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EDITORIAL

Bones vacances (?)

A

MIGUES i amics de la
Unió, per motius que
escapen del nostre control i en este cas més bé
tristos, este número
Notícies Musicals s'ha retardat.
De tota manera esperem que
encara pugueu endur-se'l de
vacances i gaudir-ne amb les
mans plenes d'arena apegalosa
per la crema protectora del sol
que ix quan vol i crema sense
avisar amagats sota l'ombrel·la
tornant-se perquè no n'hi ha
per a tots i entrant i eixint de
la mar corrent que et cremes
per dalt i per baix i damunt et
pica per la medusa universal i
omnipresent que no sabem si és
que són totes igual o és sempre
la mateixa i la nevereta pesant
pel gel mig buida de beguda i
igual d'apegalosa i les tovalloles... O potser has tingut més
sort i no pares de rascar-te per
les picades de tabes i altres
espècies
sense
identificar
(encara) fent pudor a loció
repel·lent d'insectes identificats (i per tant sense efecte)
amb els peus plens de bombolles per caminar tot el que no
has caminat en tot l'any i per
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fer bici que si no la criatura
s'avorrix i la mare que la parit
(sense bici, és clar) dient-te que
busques llenya que la carn ja
està salà i hui és dia de torrà i
tu amb la gorra les ulleres de
sol la samarreta tota suada els
pantalons que a quina mala
hora me'ls he posat curts les
cames arrapades i les espardenyes (encara gràcies) amb
mitjons de cotó. O pot ser t'has
quedat a casa més sol que la
una amb aire condicionat o
sense que ni endesa ni iberdrola ni la mare que les ha parit i ja en van dos, quant de taco!
Modera't Paco- se'n fan càrrec
de res, amb una pila de llibres
per llegir o amb el despertador
sonant encara de bon matí...
Mireu, amics i amigues, que
voleu que us diga, siga com siga
Notícies Musicals us alegrarà la
vida.
I ara, en el poc espai que em
queda, deixeu-me que us diga
un parell de coses. S'acosta el
2005 i amb ell el 25 aniversari
de la Unió. Des dels inicis fins
ara moltes coses han canviat.
De ser un grapat de socis a serne centenars, de ser una Banda
a ser una Societat Musical amb
quatre grans seccions: Banda,
Banda Juvenil, Coral i Escola.
De ser un grup de persones
joves-adultes a tenir un gran
grup de gent jove-infantil...
Podrien dir-se moltes més
coses: del mestre que ens ajudà
nàixer, al mestre que ens ha fet
guanyar certàmens; d'una
revista esporàdica a una publicació consolidada; d'estar en
casa dels "pares" a ser independents amb casa pròpia... I
encara podrien afegir-se més
aspectes, i més i més... Tot això
què vol dir: que la Unió està
viva. On hi ha vida hi ha canvi,
evolució creixement i necessàriament conflicte. El conflicte no
és dolent. Allò dolent és no identificar-lo, no plantar-li cara i no
tractar de resoldre'l. És l'hora,
ara, de cara al 25 aniversari, de

fer una bona avaluació de tot
allò viscut, obris com un procés
reconstituent que ens permeta
afrontar 25 anys més amb un
balanç tant positiu com el que
crec que ara tenim.
I la segona cosa, unida a
esta, és que ja s'han acabat els
temps de total complaença. Cal
fer patent també la crítica constructiva, el disentiment, plantejar les qüestions que segons l'opinió de cadascú seria convenient tractar. I el butlletí de la
Unió se n'hauria de fer ressò.
Sempre ha existit la secció
d'OPINIÓ on s'han anat publicant els articles amb signatura
personal no de la Comissió de
Revista. Propose una secció: a
contrapunt, a contra pèl, a contratemps... on tinguen cabuda
totes estes aportacions constructives, noves idees, aspectes
a revisar, etc. Les pàgines estan
obertes i el llapis el teniu a
casa. L'idioma no ha de ser cap
problema: hi ha servei de traducció i correcció a la revista.
Vosaltres teniu la paraula.
Bones vacances, és el meu
desig.
Paco Blai
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ENTREVISTA

Alejo Pérez Lamata,

director de la Coral de la
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí

NCARA que l'entrevista que ara li fem a
Alejo Pérez Lamata
ens ubica en el director de la Coral de la Unió, la
història d'Alejo en la nostra
societat no comença en la funció que actualment té en ella.
"Jo pertanyia a l'Associació de Veïns del barri, concretament treballava en la
Comissió de Cultura, i va ser
dins d'ella on se'ns va ocórrer formar una Banda com
una activitat cultural del
barri i per al barri. Férem
una primera convocatòria,
l'any que ve farà ja 25 anys,
per a persones iniciades o
simplement sensibilitzades
per la música; i així va ser
com a partir d'un grup d'amics i amigues del barri
començaren els primers passos de la Unió, comptant amb

la direcció de
Xema, que era
un músic reconegut, que vivia al barri i
que es va il·lusionar
amb
aquest projecte
amb
nosaltres."
Però aquests
primers passos
no van ser els
seus primers
dins del món de
la música…
"Jo
vaig
estudiar intern 6 anys (dels 8
als 14 anys) en l'Escolania.
Allí, a banda de treballar la
veu i cantar tres hores diàries, vaig aprendre els fonaments dels meus estudis
musicals, 4 cursos de solfeig i
un conjunt vocal
al conservatori,
violí amb un professor de l'orquestra de València i primer curs
de piano. Al eixir
vaig
continuar
estudiant piano al
conservatori, i a
partir de que sorgira el projecte de
la Banda, també 4
anys de saxo.
Recorde que vaig
triar aquest instrument
sense
cap preferència
especial respecte
a altres."

Per tant Alejo formava part
de les primeres llavors que
donaren el fruit de la Unió,
encara que no ha estat formant part d'ella tot aquest
temps.
"La vinculació amb la Unió i
el contacte amb gent que forma
part d'ella no l'he perdut mai,
encara que la meua presència
com a músic va ser sols en els
seus inicis. Vaig tocar el saxo en
la Banda des dels 18 fins als 23
anys. També ajudava a Xema a
donar solfeig als majors que
començaven, i després donant
durant 2 anys classes de solfeig
i saxo als xiquets/es.
Naixeren les meues filles i
va canviar el meu temps i
ritme de vida, encara que he
de dir que als 26 anys vaig
formar part d'una orquestra
de ball fins als 31 anys,
també tocava tots els anys a
Falles amb amics d'altres
Bandes i vaig col·laborar en
algun concert a la Unió tocant
el baríton.
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gues de la Unió surt el
projecte de la Coral…
"Recorde que farà
aproximadament
6
anys, després d'un concert de la Banda de la
Unió, a la que vaig venir
a escoltar, es convocà
per iniciativa de Josep
Lluís Rodrigo, a la gent
interessada en formar
part d'un nou projecte :
la Coral. La meua dona i
jo anàrem a aquesta primera reunió. Valoràrem
que podíem començar
amb la meua ajuda,
sense director, perquè
comptava en els estudis
musicals que abans ja
he comentat."

