per a millorar encara

És unànime la resposta, tots
pensen que li agrada (busca
bons llocs per veure'ls tocar, els
mira "i els fa cares" establint
comunicació amb ells des del
públic...), per tant no li podrem
reconèixer cap sacrifici, si bé sí
que és de llei reconèixer en ella
i en tots els pares i mares dels
músics la col·laboració amb l'assistència a les classes, amb la
preparació dels uniformes (sem-

més?
Enllaçant en la resposta anterior diagnostiquen bona salut,
però encara podria ser millor si
els músics aportàrem més estudi personal, i ens ho prenguérem més en "serio", i procuràrem no faltar als assaigs i integrar-los com una trobada, però
també com un temps de treball
en concentració.
Respecte a la convivència
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opinen que el local ha sigut un
bon esdeveniment per a facilitar la trobada, però que encara
podríem plantejar-nos donar-li
més vida i funció social, per
exemple amb jocs, més activitat
cultural, audicions... Poquet a
poquet...
Han anat contestant els tres
músics de la família, però, com
va eixe altre instrument de la
Unió que és la Revista
"Notícies Musicals"? És a Paco
al que li toca la resposta:
La revista és pràcticament
intrínseca a les intencions de
naixement de la Unió, que com
a
moviment
social
(com
l'Associació de Veïns) pretén
una difusió cultural. Per tant, el
tema no ha sigut mai si teníem
o no revista, sinó si teníem forces i recursos per mantenir la
seua continuïtat.
Una revista, és un testimoni
d'existència. Un concert és un
moment irrepetible, però en la
Revista queda la seua crònica.
Amb les reflexions i cròniques
de la revista la Unió es fa present al barri, ofereix informació, comunicació, i a més escriu
la Història de moltes de les
actuacions públiques de la nostra agrupació. Fa música al
carrer, d'una altra manera.
Els inicis de la revista eren
més de voluntat que de possibilitat de continuïtat, els dos Pacos
(Paco Blai i Paco Perales, amb el
seu vincle amb la impremta)
intentaren mantenir-la i quan
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semblava que ja
era
possible,
des de la mateixa revista es va
llançar
una
crida
a
la
col·laboració.
D'aquella crida
va eixir l'actual
Comissió de la
Revista, grup
que ha encaixat
bé i que ja ha
complit
més
d'un any...
De totes maneres, Paco no es queda en
aquest moment, i celebrant la
salut de la revista actualment,
ja mira cap a on podria créixer
més... Podria ser amb més
aportacions de la gent jove la
Unió. Per què no? Ànim i a ferho possible!
Com sempre, aquesta primera part de l'entrevista volia
tancar-la amb una altra pregunta obligada: voleu afegir
alguna cosa més?
No sé qui de tots començà
dient que estaven a gust en la
Unió (que hem de dir que a les
famílies dels nostres músics,
més uneix que el contrari, perquè solen estar d'acord en les
seues opinions i sentiments respecte d'ella). Desitjarien que

cresquera i que s'incorporaren
nous músics, sense anar-se'n
els que estan... Ximo recordava
com li agradaria que arribàrem
a ser una Banda gran i amb
història com les de Llíria, per
exemple. Josep comenta com
d'important és que a la Unió
càpiguen diferents estils, que
totes les persones que hi formem part ens trobem a gust,
sense notar que sobra ningú.
Andreu fa present com nota
que al barri s'estima a la
Banda, i per últim Paco vol fer
menció i reconeixement a totes
les persones (de la Junta, de la
Banda, de la Coral, de la
Bandeta, de l'Escola, a pares i
mares de músics...), a moltes
persones que amb la seua
col·laboració desinteressada fan
possible la vida de la Unió,
"quan hi ha tanta donació, els
fruits són segurs".

Tal i com escrivia al principi
de l'entrevista, aquesta em va
sorgir pensant en la tasca de creació i col·laboració que Paco i
Ximo, pare i fill, havien tingut en
la creació del "Cant a San
Marcel·lí"...
Com va nàixer el projecte de
compartir aquesta tasca entre
els dos? Algú va haver de
convèncer a l'altre?
Ja altres vegades Juanjo, el rector de la parròquia, ens havia proposat que podríem fer-ho. Ens semblava un projecte interessant de
partida, però que tal vegada ens
sobrepassava. És d'eixes coses a les
que no t'atreveixes a dir que no,
però que no saps si seràs capaç de
fer-la, i poc a poc es transformà en
un repte. La celebració del 50 aniversari va posar la data final a eixe
repte, i ens posàrem a treballar
cadascú per la nostra part, i quan
algú dels dos mostrava desànim,
era l'altre qui el convencia.
Va ser Ximo el primer en presentar la tasca feta. Com va ser
eixe procés?
5
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Jo tenia com a punt de referència l'estructura d'un himne (que ja
havia treballat en anàlisi). Havia de
buscar una melodia per a una estrofa i una altra diferent per a la tonadeta. Tenia també clar que havia de
tenir una introducció musical, el que
no tenia decidit era per a quins instruments.
Buscava una melodia popular,
que no tinguera girs melòdics bruscos, fàcil d'entonar... i també tenia
clar que no volia facilitar això d'arrossegar la síl·laba que sol passar
en els himnes.
Anant un dia en el tren em vingué al cap el que seria després el
principi. Vaig traure corrent una llibreta i vaig anotar les notes. Arribí a
casa i em posí a harmonitzar-lo... i
després vaig continuar esperant i
pensant fins que em vinguera com
continuava eixe principi.
Ja he dit que no tenia clara la
instrumentació. No sabia com
anava a ser estrenada. No tenia perquè esperar que la tocara la Banda
i la cantara la Coral, perquè era un
acte voluntari, que podrien fer per
amistat... però malgrat aquesta inseguretat, i posats a fer... acabí fent la
instrumentació per a tots els instruments de la Banda.
Era Paco, amb la lletra, qui
s'havia d'adaptar en principi als
ritmes que li marcava la música
que li havia presentat Ximo.
Com va ser el procés?
6

La música m'agradà des del
principi, per la qual cosa, i a més
com a repte personal, em vaig proposar respectar-la i demanar el
menor nombre de canvis possibles.
Era la primera vegada que havia d'acoblar lletra a una música, ja que
quan les faig he fet sempre el procés contrari. Ara havia de tenir cura
de les frases musicals, de què coincidira l'accent gràfic amb l'accent
gramatical... en general respectar el
ritme i la musicalitat del que m'havia presentat Ximo. A més, he d'afegir, que en la lletra també volia ser
conseqüent amb mi mateix i procurar sentir-me identificat amb allò
que escrivia, tot i que assumia
l'encàrrec proposat per Juanjo.
Carmen es va convertir en la
meua primera crítica. Si a ella no li
agradava el que pensava, normal-

ment no ho tirava endavant.
Em venien frases i paraules al
cap en qualsevol moment del dia,
podia estar passejant o fins i tot
quasi dormint. Després comprovava
si la frase encaixava o no... I poc a
poc vaig anar definint les estrofes
que tindria, i les tres parts del contingut.
Volia arribar a la gent, i al temps
fugir d'un himne tradicional, volia
ser conseqüent amb la meua
manera d'entendre la fe, la religió...
i transmetre una experiència de fe
sana, actual, sense ser massa tradicional.
Què vau sentir en el moment
de la posada en escena, amb la
Banda i la Coral?
Ximo: Tenia molts nervis
(damunt Miquel Morellà m'havia dit
que havia de dirigir jo), al temps
també tenia molta curiositat per
escoltar com quedava.
Recorde que en el primer assaig
que el tocàrem, els companys de la
Banda m'animaren, donant-me la
seua aprovació musical, i fins i tot
donant-me consells.
El dia de l'estrena tenia una sensació que mesclava el voler que quedarà bé com una actitud de servei al
motiu que m'havia fet acceptar la
tasca i, al temps, els nervis davant
d'un repte personal... però "va ser
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A COR OBERT

