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EDITORIAL

Auditori Ja! …25 anys!
ER al 2007 farem 27
anys, i si les paraules de
l’alcaldessa es compleixen, en eixa data estrenarem auditori . Això
que podria ser i és motiu d’alegria,
tanmateix ha provocat un sentiment alhora d’incertesa i preocupació pels termes en què està
redactat el projecte i les condicions
en què ix a licitació. Concretem
alguns punts:
— La Junta Local de Govern ha
aprovat l’estudi de viabilitat per a
la concessió de la gestió privada
del futur Centre Cultural Rambleta
durant 20 anys.
Per què no el pot gestionar la
Unió Musical l’Horta? A la zona
esportiva del Parc de la Rambleta
hi ha dos models de gestió: la piscina amb gestió privada i els
camps de futbol gestionats pels
clubs de futbol San Marcelino i
Salgui que són dos entitats del
nostre barri. Repetim: Per què no
s’ha considerat la possibilitat que
el gestionara la Unió? És que no
se la considera capaç d’eixa gestió? Durant 25 anys hem demostrat la nostra capacitat d’orga n i tzació i gestió.
— La alcaldessa, Rita Barberà,
anuncià que el cost d’execució ha
passat de 9 a 14 milions d’euros
per les millores introduïdes, com
fer aparcaments i més capacitat de
l’auditori.
La major capacitat de l’audit o ri , en principi benvinguda,
afectarà de manera negativa als
espais culturals adjunts a l’audi-
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tori destinats a aules de música,
sales d’assaig, etc.?
Si l’Ajuntament gestionarà la
b i blioteca del Centre Cultura l
Rambleta, no podria l’empresa
constructora gestionar estrictament l’auditori, i la Unió Musical
l’Horta gestionaria els espais culturals adjunts (aules, sales...)?
Des de la Unió pensem que els
espais culturals adjunts a l’auditori són el lloc ideal per a ubicar
l’Escola de Música de la UMH, que
és l’única escola oficial de la contornada, que té mes de 200 alumnes i que, tal com anunciava la Llei
Valenciana de la Música, reunix
les condicions per a impartir el
grau elemental de música, tal com
un conservatori elemental.
És per això, com déiem anteriorment, que l’alegria de “saber”
que d’ací a dos anys disposarem
d’un auditori en condicions, està
entelada per la boirina de “no
s aber” si el Centre Cultura l
Rambleta acollirà la nostra Escola
de Música. Encara més: haurem de
pagar per utilitzar els espais del
Centre Cultural segons els preus
previstos a l’estudi de viabilitat
aprovat per l’Ajuntament?
La
Junta
Directiva
i
l’Assemblea de Socis i Sòcies demana a l’Ajuntament sinceritat, claredat en les respostes a les nostres
qüestions i col·laboració en la realització dels objectius d’esta entitat
que durant 25 anys ha passejat el
nom de Sant Marcel·lí i València
pertot arreu amb orgull i dignitat.
Josep Francesc Blai Duart

Butlletí informatiu de la
Unió Musical l’Horta
de Sant Marcel·lí
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El concert de festes...
l’any que fem vint-i-cin anys

C

OMENCÍ a escriure
aquestes pàgines en
el cap mentre estava
escoltant el concert.
Em done el permís d’escriurevos més enllà de la música que
sonava, encara que la música
arropava allò que sentia. La
frase que emmarcava els
meus pensaments era: “Hi ha
coses en la vida que són bones
perquè sí, perquè ens milloren
la vida”.
El dia 17 de setembre a les
19 hores, una vesprada amenaçant de pluja, e s t aven
emplaçades
dues
bandes,
jòvens i amb història. En moltes cases patíem per dubtar
que el concert no poguera ser
possible si plovia, però com
sempre en altres cases hi
havia persones que s’havien
organitzat per a canviar el lloc
i dotar-lo de la infrastructura
suficient per a que el concert
poguera fer-se...
Eixa és una de les primeres
coses bones de la vida que
volia fer present: darrere de la
música de les bandes, i concretament darrere de la nostra
banda, hi ha persones que
generosament regalen temps i
energies per a què ens trobem
per a gaudir de la música, per
a què puga ser possible la
posada en escena de l’esforç,
tant del director com dels
músics que han assajat per al
concert. Gràcies sempre per
eixe regal de vida.
Del pati del col·legi Sant
Marcel·lí
canviàrem
al
Poliesportiu del C.P. Ramiro
Jover, i després de la presentació de Paco Blai, que sempre
em sorprén amb la informació
que acumula i amb la sensibilitat amb la que ens la conta i

Ateneo Musical del Puerto. 17-09-05

ens fa saber més; doncs després de la seua entrada,
començà la Banda “Ateneo
Musical del Puerto”.
Em va sorprendre sab e r
que la Banda “Ateneo Musical
del Puerto” és una banda centenària de la nostra ciutat,
fundada en 1880, ara plena de
gent jove, que ens regalà una
gran actuació.
Començaren amb una
bona interpretació del pas
doble Patrícia Hernández
de Pedro José Viso, i posteriorment tinguérem la sort
de que tocaren dues peces
que la nostra banda ja
havíem inclós en repertori:
Ross Roy de Jacob de
Haan, i Star Wars de J.
Williams. Dic la sort, perquè, amb més coneixement, el públic que els
escoltàvem poguérem apreciar la gran qualitat de la
seua música.
I esta és una altra de les
bones coses de la vida que
vull fer present: dels
comentaris que escoltí després no vaig percebre rivalitat, sinó reconeixement:

