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EDITORIAL

La vida continua i continuarà

S

’HA acabat el 2005 i
amb ell els actes commemoratius del 25 aniversari de la Unió Musical
l’Horta. Des d’ací volem
donar les gràcies a totes aquelles
persones que han col·laborat en
l’organització i han fet possible la
realització dels actes programats.
També volem agrair la presència
de totes i tos els que al llarg de
l’any ens han acompanyat. I un
reconegut sentiment de deure i
agraïment a totes aquelles persones que han fet possible la UNIÓ
des dels inicis fins ara mateix. 25
anys d’esforços, de treball, d’alegria, de vida. A tots i totes,
GRÀCIES.
La vida continua i continuarà.
Consolidar tot allò bo que té la
Unió i millorar el que calga són els
desitjos expressats per la nova
Junta Directiva que en novembre
inicià nova singladura. Va ben
acompanyada en el viatge per una
també nova Comissió de Banda
que ja ha demostrat ganes de treballar i capacitat per fer-ho presentant un bon grapat de projectes
i animant la secció de Banda mobilitzant els músics amb noves
il·lusions, estan il·lusionats, però
no són il·lusos: Mariló José, Ximo
Estal, Juan Pechuán, Héctor
Herraiz, Dani Sánchez i Sergi
Aparici. Endavant!
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No podem deixar de banda els
projectes municipals que directament ens afecten. El CCR (Centre
Cultural Rambleta) és fruit de la
lluita veïnal. És la nostra
unió/Unió (mai millor dit) la que
ens dóna la força. Cal estar atents
perquè el Barri i la Unió Musical
l’Horta en concret necessita eixe
espai per encarrilar els anhels i
potencialitats musicals i artístiques de molta gent que ací vivim,
veïns de la ciutat de València, que
paguem els impostos i votem a les
eleccions. ¿Serem capaços de
donar els passos necessaris per
guanyar el que ens pertoca?
Una cosa queda pendent: rebre
la medalla de plata que la FSMCV
dóna a totes aquelles bandes del
País Valencià que fan els seus 25
anys. Així ens ho comunicà el senyor Vicent Giner, vice-president
primer de la Federació, que amablement ens acompanyà el proppassat Concert de Nadal.
Bo, amigues i amics, amb medalla o sense, continuarem treballant
amb música per la música i la cultura del nostre poble valencià i així
contribuirem a la simfonia internacional, a l’harmonia universal a l’opera prima final d’un món en pau.
Josep-Francesc Blai Duart
Vocal de la Junta Directiva de la UMH
Coordinador de Notícies Musicals
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Q

UAN vaig entrar en
la sala al fons del
corredor de la UMLH
em sorprengué el fet
que aquell espai havia adquirit
una ànima, una personalitat.
Ens trobàvem en el regne de
les fotografies que José Gea
Pérez ens havia preparat per
aquests dies, concretament, del
19 al 27 de novembre.
Macrocolor era el títol de l’exposició.
Les forques havien perdut la
rigidesa pròpia de la seua
matèria; com un animal, el
moviment d’una flor deixava
estela en un líquid; un moll
obert mossegava una esfera
taronja, de la mateixa manera
que un xicotet fruit apareix
entre els incisius d’una boca
que juga; dues fotografies ens
invitaven a contemplar el univers a l’altra banda de l’escuma... De vegades la llum emanava dels objectes que ens proposava l’artista però, en altres
fotografies, es concentrava tota
en allò que ens volia mostrar.
Jugava amb les formes, els
colors, la definició, la refracció
i altres maneres de la llum
sobre la vida del més insignificant del quotidià (El cercle vermell –explica ell– no és més
que la fitxa d’un joc de taula)
D’on haurà tret aquesta estructura? –pregunte jo– Serà un

Macrocolor

raspall? –suggereix la meua
dona-. Mentrestant, José Gea,
amunt i avall explicava la
manera d’aconseguir aquell
roig o com assolir la foscor
d’un rerafons determinat.
Durant la presentació em
vaig quedar amb la veritat que
va dir Paco Blai sobre la sort
que tenim en l’entorn de la
UMLH o de l’Associació de
Veïns d’haver pogut gaudir de
l’art d’un conjunt de persones
del barri, que tot i la seua edat
han volgut expressar allò que
sempre han portat dins, després d’haver passat una vida
difícil i dura que de cap manera mai els havia permés desenvolupar la seua vessant artística. José Gea pertany a aquest
meravellós grup de persones.