La nostra Coral creix

massa". Encara m'emocione quan
recorde els aplaudiments i l'emoció
de la gent abans d'acabar l'última
nota. Allí estaven els meus amics i
amigues tocant i cantant, i també
familiars i amics escoltant i aplaudint... Vaig viure una afectivitat sincera que m'emociona i em fa sentir
molt d'agraïment.
Paco: Diria que sensacions molt
paregudes a les que ha descrit Ximo.
Els meus nervis en especial anaven
perquè era la primera vegada que
una lletra escrita per mi l'anaven a
cantar altres persones. No havia
escrit per a mi, sinó per a altres.
Desitjava que tot isquera molt
bé, a més que per l'acte en si
mateix, també per Ximo, perquè
crec havia arriscat més que jo, la
música arriba primer a les persones,
crea l'ambient...
Mentre es va desenvolupar l'acte
em sentia molt emocionat, tenia a
tres fills meus participant activament
d'ell, Carmen entre el públic cantant
i al final aplaudint emocionada... Va
ser un moment entranyable, envoltat d'una bona afectivitat, que a més
tingué com a fermall final l'abraçada
amb Ximo i sentir que la gent estava
contenta.
Com valoreu el procés finalment?
Ximo: Reconec que m'he divertit, i encara que estava cansat de la
tasca, encara m'han quedat ganes
de fer-li un arranjament més senzill
per a que puga tocar-se en l'església
sense tant solemnitat, perquè sempre no serà possible reproduir la
situació que visquérem.
Paco: Crec que em guanya la
satisfacció d'haver aconseguit el
repte que em vaig proposar.
A més ha sigut bonic compartir
pare i fill un procés de creació conjunta. Ha valgut la pena!. ■
Inma Coscollà Girona

H

AN passat uns quants
dies des d'aquell Concert
de Nadal del 21 de
desembre. Queda molt
llunyà per recordar ara eixes
nadalenques que compartírem
amb el cor "Xiquets" i la "Coral
Menuts" del Col·legi Públic
Ramiro Jover dirigides tan eficientment per Toni Gómez i
acompanyats a la guitarra per
Toni Francés. Però, és precís que
el nomenem per què, a banda de
que no havíem tingut ocasió de
reflexionar quan entranyable
ens va resultar a tots i totes, va
estar una data a partir de la qual
molts amics i amigues que hi
estaven
presents, decidiren
incorporar-se a formar part de la
nostra Coral, i per tant, a ser
membres actius de la Unió
Musical l'Horta.
I cert és que resultà bonic
cantar amb els joves i menuts del
"Ramiro" que ens deixaren
bocabadats per la seua "professionalitat" i gust per la música, i
també és just deixar per escrit
tot el que ens agradà poder cantar el "Villancico Mexicano"
(entre d'altres nadales) acompanyats per un grup de músics
de primera categoria, alguns dels
quals són membres de la nostra
Banda i d'altres que es sentiren
tant a gust que decidiren quedarse com a membres de la Coral.
I així les coses, amb forces
renovades i en plenes festes
nadalenques, també ens reunirem per assajar l'himne que amb
motiu del 50 aniversari de la
fundació del nostre barri havien

composat Ximo i Paco a Sant
Marcel·lí i que el dia 9 de gener
s'estrenà amb molt d'èxit a l'església del barri.
I tenim plans de futur, plans
que es dissenyaren a l'assemblea-sopar de gener on ja ens
poguérem reunir tots plegats
(¡amb 8 noves incorporacions!)
per tal de escollir el proper
repertori per a estrenar al VI
Festival Coral de Primavera. No
volem avançar-vos les cançons
que anem a assajar però estem
segurs que seran del gust de
totes les persones que ens acompanyeu fidelment als nostres
concerts i d'aquelles que s'animen per primera vegada a vindre a compartir amb nosaltres
moments d'il·lusió i gust per la
música.
També volem mencionar altres
actuacions com les "Bodes" que
tenim per a aquest trimestre i els
plans per tal de celebrar el VI aniversari de la Coral.
Bo, i per si fóra poc, pensem
anar d'excursió al Poblat Iber de
Molón de Camporrobles i/o passar un cap de setmana a Castillo
de Villahermosa, en Castelló.
Com vegeu "entre col i col, lletuga" i "entre assaig i assaig,
excursió".
Estem molt contents i en un
moment molt important de creixement per a la Coral, de molta
energia i ganes de millorar.
Com sempre convidar-vos a
tots i totes i animar-vos a participar dins de les vostres possibilitats. ■
Joan i Angels
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NCARA no fa ni sis
mesos
que
vaig
entrar en la Coral de
la
Unió
Musical
L'Horta i tan sols un
any des de que visc al voltant
de Sant Marcel·lí i ja vull (gràcies Enric per la teua "Flexió
Verbal") fer-me un lloc en
aquest número de primavera???. Potser siga una gosadia,
ho sé, i com que no és molt el
temps que comparteix amb
vosaltres, encara són poques
les voltes que ha rodat eixa
espiral que és la confiança,
però em trobe tan bé amb tothom en el meu nou barri, i
especialment en aquest entorn
de la Unió Musical, que m'abelleix participar i col·laborar
amb unes línies.
Des de la meua xicoteta
experiència m'he permès construir un manual per a neòfits,
una mena de decàleg per
aquells que prenguen la decisió
d'entrar en la Coral, sobretot,
si no havien fet abans res semblant. No pretén ser el manual
d'instruccions de la "Casa
Jané", ni el codi de conducta
d'un club exclusiu, que açò és
la Coral de Sant Marcel·lí on et
reben amb els braços oberts i
les úniques normes són les normals de la gent de bé. Sols són
un conjunt de consellets de
col·lega (amb l'estimable companyia d'una cerveseta i
cacauets, en un bar,...) a qualsevol amic que vol iniciar-se
amb nosaltres en açò de cantar. Doncs, bé, aquestes són les
coses que li diria:

a) Hauràs d'anar a la majoria
dels assaigs perquè prompte
t'adonaràs que no és tan
fàcil cantar (com quan
abans ho feies tu sol en la
dutxa).
b) Cal que et compres una
camisa negra.
c) Havies pres mistela al llarg
de ta vida? Puix preparat!
d) "Bon rotllo", fonamental.
8

Decàleg

e) Quan et donen una nova
partitura, ves amb cura:
segurament no hauràs de
cantar totes les línies.
f) Encara que comptes amb
l'ajuda d'un professor de
cant, no t'enganyes, no és la
acadèmia d'OT. No és un lloc
per a competir, sinó per a
fer amics.
g) Recorda: les galetes de xocolata combinen bé amb la
mistela. La glucosa esmorteix l'efecte del alcohol, et
procura equilibri, afinament
i que no acabes confonent
"L'Estaca" amb "Desde
Santurce a Bilbao".
h) No cantes el de les altres
veus. Acabaràs enganyantte.
i) Si perds el to a meitat d'una
cançó, molt important, no et
poses nerviós, baixa la veu
(si és necessari quedat en
silenci). No et preocupes, ja
t'enganxaràs quan pugues,
però, sobretot, no provoques
el caos arrossegant als veterans en la teua confusió.
j) Al principi passa que concentres el cent per cent de la
teua atenció en la partitura.
És un mal vici. Cal mirar
també a Alejo, el nostre
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director. Qualsevol dia, en
qualsevol cançó, et podries
quedar fent un sol gens
desitjable per haver entrat a
deshora. Imagina, tothom
mirant-te. Veges com eixes
d'aquestes!
Sí, ja sé que en duc deu, però
em queda la següent que no
vull que se'm passe:

k) Si un bon dia arribes a l'assaig i veus la porta tancada,
no t'apures, segurament hi
ha un sopar al local de la
Unió. És normal, tu ets principiant i vas una mica despistat, perquè els sopars els
avisen, vaja que sí! En
aquestes, també hi ha solució, que si t'esperes, després
del cafè, quasi segur podràs
tastar galetes i una misteleta.
Gràcies, Sant Marcel·lí, pel
vostre acolliment, a mi i a la
meua família, i gràcies a l'esforç de moltes persones d'aquest barri que han possibilitat
l'existència de realitats com la
de la Unió Musical L'Horta.■
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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Martín Forés: un artista nostre

