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Quan el 50 conclou, el 25 s’enceta

A començat un nou
curs, i ha començat
amb força. Des de
setembre, per marcar
un inici, la Unió Musical
L'Horta no ha parat de fer
actuacions, tant la Banda com
la Coral han fet sonar les seues
veus i instruments a dojo. En
pàgines interiors trobareu més
detalls.
També els actes del 50 aniversari han anat celebrant-se.
L'arc de Sant Martí, l'arc iris,
que s'inicià amb el sol de gener
traspassant la pluja d'il·lusions
de tants veïns i veïnes, va cloent el seu seguici de llum i
colors, estel de música i rialles
assaonat amb l'esforç de tanta
gent. Cada volta està més a
prop el 2005. ¡Se'ns escapa el
mil·leni! ¡Seràs exagerat! Entre
els actes celebrats recentment
cal destacar l'èxit de l'Itinerari
Cultural Escolar amb la participació de 1500 escolars de totes
les escoles del Barri, del que ha
donat compte la premsa valenciana. A l'interior trobareu
algunes de les entitats del
Barri de les quals encara no
havíem fet la seua presentació.

Butlletí informatiu de la
Unió Musical l’Horta
de Sant Marcel·lí
(C/ Músic Cabanilles, 48 baix - 46017 VALÈNCIA)
www.uniomusicalhorta.org
correu-e: umlhorta@ono.com
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Amb aquest número de Notícies
Musicals, el darrer de l'any
2004, donem per conclosa
aquesta secció. Volem agrair la
col·laboració de totes les entitats que han fet possible esta
secció. Per a nosaltres era una
acció de servei veïnal. Esperem
haver ajudat a conéixer millor
les moltes entitats que treballen al barri els distints vessants de la persona i els diferents aspectes de la vida
social: l'esport, la cultura, la
solidaritat, la religiositat, la
promoció humana, etc.
I bé, com ja diguérem al
principi del 2004 (Notícies
Musicals 16), i el que avisa no
és traïdor, quan el 50 conclou
el 25 s'enceta. I això vol dir
que ja ens hem posat en marxa
per preparar els actes commemoratius del 25 aniversari de
la UNIÓ MUSICAL L'HORTA.
Fem un crit d'ànim perquè ens
posem les piles i col·laborem en
la preparació i participem en
tot
allò
que
s'organitze.
D'entrada ja fem una crida:
totes les persones que tenen
algun document interessant
sobre la UMH, siga una gravació de vídeo, unes fotos, algun
escrit antic de la primera
època, etc. els convidem a portar-lo al local social, la Unió
se'n farà la còpia oportuna i li
tornarem immediatament l'original al seu/a propietari/a.
Sabem que col·laborareu, per
això, ja des d'ací, vos donem
les gràcies.
Si tenim 25 anys és que ja
som adults. Estic convençut
que la UMH és una entitat consolidada, arrelada, que lliure i
democràticament va decidint el
seu camí. És per això que voldríem oferir algunes pàgines de
Notícies Musicals, que és el
Butlletí de la UMH, per tal que
la gent que fem la Unió, socis i
sòcies, pugem manifestar amb
total confiança i respecte les
nostres opinions sobre les
actuacions, les decisions, la

marxa diària... de la Unió.
Quan un bebè és això, bebè, cal
cuidar-lo, donar-li de mamar,
protegir-lo, ajudar-lo, acompanyar-lo en el seu creixement,
etc., etc. Tot això ja ho hem fet.
I seguirem fent tot el que calga,
perquè l'estima per aquesta
criatura tan volguda com és la
UMH ens ho demana. Però és
major d'edat. Tots en som responsables, perquè la criatura
som nosaltres: nosaltres som
la UNIÓ. En aquest número
encetem esta nova secció d'opinió: CONTRAPUNT. I ho fem de
la mà d'un amic: Carlos
Moukarcel. Esperem que no
ens falten opinions per a cada
revista i la secció siga un èxit.
Bo, amics i amigues, tenim
per davant un cabàs d'actes on
podem trobar-nos. Són actes
importants i entranyables per
a la nostra UNIÓ: el Dia del Soci
i la Sòcia, la incorporació de
nous músics i músiques, el
Concert de Nadal... i tot això, si
pot ser, amb la satisfacció de la
faena ben feta, però també de
la sort de la loteria.
¡¡¡BON NADAL I FELIÇ ANY
NOU!!! ■
J. Francesc Blai
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A COR OBERT

Activitats de la nostra coral

ES de la darrera
revista han passat
moltes coses: hores
d'assaig, unes quantes bodes, una excursió; tres
concerts i la simpàtica ronda
de Sant Joan.
Començarem
recordant
breument aquest darrer acte
que enguany tingué lloc el
divendres 25 de juny. Com
sempre varem comptar amb
l'inestimable companyia
dels
amics i amigues de la
coral
que
ens acompanyaren
en el recorregut, sembrarem
el
barri
de
cançons
dedicades a
essers benvolguts, estimats i als
quals
ting u é r e m
gran plaer
en cantar-lis boniques cançons.
Cançons, regades amb vi dolcet
de la terra i algun que altre
pastisset oferit (i acceptat)
amb molt de gust. Fins i tot ens
sentírem cantants "furtius"
quan entrarem al jardí d'una
de les finques de l'arquebisbat
a hores un tant intempestives,
però la cançò d'amor que dedicarem mereixia assumir qualsevol perill. Des d'ací agraïm la

UNIÓ MUSICAL L’HORTA
LOTERIA DE NADAL

participació de tots i totes i us
convidem per a la propera
ronda, per a que feu peticions
que de segur seran ateses.
Dels tres concerts que hem
fet dos d'ells foren festivals
corals: el primer dintre de la
Setmana Cultural 2.004 de
l'Unió Musical l'Horta el dia 22
de maig, junt als amics i companys de L'Olleria del Cor
Societat Musical Santa Cecilia

amb qui compartirem cançons,
brindis, cançons, sopar, més
cançons i moltes rises. Els
repertoris foren molt aplaudits,
així com els cants comuns que
agradaren al públic assistent.
El segon festival coral fou a
l'Església de la Ressurecció de
València i en aquest cas acompanyarem a dues corals: la
Coral Polifònica de Caudete i el
Cor Cantart-Divisi. El concert

va resultar molt interessant i
l'experiència entranyable i
simpàtica.
I com va sent habitual entre
cants, festivals i bodes ens
queda temps per estirar les
cames i anar d'excursió. En
aquesta ocasió al poblat ibéric
del Molón en Camporrobles on
regnà una vegada més l'harmonia, el bon humor, i com no
les cançons fil conductor de les
nostres activitats.
Q u a n
a r r i b e
a q u e s t a
revista a les
teves mans
h a u r e m
cerebrat el
darrer concert al Saló
Pa r r o q u i a l
del
nostre
barri.
Es
tracta
del
Concert de
Tardor amb
n o v e s
cançons i un
repertori del
que ens sentim contents, dirigits pel nostre director Alejo
Pérez Lamata i que quan estigues llegint aquestes lletres de
segur que haurà estat del gust
de tots.
Bé, i ara ja som mans a l'obra preparant nadalenques per
al proper concert, el de Nadal.
Us esperem en totes les nostres
cites. No falteu! ■