ho havien fet molt bé i mereixien la nostra felicitació.
Moltes gràcies pel concert que
ens féreu i enhorabona per la
qualitat de la música que feu!
Després, Paco Blai ens va
presentar, i en primer lloc va
fer present el treball del nostre director, Miquel Morellà,
al temps que comunicava al
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públic
que
t at . Van ser
a n à vem
a
unes
dues
obrir la nostra
hores de treactuació amb
ball: agranant,
un pas doble,
traslladant
Vint-i-cinc
instruments
anys
de percussió,
que
org anitzant
Miquel hav i a
cadires, enrotcomposat penllant
la
sant en la nosmoqueta, destra banda, en
muntant
la
la
nostra
pancarta..., i
història (de la
entre mig s’esque ell és una
coltaven bropart
molt
m e s, rises i
important), i
UMH St. Marcel·lí concert de Festes Populars ‘05
bufits de cande segur, desitsament...
jant un llarg i
Fonamentalment, tocant La
Altra de les coses bones: eixe
un bon futur (que sempre és el
viuda valenciana sentia una
regal de temps i energia, a
sentit de les felicitacions en els
altra cosa bona de la vida, i
més, triant el bon humor com
aniversaris).
que en la nostra banda puc
a vincle entre les persones que
Aquest pas doble em dóna
sentir molt sovint: poder sendecideixen poder fer-ho...
peu a altra de les bones coses
tir que millores, individualFem vint-i-cinc anys. Moltes
de la vida: com un projecte
vegades hem
col·lectiu actiescoltat
els
va el desig i
Bon ambient després del concert
inicis de la
l’esforç indiviUnió al si de
dual, que a
l’Associació de
més, es regala
Ve ï n s,
que
per a fer suma
miraculosaamb
l’esforç
ment continua
d’altres i no
fent present
sols
per
a
les
Fe s t e s
tenir un recoPopulars: conneixement
vivència i alepersonal. Això
gria al carrer
és la banda: és
sense cap sant
una
suma,
que passejar,
i m p e r fe c t a ,
potenciar bons
segur,
però
hàbits de relapotent i signició des de l’esfi c at i va ,
de
port, la festa,
manera difeel teat r e, la
rent
però
ment i en grup...; jo que vaig
música...
autèntica, per a totes les percomençar a estudiar clarinet
I des d’aquells inicis han
sones que de moltes maneres
perquè volia tocar Paquito el
passat els anys, ja vint-i-cinc, i
diverses ens sentim part d’eXocolatero i R afa, el meu pridesitge que tinguem molts més
lla.
mer mestre, ara amic i comper davant..., aconseguint fer
Després tocàrem L’home de
pany de faristol, em va dir:
possible, malgrat els cansala Manxa de M . Leig, i La
“Prompte anem a acabar,
ments i les dificultats, eixes
viuda
valenciana
d’A
A.
xiqueta!”, ... i tenia raó.
coses que són bones perquè sí,
Khatchaturian. Crec que ho
Acabà
el
concert
i
un
graperquè ens milloren la vida.
férem bé, rebérem també el
pat, sempre massa menut, de
reconeixement, fins i tot, despersones es quedaren a després de la sorpresa de la
Inma Coscollà Girona
muntar allò que havien munbanda que ens va precedir.
4
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Concert a dos bandes

C

Shade de Frank Ticheli.
ONCERT A DOS BANDES i un director:
Blue Shade va ser presentada com una primera estrena
M iquel
M ore l l à
europea. Amb clares influènA s i ns, mestre tant
cies del món del jazz, a mi em
de la Unió Musical de Picanya
va fer sentir com si estiguera
com de la Unió Musical L’Horta
de Sant Marcel·lí. Un concert
que ell ja fa
temps
tenia
il·lusió de realitzar i que es va
fer realitat aquella nit, 25 de
juny de 2005, al
pati del Col·legi
Sant Marcel·lí.
Per cert, un concert amb una
experiència magUnió Musical de Picanya
nífica quan, en la
segona
part,
interpretaren conjuntament els
veient una d’aquelles pel·lícumúsics d’ambdues bandes l’oles clàssiques de suspens amebra
ri c a n e s. Un cl a rinet xulet
Spartacus
de
A ra m
Khachaturian.
pareixia estralejar amb la
El concert començà a les
resta d’instruments. M’agradà
22’45 amb la presentació
molt.
d’IInés Ballester i Paco Blai:
A continuació actuà la
Banda de la Unió Musical
“Bona nit. Benvingudes i benl’Horta de Sant Marcel·lí sota
vinguts a este extraordinari
la direcció de Miquel Morellà
CONCERT A DOS BANDES
Asins. Començaren amb l’aleemmarcat dins dels actes de
gre peça Bravo de
celebració del 25
a n i ve rsari de la
M a n u e l
Unió
Musical
Carra s c o s a.
l’Horta de Sant
Després interpretaMarcel·lí.” Es féu
ren Els Mestres
silenci en el públic,
Cantors
de
desitjós que apareNuremberg
de
guera una miqueta
Richard Wagner.
de fresca. Donaren
Em sorprengué
la benvinguda a la
el ritme viu que va
Unió Musical de
exigir
Miquel
Picanya i saludaren
Morellà als seus
el seu president
músics en la interJosé Guerola Valero
pretació wag n e ri aJosé
Guero l a
na. Havien d’estar
Valero i els altres
amb una concentració del dosmembres de la Junta que l’acents per cent. No obstant, tot i
companyaven.
la dificultat i el ritme de la
La primera part del concert
peça, pels aplaudiments entenc
començà amb dues esplèndides
que a tots ens encisà la bellesa
interpretacions de la Unió
i solemnitat de l’obra.
Musical de Picanya sota la
Descans i intercanvi d’obsedirecció de Miquel Morellà:
quis entre els presidents
Suspiros de España d’A
Antonio
d’ambdues
bandes:
José
Álvarez Alonso i l’obra Blue

Guerola Valero per part de la
Unió Musical de Picanya i
Miquel Hernàndez per part de
la Unió Musical l’Horta de Sant
Marcel·lí. Després, unes emotives paraules sobre la persona
del home que de
manera tan admirable dirigeix les dues
bandes:
Miquel
Morellà Asins.
Segona part del
concert. Havien de
col·locar-se al vo ltant de cent cinquanta músics en
l’espai xicotet que
permetia el pati. No
sé com ho feren,
però començaren a
traure cadires i a
última hora allí els
teníem a tots col·locadets, els
músics i músiques de les dues
bandes junts, una fotografia
impressionant.
La interpretació d’Espartacus del compositor rus Aram
Khach at u rian fou magnífica.
Mèrit del treball del mestre
Morellà i la disposició i qualitat
dels músics, que amb només
dos assaigs aconseguiren preparar-la. Mentre gaudia d’aquella música arriba per fi la
fresca i pensí quan bé els sentava tocar junts. Pareixia com
si hagueren tocat sempre així,
els cent cinquanta. Els quatre
temps del ballet Espartaco sols
podien millorar-se amb la
presència d’una coreografia
(però només li faltava això al
pati per a rebentar).
El concert acabà amb la
interpretació conjunta de les
dues bandes sota la direcció de
Miquel Morellà Asins de Sant
Marcel·lí 50 anys de Joan
Carles López Luján, que no sols
és l’himne de la Unió, sinó que
també l’anem interi o ri t z a n t ,
fent-la nostra, a mesura que la
sentim concert darrere concert.
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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Dos concerts al

