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EDITORIAL

ENIA raó Bergson
quan distingia entre
els temps objectiu i el
temps subjectiu. A mi

almenys em passa sovint viure
amb eixa ambivalència: “ja era
hora que arribara l’estiu!”, o,
“ja és estiu?, si sembla que fou
ahir...”. I això de qualsevol
assumpte. Ja fa 25 anys que la
Unió està en marxa, i qui ho
diria!, sembla que fou ahir
quan Xema feia de lloca de
quatre pollets musicals. O
també, mira per on, ja ha pas-
sat mig any del 25é aniversari,
ja portem mig programa d’ac-
tes realitzat, i sembla que fa
quatre dies...

I és que la vida passa
impertèrrita, de vegades
impertinent, mai imperceptible,
sempre inapel·lable, tant si ho
vols com si no. Però de sobte
t’espantes mirant el rellotge i
observant quan de presa ha
passat el temps, eixos instants
que hagueres volgut eterns: un
bon concert, una estada amoro-
sa, una bona xarrada, una carí-
cia, una bona pel·lícula, un bes,
una mirada...

I com serà aquest estiu?
Amb tanta calor com està fent...
O no és tant distint i ja no ens
en recordem? De tota manera,
cadascú que el passe com millor
puga. Amb aquesta revisteta
volem ajudar-te a refrescar el
temps proppassat, que les lle-
tres i imatges et transporten a
sons i harmonies amb la Unió
com a protagonista.

I quan tornes, amic meu,
amiga meua, refet i amb noves
ganes, ens veurem omplint de
bell nou els carrers en les nits
fresques de setembre a les
Festes Populars, a les casetes,
als concerts...

II

Sembla que la gent està can-
sada. Tot un curs bregant. Han

sigut m olts actes en quatre
mesos apretats. Però és que 25
anys només es celebren una
volta en la vida. D'ací a 25
anys més el que celebrarem
serà el cinquantennari, els 25
mai més.

Hui he anat al meu poble en
festes, Almussafes, i torne
assabentat que la Lira
Almusafense fa 75 anys. Han
escrit un toll d'articles al pro-
grama de festes. Ho tenen
merescut. Jo l'he coneguda de
sempre, en festes, concerts i
també soterrars. I torne a casa
pensant que la Unió també els
farà. Sense mi, sense molts de
nosaltres, però els farà. Això
és l'important. Que tots nosal-
tres hem fet i farem que els
faça, estant ara ací encara que
no hi serem aleshores en aque-
lla festa que els nostres fills
veuran de vells.

Ara que esteu de vacances,
relaxeu-vos, ompliu-vos de sol,
aire, platja, piscina, muntanya,
aire condicionat, ventiladors,
ventalls, aigua fresca, orxata,
suc de llima, meló d'Alger i de
tot l'any, bones peres, prunes
i... no sé com acabar, de tant bo
com tot està. Ompliu-vos de
salut, força i paciència, reno-
veu els vostres somnis, desit-
jos, utopies i... tornem a
començar.

J.F. Blai Duart

T
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25 ANIVERSARI

OT comença en
la tardor de
1980”. Amb
a q u e s t e s

paraules s’inicià el passat 18
d’abril l’acte de presentació del
programa d’actes i cartell com-
memoratiu del 25 aniversari
de la Unió Musical l’Horta de
Sant Marcel·lí, que tingué lloc
al local del Club Diario Levante
de la nostra ciutat.

Fou, per dir-ho així, el punt
de partida d’un viatge que ens
portarà al llarg de 2005 a
recordar amb enyorança però
sobretot amb il·lusió pel futur,
els inicis de la nostra societat
musical, i que serviran també
per commemorar els nostres
primers 25 anys d’existència.

L’acte, com sabeu, tant
perquè estàveu allí o bé perquè
us ho han contat, fou molt
emotiu. Recordar les nostres
arrels sempre ho és. I en aque-
st cas més encara donat que es
tracta d’un projecte col·lectiu,
compartit per molta que tenen
en comú no sols l’estima per la
música sinó també el desig de
construir un barri més digne i
una societat millor.

L’acte, magníficament con-
duït per Encarna Ojeda, Inés
Sàez i Paco Blai, ens transportà
a aquells anys 80, i ens va fer
reviure l’època en què
començàvem a albirar la claror
i a pensar que moltes coses
podien ser diferents. O almenys
que nosaltres podíem construir
el nostre futur. Amb un guió
ben elaborat i travat, amb el
recolzament d’una esplèndida
presentació fotogràfica, tot i els
involuntaris problemes tècnics
finalment superats en el temps
de descompte, anàvem endin-
sant-nos en la narració d’uns
fets que alguns els havien vis-
cut de prop i altres segur que
han escoltat moltes vegades

Presentació del programa d’actes 
i cartell commemoratiu

parlar d’ells: la iniciativa de la
comissió de cultura de
l’Associació de Veïns fent una
crida al barri: “volem fer una
banda... de música”, el naixe-
ment de l’escola de música a
mans de José María Senabre,
Xema, i d’Alejo Pérez, la
primera Campanya de captació
i promoció de socis, l’any
1981, que aconseguí fer-ne
prop d’un centenar, les
primeres actuacions, l’aparició
del primer exemplar de la
revista de la banda, Bemol, i
així moltes i moltes activitats
protagonitzades pels integrants
de la Unió, els músics, els direc-

tius, les mares i pares i, en
definitiva, molts veïns de Sant
Marcel·lí que han vist en la
nostra societat un element d’in-
tegració en el barri.

Però no únicament ens
havíem reunit per parlar del
passat. També era temps del
futur, d’informar dels actes
programats per aquest any de
celebracions i de presentar el
cartell que presidirà tots els
actes que s’hi realitzen. Martín
Forés ha estat l’autor del
cartell que veieu en aquesta
mateixa pàgina, en el qual ha
sabut captar, amb molt bon cri-
teri, l’esperit de la nostra soci-

“T
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25 ANIVERSARI

als amics del Club Diario
Levante que generosament ens
van acompanyar aquell dia.

Ah!, per cert, als pocs dies,
concretament el 21 d’abril de
2005, el diari Levante va pub-
licar una pàgina completa amb
un detallada crònica de l’acte,
que portava per títol “Mas que
una banda un bien social”, on
posava de manifest la
importància de la Unió en la
vida de Sant Marcel·lí.

Josep Daniel Climent

etat. Tot i que pensem que no
calen presentacions, us recor-
dem que també fou l’autor del
cartell commemoratiu del 50
aniversari del barri de Sant
Marcel·lí, i que ha estat
guardonat amb
n o m -

b r o s o s
premis com ara els

de les falles de València. Fou el
mateix autor qui ens presentà
el cartell i ens explicà que
sobre un fons verd que sim-
bolitzava l’horta, feia dansar
tres notes que representaven
la banda, gran i potent, la ban-
deta, menuda i divertida, i la
coral, el tercer pilar de la Unió.
Però, en aquesta ocasió, el
cartell estava viu, es movia
sense parar, tenia música.... Es
tractava d’una animació del
cartell, realitzada per un bon
professional amic de la Unió,
Miguel Vidal, format al pres-
tigiós ICID, l’Instituto Cubano
de Artes Cinematogràficas, per
Juan Carlos Martínez, músic,
compositor i productor musi-
cal, amb molta experiència, que
va incorporar la música, i tots
dos coordinats per Tomàs
Sànchez que s’encarregà de l’a-
partat informàtic. Així, amb
només 14 segons que és el
temps de durada de l’animació
i aplicant tècniques pròpies del

cinema, els més de 600
dibuixos que aquesta breu
però intensa producció conté,
aconsegueix emocionar-nos i
mostrar-nos el caràcter de la
nostra societat, sòlid,
potent, juvenil però seriós, i
amb una personalitat ben
definida.