41 1 3 9

Angels Rodas i Joan
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OM que mai m'aclareix si puge o baixe,
igual que diuen que
els passa als gallecs,
diguem que jo pujava des del
Bulevard cap al pati del Col·legi
de Sant Marcel·lí i em tranquil·litzà encreuar-me amb la
Banda del Centre Instructiu
Musical d'Alfafar, que arribava
a toc de caixa, perquè pensava
que feia una mica tard al concert. Els vaig
veure quan arribaven al final del
carrer de Sant
M a r c e l · l í .
Giraren per tornar en sentit
contrari i s'arrancaren amb
un pasdoble. A
l'embocadura del
carrer del Músic
Cabanilles
els
e s p e r a v a
pacientment la
Unió Musical de
Vilafranca mentre al fons, sota
el campanar de l'església, passava la Unió Musical L'Horta.
Vint i cinc de setembre, un
dia clar, però en cap manera
feia el calor que havíem passat
durant
el
mes
d'agost.
Excel·lent temperatura per oir
i adelitar-se amb la música de
4
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Festival de Bandes de Músi

pel·lícula que ens anaven a oferir aquestes tres joves i magnífiques bandes. Quan dic música
de pel·lícula hauria d'entendre's en dos sentits: en primer
lloc, perquè les tres agrupacions musicals interpretaren
fragments de bandes sonores
de pel·lícules. Així, la Banda
del Centre Instructiu Musical
d'Alfafar interpretà molt bé el
Ross Roy de Jacob de Jan, la

Unió Musical de Vilafranca ens
adelità amb el West Side Story
de Leonard Bernstein i els nostres magnífics de la Unió
Musical L'Horta ens oferiren la
Tempesta Perfecta de James
Horner i, a més, The magnificent Seven d'Elmer Berstein.
Va ser, doncs, un programa

realment atractiu. A qui no li
agraden les bandes sonores?
Temps després d'aquest esdeveniment m'he trobat gent que
m'ha preguntat quan es tornarà a fer un concert com
aquest. Cal estar atent, puix, a
les actuacions i festivals de la
nostra banda, que al cap i a la
fi, son moments únics. El segon
contingut semàntic per a l'
expressió música de pel·lícula
és el de música ben interpretada. Per una banda és un plaer
poder gaudir de la seua actuació i, també, et sents orgullós
de veure tanta gent jove (en les
tres bandes de música) units
per edificar amb tanta qualitat
aquest noble art. Darrere es
pot intuir el seu esforç i el
magnífic treball dels seus directors, Rafael Pascual Alfonso del
Centre Instructiu Musical
d'Alfafar, Pau Monfort Pitarch
de
la
Unió Musical de
Vilafranca i Miquel Morellà
Asins de la Unió Musical
L'Horta de Sant Marcel·lí.
Serien les sis i deu quan vaig
sentir la veu de Paco Blai que
començava a presentar l'acte.
Els
músics
del
Centre Instructiu
Musical de la veïna
Alfafar estaven ja
preparats i el seu
director
Rafael
Pascual
Alfonso
rebia les primeres
mostres d'afecte del
públic
assistent.
Calia trobar bon
seient –vaig pensar.
Prompte,
malgrat
que encara no estava massa ple, l'auditori quedà impregnat pel perfum del pasdoble
Pepita Reyes del mestre Juan
José
Poveda
Romero.
Aplaudiments i continuà la seua
actuació amb el Ross Roy de
Jacob de Haan que començava
amb notoris cops de timbal. Hi
hagué molta participació del
metall, el ritme fou alegre i un
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ica “Festes Populars 2004”
avió que passava per damunt de
nosaltres no arribà a molestar el
seu final prou solemne. Forts
aplaudiments.
Sis quaranta-cinc de la vesprada. Canvi de músics i presentació de la Unió Musical de
Vilafranca, sota la batuta del
seu director Pau Monfort
Pitarch que també isqué davall
una ovació. Amb la música, ben
interpretada, del mestre Josep
Serrano, La Venta de los Gatos
es
tastava
l'essència
de
València.
La
tard
havia
avançat i s'hi anava omplint de
gent. La gent aplaudí la primera actuació i amb rítmics esclafits de dits començaren a tocar
West Side Story de Leonard
Bernstein. Instintivament vaig
tancar els ulls i podia imaginar-me l'embolic urbà de Nova
York perquè els metalls simulaven les botzines del tràfic
impacient i la rapidesa del
ritme em recordava les imatges
de la frenètica activitat dels
seus carrers amb milers de
persones encreuant-se en les
voravies. La música ens deixava innumerables centellegis de
jazz. Al final acabaren amb la
calidesa de la melodia Maria,
 The most beautiful sound I ever
heard:
Maria, Maria, Maria, Maria .
S'acomiadaren amb un fort
aplaudiment.
Aleshores arribà el torn de
la presentació de la Unió