Banda U.M. l’Horta al Mercat Colom. 25-09-05

A

QUESTA tardor hem
tingut ocasió de gaudir dos concerts de
la Banda de la UMLH
sota el mag n í fic marc del
Mercat Colom. El primer tingué lloc el 25 de setembre i el
segon el 23 d’octubre. En el
primer, els músics, de camisa.
En el segon ja tocaren amb
jaqueta; aquell dia feia frescor. Amb dues dies, no obstant, el públic reconegué amb
forts aplaudiments la bona
interpretació dels nostres
músics.
El primer concert tocaren
les següents peces: Ateneo
Musical de M. Puig, Jessica
(Marxa Cristiana) de J. R.
Pa s c u a l, El Hombre de la
6

Mancha de M. Leigh, 25 Anys
a la Unió Musical L’Horta, la
peça que el nostre mestre
Miquel Morellá Asins ens ha
dedicat en ocasió tan assenyalada i, per últim, La Viuda
Valenciana de A . Kha c ha turian.
El concert d’octubre tingué
dues parts: La primera part
tocaren quatre belles peces
compostes per quatre músics
estimats per tots nosaltres i
cadascú dirigí la seua composició.
Començà
Miquel
Morellá Asins, amb 25 Anys
a la Unió Musical L’Horta,
obra que he esmenat abans;
tot seguit continuà Pau Vidal
Sánchez, amb la composició
que dedica al seu iaio Rafael

Vidal; seguidament Ai, Maria,
escrita per a la seua xica i
dirigida amb l’estima que cal
per X i mo Estal H e r re ro;
tancà aquesta primera part la
direcció de Miquel Morellá
Giménez amb la seua composició Al meu pare, que dedicà
al que també és el nostre
mestre Miquel Morellá Asins.
En acabar aquesta interpretació, una abraçada emotiva uní
pare i fill.
Aquest concert acabà amb
dues magnífiques interpretacions (dirigides per Miquel
Morellà Asins): Ireland of
Legend Lore de R. Smith i La
Viuda Valenciana de A.
Kachaturian.
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l Mercat Colom

Miguel Morellá Asins. 25-09-05

Ximo Estal Herrero. 23-10-05

Pau Vidal Sánchez. 23-10-05

Miguel Morellá Giménez. 23-10-05
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Taulells commemoratius
L diumenge
16
de
novembre
de 2005 la
Unió Musical l’Horta
marcà una fita al
Barri: des d’eixe dia a
la plaça del barri uns
taulellets
deixen
constància dels 25
anys de vida d’esta
entitat.
I no és casualitat
que estiga emplaçada
al costat de la placa
de l’Associació de
Veïnes i Veïns, que també
marca els seus 25 anys. I és
que és l’hora, és el temps de la
collita: la llavor pogué plantarse quan la democràcia arribà
(la férem arribar) al nostre
país. Amb la mort del dictador
la primavera esclatà (en este
cas primavera d’hivern), moltes entitats veieren la llum i
algunes d’elles han aguantat
sol i pluja durant anys i anys.
És el nostre cas.
Quan el sol del migdia donà
la senyal, la Banda de la Unió
començà una llarga cercavila
(cap carrer sense música, semblava la consigna). La gent
anava acudint a la plaça i esperava ansiosa per veure allò que
elegantment
es
guardava
darrera la cortineta.
Per fi arribà l’hora, el president M iguel Hernández Ferrer

E

Paella compartida: UMH, Percujove, Jokers
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paella, perquè els calderos no pogueren
entrar, massa grans,
per a les portes del
local. Tot anà bé. En
acabant, a muntar
per al concert. Però
això ja no vos ho
conte jo, ja vos ho
conta, i millor, l’amic
Joan en altre article.
L’ e s d e ve n i m e n t
fou possible gràcies al
grup Percujove, que el
Associació de Veïnes i Veïns i Unió Musical L’Horta
nostre
públic
ja
coneix, i a l’AMPA
dirigí unes emotives paraules
Timbals
del
Conservat o ri
al públic allí concentrat i, tot
Municipal de València José
seguit, amb el fons musical del
Iturbi, que eren els amfitrions
pasdoble València , d e s t ap à ,
amb dificultats i ajuda, la icona
dels 25 anys de la Unió Musical
l’Horta de Sant Marcel·lí.
Aplaudiments, fotos, vídeos,
música, somriures, traca...
Es feia l’hora de tornar a
casa i dinar, la vesprada s’anunciava carregada de música
coral. Uns passos avant i una
m i rada enrera : és ve ritat,
encara està, fa bonic, ahí ha
quedat!
Als músics (Banda i Coral)
els quedava encara una jornada de convivència. Anaven a
compartir taula amb el cor The
Jokers, un grup de xiques vingudes de Dinamarca i que per
la vesprada omplirien el Saló
Parroquial amb les seues joves
veus juntament amb la nostra
C o r a l
l’Horta,
celebrant-se
així el p r i mer concert
coral inter nacional de
la Unió. De
Bandera i abanderat Germán Collado
moment el
saló estava
ple de somd’este cor acompanyat pel seu
r i u r e s ,
director, el pianista i la coreòcares joves,
grafa, dins un programa d’inmirades
tercanvi. Des d’ací la nostra
furtives i...
enhorabona.
plats
de
Paco Blai
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Concert-Festival de tardor:
COR THE JOKERS de la Tårnby Kommunes (Dinamarca)
CORAL L’HORTA de Sant Marcel·lí
L passat diumenge 16
d’octubre va estar
molt especial per a la
Unió Musical L’Horta
i, concretament, per a la nostra
Coral.
Després d’un matí ple d’emocions i d’un dinar que ja
s’ha relatat en altra secció d’aquesta revista, arribà tota una
vesprada plena de sensacions i
sentiments. Organitzàvem per
pri m e ra vegada un fe s t i va l
Coral de Tardor (la costum de
la nostra Coral és fer-lo sols
per primavera) i teníem el privilegi de compartir escenari
amb una coral de veus blan-

E

The Jokers

ques vinguda de Dinamarca.
La coral danesa, molt ben
atesa pels membres de la Unió

Coral l’Horta

Musical l’Horta i per
l’AMPA “Timbals” del conservat o ri J osé I turbi, va
descarregar al nostre Saló
Parroquial, una gran dosi
de jove n t u t , harmonia,
ritme i saber estar. El cor
The Jokers està compost
per 20 xiques cantants
d’entre 13 i 20 anys de l’escola Municipal de Música de
Tårnby, Copenhaguen. Sota
la direcció del seu mestre
Jens Trgve Dreijer i assistides
al
piano
per
O ve
Mathiesen, ens delectaren als
assistents amb un repertori
àgil i variat, destacant les coreog ra fies
de
Sibeal Hill.
El saló, de
gom a gom, va
gaudir
d’una
a l t ra concepció
coral, que introdueix
balls
folklòrics, disfresses, llums,
expressió corporal i molta alegria.
Després
de
l’intercanvi
d’obsequis
i
records,
ens
tocà el torn a la coral amfitriona, que hem de reconéixer,
estàvem un poc nerviosos per
la responsab i l itat del moment,
ja que el nivell
havia
quedat
ve r t a d e ra m e n t
alt i volíem que
el nostre públic
també ga u d i ra
amb nosaltres
d’una
estona
musical preparada amb esforç
i gran il·lusió.
A c o m p a nyats
al piano per
Alícia
Pére z