L’acte va cloure amb
una breu però intensa
interpretació a càrrec de
la banda de la Unió, i amb

un vi d’honor que hem d’agrair
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OPINIÓ

UAN el telèfon va
sonar i escoltí la
veu, em va entrar
una mena de tristor,

tants anys sense escoltar eixa
veu, jovial, amistosa… i plena
de records que em transporta-
ven a d’altres anys meus. Anys
de lluita, de forjar persones, de
inculcar sentiments cap la
música, la meua música.

I, sense voler-ho, em vaig
veure a la tessitura d’acceptar,
sense remilgaments, sense
pegues i sense pensaments
aliens, la invitació a un acte
que, mai pensí que passaria. Y
va passar.

Per als més joves, eixes per-
sones de 10, 15 i, fins i tot 20
anys, el motiu de la meua
presència, aquell dia, pot ser,
els pot parèixer un tant forçat.
“…dur al barri aquest perso-
natge, que en molts casos no
sabien ben bé qui soc…” i arri-
bí. Un dilluns, a les 9’30 de la
nit, pe a veure el barri, el meu
barri d’altres anys, la meua
gent. I, ¡Vaja tela! No podia
reconèixer els carrers, les ten-
des, ma casa…

Tot era nou, canviat i jo, bus-
cant cares conegudes, sense
trobar-les ni retrobar-me’n en
lloc..

Passí un hora, més o menys,
passejant d’ací cap enllà, bus-
cant aparcament, prop, menys
prop, lluny. I, per fi, el vaig tro-
bar en segona fila. ¡Quí m’ana-
va a dir a mi, fa quinze anys,
que el barri seria així! enorme,
ple de gent, de joventut irreco-
neixibles, de persones que hau-
ria (¿) de conèixer o reconèi-
xer, i no va ser així. 

Quan trobí a “Miguelón”  em
vaig veure  a mi mateix; canes,
plegats a la front, pinta de
“agüelet”, edat… i, a pesar de
tot, ell mateixa, llur veu, la
seva amistat, llur proximitat,
que em feia sentir como si no
fera anys que ens manteníem a
la distància. I l’abrassada del
rencontre. A Vicent ni el vaig
reconèixer. Les llengües de
doble fi os contaran el per què.

I, després del salut, a l’as-
saig. 

Per molt que les persones
pensen en lo mal que esteu, en
què el lloc no és l’idea’l, que
ressona, que fa fred, que és
indigne… No us preocupeu que
l’Horta ha estat en llocs pitjors.
Menys espai, molt menys
espai, mal so, molt pitjor,
poques persones ocupant-se de
tot, ¿pot ser les mateixes
d’ara?, i sempre amb la idea de

que no  sabíem molt bé
per què hauríem de
seguir. I ho haveu fet,
dignament, musical-
ment, humanament.

Aquell assaig em va
fer retornar a allò ante-
rior, encara què, per a
ser sincer, jo mai vaig
tenir el privilegi d’escol-
tar tant oboè, tant de
saxo, tanta trompeta… i
el so resultant. Acabí
satisfet de vosaltres,
músc@s. Veure, que em
miràveu, que m’escoltà-
veu, que intentàveu fer
allò que jo us demanava.
Un plaer, vaja.

I arribà el dia. I de
nou, arribí una hora

avant per a continuar amb la
meua “visita” personal pels
carrers, i el parc –al que mai
havia pogut veure– i a la plaça.
I allí, de nou, retornà ma vida
al barri.

Des d’ací, en la meua llunya-
nia, vull agrair-vos a to@s els
què, en algun moment, em
vareu acomiadar en el meu
camí. Totes eixes persones que
éreu la meua vida, tot@s l@s
que participàreu a aquell pro-
jecte de bojos, “una banda de
música a un barri obrer…” grà-
cies per estar, el dia i a la hora
idònia. Als que no poguéreu, us
dic que vareu perdre l’ocasió
de recordar, de reviure, de
retrobar. 

I a tu, el meu company d’in-
fantesa, el meu amic d’avatars
en l’ adolescència, gràcies, i
continua amb la teua labor, que
encara queda per fer. I sé que
ho faràs molt bé. 

Del que va succeir després,
poc queda en el meu record. Un
acomiadament de moltes perso-
nes a les que feia molt que no
veia. Un sopar, soparot, d’a-
mics i amb bons amics, un
adéu i, en a la meua ment, un
fins a la pròxima.

“…el record nodreix, dóna
vida i fa a la història.”

Xema, per sempre.

Xema, des del record

Q
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BANDA

RESENTAT per Inés
Sáez i Paco Blai,
començà el concert
puntualment a les set

i mitja de la vesprada. Va ser
un acte especial perquè, per
primera vegada, la batuta esti-
gué en les mans dels tres direc-
tors, els tres mestres que ha
tingut la Banda: Xema Senabre
Doñate, Vicent Benavent
Gabarda i Miquel Morellá
Asins.
Xema Senabre Doñate, direc-

tor fundador de la Banda de la
Unió en 1980, estigué al capda-
vant dels nostres músics
durant dos períodes, primer, de
1980 a 1984 i, segon, de 1986
a 1990; Vicent Benavent
Gabarda de 1984 a 1986 i
Miquel Morellá Asins des de
1990, ininterrompudament
fins a la actualitat.

Fetes les presentacions, la
primera obra, el pasdoble
Francisco Bravo del compositor
Manuel Carrascosa fou dirigi-
da pel mestre Xema Senabre
Doñate. Aquesta peça és la
més antiga del repertori de la
Unió. La Banda la havia inter-
pretada per primera vegada en
el seu primer concert al barri
el set de desembre de 1983,
també, igual que en aquesta
ocasió, sota la direcció del que
aleshores era el seu director,
Xema Senabre Doñate. Emotiu
moment va ser quan Xema
Senabre cridà els músics que
havien estat sota la seua direc-
ció durant les seues etapes,
perquè isqueren d’entre la con-
currència. Se n’alçaren d’entre
el públic i també en venien des
de la Banda perquè hi ha qui
ha recorregut, en la seua tra-
jectòria musical, casi tota la
vida (o tota) de la UMLH. A
mesura que arribaven anaven
situant-se al costat de Xema;
s’abraçaren els uns als altres i
quedaren així units, en clara
germanor, els mateixos joves
que jo reconeixia de les fotogra-

Concert

fies de la primera dècada de la
Unió, aquells que tingueren la
gosadia de crear la primera
banda de barri de la ciutat de
València, que feien les cercavi-
les amb vaquers i mànega de
camisa i que, pam a pam, posa-
ren les pedres del fonament
d’aquesta realitat il·lusionant
que és la UMLH.

Seguidament, la batuta
passà al mestre Miquel
Morellá Asins, qui dirigí
l’audició de la Rapsodia
Valenciana de Manuel
Penella i continuà amb l’o-
bra Dos Aires de Dansa de
J. Ribelles. La Banda no
s’oblidà del IV Centenari de
la primera edició de la
immortal novel·la de
Cervantes El Ingenioso
Hidalgo don Quijote de la
Mancha; un xiquet llegí uns
paràgrafs del llibre després
d’unes paraules dels con-
ductors de l’acte que ens
aproparen a aquesta singu-
lar i universal obra. Així va
ser la presentació per intro-
duir la música de L’Home
de la Mancha –per cert,
delitosa- de M. Leigh, que la
Banda interpretava per pri-
mera vegada (també sota la
direcció del mestre Miquel
Morellá Asins), amb la qual

finalitzà la primera part del
concert. 