Musical l'Horta i del seu director Miquel Morellà Asins. Amb
estranys efectes sonors (arena
sobre una pandereta, tubs de
plàstic) començà la Tempesta
Perfecta. Bé, això de que
començà així és per dir alguna
cosa, perquè, encara no havia
alçat el braç el nostre estimat
director Miquel Morellà Asins
començaren a sonar les campanes de l'església. Aleshores,
amb flema quasi britànica,
marcà el primer compàs i
arrancà la maquinària perfecta
que havia d' efectuar aquesta
tempesta. Hi hagué un fort
aplaudiment al final. Calia
posar-se
qualsevol
cosa
damunt perquè eren les vuit i
feia fresca.
The Magnificent Seven,
genuí sabor americà encara
que trompetes i fagots prota-
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gonitzaren un tros que era
realment hispà a meitat de la
peça. Tot anava de meravella.
Fins i tot, jo sentia que tastava
la pols en un d'aquests espectacles de l'Oest. Sonava tot tant
bé i, de cop i volta, deixaren
d'interpretar per a sentir el so
d'una traca que venia de fora.
Sincerament, amb tot respecte
al nostre director, crec que es
passà una mica amb el recursos sonors, primer per les campanes i a última hora amb la
traqueta.
Per fi interpretaren l'Himne
Sant Marcel·lí del nostre també
estimat músic, director i compositor Juan Carlos López
Luján, himne alegre i solemne
alhora, amb el que ja ens identifiquem els que formem part
del nostre barri. Acabada la
seua interpretació, esdevingué
l'Acte de Lliurament de la
Partitura
Original
Sant
Marcel·lí 50 Anys, per part de
Juan Carlos López Luján a
l'Associació de Veïns de Sant
Marcel·lí.
Tot acabà cap a les vuit i
quart. Després d'eixir del
Col·legi, només girar el cantó,
vaig veure molta gent a la
porta de l'església. Hi havia
una boda. Ara que ho pense,
potser m'haja precipitat en
alguna valoració. ■
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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Torre Pacheco: un via

“No hi ha termini que no es complisca ni deute que no es pague". Tal com diu la dita, el 18 de
setembre li va arribar el moment a la nostra Banda de tornar la visita que dos anys arrere ens fera
la Banda de Torre Pacheco, per a participar en el "III Encuentro de Bandas de Música”.

QUELL dissabte, a les
tres de la vesprada, a
les portes del poliesportiu del Ramiro
Jover, es reunien quasi
80 músics carregant els seus
instruments i les seues bosses
de mà amb el que és necessari
per a passar el cap de setmana
fora de casa. Al remat es mamprenia un viatge que, encara que
va costar prou treball de coordinar en els seus detalls, feia
il·lusió no sols als músics, sinó a
la Unió en general.
A l'arribar a Torre Pacheco
després de poc més de tres
hores de carretera, ens esperava un membre de la
directiva de
la dita Banda que va
guiar
als
autobusos
fins a l'alberg on ens
vam hostatjar. Allí va
començar la
faena, a estones un poc
caòtica, de
distribuir a
tots en les habitacions. Però es
va arribar a bon terme i a
temps, perquè els i les músics i
dirigents ens dirigírem al cen-
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tre del poble, per a fer
un cercavila
previ al concert.
EL CERCAVILA
La nostra
Banda
té
fama de no
formar massa bé, però
quan han de
donar
la
talla, està clar que ho saben
fer. Van ser un exemple de
bona formació, bon pas i bon
tocar en la desfilada que ens va

portar per varis carrers, des
de la seu de la Banda de Torre
Pacheco fins a l'Ajuntament.
Allí, en un dels seus salons,
els directors
de les Bandes i els
seus directius van ser
rebuts per
les autoritats locals, i
es va complir el protocol, amb els
discursos i
les fotos de
rigor.

Mentrestant, els músics de les
tres bandes que participarien
en el concert, esperaven en
l'exterior sense poder tocar
com era el seu desig. El protocol requeria del seu silenci en
eixos moments.
Per fi acaba la cerimònia i
tornem a mamprendre el cercavila, esta vegada en direcció
al Centre Cultural on tindria
lloc el concert.
EL CONCERT
En esta Trobada participaven tres bandes. En primer lloc
va actuar la Unió Musical del
Pilar de la Foradada, dirigida
per Eduardo Saragossa Blanes.
Els seus aproximadament 35
músics van interpretar el pasdoble "Carmen Díaz" de José
Albert, "Covadonga" d'Emilio
Cebrián Ruiz i "Gran Via" de
Chueca i Valverde.
A continuació li va tocar el
torn a la nostra Banda, que va
tardar un poc a acomodar cadires i faristols. Calia posar més
del doble del que havia usat
l'anterior banda, i en un escenari amb una capacitat inferior
a la que es requeria. Però com
hi havia voluntat i camaraderia, finalment tots van poder
ocupar el seu lloc, molt pròxims uns d'altres.
I Miguel Morella alça la
batuta per a donar comença-
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atge per a no oblidar
ment
al
pasdoble
"Vicente Añó", obra composta pel director de la
Banda de Torre Pacheco,
Jesús Añó, en honor a
son pare. Al final de la
interpretació va haver-hi
aplaudiments i salutacions mútues entre ambdós directors. Passat tal
moment d'emoció, va
continuar el concert amb
"La Tempestat Perfecta"
(J. Horner), per a acabar
amb "Els set Magnífics".
Com no sóc una experta per
a opinar amb propietat, només
expressaré els meus sentiments en aquell moment: em va
emocionar escoltar a la nostra
banda, no sols per la
seua més que correcta
interpretació
de
les
obres, sinó perquè era
quasi tangible una actitud d'entrega i de gaudi
amb el que estaven
tocant.
Va tancar la Trobada
la
Banda
de
Torre
Pacheco que, com a
torna, va començar amb
el pasdoble "Al meu
pare", de Miguel Morella
G., fill del nostre director.
Novament moments d'emoció i d'expressió de l'amistat
que unix ambdós directors. A
continuació van interpretar
"La Màscara del Rabosot" (J.
Horner) i van acabar amb el
que em va paréixer una molt
bona obra, "Diagram"
d'André Wangein.
EL SOPAR I LES
SEUES SEQÜELES
Ja eren prop de la una
de la matinada quan vam
arribar al restaurant i
amb la quantitat de gent
que érem entre les dos
bandes, directius i autoritats, vam copar la capacitat del local. A poc a poc
els músics van anar
adquirint confiança i tots

van acabar cantant, ballant i
fent ballar al personal.
Al voltant de les tres arribàrem a l'alberg, on va començar
la vertadera festa per als nostres músics i les nostres músi-

ques, a qui es van unir alguns
de Torre Pacheco. El lloc era
ideal, i la temperatura perfecta
per a una vetlada de música i
ball que es va prolongar fins a
l'alba.