Fa 9 anys vaig formar una
orquestra junt a Rosa, la
meua dona. Ara toquem fixes
a un saló de bodes i també
forme part junt a la meua
dona i les dues filles que tinc,
de la Banda del
Mercat de Castella,
que al estar prop de
casa i fer els assaigs
a les 9 hores, ens
anava molt bé per als
estudis de les xiquetes;
en
aquesta
Banda toque el trombó de bares, a banda
del saxo des de fa 4
anys. La meua filla
major, Alícia, ja ve a
tocar a la Unió
Musical l'Horta.
I també entre un
grup d'amics i ami4

I així l'experiència
musical d'Alejo s'amplia,
i comença a conèixer
més un altre instrument: la veu, millor dit,
la veu dels demés.
"Crec que la direcció
de la Coral, podria compararse a la d'una Banda, en la
mesura que considerem a les
veus com uns instruments
musicals. Ho fa més senzill el

que només comptem amb 4
tipus de veus, i per tant amb
4 partitures diferents, i no
amb la variació d'instruments amb que la Banda
compta. Però ho fa més difícil
la falta d'estudis musicals
dels membres de la Coral.
Encara que com a contrapartida a aquest fet, he de dir
que la seua col·laboració i
aprenentatge és molt gran i
que els problemes d'afinació
han sigut tan puntuals que no
es poden valorar com un problema."
La Coral començà essent un
grup d'amigues i amics amb
il·lusió, però ara és una realitat de la Unió, que a més va de
crescuda…
"Crec que hauran passat
unes 50 persones per la
Coral, i actualment podem dir
que comptem amb un grup
estable de 30 veus. La gent de
la Coral ha millorat molt al
llarg d'aquests anys. A més
de que ja anem tenint cada
vegada possibilitats de diversos repertoris, també s'aprofiten les classes que dona
Emilio, mestre de veu, que
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ensenyen
a
impostar la veu,
projectar-la, respirar
millor…
També jo note la
col·laboració
i
l'atenció de la
Coral quan presente un tema i
cante
el
que
seria cada veu,
les rectificacions
en els assaigs, i
fins i tot, i malgrat les obligacions personals,
també està l'estudi en casa,
fonamentalment
de les persones
que van incorporant-se, que han d'anar
adquirint el coneixement de
peces del repertori que no són
noves per al grup."
L'ambient de la Coral és de
responsabilitat, il·lusió i tranquil·litat…
"Treballem de forma participativa. La gent manifesta la
seua opinió sobre els temes
que cantem, també sobre les
actuacions en les que volem
participar. En general compartim la il·lusió per fer anar
creixent cada vegada més a
la Coral, però assolint el seu
present, i procurant no dur
un ritme que poguera desbordar les possibilitats de dedicació que ens deixen altres responsabilitats personals. Ara
estem en un moment en el
que podem apreciar nosaltres
mateixa l'evolució positiva
que hem viscut. Tenim major
seguretat en les actuacions
que fem, procurem fer més
matisos, interpretar millor…
En definitiva, procurem fer
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créixer en qualitat i quantitat
la Coral, però també procurem com he dit abans, no
marcar un ritme que no
poguérem continuar."
Alejo començà de director
provisional per veure si el
projecte quallava, però ara
podem dir que és el nostre
director de la Coral de la Unió.
"Em trobe a gust com a
director, tal vegada quan no
puc deixar d'assistir a cap
assaig o actuació, en algun
moment he de llevar-li temps
al treball o a la família, però
són pocs moments, en general
note que puc mantenir-lo.
M'agrada compartir el que sé
de música i aprendre més (ja
que he anat llegint i buscant
sobre la veu, nous temes de
repertori…). A més em trobe
molt a gust i reconegut entre
les persones que formen part
de la Coral"
I no es pot tancar una
entrevista que parla de passat

i present, sense conjugar l'altre temps del verb: el futur.
"La Coral té el desig d'anar augmentar gradualment,
tant en persones com en
repertori. Volem continuar
participant en actuacions de
bodes, que donen diners a la
Unió, i a més en festivals amb
altres corals. En aquest sentit
un dels projectes que parlem
amb més il·lusió és la possibilitat de fer algun intercanvi
amb viatge i convivència; a
més de fer eixides lúdiques
algun cap de setmana."
Crec que Alejo té motius per
a confiar en els productes que
pot donar l'amistat i la complicitat per un projecte compartit. Amb un grup d'amigues i amics formà part dels
primers passos de la Banda,
que ara té una plantilla de 90
músics, i també de la mateixa
manera començà els primers
passos de la Coral, que ara,
amb 30 veus, ja parla de fer
intercanvis… Moltes gràcies!
■
Inma Coscollà Girona
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A Madrid de tot cor

Perquè estimem la pau, estem cantant...
Perquè estimem la vida, estem cantant...
Perquè estimem la llibertat, estem cantant...
Perquè no ens agraden les guerres, estem cantant...
Perquè no volem, mai més, cap terrorisme, estem cantant...
Perquè la violència, vinga d'on vinga, sempre genera violència, estem cantant...
Perquè avui podem començar a canviar el món, estem cantant...
Perquè som uns somniadors, estem cantant...
Perquè els somniadors han canviat la història, estem cantant...
Company, companya, dona'm la mà i cantem junts...
Companya, company, dona'm la mà perquè un altre món és possible!
V. Rozalen

A

MB aquestes paraules
recitades
amb
la
música musitada del
"Dona nobis pacem",
vint-i-set cors, vuitcentes veus, mostràrem com
millor sabem fer un respectuós
i emotiu recordatori a les victimes de l'11 de març de
Madrid. La Reial Parroquia dels
Sants Joans de València va acollir, el propassat 25 d'abril, un
concert homenatge organitzat
per la Federació de Cors de la
Comunitat Valenciana i al qual
la nostra Coral L'Horta hi va
participar.
Impressionant! Emocionant!
Impactant! pensàvem tots els
que hi érem. Realment una
experiència inoblidable.
No cal dir la ràbia continguda que, aquest fet de barbàrie,
havia acumulat als nostres
cors. No cal recordar el dolor
de les famílies, els amics, els
madrilenys i tots, en general,
davant tal acte de violència.
Per aixó no dubtàrem en participar en esta convocatòria i
acudírem a manifestar la nostra solidaritat amb tots els
6