Després vingué el descans i
tot seguit començà la segona
part del concert amb la música
de Xàbia de S. Salva. En aquest
cas, la batuta estigué en mans
del mestre Vicent Benavent
Gabarda qui, en acabar la peça,
aprofità per a saludar especial-

P
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BANDA

ment aquells músics que
havien estat amb ell durant la
seua etapa i, més concretament
encara, agraí a la persona de
Rafa Montesinos el seu recol-
zament durant el seu pas per
la Unió.

El mestre Miquel Morellá
Asins tornà a la direcció de la

Banda per interpretar
dues peces: Dansa
Oriental de J.M.
Izquierdo i La Viuda
Valenciana (també era
una primera audició,
una estrena de la
Banda) d’Arnau Ilych
Khatchaturian.

Cal destacar
moments especials
com aquell quan isque-
ren els presidents que
ha tingut la UMLH al
llarg de la seua vida:
Joan Quiles i
Izquierdo, Manuel
Teruel Rocatí (actual
secretari de la
Coordinadora de
Societats Musicals
Federades de la Ciutat
de València),
Francisco Perales
Aparicio i Miguel
Hernández Ferrer, el
nostre actual presi-
dent (Vicent Marco
Peñarrocha, el presi-

dent de l’acta fundacional de la
Unió i de la primera etapa,
excusà la seua absència).

Altre moment especial fou
quan prengué la paraula l’ar-
tista dissenyador del cartell del
25 Aniversari de la UMLH,
Martín Forés Sanz després

que, darrere de l’enèsim intent,
poguérem per fi sentir correc-
tament la presentació de la ani-
mació del seu cartell que havia
sigut magníficament preparada
per Miquel Vidal Ortega (qui
ha segut introduït en l’entorn
de la Banda de la mà de Tomàs
Sánchez Santiró) amb la músi-
ca del compositor Juan Carlos
Martínez (Amb dos també
excusaren la seua absència a
l’acte). Una llàstima que el tèc-
nic de so no s’aclaria massa,
però bé, a última hora tot s’a-
panyà gràcies sobretot a la
benevolència, comprensió i
tolerància del públic que, al cap
i a la fi, també formen part de
la família de la UMLH.

Signa: el tècnic de so (si no
l’han acomiadat abans de la
publicació d’aquest nombre de
la revista), Salvador Vicent
Benlloch Gascó
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com no
havia de
ser -ho,
s e n t

com és la Sertmana Cultural
del 25 aniversari?! És cert que
la gent ha estat més motivada
a l’assistència per l’efemèride
a celebrar, però també és cert
que han hagut altres elements
ajudat, i molt, a fer una
Setmana Cultural nova, distin-
ta, amb ganxo.

Els grups forans que han
intervingut han sigut de gran
qualitat: l’Orquestra de Flautes
del Conservatori Superior de
Música “Joaquín Rodrigo” de
València, Joan Soler & Ramon
Cardo Quartet i la Big Band del
Conservatori Superior de
Música de Castelló. De cadas-
cuna d’estes actuacions troba-
reu comentaris detallats més
endavant en esta mateixa
revista. Ara tan sols mencio-
nar l’encert en l’ambientació
del local. Les tauletes a poca
llum, recreant els aires, i
alguns fums, dels salons de
jazz ha estat del gust de tot-
hom. Felicitats.

Els actes musicals es com-
pletaren amb les actuacions de
la Banda Juvenil de la Unió
Musical l’Horta i la Coral
l’Horta els diumenges 15 i 22
de maig, respectivament.

Però aquesta Setmana
Cultural ha comptat a més amb
altres actes de caràcter cultu-
ral però no musical. I són: una
representació teatral del grup
Teatre A Tres vinculat a la
Falla Arquebisbe Olaechea Sant
Marcel·lí, una exposició de foto-
grafies i pintures de Carmen
Soler, veïna del Barri, i un
audiovisual de José Gea Pérez,
també del nostre Barri. De tots
tres en parlem a continuació.

El mateix èxit obtingut al
jazz, es repetí el dissabte 21
fent del saló un café-teatre per
donar acollida al grup Teatre A
Tres amb l’obra Despropòsits.
L’obra, de l’autora Amparo

Vayà, va estar magistralment
escenificada per tres grans
actrius: Rocío Adraos, Arancha
Muñoz i Maria Torras, amb la
Direcció d’aquesta última.
Noms de tots coneguts, però no
sé si tots estaven (m) assaben-
tats de la qualitat interpretati-
va d’estes actrius. Una gran

sorpresa i un moment de grata
distracció intel·ligent. Com es
deia al mateix programa:
“Espais, momentS I SituacionS
cOmpletament quotidianeS i
prOpereS a la realitat que ens
envOlta tOt vist d’una manera
Senzilla, perÒ nO per aixÒ
menyS encertada, amb un
exquiSit Sentit de l’humOr que
ens aprOpa mOlt méS a la veri-
tat de leS SituaciOnS”. Però res

no haguera sigut com fou sense
el suport de l’equip tècnic:
Rebeca Muñoz i Noelia Bermejo
(Regiduria), Víctor Ramírez i
Gabi Gómez (Llum i So), Kike
Soriano i Pepe Viana
(Tramoies). Aplaudiments.
Teló. Més aplaudiments.
Salutacions i enhorabona.

Del 14 al 21 de maig es
pogué contemplar al Local
Social de la Unió l’exposició de
fotografia i dibuixos que sota el
títol Convergentes presentava
Carmen Soler. L’exposició duia
eixe nom per l’estreta relació
existent entre alguna de les
fotos i diversos dibuixos. A
l’exposició hem pogut contem-
plar distints estils, així, en
paraules de Vicent Soler, en els

I
La Setmana Cultural de la Unió Musical l        
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dibuixos anomenats Aureos
s’apreciava el paper d’emboli-
car d’Àgata arrugat i pegat
sobre el cartró, i en les fotos
titolades Recuerdos en el tiem-
po, que també són bodegons,
era el paper de periòdic el que
estava arrugat i pegat. També
poguérem apreciar un bon tre-
ball tècnic a les fotos Palmeras
en la ciudad.

La secció Celofanes és la
que més em va sorprendre, per
imaginativa, graciosa, fresca.
La primera obra amb aquesta

tècnica és Bodegón con manza-
na y pera que data de juny de
2004, després vindríen Jarrón
azul, Bodegón con uva... Més
tard reemprén la sèrieÁureos i
algun quadre de flors i altres
treballs més.

Totes les obres que es pogue-
ren contemplar teníen, com
expresà Vicent Soler, un nexe
comú: una marcada influència
mediterrània. I no podria ser
d’altra manera si tenim en
compte que l’autora, Carme
Soler i Alba, va nàixer a una
Alqueria de l’Horta de València

i porta als ulls la llum i el sali-
tre, els colors i la brisa d’una
horta costanera esguitada de
palmeres arrelades des d’antic
que per les nits s’enlairen per
fer festa.

Carme Soler està graduada
en l’Escola Superior d’Art i
Disseny de València en les espe-
cialitats de Disseny de Moda i
Dibuix Publicitari. Ha fet cursos
de Fotografia Bàsica en la UP.
Des de 1991 és membre d’
AGFOVAL (Agrupació Fotogrà-
fica Valenciana). Actualment

cursa estudis de pin-
tura. Ha realitzat
gran nombre d’expo-
sicions individuals
entre les que destarí-
em BALALAYKA,
2002, homenatge a
la tripulació del sub-
marí rus Kursk. Ha
obtingut nombrosos
premis, sobre tot de
fotografia, entre els
quals destacaria l’in-
ternacional de foto-
grafia alternativa i
experimental de
Reus, aconseguint la
medalla Gaudí. Però
allò més destacat ha
sigut la seua partici-
pació en dos exposi-
cions col·lectives de
caràcter social i rei-
vindicatiu: en 1997
Salvem el Botànic i
en 1998 Estar en la

Punta que va estar itinerant
durant mig any. Estem orgullo-
sos de tindre una veïna tan
artista i d’haver tingut exposada
part de la seua obra al nnostres
locals, els locals de la Unió
Musical l’Horta de Sant
Marcel·lí.