En el Barri de Sant Marcel·lí viu un artista ben significatiu en els àmbits artístics valencians, concretament per la meteòrica trajectòria duta a terme dins del prestigiós món de la cartellística valenciana.
Estem parlant de Martín Forés Sanz, dissenyador del logotip i del cartell anunciador del 50 aniversari del
nostre barri.
Martín Forés va nàixer a Llombai el 1964, però un bon dia va abandonar el seu poble pel cap i casal,
València, i va ser així com arribà als voltants nostre barri. Des de 1993 està vinculat directament a Sant
Marcel·lí (els seus fills són o han estat alumnes del col·legi Ramiro Jover), per la qual cosa, tan bon punt
va saber que s'organitzaven els actes de commemoració del 50 aniversari del barri, s'oferí per col·laborar
desinteressadament en tot el que calguera.
Com ja hem assenyalat, Martín Forés ha aconseguit, en els últims anys, amb molt de treball i esforç,
crear-se una magnífica posició dins dels àmbits artístics valencians, sobretot, amb la seua faceta de cartellista; no debades ha guanyat des del 2001 en tres ocasions el primer premi en el cartell de Falles de
València ciutat, a més d'altres guardons no menys reconeguts. De tot açò i d'altres coses parlem amb ell.

¿Des de quan vius al nostre barri? -comencem preguntant a Martín Forés.
En 1988, acabats de casar, Glòria i jo vam
elegir aquesta zona com a lloc de residència, i
des d'aleshores vivim ací molt a gust. Tenim
grans amics i ens trobem molt identificats amb
el barri. Per altra banda, els nostres fills,
Martín i David, estudien un a l'institut José
Viguer i l'altre al Ramiro Jover, i des de sempre s'han trobat amb un bon ambient a Sant
Marcel·lí.
¿Quan vas iniciar la teua activitat artística?
Des de ben menut, en l'època d'estudiant a
l'institut de Carlet. I això que en aquells anys
alternava les tasques acadèmiques amb el treball al camp, ja que feia de "collidor" de taronges. Posteriorment també vaig treballar en un
taller de laminatge de ferro.
¿Quan vas aconseguir els teus primers
èxits?
Als 20 anys em vaig donar a conèixer mitjançant una exposició pictòrica integrada por

pintures a l'oli, aquarel·les i dibuixos.
Posteriorment em vaig introduir en el
món del disseny i del cartellisme, i el
1991 vaig guanyar el Concurs
Nacional de Cartells anunciador de
l'entrada de bous de Segorbe. Per cert,
en aquella ocasió l'alegria fou doble ja
que el meu pare va guanyar el
Concurso Internacional de Artículos
Periodísticos Ciudad de Segorbe, fet
que va ser molt comentat per la premsa.
Quins són els premis que has aconseguit en els darrers anys?
Del premi que més content estic i
més satisfet és l'haver guanyat el
2001, el 2003 i el 2004 el primer
premi en el cartell de Falles de
València ciutat. A més a més, aquest
any també he guanyat el concurs de cartells de
Moros i Cristians de Bocairent i el del Festival
Internacional de la Cançó de Benidorm.
D'altres anys he aconseguit al voltant d'uns
vint premis en concursos de cartells.
¿Professionalment a què el dediques?
En l'aspecte professional estic bàsicament
vinculat, des de 1986, al món del moble decorat. Em vaig introduir a través del taller d'art
i decoració Bicent's, i quatre anys després em
vaig establir independentment, adoptant tècniques específiques. Actualment en dedique al
disseny i realització de decoracions per a
empreses del sector del Moble d'Alta
Decoració. A més a més, també treballe molt la
tècnica pictòrica del "trompe l'oeil" per a la
decoració d'interiors de cases. Com pots vore,
però, la realització de cartells és la meua afició
predilecta.
¿ Què és això del "trompe l'oeil" ?
Es tracta d'una tècnica pictòrica amb la
qual aconseguim que parega real allò que solament està pintat. Aquesta tècnica s'utilitzava
9
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molt en el Barroc, època en la qual els mestres
pintors demostraven el seu virtuosisme, sobretot, pintant falses arquitectures, drapejats,
figures i qualsevol tipus d'elements decoratius.
Jo el que faig és aplicar aquesta tècnica a la
decoració d'interiors, i de fet he treballat decorant cases o hotels no solament valencians i
espanyols, sinó també d'altres llocs com ara
Xicago, Nova York, Londres o Paris.
Dins del camp de la pintura dus a terme
altres activitats?
També he realitzat per a diverses empreses
logotips, he publicat en ocasions en la premsa
de València dibuixos, i fa poc vaig dissenyar la
portada d'un llibre publicat per mon pare, José
Forés Lahoz, "Crónicas de medio siglo (19522002)", on recollia uns centenars d'articles
dels milers que ha publicat al llarg de tota la
seua vida en periòdics com Levante o Las
Provincias, i del qual estic especialment satisfet
per la seua significació.
Finalment, voldríem demanar-te que ens
parlares del cartell del 50 aniversari del nostre
barri.
El disseny del cartell del 50 aniversari del
Barri de San Marcel·lí està basat en els seus
orígens, les alqueries de l'horta, sobretot en la
del "Torrentí" que ocupa la part central del
cartell. He pretés d'una manera molt dinàmica,
vibrant, expressar el caràcter de la gent del
barri, i a la vegada, he intentat fugir dels convencionalismes i simbologies clàssiques d'aquests tipus de celebracions, dissenyant un cartell que, segons crec, és actual, colorista i festiu, "un cartell per al poble". ■
Josep Daniel Climent

Comencen le

E

L passat 8 i 9 de gener s'iniciaren les
celebracions que al llarg de tot 2004
commemoraran els cinquanta anys de
vida del nostre barri. I ho feren de
manera brillant, tant pels actes programats
com per l'acceptació popular que hi tingueren.
Efectivament, el 8 de gener després d'haver col·locat pancartes i cartells per tot el barri,
tingué lloc a l'Església el primer dels actes programats per la Comissió organitzadora. L'acte
estigué presentat pels joves Maria Torras i
Pedro Cuesta, els quals feren un recorregut pels
primers anys del barri, amb la finalitat de recuperar entre els assistents aquell ambient dels
inicis de la nostra col·lectivitat. Així, ajudats
per una vistosa projecció de fotografies, desfilaren davant nostre les imatges de la construcció
dels primers blocs de vivendes, els primers
alumnes de l'escola parroquial, el naixement
d'entitats com la falla de Sant Marcel·lí, el club
de futbol, la penya ciclista, el club esportiu,
l'Associació de Veïns, la Unió Musical,
l'Associació de Moros i Cristians o l'Associació
Alborada.
A més a més, vam escoltar la narració
dels primers records de M. Jesús Palop, la primera xiqueta nascuda al barri, i Toni Vinat que
ens transportà a aquella època; i els testimonis
d'Isidro Madrigal i Maribel Más que van narrar
les primeres celebracions i festes del barri, i
com es vivien en un ambient de germanor entre
els primers habitants.
En definitiva, fou un acte molt emotiu que
ens va fer recuperar la memòria col·lectiva del
nostre naixement.
Posteriorment, Paco Blai, amb bona veu i
millor posada en escena, va llegir el pregó i
crida de festes elaborat per Ramon Martínez.
Fa goig ara passejar pel barri
tranquil, amb una mesura humana de l'arquitectura,
senzill com el cor dels seus habitants,
com el cartell triat per a l'aniversari:
tres casetes blanques i una ànima multicolor.
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Amb paraules com aquestes ens endinsava el pregó en la realitat actual del barri, encara que tampoc va oblidar els durs inicis "d'un
hivern massa llarg que cal no oblidar", d'un
hivern "ple d'uniformes i d'olors inconfessables", "amb rates passejant per Sant
Marcel·lí". Era un de tants hiverns dels anys
cinquanta.
Tot no era, però, tristor i amargura. Calia
lluitar, sobreposar-se a les dificultats, i d'això
els primers habitants de Sant Marcel·lí en
sabien molt, i massa també. S'havia d'encarar
la vida amb alegria, i per això:
En arribar Nadal feien betlems a l'escola,
no faltaven les festes, les falles, les processons,
i batejos, molts batejos: "padrí ronyós…, cara de gos"
i els xiquets jugaven a futbol als carrers sense asfaltar
i els adolescents jugaven a l'amor quan tenien l'ocasió,
i entre unes coses i altres la vida anava passant.