afectats -en
realitat, tots
hem
estat
afectatsi
poder cantar, al igual
que
el
Raimon,
"nosaltres
t a m b é
diguem NO,
nosaltres no
som d'eixe
món!"
Erem tantes corals les que vullguerem
estar presents que, tinguérem
que distribuïr-se en cinc agrupacions. Es triaren per a aquestes, noms tant significatius
com: "Santa Eugenia"; "El
Pozo"; "Atocha"; "Villa de
Madrid" i "Colegio Ciudad de
Valencia", els noms dels nuclis
més afectats. A cadascuna de
les agrupacions els distints cors
interpretaren amb molta emoció, tres cants. No es podria
valorar quina de les actuacions
ens agradà més, totes les
cançons eren de tothom i eren
meravelloses perquè venien de
veus germanes.
Nosaltres cantàrem -retrérem el nostre particular homenatge- junt als cors de la
Canyada; L'Eliana; Allegro de
la ONCE de València i el de
Bonrepòs i Mirambell. Interpretàrem "Rossinyol", "Dona
dona" i "Contigo en la distancia".
Entre tots els cants,destacà
una de les obres interpretades:
"Dolore in cuore" de Esther
Fito. Una peça composta des
dels sentiments que produïren

els fets d'aquest maleït dia.
Amb el subtítol de "cançó per
les víctimes de Madrid", este
cant recordava el dolor sentit
per tots aquells que havien dit
no a la guerra, enyorant la
cerca de llibertat i manifestat
la seua solidaritat.
I com que no podia ser d'altra manera, per finalitzar
ferem tres cants comuns.
Imagineu, vuit-centes persones
unint les seues veus, els seus
esforços, el seu clam ...
Imagineu
d'altres
tantes
omplint l'església-auditori amb
un respectuòs silenci. El director David Gonzalez donà la
entrada al "Signore delle
Cime" de Marzi que sonà
majestuòs; tot seguit "l'Ave
Verum Corpus" de Mozart el
qual elevà l'emoció de l'
ambient, i per tancar, el "Cor
d'esclaus" del Nabucco de
Verdi.
Experiències com aquestes
t'omplin i et fan sentir prop de
la gent, l'esforç dels assajos
varen
restar
oblidats
quan
començà l'actuació.
Però, per una
altra banda no
podem deixar de
relatar
"les
bambalines" del
acte. I es que
foren,
també,
tant gratificants!
Per tal de conjuntar les veus
dels quatre cors
que
actuàrem
junts, haguérem
d'improvisar un
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"auditori". L'organització ens
adjudicà les escales del Mercat
Central, davant la Llotja.
Començàrem a cantar... Primer
un director, Vicent Ros, després
d'altres: Juli Hurtado i com no,
Alejo Perez. Tot començà com
un repàs dels cants de l'acte, i
poc a poc, aquest improvisat
escenari va esdevindre una
actuació popular al carrer. Gent
aturada. Aplaudiments en acabar les interpretacions i el sentiment de compartir espai,
veus, cançons, coreografies i
sentiments. Els prolegomens
del concert-homenatge varen
aconseguir un clima de veritable germanor entre tots nosaltres. De tal forma, que allò que
acabà com un important gest
de manifestar el nostre pesar,
va aprofitar per crear un
ambient de solidaritat entre els
membres de les corals. Tornem
a dir-ho, una vesprada impressionant!
Esperem que la bogeria de
les guerres i les seues conseqüències no siguen capaces de
destroçar l'harmonia de viure i
de demostrar dia a dia una
capacitat de crítica i solidaritat
amb la gent que ens envolta.
Nosaltres també ens sentírem madrilenys, aquell 11-M.
Nosaltres també hem cridat NO
a l'odi. Nosaltres també manifestem amb les nostres cançons
la
possibilitat
d'un
món
millor.■
Angels i Joan

A COR OBERT

Aparent rivalitat

E

L dilluns que començàrem a assajar "El
día que me quieras"
els baixos estàvem
contents: passaven els compassos i la melodia era nostra. Per
fi, el triomf del gregari -pensàvem mentre afinàvem la veu
amb caramels de mel i mentaSe vestirà de fiesta, con su
mejor color......
Els quatre baixos del cor
aguantàvem l'aire en la panxa
(com ens ho havia dit Emilio, el
professor de cant), relaxàvem
mandíbules, posàvem boca de
peix i el que fora necessari per
traure el millor de les nostres
veus. Fins i tot, els tenors que
són els que sempre es llueixen,
havien de fer l'acompanyament mentre
els
nostres
sons volaven
entre la pols
de l'aula de
música
del
Ramiro,
el
lloc d'assaig
del
cor,
i
allargàvem
la melodia el
que podíem
p e r q u è
sopranos
i
contralts
havien
de

mantenir la nota fins que
nosaltres acabàrem la frase:
Y un rayo misterioso hará
nido en tu pelo..... Que bonic!
A gaudir mentre dura la
cançó! Siguem els reis per un
dia! Que el gregari guanye l'etapa d'avui! Que la tasca del
defensa central es veja recompensada amb un magnífic gol
de cap! Donem una oportunitat
al greu, al gras, al lirisme del
bombardí i la tuba (veure nº 17
del "Notícies Musicals" de
febrer de 2004) Visca els quadres de Botero, que permet
lluir també als que no tenen (ni
mirant-los
de
cantó)
els
patrons dels antics grecs.
- Bum, bum, bum, bum,
bum, bum, Bella Lola
Bum,
bum, bum, .........
- A veure si s'aprenem la
lletra! -les contralts es giren
cap a nosaltres per a fer-nos
broma-.
És un altre dilluns, un altre
assaig, més comú, més quotidià.
- Bum, bum, bum, .........
Com sempre, ací estem
nosaltres, els baixos, per a fer
el ritme, l'acompanyament.
Això sí, encantats i feliços, que
el cor ha sonat avui com els
àngels, també gràcies a la nostra aportació, encara que
sabem que demà haurà d'eixir
en premsa la foto dels tenors.
Su lindo talle luciendo va.....
Salvador Vicent Benlloch i Gascó
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Entitats