I parlant de Sant Marcel·lí i
de fotografia, hem de dir que ja
mai el Parc de la Rambleta serà
el que era després d’haver-lo
vist des dels ulls de José Gea
Pérez. Fotògraf aficionat, mem-
bre d’AGFOVAL (Agrupació
Fotogràfica Valenciana), practica

l’art de la fotogra-
fia des dels anys
cinquanta. Ha par-
ticipat en diversos
concursos i exposicions interna-
cionals, aconseguint diversos
premis i distincions. La fotogra-
fia és per a ell el seu mitjà d’ex-
presió artística. És veí del nostre
Barri des de la seua creació i
una exposició de les seues fotos
titolada San Marcelino ayer ha
figurat entre els actes comme-
moratius del 50 aniversari.
Actualment es dedica, quasi per

complet, a la modalitat de diapo-
sitives per a audiovisuals. Al
local Social de la nostra entitat
poguérem observar dos mostres
del seu treball: La Rambleta en
el que ens mostra una visió ínti-
ma del parc, i un treball creatiu
i personal titolat Macrografiti.
Des d’ací la nostra enhorabona i
felicitacions pel seu treball i
dedicació. I també, a hores
d’ara, li manifestem el nostre
condol pel trapàs de la seua
muller, que fem extensiu a la
seua família.

Paco Blai

       l’Horta de Sant Marcel·lí ha sigut un èxit
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Sense (quasi) paraules: la Bandeta

N aquesta primavera
hem tingut la sort
d’escoltar en el termi-

ni d’un mes i per dues oca-
sions, a la Banda Juvenil de la
Unió Musical l’Horta (la ban-
deta). En primer lloc, el día 15
de maig, en el marc de la
Setmana Cultural, on conduïda
per Juan Carlos López, va ofe-
rir un programa que va anar
des del pas-doble “Perez
Barceló”, a la marxa cristiana
(“Bexumea”) i la música de
“The logical show”, “I’m still
standing”, “The Simpsons”,
“Hello Dolly”, “Eolo, el rei”,
“Melting the ice” i la propineta

E
Juan Carlos Sánchez Relucio
en “Eolo el rei”

Solo de saxofó alt per Núria
Bartual en “Meeting the ice”

Noves incorporacions: 
Jordi i Ferran

de “A Disney Spectacular”. En
aquest acte, èxit musical i de
públic, s’estrenaren a la bande-
ta dues noves trompes: Jordi
Panayiotopoullos i Ferran
Quiles. 

El dia 5 de juny, dins  la IIª
Campanya d’Intercanvis entre
Societats Musicals Valencianes,
vàrem actuar com a amfi-
trions: tenint la oportunitat  de
gaudir de les actuacions de la
Banda Jovenívola de
l’Agrupació Musical de
Benicalap dirigida per Carles
Samblancat i Velló; i la Banda
Juvenil de l’Agrupació Santa
Cecilia de Sedaví, que va ser

dirigida per Ricardo Baixauli
Ferrer. Ambdues actuacions
manifestaren gran entusiasme
i un treball interpretatiu de
molta maduresa. Per acabar, la
Banda Juvenil de la Unió
Musical L’Horta de Sant
Marcel·lí ens va oferir una bri-
llant actuació del seus 70
músics. Cal comentar que en
aquest concert, tres clarinets
varen fer la seua primera
actuació a la bandeta: Xavier
de la Torre, Raquel Monserrat i
Rosana Muñoz.

Joan Quiles

INTERCANVIS MUSICALS 2005

La relaxació 
abans del concert

Les presentadores 
del concert

Els xiquets seguixen 
atents les actuacions
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Banda Jovenívola de Benicalap La Banda Juvenil Santa Cecilia de Sedaví

Un record: un agraïment De gom a gom, el pati quedà xicotet Molt contents per la 
seua participació

Preparat per al debút: Xavi El “capo” i l`’equip de joves músics La Bandeta en plena actuació

El seu primer concert: 
Rosana i Raquel

Aplaudiments i salutacions. 
Un éxit!

Quan tot s’acabà,… ¡Toca recollir!
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la primera. A més, s’havia
creat un clima musical  d’em-
patia entre espectadors i
músics que havia estat afavorit
per l’explicació magistral que
va fer el director de les dife-
rents flautes que formaven
l’orquestra.

Així doncs, el Sr. Joaquín
Jericó ens va explicar que hi
havia els següents tipus de
flautes:

El flautí o piccolo, és una
flauta travessera més petita
que toca una octava més agut
que la flauta normal.

La flauta que coneguem més
familiarment, la que diem nor-
mal, que és la flauta travessera
en Do, i és la més utilitzada per
l’ orquestra.

La flauta travessera contralt
(afinada en Sol) que sona una
quarta -quatre notes més greu-
per sota de la flauta normal. 

La flauta travessera baix,
no gaire utilitzada, afinada en
Si bemoll o en Do.

Tornant a la part sonora del
concert, personalment destaca-
ria la interpretació del Finale
de Guillem Tell de G.Rossini,
que a mi particularment m’en-
canta. I, una vegada més, grà-
cies a la música, que la iniciati-
va de la UNIÓ ens fa arribar,
vam gaudir com a melòmans i
ens vam fer un poc més perso-
nes.

Inés-R. Sáez Martí

INTRE de la  progra-
mació de la Setmana
Cultural, el divendres
13 de maig, va actuar

l’ORQUESTRA DE FLAUTES del
Conservatori Superior de
Música Joaquín Rodrigo de
València. Tot un plaer!,  haver-
los escoltat.

Una vegada més, i ja són
uns quants anys, la  S.C. ens
sorprèn agradablement.

Aquesta vegada, anàvem a
escoltar una orquestra de flau-
tes. L’agrupació d’instruments
d’una família en formació d’or-
questra ha sigut una constant
els darrers anys, i en el cas de
les flautes podem afirmar que
va ser als anys vuitanta quan
es consoliden.

L’orquestra que ens ocupa
es va crear l’any 2000 per ini-

ciativa de
dos catedrà-
tics del con-
servatori, els
seus dos
directors. I
ningú ho
diria, que és
tan jove, amb
la interpreta-
ció instru-
mental que
vam poder
sentir. 

Esta agru-
pació ha rea-
litzat con-

certs en diferents llocs de l’es-
tat espanyol i una gravació per
a R.N.E. Està formada
per vint-i-dos músics,  xics i
xiques estudiants del conserva-
tori; entre els que es troba el
nostre músic Joaquín Estal
(Ximo). Està dirigida pels pro-
fessors-directors: MªDolores
Tomás i Joaquín Jericó.

El repertori elegit per al
concert va ser exquisit. La pri-
mera part va estar dirigida per
la Sra. MªDolores Tomás. Les
peces elegides van agradar
molt als assistents, però si
haguérem d’elegir una de ben
segur que es quedaríem amb:
1936 Los fantasmas de
Belchite de J.C. García Simón.
Aquesta obra ens va aborronar
la pell i arribàrem a veure els
fantasmes. El tema que tracta

l’obra, la sen-
sibilitat del
compositor,
la destresa
del director i
la professio-
nalitat dels
músics ens
van fer
vibrar. 