Coral danesa

Valiente, molt estimada per
tots nosaltres i que ha col·laborat en nombroses ocasions amb
la coral, i dirigits com sempre
per A lejo Pérez Lamat a. No
sabem quan ni com, però ell
sempre ens treu el somriure en
els moments més inesperats.
Encetàrem el nostre repertori
amb una cançó que més d’una
persona del públic podria haver
cantat amb nosaltres: Que tin guem sort de L luís Llach.
Estrenàrem dues cançons: Vois
sur ton chemin de B . Coulais,
famosa per la pel·lícula “Los
chicos del coro” i Bolero de
Guadassuar, cançó típica del
nostre folklore valencià.
La llàstima va ser no poder
preparar un cant comú de
comiat; haguera estat el colofó
a aquesta velada tant agradable. Al remat, tots se n’anàrem
a casa contents d’aquest festival de tardor tan especial, tan
internacional, tan gratificant.
Ah! Volem donar la enhorabona a Gràcia que va ser molt
valenta i es va estrenar com
soprano a la coral. Amb aquesta nova incorporació la família
augmenta. Us recordem que
podeu vindre a cantar amb
nosaltres els dilluns de 22 a les
24 hores al C.P. Professor
Ramiro Jover. Tots sereu benvinguts, encara que les veus
masculines es “cotitzen” més.
Àngels i Joan
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Concert 25 aniversari de la Unió Musical l
L passat diumenge 6 de
n ovembre la
Unió Musical
L’Horta
de
Sant Marcel·lí es vestí
de festa. L’ocasió ho
re qu eria . Ni més ni
m e nys celebràvem un
dels actes més signific atius dins de l’ample
prog rama
dissenyat
per commemorar el 25
aniversari de la nostra
societat al llarg del
2005. Es tractava del
CONCERT EXTRAO R D INARI XXV A N I V E R S ARI de la Banda Juvenil, la Coral
i la Banda, els tres grups de la
Unió Musical, en un marc
i n c o m p a rabl e, la sala Iturbi del
Palau de la Musica de València.
Com podeu imag i n a r, els
membres dels tres grups estaven, des de feia dies, preparant
amb moltes ganes i il·lusió
aquesta actuació. No tots els
dies s’actua al Palau.
L’ambient previ al concert
era magnífic. Poc a poc la sala
s’omplia de gent. S e m bl ava
increïble, però les 1700 butaques de la sala s’ocupaven ràpidament, i poc abans de l’inici
del concert estava gairebé completa. Mares i pares dels

E

Miguel Hernández i Sara Sánchez

10

aquest concert
interpretaren
Ai Maria de
X i mo
Estal,
músic de la
Banda i professor de l’Escola,
Hello Dolly de
Jerry Herma n,
Reflections Of
This Time de
Tect Hug g e ns i
Dancincg Show
de
Jo s e f
H a s t re i t e r.
A continuació vingué el
torn de la Coral
L’Horta, composta per 35 veus
i dirigida per A lejo Pére z
Lamat a. En aquesta ocasió ens
prepararen un àpat d’allò més
suggerent, el qual incloïa, entre
altres, dues peces de Jo a n
Manuel Serrat, Paraules d’a mor i Tu nombre me sabe a
hierba, una de L luís Llach, Que
tinguem sort , el tra d i c i o n a l
Bolero de Guadassuar de Diego

músics, familiars, amics i coneguts i, en definitiva, tot Sant
Marcel·lí (i d’altres barris del
voltant) es trobava aquest mat í
al Palau: actuava la seua banda
de música.
L’acte, que s’allargà més de
dues hores, fou presentat per
E ncarna Ojeda i Paco Blai, que
cada dia van adquirint una
major professionalitat i sab e r
estar
davant
d’un
micròfon i de centenars de persones.
La Banda Juvenil es
presentà davant l’auditori amb més de seixanta músics, la qual
cosa és indicativa de
les força i puixança
amb què s’encara el
futur, i a la vegada una
ga rantia de l’esdevenidor de la Banda i de la
pròpia Unió. J u a n
Escoltant al Palau
Carlos López Luján, el
seu director, pot sentirse ben sat i s fet del treball dut a
Ramo n, i per a cloure l’actuaterme aquests any s, així com
ció, El menú, l’exquisida compotots i cadascun del integrants
sició de C. Zöllner, amb la qual
de la “Bandeta”. S eg u rament
a c o n s eguiren delectar un públ i c
alguns dels músics de la Banda
totalment encantat , al qual
Juvenil recordaven en aquell
havien captivat amb una magmoment el concert del 7 de
nífica actuació, en la qual es
març de 2004, quan celebràfeia patent la consolidació del
vem el 5è aniversari, i també
grup coral i la seua millora proactuaren al Palau de la Música,
gressiva.
en la sala Joaquim Rodrigo, que
En la segona part del concert
s’omplí de gom a gom. Ara, en
tingué lloc l’actuació de la
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l’Horta al Palau de la Música de València
Banda de la Unió. Realment
foren molts els que ens quedàrem amb els ulls ben oberts
quan veiem ocupar els seus
llocs als 90 integ rants de l’agrupació. Senzillament impressionant.
L’actuació s’inicià, com no
podia ser d’una altra manera,
amb el pas doble 25 anys, a la
Unió Musical L’Horta, un ap r eciat regal del director de la
Banda, M i guel Morellà Asins, a
tots els integ rants de la Unió.
L’obra és, si més no, la seua
m a n e ra de veure la Unió i els
seus membres, com un cos viu i
a l eg r e, però a la vega d a , r e sp o n s able i compromés amb l’espai geogràfic i humà que el sustenta, el bari de Sant Marcel·lí.
El concert continuà amb la
interpretació de la Tercera
Simfonia de G u s t av Mahler,
compositor molt del gust del
director de la Banda, i de la
peça de R obert W. Smith
Ireland: of legend and lore, que
tants records agradables porta
al músics i seguidors de la
Banda. Finalment, el plat fort
de l’actuació fou l’obra de
A a ram Kachat u r i a n La viuda
valenciana, en els resultats de
la qual poguérem observar el
bon nivell de preparació de la
Banda, tant a nivell individual
com en la totalitat del conjunt.
En definitiva, aquest concert
de la Banda Juvenil, de la Coral
L’Horta i de la Banda de la Unió
deixà ben sat i s fets tots els
assistents. Certament, es tra ctava d’això, de celebrar els 25
a nys de la Unió, de passar una
bona estona tots junts i d’escoltar bona música en un lloc de
privilegi com és el Palau. I ara
a esperar els altres actes progra m ats dins d’aquesta llarga
celebració, amb la qual pretenem mostrar a tothom la nost ra alegria per complir els prim e rs 25 anys de vida i la sat i sfacció per tot el que amb l’esforç col·lectiu hem aconseg u i t .
Josep Daniel Climent