CENTRE MUNICIPAL D'ACTIVITATS PER A
PERSONES MAJORS SANT MARCEL·LÍ
La

construcció

del

Centre Municipal

d'Activitats per a Persones Majors constituí la
culminació d'una de les aspiracions prioritàries
de l'Associació de Veïns i dels habitants del nostre Barri.
Amb este objectiu es realitzaren múltiples
entrevistes amb les autoritats per tal que aquesta
il·lusió es convertira en realitat, i fou
l'Ajuntament de València qui es feu càrrec del
projecte i de la realització per a que açò es dugués
a feliç termini.
Així, el 29 d'agost de 2001 ens visitaren
representants de l'Ajuntament per mostrar-nos el
projecte del que anava a ser el Centre. A l'octubre
es convocà als veïns del Barri a una reunió a la
seu de l'Associació de Veïns amb l'assistència de
la regidora de Benestar Socials i Integració, Marta
Torrado, i les arquitectes encarregades de la realització del projecte per a exposar el disseny i
recaptar les opinions dels assistents. Poc després
s'iniciaren les obres que culminarien amb la realització d'uns esplèndids locals per a gaudi i
esbargiment de les persones majors del Barri.
Amb data 4 d'abril de 2003 es formalitzà la
seua constitució i el 15 d'eixe mes l'Alcaldessa de
València, Na Rita Barberà Nolla, inaugurava oficialment el Centre, amb la satisfacció de nombrosos veïns que assistiren a l'esdeveniment i que
constitueix un dels edificis emblemàtics del Barri,
situat al carrer Salvador Perles.
El Centre consta d'un edifici de quatre plantes,
de les quals la planta baixa i la primera planta,
ambdues climatitzades, són per a ús i gaudi de les
persones majors; la tercera planta està destinada
per a oficines del Centre Social, i la quarta per a
activitats polivalents a la que poden accedir totes
les entitats del Barri.
S'han desenvolupat vàries activitats en la
curta vida del Centre, com concursos de truc i
dominó; s'ha celebrat, del 6 al 15 de novembre,
una exposició de pintura de Ramón Martínez
Muria, i el 16 de desembre l'audiovisual "Paisaje
urbano" del nostre soci José Gea; ha actuat en
dos ocasions, 20 de juny i 19 de desembre, la rondalla El Calvari, de Benicalap. La Delegació de
Viatges ha tingut una activitat intensa realitzan
vàries excursions d'un dia per diversos punts de
la Comunitat Valenciana i comunitats limítrofes,
realitzant viatges itinerants de set dies a
Cantàbria i a Galícia.
La col·laboració del Centre en els actes
commemoratius del 50 aniversari de la fundació
del Barri van a consistir en la celebració i organització d'uns concursos de jocs de taula: escacs,
dominó, parxís i truc en els quals hi poden participar tots els veïns i veïnes del Barri, invitant a
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participar en ells a les entitats culturals i al barri
en general, mitjaçant cartells anunciadors dels
concursos. El lliurament de trofeus i diplomes se
celebrarà en una vetlada cultural amb un programa de teatre, poesia, música, humor i la presentació del llibre de poesia clàssica "Mis versos" del
que sóc autor. En la sala polivalent tindrà lloc
l'exposició de fotografies del bari "San Marcelino,
ayer" de José Gea, i l'exposició d'una selecció de
dibuixos d'alumnes de col·legis del barri.
Volem aprofitar l'oportunitat que ens brinda
esta publicació, per a expressar el nostre agraïment a l'Associació de Veïns per l'esforç altruista
i magnífic que han realitzat per a que este Centre
siga una esplèndida realitat, així com a les distintes persones i entitats comercials i financeres del
barri que ens han recolzat desinteressadament en
la nostra tasca, amb la satisfacció de què en un
futur nous veïns del barri gaudisquen d'estes instal·lacions quan els arribe l'hora de la seua honrosa jubilació laboral. ■
JOSÉ GARROTE MUÑOZ
Vocal de Cultura

CLUB DE CÓRRER "MURCIELAGOS"
SANT MARCEL·LÍ. VALÈNCIA
El setembre de 1993 va nàixer en el nostre
barri, de la mà d'uns pocs valents, un modest
club d'atletisme, entenent aquest en un sentit
popular i no d'èlit, tot i que en alguns moment va
arribar a tenir prop de 150 atletes.
El nostre club va nàixer per tal de donar acollida a tot aquell que volgués posar-se unes sabatilles i fer exercici sa; a més a més, aquesta pràctica et permetria conéixer a moltes persones, "fer
amics", en aquest cas, a l'empara de l'esport.
Tomàs Rivas Ruíz, juntament a Gorgonio
González i la seua dona, a més d'Ernesto Sánchez
(ja fallit), foren els principals promotors i executors del projecte.
Es va iniciar amb 9 socis, tots ells del barri,
però en poc de temps la plantilla es va ampliar, i
entraren nous atletes de distints punts de
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València i els seus voltants. Gràcies al gran número de corredors, i també a la publicació de la
revista d'atletisme popular NOU-PINDAR, que
corria paral·lela a la vida del club, de la mà del
seu director Tomàs Rivas, el nom de
"Murcielagos" SANT MARCEL·LÍ ha recorregut
tots els racons de la Comunitat valenciana i els
seus voltants, com ara Almeria, Múrcia, Teruel,
Albacete, Sevilla, Gijón, Barcelona, Madrid, etc...
El moment àlgid del club es va donar quan va
organitzar el 1r Gran Fondo Sant Marcel·lí (14
kms.) en febrer de 1997, però a causa de la
manca de finançament no va poder repetir-se ja
més. El nostre club ha hagut de buscar-se la vida
a base de les quotes dels seus afiliats i amb la
venda de loteria. En cap moment ha tingut el
recolzament de cap altra entitat, pública o privada, que col·laborara amb el seu manteniment. En
els primers anys de vida s'intentaren mantenir
seccions de xiquets en diverses categories, però
no es podien consolidar per manca de recursos
humans i sobretot econòmics.
Mai ha disposat de cap local social on celebrar
reunions i altres actes socials de l'entitat, amb la
qual cosa les reunions de la Junta Directiva i les
Assemblees Generals s'havien de fer en locals
públics, sobretot en els bars dels voltants, la qual
cosa ens impedix moltes vegades la realització de
reunions i el manteniment de llaços d'unió tan
necessaris en aquest tipus d'associacions.
En aquests moments el club no passa pels seus
millors dies, ja que el número de socis ha baixat
considerablement, al voltant de 35, i la participació en carreres no és molt nombrosa.
El Club Murcielagos col·labora econòmica (dins
de les seues possibilitats) i humanament junt a
l'Associació de Veïns i el club A l'Abast en la
Volta a Peu a Sant Marcel·lí que se celebra durant
les festes de setembre.
De moment estem un poc "dormits", però
esperem "despertar" prompte per a seguir portant el nom del barri pels diversos indrets de la
nostra geografia. ■
València, 9 de gener de 2004.