BANDA

Alguns dormírem una
o dos hores, però altres
no van voler córrer el
risc de no despertar-se i
van preferir mantindre's
en vigília fins a l'hora
del desdejuni.
Després d'unes reanimadores tasses de café o
xocolate acompanyades
per pastes, vam mamprendre viatge a un
poble pròxim, Dolores de
Pacheco, on tindria lloc
un cercavila.
LA MARE DE DÉU I ELS
PARACAIGUDISTES
El lloc de reunió era el camp
esportiu del poble, ja que allí es
realitzaria una exhibició
de paracaigudisme. Allí
estaven reunits veïns del
poble amb els seus fills,
els feligresos de la parròquia amb la imatge de la
seua verge i els/es
músics d'ambdós bandes
que animaven la festa.
Per
moments
amb
cançons no del tot "santes".
Després d'acompanyar a la Mare de Déu de
tornada al seu altar, vam
mamprendre el viatge
fins a un lloc a la vora del Mar
Menor, on la Banda de Torre
Pacheco ens va complimentar
amb el menjar de despedida.
I així, entre discursos, promeses de realitzar una nova
trobada i amb el Mediterrani
de fons ens vam despedir
d'un cap de setmana no
sols de música, i en el
que les relacions humanes van tindre un rol
molt destacat.
Des d'estes pàgines
agraïm a la Banda de
Torre Pacheco, el seu
director i directius per
com ens van atendre de
bé. ■
Ximena Ortega F.
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BREUS

Coordina: Paco Blai

INCORPORACIÓ
ALS CONSERVATORIS
Si és veritat que el nivell i la
qualitat musical de la nostra
Banda van units a la formació
musical dels educands, aleshores
estem d'enhorabona: nou (9)
músics s'han incorporat este
curs a distints conservatoris. Al
Conservatori
Municipal
de
Música José Iturbi grau mitjà:
Juan Carlos Sánchez Relucio,
trompeta i piano; Joan Andreu
Quiles Rodas, percussió; Lucia
Massó Fornés, saxo; Marc Pavia
Parra, oboé i Belén Sánchez
Pérez, violoncel.
Al Conservatori de Torrent:
Belén Abad Serra, percussió.

I al Conservatori Superior de
Música de València: Deune López
Leibar i Juan Pechuán Ramírez,
oboés i Javier Pérez Zorío, trompeta.
Des d'ací les més sinceres
felicitacions.
PREMI CAP I CASAL
L'Associació de Veïns del
barri de Sant Marcel·lí, ha sigut
distingida per l'executiva comarcal del BLOC Nacionalista
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Valencià
amb
el
premi "Cap i Casal"
2004, pel treball realitzat en la millora de
les
condicions
de
vida, la reivindicació
d'equipaments
públics i el foment de
la cultura en el nostre barri, entre moltes altres tasques,
des de la seua creació
en 1976 fins a l'actualitat, i emmarcat en el 50
Aniversari de la creació del
barri. El lliurament del guardó
tingué lloc el dia 22 d'abril al
Jardí Botànic de València.
Enhorabona i des de Notícies
Musicals us encoratgem a continuar en la vostra tasca.
UN AMIC, UN LLIBRE
El passat abril, en el marc de
la Fira del Llibre es va presentar
el volum titulat: L'OBRA LINGÜÍSTICA DE LLUÍS FULLANA I
MIRA de Josep Daniel Climent,
amic, soci i membre de la
Comissió de Revista de la Unió.
Enhorabona, Pep!! Potser ens
queda una miqueta lluny, aquesta data. Però immersos com estem en una
desafortunada reedició de l'anomenada
batalla de València,
he cregut convenient
donar la notícia i
refrescar la memòria.
Llegint es-tos llibres
és com farem un bon
país, la cultura ha de
ser la nostra guia i
companya. Ahí va
una breu ressenya.
"No es pot escriure la història
lingüística del primer terç del
segle XX sense tenir en compte
l'obra i l'actitud del pare Lluís
Fullana sobre la llengua dels
valencians.
Així i tot, trobàvem a faltar
un estudi aprofundit i sistemàtic
de la seua obra lingüística. El llibre que el lector té a les mans
satisfà plenament aquest buit.
Car ens trobem davant una vertadera biografia del Fullana que

més interessa des del punt de
vista històric i lingüístic.
L'obra lingüística de Lluís
Fullana i Mira de Josep Daniel
Climent és un llibre bastit des
del treball rigorós, des de l'anàlisi serena del context històric i
sociolingüístic en què visqué
Fullana, des de la ciència filològica”.

NOU NADÓ
Les famílies de la Unió també
creixen.
Felicitem
Celina
Lafuente i Sergio González
per la nova criatura que han dut
al món. Enhorabona! Ara ja són
dos: Alba i Celia. Si és per l'instrument, encara en falten tres,
¡endavant, Re quinto!
TIMBALS CROMÀTICS, JA...
ELS TENIM!!!
El crit de guerra ha estat apagat. Els timbals han sonat, un
clam de joia per tot arreu s'ha
escampat. Tota la Unió està de
festa, i els percussionistes més,
si cal. No cal que diga més. Ara
pertoca tocar-los com cal, cuidarlos com cal, transportar-los com
cal... Si sabem tractar-los com
cal, no caldrà comprar-ne de
nous, perquè ens duraran un
barbaritat. És el que cal!
I recordeu: "entre cal i cal,
lletuga" o "una de col i altra d'arena". No és així, tan se val!
Corregir-ho? Ja no cal!
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ASSISTÈNCIA A ASSAJOS
Des del mes de setembre
s'està realitzant un registre de
l'assistència als assajos de la
Banda per part dels/es músics.
Des d'estes pàgines donem l'enhorabona a tots aquells que han
superat el 70 per cent d'assistència en els mesos de setembre i octubre:
100%: Laura Navalón, Sara
Iago, Joan Andreu Quiles i Héctor
Herráiz.
94%:
Camila
Moukarzel,
Xaloc Marí, Carlos Lombillo i
Lucía Masó.
89%: Laura Antón, Sergio
Aparisi i Alicia Pérez.
83%: Pablo Fagoaga, Jordi
Calatayud, Daniel Torregrosa i
Sergio Román.
78%: Laura Ordóñez, Elena
Pechuán, Andreu Blai, Juan
Pechuán, Carles Hernández i
Lucía Bisquert.
72%: Andreu Belmonte, Ximo
Estal, Carlos Ramírez, Xavier
Pavia, Luis Navas, Juan Carlos
Sánchez i Juan Ruiz.
També desitgem destacar que
el 62,5% dels/es músics va assistir al 50% o més dels assajos.
INICI DE NOU CURS
El dia 1 d'octubre es va donar
començament a un nou curs en
la nostra Escola d'Educands. Per
al present curs comptem amb
una matrícula de 215 alumnes.
A ells i/o els seus pares desitgem
fer-los arribar el nostre agraïment per la confiança que han
depositat en la Unió i en els nostres professors.
Iniciem este curs motivats per
l'alegria que ens produïxen dos
fets. D'una banda, perquè tots
els alumnes de la nostra Escola
que van postular, van ingressar
al Grau Mitjà de Conservatori.
(veure p. NÚM.
). Per l'altra,
que gràcies al treball desinteressat d'alguns directius i socis de
la Unió, hem millorat la insonorització de quatre aules en què
s'impartixen classes d'instrument. ■