Banda Juvenil

Coral l’Horta

Banda
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El nostre director: M

EL motiu del vint-icinc aniversari de la
Unió, Miquel Morellà,
el nostre director des
de 1990, ens ha fet un pas
doble: “Vint-i-cinc anys”.
Sobre aquest regal gira la
conversa que vaig a intentar
narrar-vos. A través d’aquest
motiu apareixen necessàri ament opinions i sentiments al
voltant de la Unió, de la nostra
Banda, del seu present, desigs
pel seu futur...
Els quinze anys que Miquel
és director de la Banda, són
pràcticament els que jo he format part d’ella. Miquel és el
meu director. Ha sigut difícil
acoblar-nos a un guió de preguntes, la conversa fluïa fàcil,
més enllà del motiu d’aquest
article, i com totes les converses, no massa ordenada; intentaré aportar ordre per tal de
facilitar la lectura, però primer

P
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us vaig a presentar a Miquel.
Moltes vegades hem escoltat
la presentació de Miquel
Morellà precedint un concert,
sabem que és molt bon músic:
viu la música a través de l’oboé. Agraïm que és molt bon
director: harmonitza els sons i
els esforços de tots els músics i
ens ajuda a fer i sentir la música. L’estimem per la seua
humanitat, per la seua sincera
afabilitat..., l’estimem corresponent a la seua estima.
Moltes persones que llegiu
sabeu que jo soc mestra, i m’acompanya sempre una sensibilitat especial per a observar i
aprendre de qualsevol procés
d ’ ap r e n e n t at g e. Això ho dic
perquè tal vegada el que no
molta gent sap és que Miquel
Morellà és molt bon mestre:
la implicació autèntica en
l’aprenentatge
dels
músics de la Banda,

el respecte en el tracte,
la proximitat que el fa
accessible i familiar,
la motivació que provoca
des de la felicitació quan
toca, i des de la serietat
si toca,
l’estudi que precedeix de tot
allò que després vol
ensenyar,
la didàctica que l’acompan ya de forma innata quan
ens fa presents imatges o
sentiments que poden
acompanyar a una millor
interpretació d’una parti tura,
l’ànim que reviscola després
de problemes,
l’alegria i el sentit de l’hu mor que comparteix en
moments entranyables,
la capacitat d’aprendre men tre ensenya,
l’autenticitat amb què sent i
fa allò que diu.

notícies musicals

ELS NOSTRES MÚSICS

Mique Morellà i Asins
Miquel és bon
mestre, i això no
vol dir que mai
s’equivo q u e, sinó
que en tots els
aspectes que he
destacat intenta
fer-ho el millor
que pot, i se li
nota.
A més, el nostre director ens ha
regalat un pas
doble per celebrar
un
anive rsari
President i director
important. Vint-icinc anys són sufiabans de l’estiu, ja replegant
cients per a reconèixer una
trastos en el pati del col·legi
història important, i al temps
Sant Marcel·lí, Miguel m’ho va
ens anuncien una joventut amb
suggerir al seu estil. Em va dir
molt de futur per dava n t .
amb ironia: “Mestre, saps que
Aquesta dualitat està present
celebrem els vint-i-cinc anys?
en la peça que Miquel ha comPodries fer algo pensant en
posat pensant en la Unió.
això?”. No vaig poder ni voler
negar-me.
Per què un pas doble?
Volia fer una peça que
p og u e ra formar part de la
Banda en qualsevol moment,
amb 25, 50 ó 70 músics; en un
concert o al carrer... Vaig decidir un pas doble de marxa, que
resultara amable i agradable de
tocar en qualsevol circumstància.

Com va sorgir la idea de fer
aquest pas doble?
Sincerament no va nàixer
de mi la intenció d’atrevir-me a
escriure cap nota, però acceptí
de bon grat la proposta que em
va fer M iguel Hernàndez.
Quan iniciàrem els concerts
d’aquest any de celebra c i ó

Pensant en la Banda, quin
tipus de música buscaves?
En la
Banda jo
v i s c
a m ab i l itat i companye ri sme. Volia
fer una
música
q u e
r e s u l t a ra
“ a m a bl e ” ,
i
això li ho
v a i g
e n c o m anar als

cl a ri n e t s, amb un
“ t rio” que els fera
“ p a rlar sense ofe ndre”, que fera present
una melodia “dolça”,
que fugira de la tensió que generen els
acords dissonants.
També volia que
mostrara la “suma”
de diferents nivells
que uneix la Banda.
No volia fer una música difícil i lluidora
sols per a alguns, si
no que vaig procurar
donar a tots paper,
fins i tot alguna melodia als
greus (que poques vegades
tenen); un “trio” assequible per
als clarinets tercers, i al temps
un paper als primers on hagueren de demostrar “el seu saber
fer”.
Volia que mostrara la seua
vitalitat, per això el primer
compàs d’entrada amb la percussió, que ens recorda la força
dels que comencen. També la
vitalitat acompanya al flautí en
la segona volta del “trio”. A
més amb aquest solo de flautí,
desitjava correspondre a X imo
el regal que em va fer dedicantme el seu primer pas doble.
També amb la música volia
transmetre que la Banda fa
barri, fa cultura, per això imaginava una peça que poguera
fer-se al carrer.
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Com que vaig poder fer-ho
en vacances no vaig estar
pressionat per altres obligacions i ho he viscut
amb il·lusió.
Què vas opinar i sentir
quan l’escoltares en el
concert de festes?
Puc dir que va ser com
trobar-me amb un amic.
El tenia dins del cap i el
vaig reconèixer de seguida. També he de dir que
em va provocar la necessitat de retocar algunes
cosetes, com el perruquer
que et retalla algunes
puntes quan ja t’ha eixugat el cabell.