La segona
part va estar
dirigida pel
Sr. Joaquín
Jericó i va
estar a l’altu-
ra musical de

Orquestra de flautes

D
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UI dóna més!
El divendres, 20 de

maig, a les 11 de la
nit, vam fer un viatge

al passat. De sobte es trobàrem
als anys 30 al Cotton Club de
New York, ... Ah! Ho sent, al
Saló Parroquial Sant Marcel·lí
transformat. Sí,  transformat
en un CLUB,... amb taules,
seients, servei de bar i espel-
mes que il·luminaven sutilment
el local.

La Big Band del
Conservatori Superior de
Música de Castelló estava entre
nosaltres. 

Com si del mateix Duke
Ellington es tractara, que els
deus de la música no m’ho
prenguen en compte, Carlos
Amat agafà la batuta
i els músics, estu-
diants del conserva-
tori, es posaren
mans a l’obra, què
dic a l’obra i als ins-
truments!

Aquesta Big Band
està formada per
uns vint-i-cinc
músics, repartits en
tres seccions de
vent: saxos, trompe-
tes i trombons, més
un trio o quartet rít-
mic integrat per piano, baix,
bateria i guitarra. Va nàixer a
Castelló a l’any 2002 per ini-
ciativa de José Luis Galiana.

Alguns dels músics que hi
formen part d’ella són ja joves
promeses del panorama del
jazz valencià i, em podreu per-
metre que ressalte a Juan
Carlos López Luján, membre
destacat de la UNIÓ, per la
seua valia musical i personal.

La música que ens va oferir
la primera part va estar dedi-
cada al repertori clàssic del
swing americà. Repertori que
va sonar molt a les dècades de
1930 i 1940, en les què les big
band eren molt populars, i per
la qual cosa es coneix aquest
període com l’era del swing.

Q
Big Band

La segona part
del viatge, del
concert, en va
dur per la música
llatina i la seua influència a la
música de fusió. Vam sentir
temes de Count Basie, Duke
Ellington, Dizzy Gillespie i Tito
Puente, entre altres.

I com si estiguérem a New
York de veres, vam gaudir de
música de jazz amb grans
moments de qualitat improvi-
sadora que va caracteritzar i
destacar la qualitat solista de
músics molt dotats. 

Abans d’acabar m’agradaria
escriure un poc del nostre
“Duke” particular, el Sr. Carlos
Amat. Músic de formació clàs-
sica, ha estudiat jazz amb

Ricardo Belda (pianista valen-
cià), Gary Thomas (saxofonista
nord-americà) i Félix Gómez
(pianista nord-americà). Ha
format part de la Big Band del
Peabody Conservatory de
Baltimore (USA) i de la
Showband del transatlàntic  SS
Norway (Norwegian Cruise
Lines), amb la que ha viatjat
per tota la Mar Carib.  Ha
interpretat música de pel·lícu-
les i també ha composat. No és
Duke Ellington però està en
camí. I, nosaltres, sense neces-
sitat de desplaçar-nos en avió
al Cotton Club de New York
vam poder gaudir entre amics
de tots ells. Simplement un
plaer dels déusmusicals.

Inés-R. Sáez Martí

RA la primera nit. El
concert de flautes
havia sigut la vesprada
anterior. La nit del 14

de maig, nit de dissabte, era la
primera nit. I sorprengué.
Sorprengué el local convertit
en un saló de jazz, a la llum de
les espelmes, taula i cadira,
possible consumició... Però
encara sorprengué més la mer-
avellosa actuació dels músics
en concert. Fou fantàstica la
interpretació de tots quatre:
Joan Soler, guitarra; Ramón
Cardo, saxo tenor; Jordi Vila,
contrabaix i Felipe Cucciardi a
la bateria. No diré res dels
seus mèrits professionals,
quedaren patents dalt de
l'escenari, però per a incrèduls
tinguérem l'oportunitat de lle-
gir i guardar els seus currícu-
lums facilitats per la Unió. El
que allí diu i el que deia el pro-
grama de mà fou àmpliament
comprovat i corroborat pel
públic assistent. A més d'això
cal agrair l'entusiasme, el plus
d'interpretació, les ganes amb
què es donaren creant un clima
i un caliu extraordinari. Sens
dubte, com deia el programa de
mà, podem qualificar este
quartet com un autèntic "All
Stars". De segur que l'afició i
el consum de música de jazz ha
pujat des d'aquell dia entre els
socis i amics de la Unió.

Paco Blai

E
Nit de Jazz
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A cele-
bració de
la setma-

na cultural del
25é aniversari de la nostra
Unió Musical estava en plena
efervescència quan arribà el
torn de la Coral.

Estàvem contents perquè
teníem l’oportunitat de col·labo-
rar amb un dels actes més esti-
mats per tots,  el nostre
Festival Coral de Primavera i
enguany havíem preparat un
festival  de luxe, ja que comptà-
vem amb la col·laboració de
dues corals amigues: “TELE-
COR” i “CORAL POLIFONICA
SCHOLAPIARUM CANTORES”.

Arribà el diumenge dia 22 de
maig i els preparatius ja presa-
giaren la bona vetllada que ens
esperava, tot es va realitzar de
manera coordinada i ens orga-
nitzàrem d’allò més bé.

Després de dinar preparà-
rem a la seu de la Unió, taules i
la “picaeta” de cortesia per als
coralistes participants al
Festival. Una hora abans del
concert exercint d’amfitrions,
es trobàrem amb els altres
coralistes i “a la primera” ens
va eixir el cant comú “Signore
delle Cime”. Tot anava rodat! 

A les 19 hores en punt, com
si d’un rellotge suís es tractara,
les nostres presentadores,
Encarna i Empar, encetaren la
seua impecable conducció del
concert. Molt estimades per tota
la coral, feren una presentació
molt bonica i entranyable; tot
un regal! El VIIé Festival Coral

de Primavera havia
començat.  

En primer lloc
actuaren els com-
panys de “Tele-cor”,
cor de treballadors
de la Telefónica, amb
un repertori molt
variat el qual anà
des de cançons tradi-
cionals valencianes
(“Tinc una barraque-
ta”, “Mareta”) a bole-
ros (“Solamente una vez”), pas-
sant per música de pel·lícula i
altres boniques cançons popu-
lars. El seu director José
Ramón Carretero Llopis, va
canalitzar tot l’entusiasme d’a-
questa agrupació.

De seguida actuà la multitu-
dinaria “Coral Polifónica
Scholapiarum Cantores”, dirigi-
da per Constantino Martínez
Orts, els quals ens deleitaren

amb un ric repertori,
amb peces com “Ave
Maria”, “Miedo”, “A
tu lado” “I want to be
ready” i les populars
valencianes: “El
Rondel” i “Jo tinc un
burro”. Un cor ben
nombrós que va fer
que l’escenari queda-
ra xicotet. 

I darrere les càli-
des paraules de
Empar, arribà el torn

a la nostra “Coral l’Horta”.
Encetàrem l’actuació amb un
dels nostres autors preferits:
Serrat, amb el seu “Tu nombre
me sabe a hierba” i com ens
agrada tant també li versionà-
rem el ”Paraules d’a-
mor”. Continuàrem
amb “Que tinguem
sort” i “L’estaca” de
Lluís Llach; i després
“Michelle”. Per fina-
litzar, acabàrem can-
tant i parodiant “El
menú”. Aquesta
cançò requeria un
vestuari especial.
Preparàrem davan-
tals, el barret del

“chef” i una peculiar batuta: un
cullerot de fusta. Amb gran
il·lusió, tots gaudírem, nosaltres
cantant i el públic, tan fidel com
sempre, compartint complicitats
i acompanyant-nos durant tota
la vetllada. Aplaudiments,
regals de record per a les corals
participants i felicitacions a
tots: organitzadors, presentado-
res, participants i el nombrós
públic que va omplir el Saló
parroquial.