ASOCIACIÓN MUJER Y CULTURA
Un curs de Graduat Escolar fou l'impulsor d'esta associació, fa ja més de deu anys un grup de
dones que participava en l'esmentat curs decidiren constituir-la amb l'ajuda i l'estímul d'una de
les seues professores. La seua finalitat, com ve
reflexat als seus estatuts, és aconseguir que les
dones que la composen intenten superar-se dia a
dia, no solsament quant a cultura i formació es
refereix, sinó en activitats lúdiques que ajuden en
la majoria de les ocasions a reafirmar-se i a guanyar seguretat en si mateix. Els locals on es realitzen les activitats han anat canviant amb el temps,
al principi les aules es compartien amb els alumnes de l'EPA i a l'augmentar la demanda d'espai

se compartiren aules amb l'escola d'educands de
la Unió Musical. En l'actualitat, la majoria de les
activitats es duen aterme en un aula multiusos de
l'edifici que la Regidoria de Assumptes Socials té
al costat del Centre de Salut de Sant Marcel·lí.
Durant tot aquest temps s'han realitzat multitud de tallers com autoestima, escritura creativa,
ioga, anglés i un llarg etzétera d'activitats.
En el present curs s'han posat en marxa quatre tallers:
Taller de teatre: en este taller, a més de llegir i
memoritzar els textos, que és un exercici que agilitza la ment, se'ns convida a transmetre els nostres sentiments a través dels personatges que
interpretem, açò ens ajuda a reafirmar-nos com a
persones i a confiar en nosaltres mateixes.
Taller de reflexologia: este taller alterna la
reflexologia i el ioga. La primera és una terapia
natural que se basa en l'existència d'àrees reflexes als peus, la seua estimulació mitjançant un
massatge harmoniós constant i fluid es projecta a
la zona del cos desitjada, millorant la seua funció.
Taller de Tai Chi: mitjançant moviments lents i
harmoniosos associats al manejament de l'energia
s'aconsegueix la perfecta combinació que dona lloc
al Tai Chi. Són exercicis subtils, harmoniosos i
amb poca exigència muscular que ens ajuden a
controlar l'estrés, l'ansietat i a paliar les consequències d'algunes dolències com l'artrosis.
Taller de lectura: en este taller tras la lectura
dels llibres recomanants es realitza una posada en
comú i s'analitzen els diversos continguts i opinions dels participants. ■
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La Setmana Gran

LS dies 3, 4, 5 i 6 de juny constituïren
la "Setmana Gran del 50 aniversari"
significant que estem al bell mig del
2004, a la meitat del recorregut, perquè les celebracions que començaren el 8 de
gener de 2004 continuaran fins el 8 de gener
de 2005 completant el cicle anual.
Cadascun d'estos dies tenia un motiu central al voltant del Barri i la seua història. Així
el dijous 3 de juny es va retre homenatge a D.
Marcelino Olaechea, qui, sent arquebisbe de
l'arquidiòcesi de València, fundà el nostre
Barri. Sobre les 19:30h. al voltant d'un centenar de veïns i veïnes del Barri s'aplegaren a la

Catedral a la capella de Sant Tomàs de
Villanueva on està enterrades les restes de D.
Marcelino, mort en 1972. Unes paraules de D.
Juan José Picó, rector de la nostra parròquia,
i de D. Juan Pérez, degà de la Catedral, centraren l'acte i feren una semblança de l'homenatjat, respectivament. Tot seguit es feu una gran
ofrena floral per diverses entitats del barri que
envoltà per complet la tomba de l'arquebisbe.
Acabada l'ofrena, els veïns es dirigiren a la
plaça de l'Arquebisbe on es troba el monument
erigit a l'arquebisbe salesià. Allí, Vicent Soler,
en representació de l'Equip Coordinador del 50
aniversari posà de relleu el tarannà de D.
Marcelino Olaechea, a qui la manca d'habitatges i sobretot la riuada de 1949, li van fer
prendre una decisió ferma en la recerca d'una
solució al problema de l'habitatge. Així nasqué
el nostre Barri. A l'abril de 1954, Moisés Pérez
i Maruja Lamata ocuparen la primera vivenda.
Data que ha marcat l'efemèride que celebrem.
Després vindrien més blocs, les escoles, el temple parroquial, etc., etc. I acabà dient Vicent
Soler: "Volem donar-li les gràcies per haver
pres la decisió de facilitar-nos una casa allà al
sud de la ciutat, un lloc geogràfic que el temps
ha demostrat que amb unió i constància, no ha
sigut, no és cap impediment per a viure amb
10
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dignitat, i per a la creació de llaços de convivència i solidaritat".
Eixe mateix dia a les 22:30 al Saló Parroquial
es va representar l'obra “Hablando claro" pel
grup de teatre de l'associació Mujer y Cultura i
dirigida per Amparo Vayá. Aquest muntatge
està composat per vàrios fragments de diferents
obres i alguns monòlegs. Fou una posada en
escena fresca, crítica i divertida. Passàrem una
bona estona. Endavant i fins la propera.
El divendres 4 de juny fou el dia del veí associat o dia de les entitats. Al voltant de les 21 h.
es feu a la Plaça un senzill acte per retre un
càlid homenatge d'agraïment a totes les persones que han format d'alguna de
les moltes associacions del Barri,
pel temps dedicat a tirar endavant els seus projectes col·lectius. Felicitar tota aquella gent
que amb la seua abnegada entrega i disponibilitat han anat
donant vida al Barri. Tots en
coneguem a persones així, en la
Unió n'hi ha un bon grapat.
Aquest acte volia fer palés el convenciment que Sant Marcel·lí és
el Barri que és, té el tarannà que
té, gràcies al treball de les entitats que han hagut i que hi ha.
Un representant de totes i cadascuna de les entitats del Barri, agrupades en tres blocs (socials,
esportives i festivo-culturals), pujaren a l'escenari i reberen l'aplaudiment agraït del públic
congregat. Música, gestos i símbols plens de significat ompliren l'acte. El sopar de germanor
que tot seguit es feu i la música de dolçaina i
tabalet arrodoniren aquella "nit societària".
El dissabte 5 de juny, dia del veí, apuntà l'alba amb un festival de jocs tradicionals valencians al carrer i amb la celebració del segon
aniversari del Parc de la Rambleta. A la mateixa hora, a la plaça de l'església, sota un sol de
justícia, es feia un Festival d'Aeròbic. Per la
vesprada a les 19:30 es feu una missa solemne
on s'interpretà el Cant a Sant Marcel·lí.
Seguidament el sopar popular a la plaça i la
música de revetlla de la nit, donaren compliment al programa. Molta gent i bon ambinet.
El diumenge 6 de juny, dia d'homenatge i
record als pioners, era el gran dia esperat
sobretot per la gent de la Unió, perquè hi havia
un concert a càrrec de la nostra Banda, amb
una peça especial: una mena d'himne al Barri
composada per Juan Carlos López Luján. Però
d'açò ja no us en parlaré, simplement llegiu la
pàgina següent i ja voreu. ■
Paco Blai
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Concert de la Unió