Et va ser un procés de creació fluït?
Al temps que anava aclarint-me amb allò que volia
transmetre, el procés de composició és també tècnic musicalment (utilitzant el metrònom, curant
que les parts
del pas doble
estigueren
presents en
les cara c t erístiques que
solen tenir:
la presentació, un primer tema, el
c o n t rap u n t ,
el trio...). És
un procés de
prova contínua, de consulta a la
família (fins
i tot puc dir
que ha sigut
una
tasca
familiar, ja
que m’anaven recomanant
què
podia eliminar i què
mantenir).
14

Aquesta
xi c o t e t a
e n t revista ha sigut fe t a
arrel del pas doble, però
tu eres el director de la Banda i
aprofite el moment per demanar-te si li donaries algun consell als músics.
De partida vull dir una cosa
que he dit moltes vegades: “De
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músics no us fareu rics, però
viureu de meravella”, i no per
diners, sinó perquè estic convençut que els músics entrenen
facultats que ens fan millors
persones: s’esforcen i estudien,
fan equip, cultiven la sensibilitat...
Després diria, en primer lloc
als músics que volen ser professionals que sempre procuren realitzar-se com a músics,
que superen els moments difícils i que amb la major dignitat, en qualsevol circumstància, sempre facen la millor
música.
En segon lloc, però no darrere, als que no volen ser músics
professionals, els dic que intenten passar-ho bé, i que cada
vegada s’ho passaran millor si
no perden les ganes de supera r - s e, de pujar poquet a
poquet un escaló darrere altre.
A tots en general que li tinc
molta estima a la Banda.
Inma Coscollà Girona
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UNIÓ

Nova Junta Directiva a la Unió Musical

E

L passat dia 11 de
novembre de 2005 es
va celebrar l’assemblea extra o r d i n à ria
per tal de procedir a l’elecció
de la Junta Directiva. Darrere
les paraules d’acollida del president M iguel Hernández, un
membre de la candidatura que
es presentava va explicar els
trets fonamentals de les propostes de treball per al futur
de la UM L’Horta.
Les línies estratègiques van
ser esbossades per a les tres
seccions (banda, bandeta i
coral), l’escola de música i la
vida associativa.
En referència a les tres seccions, es va destacar la voluntat de consolidar-les. En quant
a la Banda, cal treballar per
potenciar la seua qualitat, la
renovació de la comissió de
Banda que li done més dinamisme, la participació en certàmens i intentar la primera
eixida a l’estranger. Per a la
Bandeta es va plantejar la seua
potenciació, així com fomentar
la creació d’un equip de recolzament per als muntatges dels
actes que es porten a terme.
Pel que fa a la Coral es proposà
la creació d’una escola coral
que siga el planter i pedrera de
la secció. També es va parlar
com a projecte iniciar les gestions per a la creació d’una
Orquestra de Cambra.
Pa rlant de l’Escola de
Música es va destacar el gran

Votant. 11-11-05

avanç que
havia estat
el reconeixement
i
l ’ o fi c i a l i t at
de la mateixa;
la
potenciació
dels instruments que
formen la
Banda; la
r e i v i n d i c ació de la
ubicació en
el
futur
C e n t r e
Cultural la Rambleta i la formació d’una escola coral.
La vida associativa de la UM
L’Horta quedà traçada amb el
futur de la revista com a mitjà
de comunicació i memòria, que
cal buscar-li recursos per a
aconseguir la seua autofinanciació. Els esforços per a pagar
el local son motiu de preocupació i es continuen buscant
a l t e r n at i ves per a donar-li
vida: l’ampliació d’horaris i el
l l oguer de les instal·lacions
varen ser propostes donades.
També es continuaran les activitats que s’han fet fins ara
(setmana cultural, “a poqueta
nit”...) i d’altres noves com
poden ser la realització de
“balls de saló” i ”balls populars”. Una nova campanya de
captació de socis i sòcies serà
també plantejada.
Els assistents estigueren
molt participatius i
varen intervindre per
tal de manifestar la
seua satisfacció a la
Junta que acabava
ara per la tasca realitzada, ampliant les felicitacions als components de les seccions
musicals,
persones
dels grups de treball i
tots aquells que fan
possible l’existència,
l’harmonia i convivència de la UM L’Horta.

Mesa de l’assemblea general UMH

A continuació es va procedir
a la votació de la candidatura
presentada, obtenint pràcticament la unanimitat dels assistents (només hi hagué una abstenció). Així, va quedar proclamada
la
següent
Junta
Directiva per coordinar la vida
de la UM L’Horta, els propers
anys. Estos són els socis i
sòcies que varen ser escollits:

President
Miguel Hernández Ferrer
Vice-president
Juan Carlos López Luján
Secretaria
Concha Bermell Pastor
Tresorera
Sara Sánchez Serena
Comptador
Francisco Perales Aparicio
Vocals
Josep Francesc Blai Duart
Cèlia Ondoño Moreno
Ximena Ortega Fuentes
José Luis Rodrigo Jiménez
Recollint algunes opinions
expressades a l’assemblea, cal
felicitar als responsables de la
tasca feta aquests darrers
anys, i donar suport a una
Junta que vol continuar en la
mateixa línia, amb la il·lusió i
la màgia que impregnà el
Concert del 25 aniversari al
Palau de la Música.
Joan Quiles

15

Núm. 22 - DESEMBRE 2005

INSTRUMENTS

La dolçaina, més que un
ULZAINA a Castella i
País Basc; dolçaina,
al País Valencià;
grall a Catalunya o
gaita a Aragó i Navarra són
alguns dels noms amb les què
es denomina aquest instrument de música tra d i c i o n a l
conegut, en gran part de la
Península Ibèrica, i
e m bl e m à-

D
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tic d’alguns llocs.
La dolçaina, al mateix País
Valencià, rep diferents denominacions. A la província de
València es denomina dolçaina
o donsaina. A les comarques
d’Alacant són molt coneguts
els noms de xirimia, xeremia o
xirimita. A la província de
Castelló el nom de dolçaina és
molt comú, excepte a la localitat de Morella, on se la coneix
com a gaita, per la seua similitud amb els tubs de l’instrument del mateix nom.
La dolçaina és la precursora de l’oboè, pel que formarà
part d’aquesta família d’instruments, ja que és de doble
llengüeta (canya).
Curiosament, oboès curts
d’aquest tipus en trobem en
nombrosos països d’Europa,
en tot el nord d’Àfrica i països subsaharians d’influència àrab. En nombrosos
punts d’Àsia, Tíbet, Xina o
Índia, com podem comprovar és un instrument
molt estès per la geografia del planeta Terra.
La dolçaina, per a
nosaltres els va l e ncians, és l’instrument
propi de la nostra
música tradicional.
Si reparem un
moment en la seua
etimologia, d o l ç a ina
o
també
donçaina , sembla
estar relacionat
amb el nom que
se’ls donava a
certs
oboès
antics (dulcisono) de so
més greu i
dolç. També
és possibl e
que estiga
r e l a c i o n at
amb
el
dusai o dufai àrab.
I, també podem trobar deri-

vacions amb el francès chalu meau. Grall, la dolçaina catalana, és exclusivament català i
bolín-goxo és el nom que rep
en ocasions la dolçaina al País
Basc.