Ni que dir que la nit acabà
compartint bon menjaret, bon
vinet i unes quantes cançons
que segellaren una bona relació
que a hores d’ara ja ha vist
retornada la nostra visita a la
“Coral Polifónica Scholapiarum
Cantores”, en un altre festival
coral al Centre Cultural de
Massamagrell.

Com es pot apreciar estem
contents perquè hem pogut fer
la nostra aportació a aquest
aniversari de la nostra benvol-
guda Unió Musical i tots els
membres de la Coral alcem la
copa i diem: Per molts anys!!!

Ángels i Joan

L
VII Festival Coral de Primavera
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N nou curs de la
nostra Escola ha
arribat a la seua
fi. Arrere han

quedat les anècdotes, el
trasbals d’alumnes pels
corredors, les hores d’es-
pera de mares o pares
durant les quals han culti-
vat l’amistat entre ells o
més d’un llibre han llegit,
el nerviosisme enfront
dels exàmens...

Audicions
I, com ja és tradició, les

audicions van ser la guin-
da de la tortada, oportuni-
tat en la qual els alumnes
mostren davant de les
seues famílies, professors
i amics els èxits aconse-
guits durant un any d’a-
prenentatge. És de desta-
car que són protagonistes
d’estes audicions alumnes
que van des dels 5 anys
fins als nostres alumnes
majors; aquells que aca-
ben d’iniciar-se en el món
de la música, fins aquells
que ja estan cursant
últims cursos de grau
mitjà. 

Enguany es va decidir
innovar quant a la seua
organització, dividint l’au-
dició en quatre dies, evi-
tant d’esta manera les
maratonianes jornades
que vivírem en anys ante-
riors. D’altra banda, també es
va canviar el lloc de la seua
realització, fent-les en el nostre
Local Social, la qual cosa va
servir perquè nombrosos pares
i alumnes el conegueren.
Durant les quatre jornades
d’audicions, calculem que va
assistir un total aproximat de
400 persones.

Les audicions es van fer tots
els divendres del mes de juny,
sent estos, el 3, el 10, el 17 i el
24. En les dites audicions, vam
poder presenciar interpreta-
cions de diferents instruments

ESCOLA

U
Un altre curs que acaba

i nivells. Les aules que van
participar en la trobada, van
ser les de clarinet, saxòfon,
piano, flauta, percussió, violí,
trompeta, trompa, violoncel,
oboé i jardí musical; així com
també agrupacions, com ara
duos, quartets i quintets (d’un
mateix instrument) i sextet,
este compost per flauta, clari-
net, baix, fliscorn, guitarra i
bateria. Este sextet, “Los del
viernes por la noche”, ens van
delectar amb interpretacions
de tres temes, un dels quals va
ser compost per un dels seus
integrants, Julio Llopis. 

Des d’este article,
volem destacar la labor
realitzada pels alumnes de
Jardí Musical, sota la
direcció del seu professor
Víctor Gil i les mares i
pares d’estos alumnes per
l’esforç que van mostrar
en les disfresses i maqui-
llatge.

Desitgem felicitar tots
els alumnes així com als
seus professors per l’es-
forç i el temps dedicat a la
preparació d’estes audi-
cions, ja que a més de
mostrar-nos l’exercici indi-
vidual, enguany, més que
altres, ens van oferir
interpretacions de conjunt
de molt bon nivell. 

També desitgem agrair i
felicitar a Cinthya García,
per la seua labor realitza-
da com a pianista acom-
panyant, la qual va perme-
tre realçar la bellesa de
les obres interpretades. 

Preparant el pròxim
curs

Durant l’estiu, amb l’a-
juda d’alguns socis i la
resta dels que estiguen
interessats, es treballarà
per a millorar la insonorit-
zació de les aules de l’esco-
la. Açò permetrà donar en
millors condicions les clas-
ses d’instrument, ja que
en el pròxim curs 15 nous

alumnes començaran a tocar
algun instrument en l’escola, i
en el futur nodriran a la
Bandeta i a la Banda de
Música. Des de ja podem
avançar que un bon grup, entre
6 i 12, dels nostres alumnes
s’incorporaran el pròxim curs
a la Banda.

Aprofitem estes línies per a
recordar que es reobrirà el
període de matrícula per al
pròxim curs el dia 15 de
setembre. Per ara vos desitgem
a tots unes bones vacances.

Ximena Ortega Fuentes
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ENTREVISTA

S el cas de l’entrevis-
ta d’aquestes pàgi-
nes: LA FAMÍLIA
PECHUÁN

Són quatre els
membres de la família que han
col·laborat, però abans d’entrar
a parlar d’allò que ens han
contat he de dir que podrien
haver sigut cinc, perquè té un
punt d’injustícia que no estiga
entre ells la mare, Angelines,
que col·labora en moltes activi-
tats de la Unió, a més d’haver
fet possible, com és el cas de
moltes mares i pares, que els
seus fills arriben al
Conservatori, i als assaigs...
Com que no canta ni toca,
doncs estava present però no li
vaig preguntar directament....
torne a dir, injust. Serveixquen
aquestes línies de disculpa i
reconeixement de la seua
col·laboració.

Entrem en matèria. Els pro-
tagonistes de la història són

(de més gran a més menut, o
millor dit menuda):
Juan Pechuán Poveda, 54

anys , membre de la Coral.
Juan Pechuán Ramírez, 19

anys, oboé.
Sergi Aparisi Pechuán, 19

anys, percussionista.
Elena Pechuán

Ramírez, 15 anys,
fagot.
JUAN PECHUÁN

POVEDA, el pare,
començà a vincular-se
a la Unió com molts
altres pares ho fan:
apuntaren al seu fill
major als 7 anys a
l’escola de música, i ja
des d’eixe moment
d’una manera pro-
gressiva començà a
col·laborar de manera
activa, junt a la seua
dona. És en l’excursió
de Vilafranca, en la
que es va parlar de la
possibilitat de crear la

Coral, en la que Juan ja va dir
que ell formaria part de la seua
fundació. I així va ser, des dels
seus orígens és un dels “bai-
xos” de la nostra Coral (té una
veu molt bonica, però com bon
músic no vol ser reconegut,
perquè diu que les cançons
sonen bé quan de moltes veus
escoltem una suma que sembla
una sola veu). A Juan li agrada
formar part de la Coral,  tant
per la bona relació que hi ha
entre els seus components,
com pel fet de cantar... i és que
aquesta activitat, com la rela-
ció amb la música no li ve de
nou a Juan. De jove, o millor
dit, de més jove que ara, va for-
mar part de diversos conjunts
de rock, essent l’últim “Àfrica
Corps”, i en ells va fer de tot:
tocar la guitarra, el teclat, la
bateria... i també cantar. La
mili va trencar aquesta tra-
jectòria, però anys més tard
seria en la Unió on va tornar a
recuperar-la, encara que des

Sergi i Elena, Juan i Juan    

É

Aquesta secció d’entrevistes ja ens va quedant entranyable, poc a poc anem fent recull de la biografia
vinculada a la música i a la nostra Societat Musical de persones que formen part d’ella i participen
des de diferents vessants. Hem anat canviant la forma de triar a les persones procurant varietat en
la secció. Per un costat han aparegut músics de la Banda que un sorteig determinà que aportaren la
seua experiència i opinions; també hem triat des de la comissió fer entrevista a persones de la Unió
amb altres tasques que no són la de formar part de la Banda tocant un instrument. I altra manera
de mostrar-se aquesta secció ha sigut demanar la participació en ella de “les famílies de la Unió”,
eixos grups familiars que fan del vincle amb la Unió una complicitat més de la família.
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d’altra vessant, i és que la
música dona per a moltes pos-
sibilitats...  Fins i tot farà uns
quatre anys que va intentar
aprendre també a tocar la
tuba, però ens diu « m’ho
haguí de deixar per poder aten-
dre bé a la Coral. Era massa
combinar-ho tot!”