ACTIVITATS

Les seues propostes havien
d’haver vingut abans, però naixen fresques, amb la mateixa
inquietud i entusiasme que
altres artistes més joves que
ells. Potser l’edat aporta a l’obra un grau d’equilibri i cura .
Jo no coneixia aquest tipus
de fotografia. La meua dona
tampoc. Com dos llecs, comentem, per una banda, que ens
han sorprés aquestes composicions; per altra, coincidim que
cal no perdre mai la capacitat
d’admirar-se de la bellesa de
les coses que ens envolten, de
la gent que ens envolta i millor,
si és possible, tenir la capacitat
d’expressar-ho, igual que li
passa a José Gea.
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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ACTIVITATS

M

AGNÍFICA iniciativa la d’arrodonir
l’exposició fotogràfica de José Gea
Pérez amb aquest acte de cloenda que incloïa el concert de
guitarres a càrrec del Duet
Scherzo, composat per Marisa
Gómez i Ignacio Gea.
Marisa Gómez, nascuda a
Buenos Aires, primer premi del
Concurso Nacional de Guitarra
de Argentina, ha gravat dos
discs: un de compositors llatinoamericans i altre davall dels
auspicis de la UNESCO. També
ha gravat per a la radio i la
televisió de diversos països i ha
interpretat la banda sonora
d’algunes produccions cinema-

Duo Scherzo

togràfiques d’Espanya i Argentina.
Ignacio Gea, fill de José Gea,
nascut a València, estudià en
els Conservatoris Superiors de
Música Joaquim Rodrigo de la
seua ciutat natal i en el
Conservatori
Oscar
Esplà
d’Alacant. Acabà la seua carrera amb les màximes qualificacions. Ha participat en nombrosos festivals i també ha gravat
per a la radio i la televisió.
Actualment és professor de
Guitarra del Conservatorio
Profesional de Música de
Madrid.
L’acte tingué lloc el 27 de
novembre de 2005; començà a
les 7 de la vesprada al local de
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la Unió Musical L’Horta de
Sant Marcel·lí, que es quedà
xicotet perquè foren moltes
persones les que encertaren
en acceptar la proposta amb la
que ens delectaren aquests
músics.
El concert tingué dues parts
ben diferenciades. En la primera tocaren peces de caràcter espanyol: començaren amb
la Fantasia op. 54 de F. Sor
(1778-1839), un català que
escrivia des del seu exili a
França perquè havia estat
compromés amb les forces de
Napoleó en la Guerra de la
Independència; continuaren
amb la peça Tres danzas españolas de F. Granados (18671916) i, finalment, la Danza
de la Vida Breve de M. de Falla (1876-1947).
La música de la segona part
venia d’Amèrica amb interpretacions brasileires en primer
lloc: Imagens do nordeste del
compositor Celso Machado,
Anacleto de Madeiros de
Radamés Gnatalli i Victoria
Regia
de
Sergio Assad.
Seguidament tocaren la Suite
Simbólica
del
compositor
argentí R. Ruggiro (1961) i
acabaren amb la peça Deciso
del també argentí A. Piazzolla
(1921-1992).
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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Dia dels socis i sòcies

OM cada any quan
s’acosta Nadal la Unió
celebra el Dia dels
Socis i Sòcies. Segurament no eixirà cap ressenya en
cap premsa, tampoc en local.
Per a ells no ho és, però per a
nosaltres és festa gran. No
estàvem tots els que són ¡quina
llàstima!, però sí que són tos
els que estàvem. I molt ben
acompanyats per personatges
de la TV (l’home de la loteria,
que no ens portà la sort, però
és una gran sort tindre’l entre
nosaltres) i de la política
(Carot Rovira que deixà per
uns moments les negociacions
de l’Estatut). No era el dia dels
innocents, però ja anàvem fent
assajos. Envoltats com estàvem
per la magnífica exposició de
fotos organitzada per Salva
Benlloch, no podíem oblidar
que arrapàvem els últims dies
del 25 aniversari de la Unió.

Les paraules de Juan Carlos
López Luján en qualitat de
vice-president de l’entitat ens
ho confirmaren.
La gran sorpresa i novetat
vingué de la mà d’una família
estimada per tots els de la
Unió, i és que ells, Josep i
Maria, es fan d’estimar. La
família Collado Matamales

LA UNIÓ

ofrenà a la nostra societat una
corbata
que
solemnement
imposaren a la bandera que
sostenia el president Miguel
Hernández Ferrer. L’emoció
callada trencà en aplaudiments
que es convertiren en brillantor d’ulls i més d’una llàgrima
en sentir les paraules que tots
tres ens dirigiren.
Gràcies, Maria i Josep.
Vegeu com ja venia Nadal. Allò
fou tot un “betlem”: solidaritat,
estima, amistat, agraïment,
donació... Quan no hi ha paraules, deixem parlar el cor.
No hi hagué cistella, però sí
rifa, i els lots de regal no
tenien res que envejar: música,
vi i samarreta per als afortunats. Enhorabona! Els altres,
contents igual, esperarem un
altre any.
Paco Blai
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25 ANIVERSARI
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Exposició de fotos 25 anys
de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí

E

RA dissabte, un dèsset
de desembre a les set
de la vesprada. El dos
mil cinc tocava a
remat. La gent anava omplin la
sala gran amb salutacions,
somriures, mirades furtives....
Els “responsables” de l’acte
s’observaven, es feien l’ullet,
intercanviaven paraules, les
justes, les necessàries perquè
tot anara bé. A l’hora prevista
un so sostingut de flauta i un
crescendo lluminós captaren
l’atenció de la gentada que s’hi
aplegava. Ximo, com si del déu
Pa es tractara, feia sonar la
seua flauta i aquell personal
unificat i transformat en
nimfa, a desgrat de Sirynx,
correspongué a la melodia amb
un fort aplaudiment. L’encanteri es desfeu. Havien sobreviscut. Continuaven allí i sabien el
perquè. Malgrat tot, com un
Ulises amarrat al pal, vaig dirigir-me a la tripulació: “Estem
ací per inaugurar l’exposició de
fotos 25 anys d’Unió fent
Música ací a l’Horta. I des de la
meua relativa distància puc dir
(ja m’avance al vostre judici
sense cap temor) que l’èxit
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s’ha d’atribuir a dos grans persones, ja personatges: Miguel
Hernández
i
Salvador
Benlloch. Des del primer
moment que començàrem a
preparar els actes del 25 aniversari Miguel, el nostre timoner, tenia clar que una exposició de fotos s’hauria de fer.
Moltes persones pensen que
entre el desig i la realitat hi ha