EIXEU-ME que faça
una crònica atípica
d'un concert de la nostra Banda. No vaig a
parlar-vos de les peces que tocàrem, ni dels assaigs (difícils perquè estàvem en l'època dels
exàmens i costava poder assistir a ells)… però com que una
finalitat d'aquestes cròniques és
que quede constància dels nostres concerts, i així tinguem
escrita la nostra història, doncs
al final us deixe un requadre del
programa que férem al concert.
Vull utilitzar aquest concert
com una metàfora on en el present es creuava el passat i el
futur, uns dels sentits, pense, de
la celebració d'aquest 50 aniversari.
Celebrem 50 anys perquè existim, perquè
som barri, perquè fem activitats col·lectives
que generen cultura, convivència, denúncia,
reivindicació… tenim un present col·lectiu.
Però és evident que aquest present és fruit
de la consolidació de molts anys d'història del
nostre barri en aquesta línia de convivència, de
fer cultura, de reivindicació... I aquest present
ens pot fer pensar i desitjar que també en
aquesta línia tenim un futur.
Al concert del dia 6 de juny, entre el nostre
públic incondicional hi havia moltes persones
majors, que quan Paco Blai, el nostre presentador, parlava de la història del barri, dedicava
aquest concert als nostres majors, assentien
amb el cap, amb el seu somriure, amb la seua
mirada… hi havia persones entre el públic que
tenien molta història en el nostre barri, fins i
tot, havien sigut dels primers que el poblaren.
Però també al concert hi havia molta gent
jove i menuda, gaudint de la música i celebrant
els 50 anys de barri, que ells i elles no havien
viscut .
I a més com una metàfora de futur en el
nostre concert estrenàrem una peça : "Concert
per a trompeta" amb un solista jove i
excel·lent: Javier Pérez Zorio. El recorde de
menut quan va començar en la Banda, com a
altres músics l’he vist crèixer en ella, relacionant-se i divertint-se amb la música, també
coincidint amb ell al Conservatori de Catarroja
i parlant d'estudi i assaig… Ho va fer fenomenal! En un concert que celebrava la història, ell
era present i futur.
I també estrenàrem "Sant Marcel·lí 50

anys" peça composada per Juan Carlos López
Luján, el nostre director de l'Escola
d'Educands i de la nostra entranyable Banda
Juvenil ("La Bandeta"). A ell també el recorde
de molt jove quan jo comencí fa més de 15 anys
a la Banda, també l’he vist crèixer i fer-se el
músic que avui és. Va composar "Sant Marcel·lí
50 anys", una peça que ha nascut per la celebració d'aquest cinquentenari, i que pot convertir-se en l'himne del nostre barri, per què
no? Al concert va agradar i totes les persones
que estàvem allí la celebràrem. Moltes gràcies
Juan Carlos per aquest esforç individual per a
una celebració col·lectiva.
Va ser un bon concert (malgrat la dificultat
de l'assistència als assaigs dels músics i l'esforç "a contracorrent" del nostre director
Miguel Morellà. Com sempre, moltes gràcies!)
Va ser també una trobada en el present del
passat i del possible futur.
Va ser una bona manera de celebrar 50
anys: Som ara perquè hem sigut abans… i celebrem el que som perquè tenim motius per a
pensar en el futur. ■
Inma Coscollà Girona
PROGRAMA DEL CONCERT
“50 aniversari, Barri Sant Marcel·lí (1954 - 2004)”:
PRIMERA PART: Concert Prelude de Philip Sparke,
Elisabeth de Michael Kunze - Sylvester Levay i Concert
per a trompeta d’Alexander Arutjunian (trompeta solista: Javier Pérez Zorío).
SEGONA PART: La tempesta perfecta de James Horner,
Danses guerreres del Príncep Igor d’Alexander Borodín i
“Sant Marcel·lí 50 anys” de Juan Carlos López Luján.
Direcció: Miguel Morellà Asins.
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Concert del cinqué aniversari

P

ER a celebrar el cinquè aniversari de la
nostra Banda Juvenil
havia d'elegir-se un
marc adequat i, per descomptat, què millor que fer-ho en el
Palau de la Música. D'esta
manera, el 7 de març vam ser
convocats els socis i les famílies dels músics, per a gaudir
d'este especial concert. No obstant, les previsions van ser
sobrepassades: la Sala Joaquín
Rodrigo es va fer xicoteta per a
albergar a tots els concurrents.
En esta oportunitat el programa que ens va oferir la
Banda Juvenil va estar compost per les següents obres: el
pas-doble "Caridad Guardiola"
de A. Carrilios, "Baghira" de
Ferrer Ferran, "La Bella i la
Bèstia" d'Alan Menken, "El
millor dels Beatles", "Caravan" de D. Ellington i J. Tizol,
"Smoke on the water" de Deep
Purple, "The Simpsons" de
Danny
Elfman,
i
"John
Williams in Concert".
Especial menció cal fer d'esta última obra per a Saxòfon i
Banda, en la que Jordi
Calatayud es va exercir com a
12

Núm. 18 - JUNY 2004

solista. Respecte d'això, Jordi
ens va comentar sobre la mescla d'emoció i inseguretat que
va sentir quan el director li va
assignar el paper. "Era una
responsabilitat important, primer amb Juan Carlos, però
també amb tots els companys
de la Banda, per això vaig
haver d'augmentar les hores
d'estudi". També li vam demanar una avaluació d'esta experiència "Per a ser la primera
vegada, no va estar malament.
Van fallar algunes coses pel
nerviosisme
del
moment:
mesura d'algunes notes, em
vaig accelerar en algunes
parts. Ara ho afrontaria més
tranquil:
augmentaria
les
hores d'estudi per a tindre més
confiança. Crec que el tocaria
millor".
En este concert també van
debutar 14 nous músics(ques)
que, a pesar del curt temps
passat des de la seua incorporació, van complir correctament la seua missió. Quan els
vam preguntar què van sentir
quan se'ls va invitar a incorporar-se a la Bandeta, els seus
ulls delaten l'emoció del record

"Tenia moltes ganes d'entrar",
"Vaig sentir molta alegria",
"Va ser molt important per a
mi". Lucía Val ens diu: "Des
que vaig entrar a la Bandeta
sent que sé més de música i del
meu instrument", opinió que
és compartida per José Luis
Gómez i per Laura López.
Respecte a què van sentir quan
va acabar el concert i van
escoltar l'aplaudiment del
públic, ens van dir: "Em vaig
sentir feliç. Ja no tenia nervis
perquè va eixir bé, jo vaig sentir que va eixir bé" (Lucía).
"Se me va llevar el nerviosisme i em vaig sentir bé" (José
Luis).
Nosaltres, des d'estes pàgines, desitgem expressar la nostra felicitació al director i a
cada u dels integrants de la
Banda Juvenil per haver-nos
fet disfrutar, una vegada més,
d'un concert de bon nivell, a
pesar de l'escàs temps que van
tindre per a preparar les
obres. Així mateix, encoratjarlos perquè continuen en esta
bella tasca de compartir i fer
música. ■
Ximena Ortega F.