BANDETA

Un concert de pel·lícula

E

FECTIVAMENT,
un
concert de pel·lícula
és el que va interpretar, el dimarts dia 30
de juny, la Banda Juvenil de la
Unió Musical l'Horta de Sant
Marcel·lí com a cloenda de les
nombroses activitats dutes a
terme el llarg del curs 20032004, entre les quals podem
destacar la celebració del cinquè aniversari de la creació de
la Banda Juvenil.

I diem això per dos motius:
el primer pels temes interpretats, alguns d'ells dels famosíssims compositors de bandes
sonores de pel·lícules com Alan
Menken, per les quals ha rebut
més d'un Oscar (Pocahontas,
La Bella i la Bèstia, Aladin…),
o de James Horner, qui també
va aconseguir dos Oscar, per la
banda sonora i millor cançó, a
Titànic.
A més a més, per aquest dia
tan especial, també es va triar

una composició que no podia
faltar per aquesta ocasió, la
peça "Sant Marcel·lí 50 anys",
de Juan Carlos López, per a
commemorar l'aniversari del
nostre barri.
I el segon dels motius feia
referència al treball dut a
terme pels components de la
Banda Juvenil al llarg d'aquest
curs i també dels cinc primers
anys de vida de l'agrupació: un
treball de pel·lícula, amb
constància,
tenacitat i perseverança, que
és la millor
manera d'aconseguir uns excel·lents resultats, tal com
han demostrat
al llarg d'aquesta
curta
però
intensa
existència,
i
òbviament,
també aquesta
vesprada.
I ara, després del merescut descans de
tot l'estiu, que ens ha servit
per agafar forces per començar
nou curs amb molta energia, i
especialment el proper 2005,
any que realitzarem nombrosos actes per commemorar el
25 aniversari de la creació de
la Unió Musical l'Horta de Sant
Marcel·lí, en els quals la Banda
Juvenil també participarà de
manera activa. ■
Josep D. Climent
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PENYA VALENCIANISTA"SANT MARCEL· LÍ"

ASSOCIACIÓ "MUJER AHORA"

La Penya Valencianista Sant
Marcel·lí, es troba ubicada actualment
al carrer Pius IX, 17 baix.
Des de la seua creació, l'any 1996,
el que es pretengué fou tindre un lloc on un
grup d'amics, amb alguna cosa en comú, es
poguera reunir. Eixa cosa en comú era l'amor
per un equip i uns colors: els del Valencia C.F.
En este local ens reunim, seguim i animem
al nostre equip i passem una estona amb els
nostres amics.
En
la
Penya, a més
de seguir al
VCF, es desenrotllen altres
activitats.
Entre
elles,
viatges, menjars, etc.
També procurem participar en les distintes activitats que es realitzen
al Barri. En setembre, tinguérem una caseta
durant la celebració de les festes del nostre
Barri.
Per a poder acompanyar-nos tens dos
opcions:
1ª. Fer-te soci. Els requisits són els
següents: a) vindre avalat per dos socis. b)
Pagar tres mensualitats per avançat (13,50 €;
el mes 4,50 €). c) Portar una fotografia i ser
un
enamorat
del VCF.
2ª. Visitar la
nostra pàgina
web: en ella
podràs conéixer-nos i conéixer coses del
nostre Valencia
C.F.
(Cracks,
Z a m o r a s ,
Pichichis,
etc.)
L'adreça:
http://sanmarcelino.net
Per últim dir-vos, als que llegiu este article,
que si esteu interessats en conéixer-nos més,
no dubteu en passar per la nostra Seu o per la
nostra pàgina web. Vos esperem. Una salutació
i Amunt València.

Som dones compromeses amb la nostra persona i interessades en la nostra salut.
Aprenent a envellir sense afegir riscos,
millorant així la nostra qualitat de vida.
Unint esforços i amb objectius comuns.
Esta associació nasqué com a conseqüència
de l'èxit assolit en els grups de dones que realitzaven el curs de climateri impartits al Centre
de Salut de Sant Marcel·lí per les matrones
Payo, Francis i Pilar.
Requisits per a entrar a l'Associació Mujer
Ahora: Haver passat per l'esmentat curs:
dimarts de 10 a 12 h. durant 8 mesos y pagar
la quota.
Esta Associació no és un fi, és un instrument per a les dones del Barri Sant Marcel·lí.
Dilluns de 4:30 a 6 h. vesprada ioga.
Dimarts de 5 a 7 h. vesprada lectura i organització.
Dimecres de 4:30 a 5:30 h. vesprada
gimnàstica específica. Dimecresde 5:30 a 6:30
h. vesprada contar, compartir, comprendre.
Per a contactar: Centre de Salut Sant
Marcel·lí.