una gran distància i que no s’arriba mai. Altres pensen (pensem, perquè jo ho he aprés
amb ells) que entre els bons
desitjos i la realitat el que hi ha
és una “muntonà” de treball,
però que grapat a grapat s’hi
pot arribar. Ahí ha estat
Miguel, dia rere dia, àlbum a
àlbum, foto a foto... fent, guardant, organitzant... I en eixe
camí s’han trobat. Quan dic
foto a foto ja no sé de qui ho
dic. Perquè foto a foto Salva se
les ha treballat. Des que s’oferí, lliure i voluntàriament, a
treballar en el projecte d’exposició el seu cap no parà. Un bon
dia, amb tot ben estudiat es
presentà a la Junta i ens ho
exposà. Tots ho tinguérem
clar: entre el somni i la realitat
ja només hi ha un pas: llarg,
feixuc, treballós... però, un
pas! I tots dos el van donar:
Miguel i Salva, Salva i Miguel.
I amb ells tots els demés.
Treball
constant,
callat,
il·lusionat, Salva ha anat fent.
I ací teniu el resultat”. La gent
aplaudia, s’encenia, les mirades s’enfocaven i Salva, alt,
ben plantat i ben abillat, se les
emportava
totes.
Era
el
moment de donar la paraula al
comissari de l’exposició. No fou
mala decisió. Paper en mà, mot
a mot, frase a frase, anà fentnos partícips del seu procés
creador. No tinc ací les seues
paraules i la meua memòria ja
no és el que era, però pense
demanar-li el text, potser un
dia vos el conte. Tornava l’encanteri. Pensava en els que es
perden tot açò. Quanta vida
vessada, quanta vivència donada! Les paraules aletejaven per
sobre de la gentada i, en una
transició un poc en mar marejada, prengueren ritme, to, harmonia i esdevingueren cant.
La Coral pujava a coberta.

notícies musicals
S’albirava Nadal. No fou com el
de les sirenes ni jo ja no era
Ulises. Una brisa fresca, quasi
freda, es feu present a la sala.
Algú havia obert la porta. El
local social de la Unió bullia
“com la cassola al forn”. Ja no
calien
més
paraules.
Començava el viatge. Vint-i-cinc
anys en imatges. Una confiança
cega i forta emplenà la sala. És
difícil organitzar una exposició
de 25 anys d’una entitat amb
tanta activitat, tantes persones
implicades, tants records i sentiments. Seleccionar, triar. Sí.
Però, qui tria?, què selecciona?
Salva ha fet un treball extraordinari, no sols de selecció, sinó
també d’organització i presentació d’allò que es volia mostrar. Una correcta selecció, una
digna i clara presentació i una
posada en escena atractiva i
captivadora. La mistela rajava
i l’amistat surava en un mar de
somriures i exclamacions d’aprovació. Estàvem segurs,
tornàvem a bon port. Nau, tripulació i viatgers, tots plegats
en sincera UNIÓ.
ITINERARI DEL VIATGE
En aquest viatge no caben
els dilemes entre imatges o
paraules, que si una imatge val
més que mil paraules, que si
com les paraules no hi ha res...
Allí no calia eixe debat com a
disjuntiva. S’hi gaudia de tot
plegat: música, imatge, paraula. Era una “expo” total.

25 ANIVERSARI

El senyal de principi de
pista era el pannell 19801985, les fotos més antigues,
potser també el més estimat
pels veterans. Aquest pannell
de proa marcava el ritme: tot
un seguit de cinc expositors
quinquennals donaven notícia
exacta dels 25 anys de la Unió.
Acompanyant este relat,
una cadència per dècada ens
recordava fites importants:
1980-1990 es recreava en el
primer concert celebrat per la
Banda el 7 de desembre de
1983. El següent 1990-2000 es
delectava en el primer premi
del Certamen Provincial de
Bandes i el segon premi a
nivell de País Valencià en la
nostra categoria l’any 2000.
Seguidament el pannell del
2005 feia la transició a la “sala

temàtica” on trobàvem quatre
espais: Banda, Banda Juvenil,
Coral i Escola de Música, ben
tractats, amb un gran respecte
pels personatges implicats
mostrats amb estima i mestratge. Per rematar l’espai de la
sala diferents racons ens donaven testimoni de l’evolució dels
uniformes, dels instruments,
samarretes actuals, esdeveniments, símbols com la bandera,
etc. Mentrimentres una pantalla de TV ens abocava conegudes imatges que provocaven els
reconeixements entre el nombrós públic assistent.
Què em dius? Que no estaves? Que no has vingut?
¡Llàstima! ¡T’ho has perdut!
GRÀCIES, SALVA!
Paco Blai