La vida passava i el barri creixia i creixia.
Creixia en finques de ciment, però també amb
"vides i esperances". Creixia, per tant, no sols
"en extensió i altura, sinó per dins, en dolçor i
concòrdia". I d'aquells anys els primers pobladors del barri estan plens de records. Com
aquells que ens porta a la memòria Ramon
Martínez per a compartir-los entre tots i evitar
que es volatilitzen:
Hi ha qui recorda les xocolatades al casal faller,
o el futbol, o les reunions clandestines
o aquells guateques a ca la veïna,
o tantes experiències sovint soterrades,
com aquella sensació de tristor i ràbia
confessada per Vicent, també poeta,
quan ens emocionà al pregó de festes
sobre aquella història dels xops tallats.

Han passat cinquanta anys, i sembla que
n'hagen transcorregut molts més. Els canvis i
transformacions han estat importants per als
seus habitants. "Cinquanta anys és més de
mitja vida", diu Ramon Martínez. I per això
mateix hem d'estar "ben satisfets i agraïts al
destí", i també al treball i esforç de tots i cadascú dels veïns que han fet possible la realitat
actual, bé organitzats en l'Associació de Veïns,
en la falla del barri, en la Unió Musical i en moltes altres entitats.
"En nau segura hem fet la travessia",
afirma l'autor del pregó, i ara cal descansar.
Descansar sí, però per a continuar amb noves
energies i il·lusions. Si hem arribat fins ací, què
no serem capaços de dur a terme d'ara endavant?
Com a cloenda de l'acte, tots en peu, vam
cantar l'Himne a l'Alegria, que no feia sinó
reflectir l'estat d'ànim de la totalitat del presents, joiosos com estàvem de celebrar els primers cinquanta anys del barri.

I si emotiu fou l'acte celebrat el 8 de
gener, molt més ho fou el del dia següent.
A les sis de la vesprada el so de les campanes de l'Església assenyalaven dia de festa, i
al cap de poc, els ritmes de pasdobles de la Unió
Musical l'Horta s'escampaven per tot el barri,
anunciant per tot arreu que els veïns de Sant
Marcel·lí preparaven un homenatge a l'arquebisbe Marcelino Olaechea, fundador del barri.
La parròquia havia organitzat una missa
en acció de gràcies. Hi havia previst el descobriment d'una placa commemorativa. I de remat,
s'estrenava el Cant a Sant Marcel·lí, patró de la
parròquia del barri.
Durant la missa l'aspecte de la parròquia
era de dia de festa, tant per la il·luminació exterior com pels semblants de la gent i per la massiva assistència. Però l'apoteosi vingué al final,
en el moment d'interpretació de l'himne per
part de la Coral i la Banda de la Unió Musical
l'Horta. La pràctica totalitat dels assistents
seguien, paper en mà, les estrofes dedicades a
lloar a Sant Marcel·lí, escrites per Josep
Francesc Blai, i escoltaven emocionats la música, obra del seu fill, Joaquín José Estal, que s'acoblava magníficament al text, creant un clima
harmònic i eufòric alhora, tal com manen els
cànons que ha de ser tot bon himne. L'èxit de
la peça fou total. Pel text, per la música i per la
perfecta interpretació de la Coral i la Banda de
la Unió, dirigida en aquesta ocasió per l'autor
mateix de la música. De fet, els intèrprets van
haver de repetir vàries estrofes de l'himne.
Els actes però, continuaven. Calia descobrir la placa commemorativa, s'havien de pronunciar unes paraules (que pocs dels centenars
d'assistents van poder escoltar), i calia acomiadar l'acte tal i com ens agrada als valencians:
amb foc i soroll.
En definitiva, un magnífic inici per a tot
un any de celebracions en commemoració del
cinquanta aniversari del naixement del barri de
Sant Marcel·lí.■
Josep Daniel Climent

11

50 ANIVERSARI

Núm. 17 - FEBRER 2004

Entitats

CENTRE DE TEMPS LLIURE CENTRO DE
TIEMPO LIBRE 3ª EDAD SAN MARCELINO
Allà per l'any 1989, un grup d'amics del
Barri Sant Marcel·lí inquiets, desinteressats i
decidits a ajudar a la gent, agrupats amb altre
grup en una planta baixa del carrer Reverend
Josep Noguera núm. 9, iniciàrem els primers
pinets. Per l'absència de l'altre grup decidírem
continuar sols. Reconeguts per la Generalitat i
l'Ajuntament des de l'any 1991. Amb millors i
pitjors moments, el grup es convertix en el
CENTRO DE TIEMPO LIBRE 3ª EDAD. Feia

molta falta un centre així, ens desborden totes
les previsions, la tasca de la Junta Directiva
seguix sens ànim de lucre i es creen sis tallers
amb els seus monitors, a saber: ceràmica
russa, pintura en tela, bolillos (boixet), gimnàstica, balls de saló i ioga.
Ara ens disposem a col·laborar amb la celebració del 50 aniversari de la creació del Barri
Sant Marcel·lí.
També tenim festes senyalades, com: setmana cultural, berenar d'inici de curs, el sopar de
Nadal, el dia de la dona, celebrem el dia de Sant
Josep amb xocolate i bunyols (tot açò és de
bades per als socis i sòcies).
El Secretari: Juan Francisco Marco Clavel

CLUB ESPORTIU A L'ABAST
Una pràctica esportiva afermada i converses
de carrer entre el president i el secretari de
l'Associació de Veïns d'aquells moments (any
1989), posen en marxa un projecte ràpidament
acceptat i recolzat. La iniciativa responia a la
idea d'una Associació de Veïns com a entitat
unitària i integradora, o dit d'altra manera,
referència i soport de tots els veïns i veïnes i
de totes les organitzacions, i amb intenció de
cobrir forats i soterrar carències en l'àmbit de
la relació social.
12

El Club Esportiu A L'Abast es constitueix el
21 d'abril de 1989 com així expresa la seua
acta fundacional i el fet es normalitzaria el 5
de desembre de 1990 amb l'Acta notarial de
constitució. El formaran en principi tres seccions: la d'escursionisme (senderismo), la d'escacs i la d'atletisme. D'Arquebisbe Olaechea 41
passàrem a Enginyer Josep Sirera 24 per a
retornar de bell nou al domicili social d'origen.
Endarrere han quedat l'escola d'atletisme
del C. P. Ramiro Jover; matinals atlètiques i
bastants "Voltes a Peu al Barri". En l'actuali-

tat, junt al Club Murciélagos i l'Associació de
Veïns, seguim organitzant una de les millors
carreres de la nostra ciutat, com ens consta
pels comentaris dels jutges, municipals i participants. Finalitzar dient que les nostres possibilitats només poden atendre a un màxim de
300 corredors i que cumplint esta condició no
organitzem una de les millors sinó la millor
carrera de València, i queda dit perquè així
conste pels temps dels temps.
Joaquín Lluch