Pedro Aulló
Secretari
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C.D.A. SAN MARCELINO
La història d'este Club es remonta a 1958,
any en què es fundà. Un dels majors èxits d'este
Club, fou l'aconseguir tenir un equip en la
Tercera Divisió de Futbol, mantenint-se en esta
categoria durant 4 anys.
El Camp Municipal de La Rambleta, ubicat als
voltants de la Piscina Municipal i el Parc de la
Rambleta,
compta
amb
les
següents
instal·lacions: un camp de futbol 11 i dos de futbol 7, així com 10 vestidors perfectament equipats. Estes instal·lacions són compartides pel
San Marcelino i pel Colegio Salgui, entre estes
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del barri
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dos entitats es reuneixen un total de 500 jugadors aproximadament.
El San Marcelino està composat per 13
equips: 1 Prebenjamí, 2 Benjamí, 3 Aleví, 2
Infantil, 2 Cadet, 2 Juvenil i 1 Amateur. En esta
temporada com a èxits esportius més significatius cal ressenyar: l'ascens a 1ª de l'equip
Juvenil "A", el segon lloc d'un equip Infantil,
també d'un Aleví i un Benjamí, així com altres
classificacions properes a estos primers llocs
classificatoris, la qual cosa fa que esta temporada, a nivell de resultats esportius, ha acomplit
les nostres expectatives amb escreix, motiu pel
qual per a la propera pensem que les expectatives esportives seran de grans èxits.
La Junta Directiva que ara regeix els destins
d'aquest Club és de recent creació, es constituí
el 23 de maig de l'any passat, tenint coma primordial objectiu mantindre una escola de futbol
base, amb projecció esportiva per a que els n
ostres jugadors puguen jugar en este Club fins a
la categoria Amateur. Amb esta finalitat s'han
creat uns òrgans de gestió interna com són el
Comité Esportiu i el Comité de Disciplina. Pedra
angular per al Club és la figura del Director
d'Escola, encarregat de la coordinació dels diferents equips i línies esportives, la figura del
Coordinador d'Entrenadors i el del Coordinador
de Delegats.
Per tot l'esmentat anteriorment és pel que
esta Junta Directiva, la qual està formada íntegrament per pares de jugadors, amb la major
il·lusió, ganes i humilitat, inytenta dia a dia treballar per a que els xavals practiquen este bonic
esport que tant estimem i que a tots ens unix,
donant com a fruit del treball diari dels xavals,
la directiva, pares i col·laboradors que este Club
i el seu Barri siga un gran planter del Futbol
Base.
Com a culminació de tot este treball i colofó a
esta gran temporada, s'ha organitzat un gran
Campionat de Futbol 7, que coincidint amb el 50
aniversari del Barri hem volgut que este esti-

gués present en el títol del campionat que és:
PRIMER TORNEIG DE FUTBOL 7 C.D.A. SAN
MARCELINO 50 ANIVERSARI DEL BARRI SANT
MARCEL·LÍ que se celebrarà en el mes de juny,
els dies 25, 26 i 27, amb la participació dels
següents Clubs: VALENCIA C.F., VILLAREAL C.F.,
U.D. LEVANTE, CRACKS C.F., C.F. VALDEZ i
C.D.A. SAN MARCELINO. Els encontres es disputaran en tres de les categories de Futbol 7:
Prebenjamí, Benjamí i Aleví, participant un
equip per categoria, estos es disputaran en dos
camps de gespa artificial de les instal·lacions del
Camp Municipal de la Rambleta.
Roberto Fernández Valdés
Secretari

PENYA BARCELONISTA SANT MARCEL·LÍ
Esta Penya va ser fundada el 20 de febrer
de 1997. A la seua inauguració assistiren D.
Nicolau Casaus i D. Ramon Fuster com a representants del F.C.BARCELONA. Actualment
ocupa la presidència Dona Maria Pi Graboleda.
Des d'aleshores la Penya ha evolucionat,
canviant de local vàries vegades, fins arribar a
l'actual que disposa de 170 m2., sempre per a
millorar el benestar dels seus socis. La seu
actual de la Penya està al carrer Doctor Royo
Vilanova núm. 8 baix. El local està obert de 9
a 14 i de 15:30 a 21 h. Allí es poden practicar
jocs de taula, i per suposat es televisen tots els
partits en els que intervé el nostre Barça, així
com altres que siguen considerats d'interés.
Per contactar amb nosaltres teniu els telèfons: 963364854 / 616145410, i el correu
electrònic PBSANMARCELINO@ONO.COM .
També podeu visitar la nostra web
http://webs.ono.com/usr028/PBSANMARCELINO/index.html
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FALLA ENGINYER JOSEP SIRERA - PIUS IX
La Falla Enginyer Josep Sirera - Pius IX, es
constituí el mes de setembre de l'any 1984
amb la finalitat de muntar i cremar una falla
gran i altra infantil cada festivitat de Sant
Josep. Propòsit que cada any amb l'ajuda de
fallers, veïns, comerços i fallers d'honor hem
pogut dur a bon termini.
La nostra Comissió complix en este exercici
faller vint-i-un (21) anys, i en l'actualitat la
composen 130 fallers majors i 40 fallers infantils.
Al llarg de l'exercici la nostra Comissió participa en diferents activitats tant culturals com
poden ser teatre, concursos de dibuix infantil,
concursos musicals play-back; concursos gas-

tronòmics com són concursos de paelles, sopars
de germanor i concursos de jocs de taula com
poden ser truc, domino, parxís, etc.
També la nostra Comissió participa en campionats esportius per als amants de l'esport.
El nostre Casal està ubicat al carrer
Enginyer Josep Sirera núm. 32 d'este meravellós Barri de Sant Marcel·lí.
Convidem des d'ací a tots els veïns per a
que vinguen a visitar-nos i així que s'ens conega més de prop.
El nostre desig es sempre la germandat amb
els nostres veïns i amics i junts poder dur a
terme les nostres festes falleres. Amb el millor
desig de "la unió entre les persones".
Atentament el President
Juan Blancas Carrasco
12
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Teatre Escolar