LIBRERÍA
PAPELERÍA
FOTOCOPIAS

E
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Amb la Unió Musical L’Horta
en el seu 25 Aniversari
ING. JOSÉ SIRERA, 37
46017 VALENCIA
Tel. 96 357 37 91
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CORAL
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Desembre a la Coral L’Horta

L mes de desembre ha
estat “mogudet” per a
la nostra gent de la
coral. Ha estat un
període intens després de l’experiència tan gratificant que
suposà per a nosaltres cantar
al Palau de la Música en companyia de la resta de seccions
de la Unió.
Començàrem el mes, com és
habitual, assajant les nadalenques per al concert de Nadal
que era el dia 18 de desembre.
Estàvem engrescats en la preparació de les noves nadalenques, sobretot ens duia de cap
una nadalenca molt bonica que
teníem entre mans, original
d’Uruguai, i que Alejo intentava fer-nos aprendre entre rises
i “bonegons”. De sobte rebérem
una visita que esperàvem feia
temps i que ens va fer molta
il·lusió: era Emilio Solo, can8
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Foto d’arxiu

tant molt estimat del nostre
barri que ens ha proposat una
col·laboració en una cançó de
Ray Charles que ha estat adaptant Alejo Pérez per a introduir veus corals. Doncs, estiguérem treballant amb Emilio i
la seua cançó un parell d’assajos, però s’acostava el dia del
concert de Nadal, i a més a
més, hi havia una altra novetat: ens havien convidat a un
festival coral de Nadal en
Burjassot el dia 17 de desembre . “Quina casualitat”, pensàrem, justament el dia que el
nostre
company
Salva
Benlloch inaugurà l’exposició
de
fotografies
del
25é
Aniversari de l’UMH. No passa
res, pensàrem, anem vestits i
preparats a la inauguració,
cantem un parell de nadalenques, repleguem trastos i a
cantar a Burjassot.

I així va ser, assajàrem
nadalenques, noves i conegudes
(per als nous de la coral cal
recordar que totes eren noves)
i arribà el dia 17 de desembre.
Des d’aquestes pagines volem
felicitar molt calorosament a
Salva pel treball tan important
que ha realitzat. L’exposició
quedà molt bonica i l’acte d’inauguració també resultà molt
entranyable. I encara que érem
pocs, cantàrem amb molta
il·lusió i en família. I se’n anàrem a Burjassot.
En Burjassot actuàrem en la
Casa de la Cultura amb el cor
“Lex et Gaudium” del col·legi
d’advocats de València i amb el
cor Ciutat de Burjassot, ambdós dirigits per Oscar Payà
Prats. Va resultar un festival
molt agradable, cantàrem i
menjàrem tots plegats i ho
passàrem d’allò més bé. No
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poguérem desmadrar-se molt
perquè calia mimar les veus
per a l’endemà.
El dia 18 va ésser el nostre
concert a l’església de Sant
Marcel·lí. Estiguérem molt ben
acompanyats per amigues,
amics, veïns/es i família.
Agradà molt la nadalenca uruguaiana
que
comentàvem
abans, “Candombe del 6 de
enero”, la qual oferírem en un
“bis”. Encara que feia “fresqueta” – alguns cantàrem amb
abric -, els cors i els ànims estigueren a un bon nivell i tot
resultà conforme esperàvem.
Però encara no poguérem
agafar vacances de Nadal, ja
que al dia següent ens tornàrem a juntar per tal de preparar la col·laboració que Miquel
Morellà havia proposat a la
coral per al tradicional Concert
de Nadal del dia 28 de desembre. I “mans a l’obra”, es tractava de preparar un fragment
de la “Zarzuela Bohemios”.
Demanàrem veus de reforç als
companys de la unió i músics
que no tocaven en eixa peça i
que s’oferiren molt amablement a fer de cantants (per
cert, la majoria tindrien un
gran futur com a coralistes).

CORAL

Foto d’arxiu

Va estar una experiència
molt agradable açò de cantar
amb la Banda i tot resultà
finalment bé, encara que un
poc esgotador. No creeu?
Bé, el 9 de gener en un
soparet (arròs amb fesols i
naps i altres deliciosos plats i
dolços gentilesa de algunes

“coralistes de la nouvelle cuisin”) varem planificar l’any
2.006 i com sabeu els dilluns a
les 22 hores: continuem la nostra la marxa!! Vingueu i proveu que us agradarà l’experiència.
Àngels i Joan

Foto d’arxiu
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BANDA
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Quadres d’una exposició: Conc
Vaig acudir a l’assaig general amb una amiga que tenia
curiositat per conèixer la
Banda. Eren les 12’30h. d’una
nit freda del 27 de Desembre, i
allí, dins del Pabelló es va trobar amb una Banda i amb una
música que la van emocionar.