COMPARSA ZAYAN
Esta associació nasqué oficialment en setembre de 1992, encara que anteriorment ja hi
hagué al nostre barri algunes eixides informals. Així que ens ajuntàrem un grup d'amics
entusiastes d'esta festa amb arrels a Ontinyent
on es viu amb gran esplendor i ostentació.
Poc a poc començàrem la en el barri en el
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mes de juliol, on
en la primera
entrada hi havia
pocs espectadors
que ens miraven
com si fórem d'altre planeta. Amb
el temps tralladàrem la festa deins
del marc de les
Festes Populars al
mes de setembre i
amb gran esforç
dels components
de la comparsa
hem aconseguit
omplir els carrers
de gent en l'entrada amb la participació d'esquadres convidades de moros i cristians. També participem com
a convidats en altres poblacions i en la gran
entrada del 9 d'Octubre a la ciutat de València.
Enguany, amb motiu del 50 aniversari,
volem convidar a què participen els veïns que
ho desitgen integrant alguna fila tant de dones
com d'hòmens. Nosaltres ens encarreguem de
proporcionar i llogar la vestimenta. Per a qualsevol informació, poseu-vos en contacte amb
Manolo Aliaga (tel. 659610426).
El tot de la festa
Per a tots aquells a qui resulte desconeguda
la festa de Moros i Cristians, existixen tres elements elementals com són la música, el color i
els festers. Però hui vull comentar el primer
com és la música, element que nom podria faltar en esta terra amb tanta tradició artísticomusical. Les peces musicals de les festes de
moros i cristians varien i destaquen en la seua
diversitat, ja que podem trobar-nos des del pasdoble fins a les marxes mores inspirades moltes d'elles en gestes dels avantpassats. Són
més de dos mil les peces musicals que s'han
escrit per a estes festes. Allò cert és que la
música una cosa molt important per a la festa
i per al fester, no sols perquè l'acompanya,
sinó perquè la música, pel sol fet de ser música, és bella. I si no, què seria d'esta festa sense
la música?

pròpia evolució del barri.
Les activitats que hem desenvolupat al llarg d'aquests anys han sigut molt variades: grups de
play-backs, Setmanes Culturals, mostres gastronòmiques, debats i col·loquis, mostres d'indumentària, grups de teatre infantil i majors, participació
en les cavalcades del Ninot i Reis, etc. Dins d'aquestes activitats no podia faltar la música.
Ja al primer any d'aquesta comissió es va contractar la Banda de Música de Benaguasil.
Continuaren la de Llíria, Vinalesa, Oliva, Benifairó,
Bolbait, etc. En qauesta relació nom podia faltar la
Unió Musical L'Horta. Va ser als primers anys de
la Banda, als primers anys 80, i foren dos anys els
que disfrutàrem de la música d'una banda que ja
tenia pretensions i voluntat de fer un camí que ha
donat un bon resultat. L'uniforme d'eixos anys
era: pantaló negre, camisa blanca i suèter granat
amb coll de pic.
També hem tingut bandes de cornetes i tambors. La precària economia de la comissió va obligar a canviar la música de banda pel ritme marcial. Fins i tot es va organitzar un Festival de
Bandes de Cornetes i Tambors. La pròpia Falla tingué la seua banda, aplegant a tindre gaites i un
grup de majorettes.
Una de les activitats de la comissió va ser la
banda de música. Formada per fallers i falleres de
la comissió, nostra intenció era la de tindre un
nivell suficient per a representar dignament a la
Falla i al Barri. Hem tingut molts concerts, actuacions i passacarrers, fins a tocar al Palau de la
Música de València i, fins i tot, hem compartit concerts juint a la Unió Musical L'Horta.
Volem agrair-vos aquest espai en la revista i
aprofitar per felicitar a la banda pels seus premis
i pel proper 25 aniversari de la Unió Musical
l'Horta de Sant Marcel·lí.

FALLA ARQUEBISBE OLAETXEA /
SANT MARCEL·LÍ
Dins de les entitats culturals i festives del barri,
la Comissió de la Falla Arquebisbe Olaetxea–Sant
Marcel·lí és la més antiga. Es va instituir el 4 de
maig de 1959, i la seua evolució és paral·lela a la
13
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La tuba i el bo

NOMS IMPORTANTS: PHILIP
CATELIVET, ROGER BOBO I LA

L'ECLOSIÓ DE LA TUBA CLÀSSICA: BOBO I CATELIVET

FORMACIÓ DE TUBISTES

Si al llarg del segle XIX la
tuba ocupà un paper determinant en las bandes militars, que
en certa manera continua conservant, a partir del segle XX va
créixer la seua importància en
l'àmbit de la música clàssica.
Nombrosos compositors li dedicaren obres, i intèrprets dels més
diversos països es llançaren al
seu aprenentatge. Així doncs, en
aquest terreny és en el que hi ha
que buscar als grans mestres de
la tuba.
William Bell, Jéns Jorguen-sen,
John Fletcher i, sense cap dubte,
Roger Bobo i Philip Catelivet han
aconseguit un merescut reconeixement internacional.
Cal dir que és tal el virtuosisme d'aquestos homens que
alguns compositors han escrit
peces especialment pensades en
relació a les seues característiques interpretatives. Aquest és
el cas del concert per a tuba que
l'anglès
Vaughman-Williams
escrigué en 1954 per a Philip
Catelivet, solista de l'Orquestra
Simfònica de Londres.
El nord-americà Roger Bobo,
nascut en Els Àngels en 1938,
posà les bases per a que la tuba
fora considerada un instrument
solista de ple dret des de que, en
1961, va fer la seua primera
aparició en el Carneggi de Nova
York. Després d'un curt període
en els Països Baixos, el que fou
membre fundador del "Els
Àngels Brass Quintet" regresà a
Califòrnia en 1964 per a unir-se
a l'Orquestra Filharmònica de
Els Àngels, aleshores sota la
direcció de Zubin Mehta. Des de
la dècada de 1990 viu a Itàlia i
es dedica a l'ensenyament de la
tuba i a la direcció de diversos
conjunts orquestrals.
A més de la utilització d'eufonis i helicons, el segle XX es
caracteritzà per la recuperació
d'instruments antics que havien
caigut en desús. Així, trobarem a
vertaders professionals del serpentó, com Philip Palmer, que
encarregà una còpia d'un ser-

EXCEPCIONALS

Si bé la tuba aparegué a finals
del segle XIX, fins el segle XX no
començà a florir una vertadera
escola de tubistes professionals
que s'encarregaren d'explorar i
difondre les possibilitats sonores
de l'instrument. A pesar d'això,
algunes bandes de vent del segle
XIX contaven ja amb tubistes
tècnicament molt capacitats.

L'ESCOLA RUSSA
En l'últim terç del segle XIX,
l'escola russa agafà la iniciativa.
Les Bandes Wurm de l'exercit
rus donaven fe d'això. En Rússia
es formaren nombrosos professionals que s'ocuparen d'impartir classes de tuba en les més
prestigioses acadèmies musicals.
Aquest fou el cas de Franz
Türner, tubista i trombinista que
a finals del segle ensenyà en el
conservatori de San Petersburg.
Els arxius dels teatres i
orquestres russes citen de manera constant a tubistes estrangers: Wilhelm Hoppe i Karl
Tormann en l'orquestra del
Ballet de Sant Petersburg;
Hermann
Tipfer, Hubert
i
Saalborn en el Teatre Bolshoi de
Moscou; etc.
Finalment, la creació d'un
ensenyament especialitzat posà
a disposició dels músics russos
una formació de qualitat inexistent fins eixe moment, que possibilità l'emergència de virtuosos
com
Vladimir
Ivanovitch
Zintchenko, solista durant més
de
tres
dècades
en
la
Filharmònica de Leningrad, o els
seus
alumnes
Nikolaj
A.
Kouivanen
i
Valentin
V.
Galouzine. En el Teatre Bolshoi
debutaren intèrprets de la talla
de Fiodor Mitrifanovitch o
Alexandre Ivanovitch. Malgrat
que entre tots ells destacà el
nom de Vladislav Mikhailovich
Blazhévich, a qui es just adjudicar el títol de fundador de l'escola soviètica de trombó i tuba.
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Durant el segle XX alguns
intèrprets russos seguiren destacant en l'execució de repertori
per a tuba. Vladimir Ignatievitch
Matchéznkho realitzà nombroses
gires per tot el món i el virtuós
Alexei Lébédev, que faltà a finals
del XX, ocupà durant setze anys
el lloc de solista en el Bolshoi i
creà la seua pròpia escola de
tuba. En 1998, la "Tubists
Universal Brotherhood Association" li otorgà la seua major distinció, a títol pòstum, com homenatge a les seues aportacions a
la difusió i ensenyament de l'instrument.