MORFOLOGIA DE
L’INSTRU M E N T
Existeixen dues classes de
dolçaina atenent a la seua afinació, les afinades en SOL i les
que estan en FA. La dolçaina
és un instrument transpositor
ja que quan s’està executant la
nota DO, el que realment sona
és la nota SOL del piano i el
mateix passa amb la dolçaina
afinada en FA, en el què el DO
serà el FA del piano.
El so de la dolçaina valenciana, és viu i penetrant, i si el
dolçainer té bons pulmons es
pot sentir a molta distància.
L a
dolçaina
és
un inst r u m e n t
en
el
qual la
fatig a
física i
psicològica del
músic
ap a r e i x
p r o m pte, molt
m é s
que amb els instruments de la
família del metall. Al ser un
instrument curt té poca
resistència al pas de l’aire i
demana una gran quantitat,
uns bons pulmons, per a la
producció del so. A més, la
doble canya que utilitza és de
les més grans i dures de la
família i cal fer molta pressió
sobre ella per a poder manipular el so.
La dolçaina està fabricada
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instrument popular
en fusta del terreny com
garrofera, pomera, boix, “palosanto”, olivera, etc..., en forma
de con, no cilíndrica, amb una
alçada aproximada de 30 cm.
per a les de SOL i 34 cm., més
o menys per a les afinades en
FA.

Està formada per les parts
següents:
1) Gobelet o cap, part superior on es col·locarà el tudell
(xicotet canó de llautó) amb la
c a nya o pipa. L a lleng ü e t a,
c a nya o pipa consisteix en
dues làmines de canya en
forma més o menys triangular
que es nuguen fortament una
sobre l’altra per la part més
estreta, però deixant un orifici
circular pel que s’introdueix
l’extrem
del
tudell.
Tradicionalment els músics es
construïen les seues pròpies
canyes, en l’actualitat es compren a artesans especialistes
en la seua fabricació.
2) Cos central, on estan els
orificis per a reproduir les
diferents notes combinant una
controlada pressió de l’aire i
de l’embocadura. La dolçaina
valenciana, no compta amb
claus, com altres dolçaines de
la seua família i de la resta
d’Espanya, i sí amb orificis
que l’executant obri i tanca
amb els dits per a obtenir els
sons.
3) C ampana, part inferior
que actuarà com amplificador

del so, degut a la
seua forma cònica,
el que li dóna una
gran potència sonora.
Per tal de fer-la
sonar: La c anya es
col·loca en la boca
del músic i són els
llavis, els que han
de cobrir tota la
part
de
canyís
sense tocar el fil
que uneix les dues
l l e n g ü e t e s.
Una
manera senzilla de
produir una nota
es pronunciant la
síl·laba “TE” amb
una
mesura d a
potència.
La dolçaina no
va ser construïda
per a ser un instru ment
cromàtic,
però en l’actualitat
es pot aconseguir.
Parts
de
la
dolçaina cromática
La dolçaina fa
parella
amb
el
tabalet, sent ambdós
instruments
suficients per a amenitzar
musicalment qualsevol festa al
carrer. Bona cosa de la música
popular valenciana es toca
amb dolçaina i tabalet. Entre
les melodies més belles per a
ser tocada amb la dolçaina, en
podem destacar la tonada de
la Muixeranga.
Qui toca la dolçaina és un
d o l ç a i n e r, que per a fer-la
sonar col·locarà els braços
oberts, mai apegats a les costelles.
Degut a les seues possibilitats acústiques i a la seua
gran potència de so és un instrument adequat per a l’animació de festes, danses i balls
a l’aire lliure. I, que avui,
moment important en la recuperació de les nostres tradic i o n s, és imprescindible en

qualsevol festa de
carrer que s’aprecia.

FEM UN POC
D’HISTÒRIA
En opinió d’alguns
experts, la dolçaina
es va introduir a la
Península Ibèrica a
partir del segle XV,
procedint dels països
de l’Orient Mitjà. El
seu ús com a instrument popular apareix
tardanament,
no
abans de la segona
meitat del s. XVIII. El
pas cap a la música
popular es produeix
per la seua potència
sonora, molt pròpia
per a festes de carrer,
i imprescindible la
seua intervenció en
festes
populars,
pat r o n a l s,
d a n s e s,
jotes i altres.
Tornant als seus
orígens, es coneixen
precursores d’elles a
la zona Mediterrània
des de civilitzacions tan antigues com la Sumèria i la
Babilònia.
Curt Sach s, fent estudis
comparatius, dedueix que els
oboès
apareixen
a
Mesopotàmia. En l’antiguitat
es representaven tocats de dos
en dos, i situats en angle, es
considerava un instrument de
culte. Alguns exemplars de
l’Antic Egipte han arribat als
nostres dies i són objecte de
profunds estudis. També trobem oboès a Israel i al Talmud,
empleats en els seus rituals
religiosos.
Desconeguem quina va ser
la seua evolució fins els nostres dies, però ja al segle XII,
Alfons X el Savi parla de “las
chirimías” i “las dulzainas” en
17
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mans de joglars. I, al
segle XIV, el rei
d ’ A ragó parla dels
germans com els
millors instrumentistes de dolçaina,
alguns dels quals es
desplaçaren a les
Corts peninsulars.
Així podem concloure que hagueren d’existir molts tipus
d’oboès que derivaren en les dolçaines
actuals que sonen
en festes i recitals.
Si se centrem, en
la història més propera al nostre país, podem
afirmar que la dolçaina és
un instrument tradicional de la
cultura valenciana que ací
introduïren els
àrabs. El filòsof
Al-Farali
àrab
(950 dc.) a la
dolçaina li donà el
nom de surnît, que
s i g n i fic a
“instru ment de festes o
bodes”.
Lluís Zaconi, monge
agustí (1555) que exercí la direcció de cors a
València, en el seu tractat Practticas di Música
parla de la dolçaina amb
claus i de la dolçaina sense
claus, o siga la nostra
dolçaina valenciana.
La dolçaina, que en aquest
article l’hem definida com un
instrument tradicional de la
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nostra cultura, podem afirmar
a més, que també és un instrument amb vida pròpia i
molt actual. Només cal
escriure la paraula “dolçai na” al buscador Google de
la xarxa per a que es multipliquen les webs on
podrem trobar: intèrprets,
c o m p o s i t o rs,
colles, recitals, concursos, ... fins i tot grups
de jazz on la dolçaina
és l’estrella.
La dolçaina, els
orígens de la qual,
ens han conduït al
passat més remot
de
la
nostra
està
història,
viu i molt actiu,
i no només en
festes
de
carrer, tradició i fo l k l o r e,
sinó en auditoris i junt a
instruments que sempre han
tingut la categoria de sonar en
orquestres.
Que bo seria que tots els
referents culturals valencians
estigueren tan vius i despertaren tant d’entusiasme com ha
aconseguit aquest instrument
tan menut i tan cridaner, símbol de la seua pròpia història.