El concert del 28 de
Desembre manté unes constants que sempre el fan nou.
La suma de tots els quadres
que vaig a intentar mostrar
són la constant d’aquesta trobada, que té la música com a
lligam, però que lliga moltes
coses més.
Muntar i desmuntar: transformació del Pavelló Esportiu i
treball d’equip.
Fer del Pavelló esportiu un
lloc que puga acollir el concert,
encara que a ningú se’ns escapa que mai serà el lloc que el
mereix, és veritablement una
tasca d’imaginació i de treball
d’equip.
Acompanyen
les
fotos
d’anys anteriors per recordar
com van les teles que conformen l’escenari, es munta la
megafonia, s’estenen molts
metres de moquetes i més de
600 cadires, a més de les dels
músics... fins i tot enguany una
tela roja en la porta que ens
donava l’entrada a un lloc, que
sense ser un teatre, compartia
la seua màgia.
Els assaigs
Com davant de qualsevol
concert els assaigs formen part
10

de l’última posada en escena,
per tal de fer-la possible... però
els assaigs del Concert de Nadal
són especials: sabem que fa
molt de fred i que incubem
constipats assajant. El supercalefactor ens ajudava a combatre el fred, i tots respiràvem
quan s’apagava perquè deixava
de sonar el soroll de fons.
Aquests assaigs per a
alguns músics es van convertir
en “doblete”, perquè per la vesprada i nit era la Banda, i pel
matí la Banda Juvenil.

El nostre públic.
Hi havia 600 cadires i persones assegudes als bancs laterals i algunes de peu... Alguna
gent nova, però en la seua
majoria estava allí el nostre
públic: les nostres famílies,
amics, veïns i veïnes del
barri... i fins i tot, algunes persones que amb la seua presència aportaven reconeixement a
l’acte, tals com José Vicente G.
Lapont (Delegat comarcal de la
FSMCV) Vicent Giner vice-president primer, en nom de la
FSMCV (Federació de Societats
Musicals de la Comunitat
Valenciana). Entre el públic
antics músics de la Banda, no
toquen ja en ella, però són de la
Unió.
Novetat històrica: Ens acomiadem de l’any que fem 25
anys
Tota la Societat es feia present:
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• la Banda Juvenil amb tota la
primera part del concert,
• la Coral amb la interpretació
del cor de “Bohemis”,
• i com no, la Banda, que va
interpretar un fragment de
Bohemis i tota la segona
part del concert.
També ens acompanyaren i
reberen l’agraïment públic els
cinc presidents que han sigut
al llarg d’aquests vint-i-cinc
anys: Vicent Marco, Joan
Quiles,
Manuel
Teruel,
Francisco Perales i Miguel
Hernández, el nostre actual
president.
Van ser també mostra de
reconeixement públic Martí
Forés, creador del cartell que
ens ha acompanyat en la celebració dels 25 anys, Miguel
Vidal: creador de l’animació del
cartell i Juan Carlos Martínez:
creador de la música que acompanya l’animació.
Aquest concert era la cloenda d’una suma d’actes de celebració de la història de la Unió,
que han sigut mostra del nostre present i predicció d’un
llarg futur.
Regal dels músics a Santi
Al concert de 2004 va ser
cridat a l’escenari Mancio
Vara, i aquest concert de
2005, els músics van cridar a
Santiago García, a Santi, el
nostre artista oficial i també el
nostre arxiver per tal de regalar-li un present que simbolitzava l’agraïment pel seu treball i també pel seu estil
humà, sempre proper i de bon
humor.
Presentació: Paco i Encarna
El fil conductor del concert
va tenir, com altres vegades, la
dedicació i l’adequada posada
en escena de Paco Blai i
Encarna Ojeda. Presentaren
cada apartat del concert, també
col·laboraren amb les bromes i
a més, com sempre, ens regalaren informació sobre les obres
11
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que anàvem a escoltar, ajudant
així a la nostra escolta.
Innocentades?
És tradició que aquest concert sol venir esguitat de bromes, que acaven convertint-se
en regals, que amb sentit de
l’humor i molta estima, acompanyen la interpretació de les
obres.
Així comptàrem amb una
Banda Juvenil que isqueren a
l’escenari tots i totes disfressats de Pare Noël, sota la direcció d’un entranyable Rei Mag:
el seu director , Juan Carlos
López Luján.
L’absència del nostre director, Miguel Morellà Asins, per a
dirigir “Der Zigeunerbaron” (El
Baró Gitano), el temps de mig
somriure i expectativa que
generà el seu buit, la direcció
del nostre Ximo i l’aparició de
Miguel, disfressat de Baró
Gitano i tocant magistralment
el solo d’oboé. Tot un luxe que
no va poder tapar els aplaudi-

12

ments al mig de la interpretació!
Les lletres que els músics
alçaren al final del Pasdoble
“Vint i cinc anys”, escrit pel
nostre director, que anunciaven
el final de la celebració d’aquest 25 aniversari, també
amb caramels i serpentina.
I al final del concert, ja sonant la
Marxa Radetzky, l’aparició de Ximo disfressat de ninot dels
Innocents que s’abraçà
a
Miguel
Morellà amb les palmes del públic que