ESTATS UNITS I EL SOUSAFON
En la dècada de 1860 aparegué en Estats Units la figura de
John Philip Sousa, un personatge
molt lligat a les bandes militars,
font de la que begueren tots els
grans tubistes russos. Aquest
director i compositor començà a
tocar a l'edat de 13 anys en la
Marine Band, formació de la que
fou director titular en 1880. No
obstant, va deixar aquesta funció per a crear la seua pròpia
orquestra, la Sousa s Band, amb
la que triomfà en tot el món.
A més d'enriquir instrumentalment a les bandes, Sousa és
conegut sobre tot per haver
inventat una tuba contrabaix circular (una variant de l'helicó)
idoni per a les desfilades: el sousafó.

notícies musicals

ombardí (part final)
pentó de quasi cinc metres, T.
Wageknecht,
Paul
Schmidt,
Donald Byer o Douglas Yeo.

A CASA TAMBÉ ÉS
CONEGUDA LA TUBA

A la SETMANA CULTURAL de
l'any 2001, la "Unió" va tenir el
gust d'introduir al seu conjunt
d'actuacions la "Banda de Tubes
de València", el que demostra
que l'ambient musical de la nostra ciutat és extraordinari, igualant-se als països més musicals
del planeta.

L'artífex d'aquesta banda,
primera
de
la
Comunitat
Valenciana, va ser del tubista
reconegut mundialment
David
Llàcer. Aquest músic va ser el
creador de la primera banda de
tubes espanyola, quan va formar, organitzar i dirigir la
Banda de Tubes de Tenerife en
1990.
Aquesta orquestra està formada per Tubes, Contrabaixos,
Baixos i Tenors (Bombardins), i
pretén mostrar, cosa que aconsegueix, les enormes possibilitats
tecno-musicals que posseeixen
aquestos instruments. Totes les
persones que assistirem al concert vam poder gaudir d'aquest
espectacle musical i estètic, així
com de la professionalitat i cordialitat del seu director, David
Llàcer.

PROCÉS DE FABRICACIÓ
Respecte a la fabricació de les
tubes, hem de dir prèviament

INSTRUMENTS

que per l'any 1875, Julius
Heinrich Zimmermann, que va
començar obrint una tenda de
música en San Petersburg, va
aconseguir una qualitat en les
tubes que fabricava que, en els
pocs models Zimmermann originals que han arribat als nostres
dies encara pot apreciar-se.
L'elevat grau de perfecció tècnica aconseguit al llarg del segle
XIX en la construcció de tubes
provocà que alguns fabricants es
dedicaren a experimentar amb
nous models.
Abans de
començar la
fabricació
de la tuba,
el metall del
que
està
formada, el
l l a u t ó
(latón), una
aliatge de
coure i zinc,
requereix
un procés
de temperat
per a poder
ser treballat
satisfactòriament. Això es realitza escalfant
el metall fins el seu punt crític
(uns 300º C) i deixant-lo refredar lentament o submergint-lo
en aigua. Després, durant el procés de treball perd elasticitat,
per la qual cosa el procés de temperat ha de repetir-se tantes
vegades com siga necessari.
La part principal de l'instrument, el tub, es
fabrica
mitjançant làmines de
llautó i s'arrodoneixen mitjançant
premses mecàniques i motlles
(tradicionalment
se
li
donava
forma amb maces
de fusta). Les
làmines es tallen
amb cisalles i
se'ls va donant
forma. A mesura
que es treballa el
metall amb mar-

tells xicotets, convé anar polint
per a llimar les imperfeccions
que queden en l'interior de les
corbes. Les soldadures, que es
realitzen a temperatures superiors als 600º C, són necessaris
donades les múltiples corbes que
realitza el tub i les bombes.
Aquestes unions són prou difícils
de trobar en els actuals instruments, degut a que les tècniques
constructives han avançat notablement. El tub es treballa mitjançant un elaborat procés de
caldereria.
Els pistons o els cilindres,
segons el model de tuba, constitueixen el que s'ha donat en
anomenar "maquinària" i es
fabriquen per separat, de mode
que poden col·locar-se i fins i tot
canviar-se una vegada construït
el cos de la tuba. La broquet es
fabrica també en llautó, treballant-la en un torn especial per a
obtenir la seua peculiar forma.
Una vegada elaborades totes
les peces es procedeix al seu
polit, el seu engalzament i es
realitzen els ajustos finals.
Els acabats difereixen notablement segons els models i no
afecten a les qualitats sonores de
l'instrument, per la qual cosa la
seua elecció respon a criteris
únicament estètics. Així, poden
trobar-se tubes lacades daurades, platejades (mitjançant un
bany de plata o níquel), de
metall polit o lacades rogenques
si l'aliatge és ric en coure. ■
Inés-R. Sáez Martí
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Concert de Nadal de la Banda: Diumenge, 28

EMPRE que em plantege fer la crònica
d'un concert de la
Banda, pense com
poder contar allò que el fa diferent, com poder contar allò que
no es veu en el moment del
concert però que el fa possible,
i alhora, com deixar constància
d'aquells aspectes que són
comuns a tots els nostres con-

certs, fonamentalment al de
Nadal, i que fan present el nostre estil de ser i relacionar-nos.

Aleshores, vaig a procurar
contar-vos eixes tres vessants
de la crònica del concert del 28
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de Desembre, de la nostra festa
de Nadal.
Els assaigs abans del concert
Ja podeu imaginar, i les
famílies amb músics no sols
imaginaren sinó visqueren, el
treball que va ser necessari
abans del concert. Assaigs
intensius, estudi en casa (tal
vegada menys que el nostre
amic i director
haguera volgut),
nervis i il·lusió per
fer possible un bon
concert.
No vaig a contar-vos-els tots...
però com a mostra
vaig a triar els
dies anteriors al
concert: 26 i 27 de
Desembre. Férem
assaig per la vesprada i també per la nit
(arribàvem a casa passada la
una i mitja de la matinada).
Com sempre en
aquestes
dates
passàrem fred i,
perquè no dir-ho,
cansament perquè
eren moltes hores
d'assaig. Un fotògraf va estar fentnos fotos des de
molts
angles
i
sense adonar-nos;
serà un reportatge
entranyable i de
segur que respirarà vida. L'activitat musical
es mesclava amb el muntatge
del pavelló per al concert.
Membres de la
Unió extenien les
moquetes
pel
terra, preparaven
la
sonorització,
tapaven en plàstics
alguns forats dels
vidres de les finestres,
penjaven
teles del fons del
decorat... I mentre
això ho feien amb
el menor soroll

possible, la Banda intentava
deixar a punt la peça nova del
concert: "Pere i el Llop", conte
musicat de S. Prokoffief.
"Pere i el Llop" no ha sigut
una peça fàcil. La narració del
conte, que feia Paco Blai, era
part de l'obra; la interpretació
dels instruments havien de
mostrar l'ambient del moment
del conte i també el caràcter i
circumstància dels personatges
que representaven. Podríem dir
que la interpretació era quasi
de música de cambra, mesurada en tots els seus matisos i
extremadament
coordinada
amb els solistes i la veu que
narrava. Ja en eixos dies
començàrem a percebre globalment l'obra, que fins a eixe
moment havia sigut treballada
de forma molt parcel·lada, la
començàrem a gaudir i sentirla possible, encara que probablement el nostre director
segur que fins i tot va perdre
algun quilo.
També probablement va perdre pes el nostre company
Víctor preparant el solo de
saxo de "Reverie", que encara
que als assaigs li eixia fenomenal i ens va fer gaudir al poderli'l escoltar, no les tenia totes
amb ell perquè el directe del
concert podria trair-li l'esforç
realitzat.
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de desembre de 2003, la Nostra Festa de Nadal