Després de conèixer aquesta
aficció per la música de Juan,
pare, és un poc més fàcil d’en-
tendre la que des de sempre ha
tingut JUAN PECHUÁN, fill.
Ja des de molt menut la música
formava part de casa, i d’ell en
concret des de sempre, de tal
manera que ni pare ni mare
poden determinar des de quan
volia Juan estudiar música. El
que sí que recorden és que
quan s’assabentaren que hi
havia una escola de música a
Sant Marcel·lí, li ho proposaren
i Juan acceptà amb un “si”
rotund... i fins ara.  Cap als 8
anys va escoltar un oboé i de
manera clara també va decidir
que eixe era l’instrument que
volia tocar, i amb ell ha reco-
rregut un camí intens i fructí-
fer. Actualment Juan ha acon-
seguit ser finalista dos anys en
el concurs de Xàtiva, un tercer
premi en el concurs d’Alcora,
ser el millor expedient de Grau
Mitjà, premi oboé de Grau Mitjà
i menció d’honor en música de
Cambra. Toca en la nostra
Banda, i també en l’orquestra
del Conservatori, i després de
superar un prova en les
Pasqües de 2004, també toca
en la Jove Orquestra de la
Generalitat Valenciana (JOGV).
Amb aquesta trajectòria és
fàcil entendre que l’aspiració
professional i per tant d’estu-
dis de Juan ja és clarament la
música.

I mentre Juan s’iniciava en
la música i anava a les classes
acompanyat de sa mare, en el
“paquet” anava també ELENA
PECHUÁN, que amb cinc anys,
sentia que tot això era un rot-
llo perquè feia que ella anara

de dalt a baix amb obligacions
d’horari per dur i replegar al
seu germà.  Sa mare, conscient
del que li suposava a la xiqueta
acceptava que Elena no volgue-
ra saber massa de la música...
però un dia la va pillar amb la
guàrdia baixa i li va aconseguir
un SÍ, tal vegada en aquell
moment no tan rotund com el

del seu germà, però suficient
per a que l’apuntara a l’escola.
Elena li va trobar el gust, i en
una audició d’oboé que eixia
tocant el fagot el que avui és el
seu mestre, Juan Carlos
Civera,  Elena es va enamorar
del seu so i va dir-li allí mateix
a sa mare que ella volia tocar
el fagot. Així va iniciar un camí

que ni ella matei-
xa sabia que
anava a ser tan
s ó l i d .
Actualment estu-
dia al
Conservatori, i
toca en la Banda,
i una mostra de
com li va és dir
que ha sigut
finalista en el
concurs de
Xàtiva, i ha sigut
primer premi de
la seua categoria
en el concurs de
Llíria aquest
mateix mes de
maig. A més, ja
és mestra de
fagot en la Unió.
Tinc la sort de
que és ella la que
li dona classes a
una de les meues
nebodes, Clara,

     n: la família Pechuán
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que està encantada (no podia
evitar aquest comentari, supo-
se que m’entendreu, passió de
tia).

Mentre, en altra casa de la
mateixa família, els mateixos
gens estaven mostrant-se a tra-
vés de SERGI APARISI
PECHUÁN. En el seu cas amb
la bateria. Ja des dels dos
anys! Sergi feia ritme amb
qualsevol possible tambor. Va
aconseguir tenir i destrossar
algunes bateries de joguet, fins
que va tenir als 12 anys una
“de veritat” com a regal del seu
aniversari. Ell, ja per aquell
moment, de forma autodidacta
seguia els ritmes dels
“Pekenikes” i altres músiques
que es posava en casa: escolta-
va fonamentalment el que feia
la bateria i intentava seguir-lo.
Era evident que li encantava, i
el seu tio Juan, li va recoma-
nar que s’apuntara a l’escola
de música, en la que a més de
bateria també trobaria altres
instruments de percussió. Eixe
va ser el seu inici, i de
començar autodidacta amb la
bateria, ara Sergi és percussio-
nista de la Unió, i continua els
seus estudis de percussió al
Conservatori, a més de formar
part del grup de percussió del
Conservatori: “Percujove”, que
ja l’any passat va fer una gira
per diferents països d’Europa, i
aquest tornen a viatjar aquesta
vegada fins a Dinamarca, pas-
sant per França, Itàlia,
Alemnya... També forma part
d’un grup de Blues i Funky, que
fins i tot van arribar a fer una
cançó per presentar-se al
Festival de Benidorm, la qual
cosa no va poder ser, però
segur que ho tornen a intentar,
i ja se sap... “qui la segueix...”

UNA FAMÍLIA TOTALMENT
VINCULADA A LA MÚSICA, i
que us he de dir que ha fet d’a-
questa aficció un motiu de com-
plicitat i d’unió, que no de riva-
litat o competència absurda
entre ells. Els agrada donar-se
consells, valorar els concerts
que comparteixen en la Banda.

S’alegren de la bona collita de
cadascuna de les trajectòries...
que qui ens haguera dit que ja
havia començat fa alguns anys
en un grup de pop...

DESPRÉS DE CONÉIXER LA
SEUA EXPERIÈNCIA MUSICAL,
EM TOCAVA ENTRAR A CONÉI-
XER LES SEUES OPINIONS
RESPECTE AL PRESENT I
FUTUR DE LA UNIÓ. Aquesta
part de l’entrevista ens pot sig-
nificar un termòmetre de com
senten la nostra Societat dife-
rents persones que formen
part d’ella, i per derivació
poden ser la mostra de senti-
ments i opinions paregudes...
Així, que també a la família
Pechuán els vaig col·locar
davant d’aquestes preguntes,
que pràcticament contestaren
des de la unanimitat, perquè
qui no parlava, mostrava
acceptació... per la qual cosa,
he decidit no posar-les en veu
concreta de ningú. Les relate
tal i com las vaig sentir: com
una opinió familiar.

QUINS ASPECTES VALOREU
POSITIUS DEL PRESENT DE LA
UNIÓ?

El bon ambient que hi ha
entre la gent. Fins i tot un
valor molt important és que hi
ha relacions entre persones de
diferents edats, i això no és
una cosa freqüent que passe en
altres entorns.

També un aspecte molt posi-

tiu és el sentit d’e-
quip, de projecte
col·lectiu, en el que
totes les persones
hem de col·laborar
des de les nostres
possibilitats. Si no
fora així, la Unió no
podria mantenir-se.

I un altre aspec-
te és el creixement
musical, que va cap
a munt, encara que
hem de dir que
podria anar més si
hi haguera més
continuitat en totes
les persones que
formen part de la

Banda o de la Coral.
VOS ATREVIU A FER PRO-

POSTES QUE POGUEREN
MILLORAR LA UNIÓ?

Una proposta podria ser
presentar-nos al certamen en
la segona secció. Encara que
aixó és un esforç gran, cre-
guem que motivaria els músics
i podria augmentar el grau de
compromís personal.

Altra proposta seria donar-li
“més vida al local”. Podria
estar bé que organitzàrem més
sopars especials, o que es feren
activitats organitzades, tals
com campionats de cartes o de
ping-pong, també  veure  i
comentar pel·lícules a manera
d’un cine-club... fins i tot una
proposta original podria ser
gravar els concerts i escoltar-
los al local, per després comen-
tar-los amb voluntat de crítica
constructiva...

VOLEU DIR ALGUNA COSA
MÉS?