són símbol de festa i de celebració de l’any nou.
L’entrada dels nous músics.
És en aquest concert del 28
de Desembre on es fa l’entrada
oficial dels nous músics de la
Banda. És el seu primer concert, i allí reben l’aplaudiment
del públic, el diploma, i la imposició pel seu mestre de la insignia de la Banda a l’uniforme.
Van ser 10 músics: Benvinguts
i benvingudes!
El programa i les notes de la
meua neboda Clara.
Vaig a atrevir-me a reproduir un programa ratllat, però
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he de dir que de forma
entranyable... Evidentment
per a mi, perquè és de la
meua neboda Clara (8 anys)...
però pense que també per a
totes les persones que ens
sentim part del projecte cultural i social de la Unió, i és que
pot començar molt prompte
l’acostament a d’ell. Clara,
mentre escoltava el concert,
va anar avaluant-lo. Ací està
la seua opinió:
Les abraçades finals, el
desig d’un bon any
Després dels aplaudiments,
com sempre ve la retirada de
les cadires... però en aquest
concert, també hi ha més
abraçades, més alegria, el
desig d’un bon any... i fins i tot
projectes de futur... Miguel, ja
em parlava de propostes per
al concert de l’any que ve...
tot vindrà pas a pas. De
moment, el que tenim és una
molt bona cloenda de la celebració dels nostres primers
vint-i-cinc anys. Com es diu
quan es bufen les veletes Que
en siguen molts més, i nosaltres que els puguem veure i
compartir
Inma Coscollà Girona

13
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Família Rodrigo

C

ARLES,

NAIRA, ENCARJOSEP LLUÍS I
VÍCTOR:
avui
em
correspon
l’honor
d’entrevistar
la
família
Rodrigo. En novembre de l’any
1997 Josep Lluís tingué la iniciativa de crear i organitzar
(des d’aleshores ençà) el Cor de
La Unió. Actualment és membre de la Junta Directiva de La
Unió Musical L’Horta.
NA ,

Crec que he cantat tota la
meua vida –afirma Josep
Lluís–, amb els meus pares
fent veus, sobretot amb la
meua mare, amb el meu
germà, en les excursions i activitats del grup Scout, en el cor
que formàrem per a cantar les
misses (amb Àngels Rodas,
Joan Quiles, Jesús Debón, Pepe
Ballesteros i el meu germà
entre altres), en un grup folk
anomenat Bona Gent (Peter
Paul & Mary, Dilan, Joan Baez
14

gairebé tots traduïts de l’anglès
al català i nova cançó), vaig
formar
part
de
l’Orfeó
Universitari de València fins
que les obligacions familiars i
professionals em van impedir
seguir. Anys després comentava amb Joan, Àngels i amb
Empar Marco la possibilitat de
muntar una coral, sols faltava
donar un pas. Un concert de la
banda del 15 o 16 de novembre
de 1997 li vaig dir a Paco Blai
que cités als i les interessats/des a formar una coral
mixta que acudiren al local de
l’Associació de Veïnes i Veïns el
següent dilluns, i allí vam
aparèixer quinze persones,
Alejo inclòs, algunes de les
quals encara perdurem.
La Coral sempre ha estat
autogestionada pels seus components, d’allí va sortir el
director, Alejo, una persona a
la qual li agrada ensenyar, que
no s’enfada, que ha anat apre-
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nent amb nosaltres i al que
hem anat coneixent a poc a poc
i captant els seus gestos, per a
sonar millor. M’agrada del cor
la seua democràcia interna,
que conforma, entre altres
coses el repertori actual, amb
més de 70 cançons, moltes d’elles, no habituals en altres formacions corals. M’agrada el
bon ambient entre els/les coristes, en huit anys de vida no
recorde ni una sola situació
desagradable. M’agradaria que
hagués dintre del cor algú que
organitzés activitats lúdiques,
fora dels concerts, per a conviure també amb cònjuges i
parelles dels components cantors. També podríem oferir als
pares/mares dels músics de la
Banda i Bandeta perquè proven una activitat que ens reuneix setmanalment a amics,
germans, parelles i a pares que
esperen recollir els seus fills
els dilluns d’assaig.
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Quina és la teua formació
musical?
Estic cursant 1r. d’afinació i
estic llicenciat en entusiasme
musical.
La teua participació en associacions de Sant Marcel·lí ha
sigut constant.
Quan tenia catorze anys van
arribar els scouts al barri, per
a mi van representar la possibilitat de connectar amb altres
xics i xiques, amb els quals no
tenia relació pel col·legi o l’institut. Vaig aprendre a tocar
l’harmònica i ensenyar als
menuts que estaven en el grup
scout, que cantaven molt bé i
van aprendre molt ràpidament,
Salvador Cortés, Félix Marcos,
Joan
Quiles,
Miguel
Hernández, Ximo Fandos, Javi
Ortizá i Àngel Berzal. La meua
participació en els scouts va
ser molt intensa en el barri i
fora d’ell, d’aquesta època conserve gran part dels meus
millors amics i amigues i fins i
tot vaig conèixer a la meua
companya vital.
Encarna i Josep Lluís es
conegueren a Canàries, perquè
Encarna és canària i Josep
Lluís estava allí fent la mili.
S’enamoraren, es casaren i
decidiren formar la seu llar
entre nosaltres, al barri.