Per tercer any consecutiu s'han
celebrat al Saló Parroquial de Sant
Marcel·lí les Jornades de Teatre
Escolar, organitzades pels col·legis
públics Ramiro Jover i Sara
Fernández, i amb la col·laboració de diverses entitats molt arrelades al nostre barri com Bancaixa,
Cam, Caja Rural, Caixa Popular o Odeon
Decorados.
El que va començar el 2002 com una simple
activitat escolar organitzada per uns pocs ensenyants del Ramiro Jover amb els seus alumnes,
ha aconseguit, en aquesta tercera edició, uns
resultats espectaculars, tant pel que fa al número
d'obres representades com per la qualitat d'algunes d'elles.
Però no només ha estat això. També s'ha de
ressaltar la implicació de moltes persones d'aquests col·legis, ensenyants i mares i pares dels
més de dos-cents xiquets i xiquetes participants,
i també d'altres persones del barri que s'han
involucrat, per exemple, amb la confecció dels
decorats, la difusió dels actes, la preparació dels
textos, etc.
Pel que fa a les representacions, de cada obra
se n'han fet dues, una pel matí que comptava
amb l'assistència de l'alumnat dels diversos
col·legis del barri, i fins i tot de la zona de la Creu
Coberta, i l'altra per la vesprada, amb accés lliure
per a tot el barri.
Tot i que no volem fer comentaris de cap obra impossible per altra banda en aquesta crònica elaborada a corre cuita- no podem deixar d'esmentar
la participació de Clara Santiró en dues de les
obres que, d'alguna manera prenien una significació especial per al barri: Sant Marcel·lí 1954, interpretada per l'alumnat de 2n A de Primària del
Ramiro Jover i dirigida per Josep Antoni Francés,
que recreava la vida al barri ara fa 50 anys, en el
moment de la seua fundació (amb una memorable
processó inclosa), i Conta'm un conte, interpretada
per l'alumnat de 6é del Sara Fernández i dirigida
per Paco Blai, que ha realitzat una adaptació del
conte de Clara, Els dos gegants de Sant Marcel·lí.
Finalment, només encoratjar als entusiastes
professors dels col·legis del barri (de tot el barri,
i no únicament dels organitzadors de les Jornades
d'enguany), perquè el curs que ve ens oferisquen
una mostra del seu treball diari en l'aula, i a més
a més, ens permitisquen gaudir d'unes representacions teatrals plenes de tendresa i gràcia per
l'edat dels actors, però també d'esforç i d'il·lusió
pel treball ben fet.
Josep D. Climent
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CONTRAPUNT
TÍTOLRSECCIÓ

Iniciem aquesta secció amb el propòsit d'oferir un espai de participació lliure, crítica i respectuosa,
on es puga expressar l'opinió personal de qualsevol soci o sòcia sobre la vida i miracles de la UNIÓ,
que pot coincidir o no amb la de la Comissió de Revista o la Junta Directiva, això són figues d'un
altre paner. És un plaer encetar-la amb la interessant aportació de l'amic Carlos.

La Banda. Idees i sentiments
ces i diferències. Si ens respectem i
aprofitem el que hi ha de semblant
i de distint entre cada un de nosaltres, serem, com a grup i com a persones, millors i més feliços.
Ningú està obligat a pertànyer a
La Banda. Però els que pertanguen
a ella, des de ja voluntàriament,
han d'assumir el necessari compliment de certs requisits.

En la banda, com en tot grup
humà, la inadequada acció d'un
dels seus integrants, afecta tot el
conjunt.

"La Banda" de la Unió Musical L Horta de
Sant Marcel·lí, ha sigut durant els quasi 25
anys de la seua existència, un espai de trobada
en què persones amb afició musical, han pogut
aconseguir un desenvolupament i una expressió musical i social.
La Banda,
es constituïx i existix,
per l'acció recíproca i insubstituïble,
dels que toquen,
dels que organitzen i
dels que recolzen als que toquen i/o organitzen.
En La Banda, desenvolupem la música i relacions humanes. Cadascú, en diferents proporcions, i en la mesura de les seues possibilitats
i interessos.

El desafinar una o més notes;
l'arribar tard o no anar als assajos o
actuacions;
el no estudiar o no portar la partitures, les pinces, o el faristol,
quan correspon,
són actes que encara que individuals,
involuntaris, poc probable o impredicibles,
afecten la banda,
és a dir, a tots.
És comprensible i humà equivocar-nos;
és part de l'aprenentatge de viure.
Però en allò personal i, més encara,
quan formem part d'un grup, a què hem triat
pertànyer,
és convenient corregir. ■
Carlos Moukarzel N.
Sant Marcel·lí,
tardor de 2004

Amb més o menys simpatia o talent, però
amb un mínim de cada cosa, fem amics i música, som part d'un projecte, obtenim reconeixement i aplaudiments, refermem la nostra personalitat i ens anem integrant al món de la
música en l'espai humà de La Banda.
En la Banda com en la Vida, tenim semblan13

TÍTOL SECCIÓ
MÚSICS
VALENCIANS

A

LFONS
Capone,
(Robert De Niro en
"Els Intocables de
Elliot Ness"), plora a
la seua llotja de l'auditori de la
"Chicago
Civic
Opera
Company" just després del primer acte de "Il Paglizcci" de
Leoncavallo. Aquest fet no
pagaria la pena en aquesta
revista, però és molt alta la
possibilitat de que l'intèrpret
que ha mogut l'ànima del
gàngster i dels cinc mil espectadors que enfervoridament hi
aplaudeixen siga un valencià:
Antonio Cortis.
Antonio Tomás Montón
Corts nasqué el dotze d'agost
de 1891 en un vaixell que feia
el trajecte d'Argel a Altea, on
va desembarcar. Sa mare,
Vicenta, que acabava d'enviduar, viatjava amb el seu fill
Bautista, d'onze anys. Abocada
la família a una situació crítica
ella hagué d'acceptar les faenes més humils. Bautista assumí el paper de pare. Músic de
l'exèrcit i posteriorment baríton, la seua trajectòria professional va permetre a Antonio
educar-se. Així, hagueren de
traslladar-se, primer a València
i després a Madrid. Diuen que
amb set anys manejava millor
els signes musicals que els de
l'abecedari. En 1899 es matri-
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culà en el "Real
Conservatorio de
Música
de
Madrid" i en
1901 fou seleccionat per a cantar en el "Coro
de
Niños
del
Teatro Real", la
qual cosa, li pressuposa, ja de
menut, una veu
prodigiosa. Als
dotze anys, amb
el solfeig molt
perfeccionat, s'inicià en l'estudi
del violí (era l'època de Sarasate
i tots els xiquets
volien ser violinistes).
Després d'obtenir el Primer
Premi de Solfeig
al Conservatori
va perdre la seua
veu de contralt.
Tenia
catorze
anys. Als quinze
era violinista al
"Teatro Eslava",
on, va experimentar el primer
contacte amb el que seria la
seua passió: l'art escènic. En
1909 es traslladen a Barcelona
on Bautista busca la seua oportunitat com a baríton i Antonio
recuperà la veu, amb la qual,
anys més tard, brillaria entre
les millors de la seua època.
Als divuit anys era un violinista amb formació musical completa, però, conscient de les
seues possibilitats, canvià
d'instrument i es dirigí al Liceu
de Barcelona per a formar part
del seu cor. En 1912 es graduà
com a mestre de composició i
també passà a ser cantant de
xicotets papers d'òpera. En
1915, era tenor d'utilitat al
"Teatro Real de Madrid" (una
mena de substitut del primer
tenor) i debutà, per fi, com a
primer tenor amb el paper de
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Viatge al cim