BANDA JUVENIL

Cinc anys, cinc opinions
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Hem volgut conéixer l'opinió de cinc membres representatius de la nostra Unió Musical respecte de
la Banda Juvenil. Per la qual cosa, els vam sol·licitar que ens mencionaren alguns aspectes que consideren rellevants o positius, així com aspectes que podrien millorar-se de la Banda Juvenil. A conPer Ximena Ortega
tinuació us oferim les seues respostes.
MIGUEL
HERNÁNDEZ
FERRER, President de la
UMLH
Des del punt de vista
acadèmic,
la
Banda
Juvenil és una activitat
necessària per al desenvolupament musical dels
alumnes de l'Escola. En
ella adquirixen una responsabilitat que els motiva
a seguir estudiant. D'altra
banda, és una instància de
convivència i de preparació per a la següent fase,
que serà la incorporació de molts
d'ells a la Banda de la Unió
Musical. És una forma de conéixer la dinàmica que es trobaran
més endavant.
Seria positiu poder comptar
amb la infraestructura adequada
per a un millor desenvolupament
dels assajos, ja que això redundaria en l'obtenció de millors
resultats.
També seria bo poder realitzar un altre tipus d'activitats,
però per a això és necessari que
els pares s'involucraren més.
MIGUEL MORELLÁ ASINS,
Director de la Banda de la UMLH
La Banda Juvenil permet que
els alumnes es relacionen més
directament entre ells. Gaudixen
d'una labor en equip i es motiven
per a aconseguir objectius a curt
termini. Se’ls "inculca" una disciplina de conjunt, en la qual cada u
d'ells és una dent de l'engranatge
sense el qual el sistema no funciona. Açò és molt important, perquè
quan passen a la Banda ja tenen
un aprenentatge que els permetrà
afrontar un repertori de major
complexitat. La seua incorporació
a la Banda Juvenil els permet anar
passant des d'una posició d’iniciació a altres cada vegada més protagòniques, fins i tot a ser solistes.
I cada u d'ells hauria de tindre
la il·lusió d'algun dia arribar a
tocar eixa peça de solo, de l'estil
que siga.

necessari que la gent es
crega la idea d'una banda
juvenil. Açò podria aconseguir-se buscant participar
en certàmens o festivals
amb altres bandes juvenils
per a despertar un major
interés.

Suggeriment: que en el repertori s'inclogueren més pasdobles i xarangues. Així, quan
arriben a la Banda, estaran
millor preparats per a eixir al
carrer.
JUAN CARLOS LÓPEZ LUJÁN,
Director de la Banda Juvenil
La gent que està estudiant
individualment també necessita
tocar coses en conjunt per a
trencar la monotonia que suposa
l'estudi de l'instrument, i esta
possibilitat els les brinda la
Banda Juvenil. És també una
instància per a comparar el seu
nivell respecte dels altres, la
qual cosa els pot ajudar per a
superar-se. Així mateix permet
que la gent vaja començant a
prendre contacte amb el que és
una banda, amb el llenguatge de
les partitures, amb els signes
musicals que apareixen en els llibres però que es passen per alt.
Quan s’aprén realment és quan
es practica. Quan es treballa
individualment, l'afinació és
quelcom relatiu, que es passa
per alt la majoria de les vegades.
Al tocar en conjunt es percep la
importància que té.
Com a aspecte a millorar,
mencionaria que hi ha gent que
ve només per tocar en la Banda
Juvenil, que queda molt bonic de
cara a la galeria, però que no
estudien les partitures, no es
prenen seriosament el treball. És

CARLOS YAGO GIMÉNEZ, pare d'una música de
la Banda Juvenil
Vaig assistir al primer
assaig en què va participar
la meua filla i des d'aquell
moment he vist una evolució que
ha sigut espectacular. Crec que
ací no es valora el mèrit que té.
Si estiguérem en Holanda o
Bèlgica, la Banda Juvenil eixiria
en tots els mitjans de comunicació. D'altra banda, destacaria la
paciència de Juan Carlos, perquè
jo, al tercer dia, hauria tirat a la
meitat. També destacaria l'elecció del repertori, el qual es adequat per a l'edat i el nivell dels
músics.
Com a aspecte a millorar, crec
que hauria de tindre una projecció més cap al carrer, la qual
cosa agradaria als xics i xiques.
També m'agradaria vore una
actuació de tots junts: Banda,
Bandeta i Coral.
LAURA NAVALÓN ONDOÑO,
clarinetista de la Banda Juvenil i
de la Banda de la UMLH
Destacaria que en la Bandeta
hi ha molta camaraderia, que les
relacions entre els músics són
molt bones. D'altra banda, el
Director és molt simpàtic amb
els alumnes, els ajuda i els dóna
motius perquè confien en ell. Tot
això a banda que la Banda
Juvenil té un bon nivell musical.
Entre els aspectes a millorar,
un d'ells és el lloc d'assaig; tant
de bo poguérem tindre prompte
l'auditori. A més, en comptes de
fer un assaig a la setmana caldria fer-ne dos, d'esta manera
els concerts eixirien millor.
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P

ER a la gent de Sant
Marcel·lí,
este,
el
2004, és un any especial,
doncs
estem
immersos en la celebració del
50 aniversari de la creació del
Barri. I el proper 2005 celebrarem el 25 aniversari de la fundació de la Unió Musical
L'Horta. I per si això no era
prou, ara, al bell mig de totes
aquestes efemèrides la filleta
menuda, la nineta dels ulls, fa
els 5 anys. Aquesta data no
podíem
deixar-la
passar.
S'havia de celebrar com pertoca: fent música. Per això tots
ens aplegàrem a la Sala Joaquín
Rodrigo del Palau de la Música,
per celebrar el V aniversari de
la Banda Juvenil de la UMH de