Sóc una nostàlgica incorregible –contesta Encarna-, trobe a
faltar les meues illes, les
meues arrels estan allí i així
seguirà sent, però he fet el possible per integrar-me en aquesta terra, en la seua cultura, la
seua gent, la seua llengua...
Fixa’t que la meua mare sempre em diu “el teu barri” per a
referir-se a San Marcel·lí. Vaig
arribar al barri en els anys 80;
em va cridar l’atenció el bullir
d’activitats i que tot estava
impregnat d’un fort compromís
social, aquest és un dels
records més forts que tinc d’aquella època. No ens plantegem
viure en cap altre lloc, Josep
Lluís va nàixer aquí i la seua

família va ser una de les primeres a habitar San Marcel·lí,
ell ho tenia clar i a mi em va
captivar l’ambient.
Em sento unida emocionalment a la Unió –diu Encarna–,
aquí estan alguns dels meus
millors amics/gues; ja són la
meua família. Naira es va fer
major tocant el clarinet en la
banda, Carles està en l’escola i
en la banda juvenil, i aquests
anys els han fet ser millors
persones, encara que no arriben a ser grans músics, i això
és el que conta per a mi.
I de la Coral em sento una
més, estimada i acollida, hi ha
un ambient entranyable, els
considere part de la meua vida,
encara que sone molt grandiloqüent.
Quant al fet que presente
concerts de la Unió, diguem que
és la meua manera de col·laborar, tenint en compte que tinc
una oïda musical infame. Vaig
començar per casualitat, estàvem en la setmana cultural de
l’any 98 i havia diversos actes
que presentar i jo vaig dir:
“conteu amb mi per al que vulgueu”. I em vaig llançar, i a
partir d’aquí Paco Blai i jo hem
fet un bon equip.
Naira, la major d’Encarna i
Josep Lluís, ha sigut clarinet
de la Banda des de l’any 1995.
15
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és tot un orgull per a mi que el
meu germà preferit pertanya
també a eixa associació que
per a mi ha significat tant.

Actualment estudia traducció i
interpretació en la Universitat
Jaume I de Castelló, encara que
enguany estudia amb una beca
Erasmus a Brest, França.
Des que estudie a Castelló
–diu Naira- m’he distanciat un
poc de la banda, però Morellà
sempre se les apanya per a
convèncer-me de baixar des
d’allí als assaigs generals i
anar als concerts. A més, a
més, conserve les amistats de
la banda, i sempre estic en contacte amb la gent.
Per a mi la Unió ha significat sempre molt més que sols
música. És on he trobat els que
avui són els meus amics, un
lloc on relacionar-me, riure,
distraurem i gaudir tocant,
clar. Quan sóc a València (caps
de setmana), intente anar als
concerts, encara que siga per
sentir la meua banda. Fins i tot
em cole als assaigs només per
sentir-me a prop de la meua
gent, de la meua música.
Ara estic massa lluny per a
apropar-me–hi i la veritat que
em manca moltíssim. A voltes
m’encantaria aparèixer de
sobte un dilluns a la nit en meitat de l’assaig! Els meus pares
em telefonen cada volta que
van a un concert i em fiquen la
16

banda per telèfon! i m’entren
unes ganes d’estar a casa de
sobte... De fet, la setmana que
ve torne a Espanya sols pel fet
del concert del Palau on actua
la meua banda, mon pare i
mon oncle amb la coral, ma
mare a la presentació i, el que
més il·lusió em fa, el meu
germà Carles amb la bandeta, a
qui encara no he vist actuar, i

Naira, partint del fet que la
distància sempre fa valorar
millor les coses, m’agradaria,
ara que estàs vivint a l’estranger, que ens contares què ha
afegit el teu pas per la Banda a
la teua vida.
Encara que a voltes em sature d’activitat musical i em distancie, he de dir que l’amor per
la música que mon pare va
començar a llegar-me, va completar-se amb el meu pas per la
banda. No és igual sentir música des de fora, que des de dins;
la perspectiva canvia totalment, i viure la música com a
part de mi mateixa és la conseqüència.
A més a més i a sobre de
tot, estan totes eixes persones
que formen part de la meua
vida tan intensament, o que
simplement apareixen a voltes
i comparteixen un poc de
temps amb mi. De la banda he
tret tanta gent indispensable!
no donaré noms, però hi ha
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tantes persones de les que no
podria prescindir..., ells mateix
poden donar-se per al·ludits/des! El meu pas per la
banda ha valgut la pena, sens
dubte i sobretot, per tots ells i
totes elles.
El benjamí de la saga és
Carles, qui començà a estudiar
música en el Jardí Musical de
l’Escola d’Educands. Ara estudia tercer de solfeig i rep classes de trompa. Ja ha entrat en
la Bandeta i la seua primera
actuació fou el 23 d’octubre de
2005
a
Sedaví.
Carles,
T’agrada la música?
Sí.
T’agradaria ser músic de
major? Sí, estaria bé. Estàs
content amb el teu instrument,
la trompa? Quant t’acostumes,
t’agrada. A més, els veïns no
s’han queixat encara. Víctor
Gil és el seu professor de trompa. Quin és el teu grup de música favorit? Mago de Oz.
Pots saludar si vols a algun
company de classe de música.
A Ferran, a Jordi, a Enric, a
José Javier i a tots els companys de classe. M’ho passe bé
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a classe, sobretot quan fem
guerres (mundials).
Víctor Rodrigo és company
meu de la Coral i de les classes
de solfeig per adults en l’Escola
d’Educands. Veterà de la Coral,
és tenor, com el seu germà,
Josep Lluís.
A més del que ja ha comentat el meu germà al voltant
del món scout –diu Víctor-, en
l’església i en Bona Gent, l’única experiència que havia
tingut abans va ser en la mili.
Per estalviar-me botar el poltre i eludir les formacions en
diumenge em vaig apuntar al
cor; el repertori era prou distint al nostre: “Ardor guerrero vibra en nuestras voces...”
“Salve regina mater misericordia...”
Víctor, és dilluns, és de nit,
has treballat tot el dia i acabes
de sopar. A qualsevol fa mandra haver d’anar a un nou
assaig de la Coral. Què et mou a
fer-ho?
Com tu saps, sempre vaig
als assaigs amb la gravadora.