Mario Cavaradossi en "Tosca"
a Barcelona.
En 1916 els empresaris
Faustino Da Rosa i Walter
Mocchi el contractaren perquè
cantara al "Teatro Colon de
Buenos Aires" com a segon
tenor. El primer era Caruso.
Cortis travessà l'Oceà, tot i la
recent tragèdia del mestre
Granados que, després d'haver
estrenat "Goyescas" al "Metropolitan Opera House de
Nova York", havia mort junt la
seua muller al vapor "Sussex",
torpedinat per un submarí alemany. Es trobava en plena
Guerra Mundial.
El 21 de juny de 1917 al
"Teatro Colon" sonava la
"cançó d'Arlechino" des de
darrere de l'escenari, interpretada per una veu meravillosa
que no podia ser altra que la de
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d’Antonio Cortis

Caruso. Així ho va entendre el
públic bonaerenc que arrancà
un fort aplaudiment. La sorpresa va ser quan el napolità aparegué amb el jove Cortis al que
obligà que s'avançara uns passos perquè tothom entenguera
a qui corresponia l'ovació.
Molts eren els que havien
iniciat l'escalada junt a les
grans figures i havien quedat
eclipsats. Cortis, en canvi, es
guanyà l'afecte de Caruso que,
després de sis mesos compartint escenaris, l'incità a que
viatjara amb ell a Nova York,
però Cortis, abans que no res,
preferí tornar a Barcelona i
conèixer la seua filla que acabava de nàixer.
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Després d'aquesta experiència, Cortis volia consagrar-se
com a gran tenor i viatjà a
Italia per a instruir-se en les
escoles
del
“Bel
Canto
Italiano”. Prompte va debutar
a Nàpols i va ser contractat al
“Cosntanzi di Roma”. Aquest
compromís, junt les quatre òperes que hi va estrenar el consagraren com a primer tenor
d'Italia. Tant Pucinni com
Mascagni l'arribaren a definir
com el seu millor representant.
En 1920 va morir Caruso.
Beniano Gigli ocupà el tro del
"Met" novaiorquès, on quedà
com a primer tenor fins 1932.
De 1920 a 1923 Cortis
alternà les actuacions de temporada al “Constanzi” amb
viatges per Amèrica. Gravà
discs per a la “Parlophon” de
Berlín i quan podia, descansava amb la família a Dénia.
Nit memorable la del seu
debut a l'Havana en 1923, que
va transcendir no sols a Estats
Units, sinó que també arribà a
València on la premsa reconeixia l'èxit d'un tenor valencià
però "NO PODIA DONAR MÉS
DETALLS BIOGRÀFICS... PERQUÈ NO SABEM MÉS... , excepte que el seu èxit ha segut tan
rotund que ha segut contractat
com a primer tenor per la
Chicago Opera Company". A
partir de ací, i durant vuit
anys, començarà un ritme trepidant
d'actuacions, gires
espectaculars per Estats Units
en les que viatjava amb trens
especials i equips de fins trescentes persones, contractes en
Europa (fora de temporada) i
moltes gravacions, molts discs.
Gigli era a Nova York el que
Cortis a Chicago. Fama, fortuna, escenari amb els i les
millors cantants de l'època i
taula amb les famílies més
importants d'Illinois, les quals
es vanagloriaven de tenir la
seua amistat. Conten que

Cortis, la primera vegada que
anà a casa de Capone deia:
"Saludar-lo en l'Opera ja era
familiar per a mi, però anar a
sa casa.... m'imposava, em
donava por.... Impressionava la
seua personalitat, el seu caràcter seré. Tenia una atracció
digna dels cèsars de Roma.
Però Capone era senzill i amable amb nosaltres: fins i tot,
ens acompanyava cantant".
No obstant, aquesta és una
altra història, la de la seua trajectòria triomfant que tingué el
seu fi a causa de tres grans
esdeveniments determinants
en la seua època: la Fallida de
1929,
la
Guerra
Civil
Espanyola i la Segona Guerra
Mundial. La contaré en un
altre número de Noticies
Musicals si compte amb el vist
i plau de la redacció d'aquesta
revista. Si no, us recomane el
llibre “Antonio Cortis, Il Piccolo
Caruso” de Francisco Vercher
Grau, l'home que va fer l'esforç de replega i ordenació
documental i posterior redacció, de manera que, gràcies a
ell, podem conèixer la biografia
d'aquest músic excepcional.
Podeu demanar més informació:
AJUNTAMENT DE. DÉNIA
CASA DE LA CULTURA
96 578 36 56
ARXIU 96 642 09 40
Salvador Vicent Benlloch i Gascó
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Per Joan i Àngels

EMBOLIC DE LLETRES
Busca les paraules relacionades amb una coral que s’amaguen en este embolic de lletres. Pots llegir-les en
horizontal, vertical i diagonal, al dret o a l’inrevés.
Les paraules que has de trobar son:
BAIX
BARITON
TENOR
CONTRALT
SOPRANO

HAVANERA
POLIFONIA
CANON
BOLERO
NADALA

QUI L'ENCERTE L'ENDIVINA!
Busque un instrument que:
si li pose accent final és dolç com la xocolata,
si l’acabe en -í- el faig servir de barret i
si l’acabe en –a- es capaç d’esclatar

Una ajuda: És indispensable en les cercaviles i sempre va dels primers.

QUÍ HA FET QUÉ?
AUTOR
M. Musorgski

OBRA
Les quatre estacions

M. Ravel

Concert d’Aranjuez

J.S. Bach

Quadres d’una exposició

A. Vivaldi

Concerts de Branderburg

J. Rodrigo

Bolero

JOC DE LES 7 DIFERÈNCIES!
JEROGLÍFIC:
Cóm està escrit aquest pentagrama?

En

D
Solucions del Piccolo Divertimento 5: Encreuat 1 saxofon; 2 soprano; 3 calderó; 4 xiab (baix); 5 sol; 6 faristol; 7 to;
8 negra; 9 si; 10 bariton. Qui l’encerte l’endivina! 1 violí; 2 viola; 3 violoncel; 4 violó. Jeroglífics 1 triangle; 2 requint.

16