El concert
Arribà el 28 de Desembre a
les 19h de la vesprada. El
pavelló estava al complet (per
a quan l'auditori que necessitem?) amb gent del barri i
famílies dels músics. Un
ambient disposat a celebrar la
música, l'entrada oficial de 10
nous músics, un ambient
expectant i amb voluntat de fer
i sentir la festa.
No férem desfilada al carrer,
la qual cosa els músics celebràrem perquè feia molt de fred...
però amb ritme de pasdoble
van ser rebuts els nous músics
i se'ls va fer el lliurament dels
seus diplomes amb les fotos
corresponents per a que queden en la història de la Banda
i en els àlbums familiars.
Una novetat d'enguany va
ser que una cadena de televisió
local tenia les seues càmeres
preparades per a gravar i fer
posteriorment una retransmissió en la TV. Avisarem als
socis/es de la Banda quan
sapiem la data de l'emissió
(per febrer o març) per a que
puguem veure-la i fins i tot
gravar-la.
Començàrem la primera
part
amb
les
notes
de
"Cándido"
de
Leonard
Bernstein, una obra alegre per

a donar la benvinguda a la
festa (obra que ja havíem
estrenat en el concert del mercat de Colom).
Continuàrem amb "Reverie"
de Jeff Penders. Víctor Ramírez
va fer-nos gaudir amb el solo
de saxo de l'obra. Enhorabona
Víctor i gràcies pel teu esforç!
I arribà "Pere i el Llop"!
Abans que la música ja
ambientaven l'obra uns decorats que acompanyaven l'argument del conte. Encarna va
presentar l'obra, i amb aplaudiments i expectació va eixir
Paco Blai, també presentador i
en aquest cas narrador del
conte i el nostre director, disfressat de Caputxeta! Tots els
concerts de Nadal esperem la
seua disfressa, però sempre
ens sorprèn: Quan serà? De
què serà?... És un motiu de
festa, i fonamentalment d'acostament i estima. Des d'ací, gràcies Miquel!.
Ja sabeu molts que jo toque
el clarinet en la Banda, però
com que en aquesta peça no em
vaig atrevir a tocar (i si m'equivocava?, i si no ho feia bé?),
vaig tenir el privilegi d'escoltar-la i sentir-la des d'un lloc
preferent. El que puc dir és
contundent i senzill: Un aplaudiment des del cor per a totes
les persones que la feren possible!. Va ser interpretada amb
tendresa i dignitat musical.
Sent una gran emoció cada
vegada que note que pugem un
graó més en l'evolució del nostre treball, i aquesta va ser
una de les vegades.
La segona part va ser iniciada amb la mateixa alegria que
la primera, però amb una obra
molt diferent: "La Boda de Luís
Alonso"
(Intermedi)
de
Gerónimo Giménez. Una obra
que és difícil escoltar sense
acompanyar-la d'un estat d'ànim festiu. És d'eixes obres
que et trauen el somriure.
El tancament del concert era
"La sombra del cruzado"

(recordeu que va ser el nostre
repte per al concert de festes?). Amb gran simpatia i
encert va ser anunciada pels
nostres presentadors disfressats de rei i reina de l'Edat
Mitjana, que entraren acollits
pels primers compassos de la
marxa cristiana "Víctor".
Gràcies als dos!.
I després de gaudir d'una
molt bona música sonaren els
aplaudiments finals, que tots i
totes sabíem que precedien els
"bisos"
tradicionals
del
Concert de Nadal, que aquest
any van ser : "Swingin' jingle"
(adaptació de la nadala "Jingle
Bells), "Marcha Radetzky"
(acompanyada com sempre
amb les palmes del nostre estimat públic) i el pasdoble "Cielo
Andaluz".

Com sempre he procurat
fer-vos una crònica fidel a allò
que visquérem, però també
com sempre, em quede amb la
sensació de la impossibilitat de
sintetitzar i transmetre tanta
vida. Sols dir-vos com a tancament que quan visc moments
així amb la Unió, sent a flor de
pell el privilegi de formar part
d'una gran família unida per
l'estima a la música i a una
bona convivència. Gràcies a
tots i a totes! Bon any 2004!■
Inma Coscollà Girona
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LLIBRES / BREUS
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
L'INTERÉS PER LA LLENGUA DELS
VALENCIANS (S. XV-XIX) de JOSEP
DANIEL CLIMENT MARTÍNEZ
El proppassat 3 de febrer es va
celebrar als locals de l'Associació
de Veïns Barri Sant Marcel·lí el
col·loqui presentació del llibre
"L'interés per la llengua dels
valencians (segles XV-XIX)" del
que és autor Josep Daniel Climent
Martínez, soci de la Unió i membre
de la Comissió que fa esta revista.
Ja a La calaixera de Notícies
Musicals 15 anunciàvem la seua

publicació per part del Consell
Valencià de Cultura. L'acte tingué
una gran audiència, omplint la
sala de gom a gom. Compartien
mesa amb l'autor dos personalitats del món cultural com Jesús
Huguet, membre del Consell
Valencià de Cultura i director de la
col·lecció Sèrie Minor on s'ha
publicat l'esmentat llibre, i Emili
Casanova
professor
de
la
Universitat de València i membre
de l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua i autor del pròleg. La dissertació d'ambdós va ser seguida
amb molta atenció i interés per tot
el públic assistent. També el
debat que se'n seguí fou molt
amè i clarificador.
De tots és coneguda la
vàlua del nostre amic i autor
del text. A la solapa del llibre
teniu un breu i bon resum de
la seua trajectòria professional. De la seua bonhomia ja
en parlí a l'acte fent ús de la
paraula com a presentador i
moderador. Ara vull repetir
ací tres breus consideracions
que em semblen importants.
La primera felicitar a
l'Associació de Veïns del Barri per
la línia de treball cultural que ha
mamprés. En poc de temps als
seus locals s’han presentat cinc llibres, este fou el sisé. Està fent cultura, desvetllant horitzons, provocant encontres, incitant al diàleg...
Crec que això es mereix un reco-
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neixement públic i col·lectiu que
siga alhora també un encoratjament a continuar en eixa línia cultural.
Sens dubte, les presentacions
anteriors i la de hui mateix han
estat, diguem-ne "condicionades"
o "exigides" pel fet que els autors
dels llibres (en la majoria dels
casos) o bé el motiu del llibre han
sigut persones del Barri o molt
vinculades al nostre Barri Sant
Marcel·lí.
I això és motiu de satisfacció
perquè com diu el nostre amic
Ramon
Martínez
al
Pregó del 50 aniversari:
Sant Marcel·lí és un
barri d'artistes,
alces una pedra i apareix un músic,
o una escriptora de contes infantils,
o un pintor o un gran
mecànic
o un filòsof o un bon
ebanista,
o un científic o un especialista
en l'ofici de viure i de conviure.
Josep Daniel Climent Martínez
amb la seua obra n'és hui la concreció d'eixe tarannà de Sant
Marcel·lí.
I acabe, tercera consideració,
aprofitant esta cita del Pregó per
fer palés que aquest esdeveniment
és també un acte emmarcat en la
celebració del 50 aniversari de la
creació del Barri en la que
enguany estem immersos: 2004,
tot l'any per celebrar i commemorar.
Josep Francesc Blai Duart

DIA ESCOLAR DE LA PAU
Com cada curs, el 30 de gener
les escoles celebrar el DENIP (Dia
Escolar de la Noviolència I la Pau).
És clar que l'educació per la pau
és tasca diària, en tot moment, en
tota circumstància, però no està de
més fixar un dia per recordar,
afermar, impulsar aquesta línia
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educativa i contagiar a altres escoles i col·lectius. La data triada per
fer aquestes celebracions és el 30
de gener commemorant així la
mort-assassinat de Gandhi, i amb
ell fer presents a tantes i tantes
persones desconegudes pels nostres fills i filles, perquè no són rostres habituals a la pantalla de TV.
Les escoles del nostre Barri també
ho han celebrat. Ací volem destacar l'encert i originalitat del
Colegio San Marcelino incloent dos
celebracions en un mateix cartell:
el DENIP i el 50 ANIVERSARI del
naixement del Barri. Observeu la
foto. Felicitats!
FELICITACIONS PER
L'ASSISTÈNCIA
L'assistència als assaigs sempre ha sigut un signe de responsabilitat per part dels músics i les
músiques i també de col·laboració
amb la finalitat de la Unió. La
Junta Directiva, o millor, les distintes Juntes Directives que a la Unió
hi ha hagut, sempre s'han esforçat
per potenciar la participació en els
assaigs i fer que el seu desenrotllament fóra el millor possible.
Desitgem que este siga un objectiu
de tots els membres de la Banda i,
ara també, de totes les seccions
artístiques en funcionament (Coral
i Banda Juvenil). A petició de la
Comissió de Banda, aprofitem este
espai per felicitar públicament
SERGI APARICI PECHUÁN perquè
ha assistit a la totalitat d'assaigs
realitzats (100%). Seguidament i
amb un 95 %, hem de mencionar
per ordre alfabètic Rocío Adraos
García, Héctor Herraiz Muñoz,
Elena Pechuán Ramírez, Juan
Pechuán Ramírez, Joan Andreu
Quiles Rodas i Víctor Ramírez
Chiner. Esperem que la llista de
felicitacions vaja en augment.