A
Unió
Musical
L´Horta ha donat a
llum el 7 d’octubre
passat, una nova
forma d’activitat musical: “A
A
Poqueta Nit”.
A Poqueta Nit, va ser un projecte proposat a la Unió com a
cicles de vetllades musicals a
desenvolupar en el nostre local
els divendres de 21 a 22:15 h.,
per X i mo Estal i C a r l o s
Moukarzel. La idea ha sigut
que la Unió Musical i el seu
local fossen un lloc en què els
nostres músics i altres músics
amics pogueren –en xicotets
grups- expressar i oferir estils
musicals diversos, per a compartir amb els nostres socis i
amics.
En el moment d’escriure
estes línies, acaba de complir-se
el primer cicle d’actuacions i,
tant els músics com els assist e n t s, hem disfrutat de les
interpretacions de Ximo Estal i
Juan Pechuán (duo de Flauta i
Oboé); Ximo Estal, Pau Vidal i
Camila M oukarzel (Grup de
Flautes); X i mo E stal, Ju a n
Pechuán, Jorge Masó, I smael
Forner i Enric Cullell (Quintet

Inés-R. Sáez Martí
Pau Vidal, Camila Moukarzel, Ximo Estal
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ALTRES ACTIVITATS

A poqueta nit

“L’art no garantix la vida, però la il·lumina”
V a l e r o
tents, i dels que se sumen en el
referides al
futur, es queden per a sopar i
clavecí -que
departir “creant Penya -Unió”
ens
va
en el nostre local després de les
m o s t rar
en
audicions.
detall- i a la
La informació d’A
A Poqueta
s
e
u
a
N i t seria incompleta i injusta, si
importància
no expressàrem el nostre agraïen la Música
ment a Mancio Vara i a Ximena
Barroca.
Ortega, per la permanent disRespecte a
posició i la col·laboració amb
l’assistència,
esta nova activitat de la Unió.
objectiu desitA Poqueta Nit, que ha sigut
jat, c o n s i d e rideada perquè en la Unió i a
ant que és
partir d’ella, estimulem els
Juan Pechuán, Carlos Moukarzel, Ximo Estal
una activitat
músics i la trobada amb socis i
n ova , i que
a m i c s, és una activitat que
de Vents), i H éctor Valero i
per a alguns el dia o l’hora pot
encara que ix d’uns pocs, volem
Ximo Estal en clavecí i flauta
que aporte, involucre i
(Música Barroca).
entretinga a molts.
D’un primer balanç,
Perquè això ocórrega,
del positiu, podem citar
és necessari que els
la satisfacció que van
que compartisquen la
expressar els músics i
idea,
s’involucren
el públic, que amb el
assistint,
ap o r t a n t ,
seu
absolut
silenci
recolzant.
durant les interpretaEn el pròxim cicle
cions i amb els seus
que inclourà els divenaplaudiments després
dres 11, 18 i 25 de
d ’ e l l e s, va evidenciar
n ovembre i el 2 de
un respecte i un gaudi
desembre, estan proque motiva a seguir.
gramats grups de Jazz,
També són importants
Música Antiga, Jazz
les felicitacions d’altres
llatí i Oboés. Desitgem
q u a l i fi c ats assistents
veure als d’abans i a
Públic omplint el local
i nv i t ats com R a mo n
molts més.
Cave ro (professor de
ser inadequada, podríem sentirFlauta del Conservat o ri de
nos satisfets i fins i tot contents
Carlos Moukarzel N.
Música José Iturbi) i Je s ú s
per la concurCampos (violinista de dilatada
rència
–de
t ra j e c t ò ria en l’Orquestra de
jóvens
i
València),
els
quals
van
adults-.
No
destacar i van felicitar els
obstant, desitmúsics
“pel
gran
nivell
gem
que
demostrat” i van valorar a la
molts
més
Unió, expressant “l’admiració i
puguen aprofla grata sorpresa per la qualitat
itar i disfrui realització d’esdeve n i m e n t s
tar
d’esta
com este”. Interessants van ser
activitat. Així
en cada actuació, les explicam at e i x , ens
cions de Ximo –director artístic
agradaria que
d’ A Poqueta Nit- en relació a
un
perles obres, els seus compositors i
c e n t at g e
al període que representen en
important
l’evolució de la música. De la
dels
assisHéctor Valero (clavecí) i Ximo Estal (flauta)
mateixa manera, les d’Héctor
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ENCREUAT

Per Joan i Àngels

Horitzontals
1. Agrupació musical de veus
2. Instrument de vent molt gran i greu
4. Amortigua el só dels instruments de metall
6. Figura musical que val un temps
9. Papers on están escrites les peces musicals
Verticals
2. Música d’un rellotge que acaba de fer “tic”
4. Signe que allarga el temps fins que hom diga prou
7. Melodia que té lloc a una obra lírica. A l’inrevés, figura la
qual entren 8 en un temps
9. A l’inrevés, figura que ompli un compàs de 4 per 4
10. Instrument musical paregut al clarinet. Al revés, quan un
instrument toca ell a soles un fragment musical

EN CLAU DE HUMOR
Açò era un músic tant desafinat queuna vegadava
perdre el coneixement i en lloc de “tornar en si”..................... va tornar en fa.
Cinc tenors i un baríton estaven apujant per una muntanya tots penjats d’una
corda. Se n’adonen que el pes de sis persones és excessiu,
i que s’haurà de soltar u de tots per tal que la corda no es trenque.
Fan un sorteig i la “sort” correspon al baríton. Ho accepta i diu:
“Em soltaré de la corda, però abans us vull cantar un ària d’acomiadament.”
Canta durant uns minuts amb tanta emoció,
que en acabar, els cinc tenors es posen a aplaudir!
(quina sort per al baríton, No?)

A quina “família” pertanyen els següents
instruments… (uneix amb ratlles)

Solucions del Piccolo Divertimento 8: Qui l’encerta l’endevina? Silenci; Dolçaina. Joc de les set diferències: Pel;
orella; nas; pajarita; botó; solapa; vora del taburet i de regal la t de la paraula... Parelles: Baquetes-marimba;
canya-clarinet; arc-violoncel; partitures-faristol; sordina-fliscorn.
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