Sant Marcel·lí, coneguda familiarment entre nosaltres com la
Bandeta.
"La Bandeta" per l'edat dels
seus músics i músiques, però en
absolut és bandeta "diminutiva" ni per la qualitat de la seua
música, ni per l'excel·lència de
la seua interpretació. La nostra
Banda Juvenil és una gran
banda, que poc a poc, passet a
passet va fent la seua història.
Vegem els seus orígens.
Aquesta formació musical
sorgeix com a idea d'una assignatura de conjunt instrumental
dins de l'Escola de Música de la
Unió. A l'octubre de 1998
comencen els primers assaigs,
els quals es realitzaven en una
aula de l'escola i els seus inte-
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grants no eren més
de 20 músics. En el
Concert de Nadal
de la Banda d'eixe
mateix any (28 de
desembre de 1998)
es presenta oficialment
al
Barri
interpretant el pasdoble
Francisco
Bravo.
Malgrat que no
va nàixer amb
vocació de ser una
banda juvenil, des
d'aleshores, pel mateix interés
dels alumnes, la Bandeta ha
seguit treballant de la mà del
seu director Juan Carlos López
Luján. "Per a donar suport als
alumnes de l'escola, al principi
es va recórrer a la
gent més jove de la
Banda, on ocupaven papers segons
i tercers. A la
Banda Juvenil passaren a ocupar els
primers faristols",
ens
diu
Juan
Carlos
El camí recorregut ha estat llarg i
progressiu: ha participat en diverses
audicions
de
l'Escola de Música,
també en concerts al costat de
la Banda de la Unió i finalment
tota sola com a Banda Juvenil
ja ha escrit pàgines memorables. I això és el que farem:
seleccionar algunes d'eixes pàgines memorables
que,
efectivament, estan a
N o t í c i e s
Musicals, i a través d'elles refer
la història de "La
Bandeta".
Així "El diumenge 23 de
maig de 1999 la
UMH
de
St.
Marcel·lí va celebrar un concert
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dintre
la
XX
Campanya
Retrobem la Nostra Música, (...)
el fet més destacable fou la
intervenció de la "BANDETA",
la Banda Juvenil de la Unió
Musical, en la primera part del
concert interpretant el pasdoble FRANCISCO BRAVO i l'obra del mestre Ferrer Ferran
CANTO A LA PAZ" (NM-3 pàg.5
i 7).
En l'Assemblea General de la
Unió del 9 de març de 2000,
Juan Carlos López deixa
constància oficial de l'existència del nou grup, quan manifesta: "A parte de las classes de
solfeo e instrumento se ha
incorporado la asignatura de
conjunto instrumental, donde
los educandos aprenden a tocar
en grupo y que todos conocemos
con el nombre de "Bandeta",
que tiene sus ensayos parciales
los miércoles a las 20 h. y los
ensayos generales los sábados a
las 12:30 h. Intentando así preparar a los que serán grandes

notícies musicals
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músicos en nuestra banda".
(NM 4 pàg.3)
Als pocs dies d'esta assemblea, el 26 de març del 2000, la
Bandeta actuà al costat de la
Banda de la Unió en el concert
preparatori del Certamen de la
Diputació celebrat al saló d'actes de l'Institut Valencià
d'Audiofonologia (els sords),
certamen que, per cert, guanyàrem.
La
Bandeta
començava amb bon
peu, i amb bons mestres.
És durant el curs
2000-2001 quan la
Bandeta va començar
a treballar més seriosament , amb la idea
de fer un concert en
solitari. El 12 de maig
de 2001 va actuar
dins de la Setmana
Cultural. I el 4 de
juliol, del mateix any,
va realitzar el seu
primer concert per a
la clausura del curs,
on van participar més de 50
components. La Bandeta inaugurava la seua independència i
iniciava la seua travessia tot
sola.
Així continuant amb la
"curta" però intensa història,
el 5 de maig de 2002 actua dins
de la Setmana Cultural amb un
magnífic concert (NM-11 pàg.23, NM-13 pàg.11. Crònica). I,
seguidament, el 30 de
juny de 2002 realitza
el Concert de fi de curs
amb gran èxit, tal com
deixà reflectit Josep D.
Climent en un article
titulat "Crònica d'un
èxit anunciat" (NM-11
pàg. 6): "Finalment, la
festa, que en un
moment va perillar
per la caiguda de quatre gotes inoportunes,
va arribar a la seua fi
amb l'esperada actuació
de
la
Banda
Juvenil de la Unió
Musical L'Horta. I com

no podia ser menys no van
defraudar a cap dels incondicionals espectadors allí presents, i
ens van fer passar uns bons
moments plens d'emoció i sensibilitat".
En el 2003 fa dos bons concerts. El 8 de març al Palau de
la Música en la sala gran, la
Sala Iturbi. Fou una actuació
conjunta amb altres formacions

musicals en solidaritat amb
Galícia per l'assumpte del
Prestige. En la crònica respectiva (NM-14 pàg. 8), es diu: "Els
que estàvem en el Palau vam
disfrutar amb cada una de les
interpretacions i amb l'entusiasme que ens transmetien
aquells jóvens músics i músiques. Per moments s'arribava a
oblidar que només es tractava
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“Bandeta”: Cinc anys d’història

de xics i xiques l'edat mitjana
dels quals és de 13'5 anys. Més
encara, per a alguns d'ells era
el seu primer concert". I fa
constar: "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".
I el 29 de juny de 2003 fa el
Concert de Fi de Curs. "Com no
podia ser d'una altra
manera, el fi de curs
es tancà amb el concert de la Banda
Juvenil dirigida per
Juan Carlos Lòpez, ja
que és en aquesta
agrupació
instrumental en la que els
educands aboquen,
no sols les seues destreses, sinó en la que
es formen en la disciplina i el respecte
pels seus iguals i pel
seu director" (NM15 pàg. 5).
I així arribem a la
celebració del cinqué aniversari. I no podia ser d'una altre
manera que amb un concert, el
7 de març, al qual ens referim
separadament. Però no podem
terminar aquesta crònica sense
plasmar el que ens ha dit Juan
Carlos López respecte del que
ha significat per a ell estos
anys dirigint la Banda Juvenil:
"M'ha donat la possibilitat d'aprendre. M'ha donat
la oportunitat de
posar en pràctica el
que havia après en
tants
anys
de
Conservatori".
Desitgem
a
la
Banda Juvenil, al seu
director y als seus
músics un futur ple
de felicitat i bones
experiències com ha
estat
fins
ara.
Enhorabona i endavant! ■
Paco Blai-Ximena
Ortega
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PICCOLO
TÍTOL SECCIÓ
DIVERTIMENTO

Per Joan i Àngels

ENCREUAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Instrument en forma de essa.
Veu més alta d'un cor.
Figura que allarga el so musical.
Al reves, veu grossa en el cor o nom d'instrument.
Astre amb nom de nota musical.
Necessari perque no caiguen les partitures.
Tesitura d'un so que pot ser més greu o més agut
Figura musical.
Nota musical molt positiva.
Veu d'una coral entre baix i tenor.

QUI L'ENCERTE L'ENDIVINA!
Som tres instruments germans:
-

el més menut és el més fí
la seua germana és un poc més major
el tercer és un cel

1 _ _ _ _ í
2 _ _ _ _ a
3 _ _ _ _ _ _ _ _ l

Una ajuda: Tenen un cosí major el qual és també conegut pel nom de contrabaix,
però a la familia li diuen:
4 _ _ _ _ ó

JEROGLÍFICS:
Quin instrument toques en aquesta obra?

SABEU SUMAR AQUESTS VALORS?

No toque el clarinet toque el ...

5º

Solucions de l'anterior Piccolo Divertimento: Qui l'encerte l'endivina! La trompa. Qui s'ha colat? 1 res; 2
saxòfon; 3 garrapata; 4 marimba; 5 fasol; 6 flauta.
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