Rectifiquem: estos sí
que són els timbals del segle
XVIII i... efectivament són idèntics als que té la Unió ara mateix.

notícies musicals
5 GENER
FEBRER
8 MARÇ
16 a 19 MARÇ
6 ABRIL
11 ABRIL
11 MAIG
16 MAIG
17 MAIG
23 MAIG
24 MAIG
25 MAIG
30 MAIG
31 MAIG
1 JUNY
6 JUNY
7 JUNY
14-15 JUNY
9 JUNY
25 JUNY
27 JUNY
28 JUNY
5 JULIOL
11 a13 JULIOL
25 JULIOL
26 JULIOL
5 SETEMBRE
15 SETEMBRE
20 SETEMBRE
21 SETEMBRE
27 SETEMBRE
27 SETEMBRE
27 SETEMBRE
29 SETEMBRE
4 OCTUBRE
11 OCTUBRE
26 OCTUBRE
9 NOVEMBRE
16 NOVEMBRE
21 NOVEMBRE
22 NOVEMBRE
21 DESEMBRE

22 DESEMBRE
28 DESEMBRE

RELACIÓ D’ACTIVITATS ‘03

Cavalcada de Reis, Falla Pius XI
S'inicia la campanya d'obrir el Local Social els divendres i dissabtes.
Concert Solidaritat amb Galícia al Palau de la Müsica de València: Bandeta i Coral.
Actuacions falleres de les tres particions de la UMH.
Concert de Primavera de la UMH
Assemblea General de Socis i Sòcies.
Trobada d'Escoles en Valencià: Passacarrer amb dos particions de la Banda UMH.
Visita del cap de llista del PSPV-PSOE a l'Ajuntament de València, En Rafael Rubio i posterior xarrada sobre qüestions culturals i musicals, en concret l'Auditori.
Dinar que la UMH oferix als músics de la Banda que han participat en Falles.
Inici de la SETMANA CULTURAL. Concert del Grup de Percussió del Conservatori Municipal de
València José Iturbi.
SETMANA CULTURAL: Grup de saxofons del Conservatori de Castelló.
SETMANA CULTURAL: Audició de l'Escola de Música de la UMH.
SETMANA CULTURAL: Grup de Cambra L'Horta i Duo de guitarra i flauta.
SETAMANA CULTURAL: V Festival Coral de Primavera(Dia de la Música), amb la Coral Ramon Ibars
de Mislata
SETMANA CULTURAL: Concert de Banda de la Campanya Retrobem la Nostra Música de la Diputació
de València.
Audició del Taller d'Acordió al Musical (Local Social).
Passacarrer de la Banda a la Jornada de Solidaritat organitzada per Caritas Parroquial.
Acampada per als músics i músiques, organitza Comissió de Banda.
Concert als actes de la Setmana Ciutadana organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns.
Xaranga a Benetússer, actes de Moros i Cristians.
V Ronda d'Estiu pel Barri.
Entrada de Moros i Cristians a Benetússer.
Entrada Moros i Cristians a Picanya.
SETMANA ESPORTIVA de la BANDA.
Xaranga Moros i Cristians de Torrent.
Entrada Moros i Cristians a València (C/ La Reina. 2n. Acte del Conveni de la Coordinadora amb
l'Ajuntament).
Passacarrer als actes de la Bienal de les Arts a València.
Entrada de Moros a les Festes Populars del Barri Sant Marcel·lí.
Entrada de Moros i Cristians a Catarroja.
Concert - Festival de Bandes de Festes Populars.
Actuació a Vivers, campanya Concerts a l'Aire Lliure de l'Ajuntament de València.
Concert a Patraix: 25 aniversari de l'Associació de Veïns de Patraix (Acte del conveni amb
l'Ajuntament).
Coral: Missa de bodes d'argent, Parroquia Crist Rei.
Processó de Sant Miquel a Catarroja.
Coral: Missa de Boda en Jesuïtes.
Processó a Cases de Bàrcena (acte del conveni amb l'Ajuntament).
V Concert de Tardor. Campanya Retrobem la nostra música.
Concert de la Banda de la UMH al Mercat de Colom (en substitució del concert als Jardins del Palau).
Concert de la Banda de la UMH als jardins de Jesús, Junta Municipal de Patraix.
La Coral L'Horta ha estat seleccionada al S.A.R.C. de la Diputació de València.
Excursió dels membres de la Coral a las Hoces del Cabriel.
Passacarrer i recollida de les noves incorporacions a la Banda de la UMH. Dinar de celebració.
VI Concert de Nadal de la Coral L'Horta.
Passacarrer als actes fallers de Catarroja: presentació.
Dia del Soci: trobada al Musical.
Concert de Nadal de la Banda de la UMH
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PICCOLO
TÍTOL SECCIÓ
DIVERTIMENTO
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Per Joan i Àngels
Busca 12 instruments de la família del metall i de fusta
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s'han amagat en aquest embolic de lletres. Pots llegir-les
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vertical i diagonal, al dret o a l'inrevés.
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ELS INSTRUMENTS QUE HAS DE TROBAR SON:
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QUI L'ENCERTE L'ENDIVINA!
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Sóc instrument i amb metall has de pensar. Sóc joc de
X
Z
xiquets i amb la mà m'empomaràs. Si a un cotxe em referisc la
lletra final canviaràs. Qui sóc?

Una ajuda: Un animal amb grans orelles també la sap tocar.

QUI S'HA COLAT?
En cada serie hi ha una paraula o concepte que no lliga amb els altres. Sabries dir quin i per qué?
Do, si, fa, la, res, mi i sol.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

________________

Trompeta, trompa, saxòfon, trombó i tuba. . . . . . . . . .

________________

Redona, blanca, negra, garrapata i corxera. . . . . . . . .

________________

Triangle, gong, marimba, bombo i plats. . . . . . . . . . . .

________________

Bemoll, sostés, fasol i becuadre . . . . . . . . . . . . . . . . .

________________

Fagot, flauta, saxòfon, clarinet i oboe.

________________

. . . . . . . . . . . .

JOC DE LES 7 DIFERÈNCIES

Solucions de l'anterior Piccolo Divertimento: Mots encreuats. 1: lligadura; 2: la; 3: bemoll; 4: silenci; 5: ritme;
6: re; 7: sol; 8: mi; 9: re; 10: nota. Qui l'encerte l'endivina! "Clar i net", clarinet.

PROPERS ACTES DEL 50 AN I V E R SA R I
9 MARÇ 2004, dimarts, a les 19 h. al Saló Cultural Parroquial: projecció dels Muntatges Audiovisuals: "San Marcelino ayer y hoy"
y "El Parc de la Rambleta", realitzats per José Gea Pérez
13 MARÇ 2004, dissabte pel matí i la vesprada: xocolate amb bunyols i xurros a la Plaça de l'Església.
14 MARÇ 2004, diumenge pel matí: xocolate amb bunyols i xurros a la Plaça de l'Església.
28 MARÇ 2004, diumenge, a les 19 h. al temple Parroquial: Concert de guitarra clàssica a càrrec de Ignacio Gea Navarro.