Estem a gust en la Unió, i
confiem que si continua en la
línia que va ara, segur que
tenim per davant un bon futur
col·lectiu.

Confíe jo també que aixó
siga així, i done les gràcies a la
família Pechuán per la seua
col·laboració per a la nostra
revista. Les famílies de la Unió
són un tresor per a la nostra
Societat!

Inma Coscollà Girona
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APROFUNDIM 
UN POC MÉS...

Se sol pensar erròniament que
la viola da gamba és un avant-
passat del modern violoncel, però
pertanyen a famílies distintes, i
tenen característiques també
diferents. No obstant, les seues
històries tenen punts de contacte.

El violoncel té 4 cordes afina-
des per quintes, manca de trasts
i té orificis de ressonància en
forma de “S”. Afinar-se per quin-
tes vol dir que cada corda sona
una quinta més alta que la que li
precedeix (anant de les greus a
les agudes).

La viola de gamba té 6 cordes
afinades per quartes i terceres
(com la guitarra), 7 trasts i orifi-
cis de ressonància en forma de
“C”.

La família de les violes da
gamba és àmplia, i té al llarg de
la seua història nombroses
variants.

Entre els segles XVI i XVIII,
l’instrument es coneixia i utilit-
zava amb freqüència en tots els
països europeus i es construïen
en diferents grandàries, abraçant
tots els registres de la polifonia:
soprano, contralt, tenor i baix. A
Espanya era denominada “vihue-
la d’arc”.

El Repertori durant els segles
XVI i XVII de la viola da gamba,
en totes les seues extensions:
soprano, alt, tenor i baix, es va
utilitzar amb molta freqüència
acompanyant la interpretació de
polifonia vocal en les capelles
musicals i ministrils de Catedrals
i Esglésies.

Els grans compositors del s.
XVIII també es van ocupar d’este
instrument: Haendel i Telemann

van com-
pondre per
a la viola
de gamba, i
J u a n
Sebast ian
Bach la va
incloure en
algunes de
les seues
can ta t e s ,
en el sext
concert de
Brandemburgo, en dos àries de la
“Passió segons Sant Mateu” i
sobretot en les seues tres sonates
per a viola de gamba i clau obli-
gat.

La viola, va desaparéixer a
finals del segle XVIII, agranada
per l’estètica regularitzadora i
homogeneïtzant-te del pensament
il·lustrat.

Les seues irregularitats tím-
briques i d’afinació, apreciades
pels músics barrocs, la feien ara
incapaç d’adaptar-se a la nova
afinació de temperament igual, i
va ser substituïda pel VIOLON-
CEL.
La vihuela d’arc, viola d’arc,

fídula o fidel, avantpassat directe
de violins, violes, violoncels, etc.,
és un instrument molt caracterís-
tic de l’Edat Mitjana, apareixent
en multitud de representacions
iconogràfiques, la primera de les
quals pertany al beat de la
Biblioteca Nacional de Madrid,
segle X.

Consten de cos i mànec, el cos
format per dues tapes, la supe-
rior, harmònica, fina i la inferior
més grossa, unides ambdues per
ars. El mànec d’una sola peça,
pla i curt, encaixat en el cos. Les
clavilles disposades de front en
un claviller pla. Entre tres i cinc
cordes. La forma de tocar-la és
molt variada, apareixent en oca-
sions sostenida en el braç, en el
pit o sobre els genolls.

L’ÈPOCA MÉS RECENT
En el segle XIX les composi-

cions per a violoncel inclouen
concerts de Johannes Brahms (el
Doble concert per a violí, violon-
cel i orquestra en la menor opus
102) i el compositor txec Antonín

Dvorák.
Durant el segle XX músics

com Serguéi Prokófiev i Dmitri
Shostakóvich van explorar les
seues més remotes possibilitats.
El violoncel·lista més destacat del
segle XX va ser l’espanyol Pau
Casals. Un rival pròxim és el vir-
tuós rus Mstislav Rostropóvich.

CURIOSITATS:VIOLONCEL
STRADIVARIUS DIGITAL
           
Durant molts anys, els fabri-

cants d’instruments musicals
han tractat de duplicar sense èxit
el so dels violins, arpes i violon-
cels construïts en Itàlia en el
segle XVI per Antonio Stradivari.
Ara, un grup d’investigadors de
l’Institut Tecnològic de
Massachussets, liderat pel doctor
Bernd Schoner, creu trobar-se
prop de poder imitar a la perfec-
ció la qualitat de les seues notes.
Per a aconseguir-ho han dissen-
yat un violoncel equipat amb sen-
sors que mesuren la pressió dels
dits sobre l’arc, el lloc que ocupa
este en relació a l’instrument i la
posició dels dits sobre les cordes.

Les dades així obtingudes són
enviades llavors a un ordinador
que les compara amb un model
matemàtic elaborat a partir de
les notes tocades en un violoncel
real per un expert. Després d’a-
nalitzar-les, l’ordinador, que dis-
posa d’un avançat programa d’in-
tel·ligència artificial, és capaç de
millorar en gran manera els sons
generats per este instrument.

(Curiositats: Informació treta
d’un article de la revista Muy
Interesante)

Inés-R. Sáez Martí

Els cordófons - Instruments d’arc - Violoncel (2ª part)
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TÍTOL SECCIÓPICCOLO DIVERTIMENTO 8
©Per Joan i Àngels

QUI L’ENCERTE
L’ENDIVINA!

– Que es alló e
n música que

 quan mes gra
n és

menys s'escol
ta? 

__ __ __ __ __
 __ __

– Qui soc jo?: 

· Tinc un nom que comença amb molt de sucre

· Tinc un nom que acava am
b un nom de dona

__ __ __ __ __
 __ __ __

Una ajuda: Se
mpre vaig acom

panyada d'un
 tabal

EMBOLIC DE LLETRES
Busca les paraules relacionades amb la Setmana Cultural de

la Unió Musical l'Horta 2005 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:

JAZZ

TEATRE

BIG-BAND

BANDETA

PRIMAVERA

CORAL

FLAUTES

CONCERT

EXPOSICIONS

DIVERSIÓ

ANÈCDOTES MUSICALS
Haydn (1732-1809) era un homede bon caràcter i sense enemics. Unavolta, els músics que amb ell treballaven,havien sol.licitat uns dies de descans, peróel príncep Nikolaus el magnífic no estavareceptiu. Haydn va compondre una simfo-nia en la qual, al seu últim moviment(adagio en la major) els instrumentsanaven esfumanse poc a poc fins a quedarreduïts a la mínima expressió. A la seuainterpretació els instrumentistes anaveneixint del saló fins quedar dos violinistesi el director.  En acabar, Haydn va comen-tar al príncep que havía escoltat la"Simfonia dels Adeus" (Simfonia nº 45 enFa sostés menor). Pareix ser que el prin-cep va entendre la broma i per fí donàvacances als seus músics.

BUSCA LES SET DIFERÈNCIES!

UNEIX AMB LINIES LES
PARELLES MÉS MUSICALS

QUE TROBES:

     BAQUETES    FLISCORN

         CANYA    FARISTOL 

             ARC    CLARINET

  PARTITURES    MARIMBA

      SORDINA    VIOLONCEL

Solucions del Piccolo Divertimento 7: Encreuat: 1. Pentagrama; 2. Baqueta; 3. Fa; 4 Laroc (coral); 5. Orquestra;
6. Banda; 7. Do; 8. Batuta; 9. Flautí; 10. Allegro; 11. La. Quí l'encerta l'endevina? Contrabaix. Quin "tempo"
ens indica... Moviment rápid: allegro; moviment moderat: andante; moviment lent: adagio; moviment més ràpid:
presto. Jeroglífics: Bombardi; Un fagot.