Ja a casa, quan sent la classe,
sempre em sorprén que és freqüent que hi hagen riures,
anècdotes divertides i els bons
moments del dilluns a la nit.
No obstant això, sí és cert que
quan arriba l’hivern t’abelleix
quedar-te calentet a casa.
Podries contar alguna anècdota de la teua experiència en
la Coral?
A casa, la meua muller i els
meus fills són els que pateixen
els assaigs; sobretot al principi,
només encenc el cassette:
“Víctor açò sona malament”.
Després les cançons prenen
forma i, a última hora, fins i
tot, puc fer us d’alguna gravació com aquella en la que
cantàrem unes quantes corals,
quan va ocórrer l’11-M, que
ara hem incorporat els xiquets
i jo al ritual d’anar a dormir.
Quan sona “DO-O-NA NO-O-BIS
PA-CEM” ja saben que els espera el llit i deixen pas a la son
amb les cançons cantades per
veus amigues.
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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OPINIÓ

Benvolguts Reis:
Enguany hem sigut bons (al meu barri sempre hem estat bons),
hem estat pacients (a Sant Marcel·lí la gent no és conflictiva) i
per això vull que ens porteu el més aviat possible, un centre cultural digne (a aquest barri sempre hi ha inquietuds culturals)....
Així m’agradaria començar
la carta als Màgics Reis de
l’Orient...i alçar-me el 6 de
gener amb el centre somiat ja
en funcionament.
Des de setembre fins ara
degotegen notícies sobre la
construcció
del
Centre
Cultural Rambleta (CCR) al
nostre barri. El projecte vol
fer-se realitat. Ja fa uns
quants anys que trobem a un
costat del parc del mateix
nom, un espai cercat reservat
per al CCR. Un cartell amb
foto inclosa fa menció d’allò
que sembla imminent: l’inici
de les obres. Però ja coneguem
el refrany castellà: las obras
de palacio van despacio i així
el “palauet” de la música va
deixant passar el temps.
Diuen que pel 2008 podrem
gaudir d’aquest equipament
cultural. Ens farà falta un poc
de paciència!
Sant Marcel·lí és un barri
que s’ha fet a sí mateix i allò
que té s’ho ha treballat molt.
Fa temps ja que l’Associació de
Veïnes i Veïns del barri ha reivindicat les mancances i neces18

sitats que en aquest sentit
patia Sant Marcel·lí i ha
col·laborat fent, junt a la Unió
Musical l’Horta, alguns suggeriments. Passen els anys i en
aquests moments el projecte
esdevé diferent. Diferent com a
edifici, diferent en pressupost

(de 9 milions d’euros hem passat a 14) i també diferent com
a filosofia. I ací és on una
societat musical com la nostra
ha de reflexionar.
M’agradaria compartir alguns dubtes que se m’acudeixen per les noves circumstàncies que envoltaran la construcció i gestió del CCR:
Si la iniciativa de fer les
obres i gestió es fa per compte
d’una concessió privada a 20
anys, ¿no significarà que
durant aquest període estarem
hipotecats al control, qualitat i
pertinença de la gestió, sense
permetre que puguem a curt
termini reorientar o canviar la
línia de treball del centre?
¿Tenim la seguretat que l’ús
per part de les entitats culturals com la UMl’H se farà d’acord amb les necessitats de les
associacions i que quan es
parla de la utilització de certes
dependències amb contrapartida de barems econòmics estaran assumits pel Consistori del
cap i casal?
La UMl’H porta 25 anys
assajant en diferents llocs
patint els rigors climatològics,
sense condicions acústiques i
acomodant els horaris a l’ús
del pavelló polisportiu. Amb el
CCR, tindrem garantida la realització d’aquestes activitats
per part de les seves seccions
(Banda, Bandeta, Coral...)?
Queda assegurada la realització dels actes públics (concerts, audicions...), alguns tan
nombrosos com el Concert de
Nadal en el que s’han reunit
més de 500 persones, al CCR?
Saludant la bona noticia de
la posada en marxa del CCR no
podem deixar que això desvirtue la seva funció com a servei
cultural públic per al barri i no
siga a soles un negoci per a
l’empresa adjudicatària. Cal
continuar aclarint i reivindicant tot açò per tal de no
lamentar-se fins a l’any 2028.
Al menys aquesta es la meua
opinió!
Joan Quiles
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L segon cicle de A
poqueta Nit va arribar a la seua fi quasi
junt a fi d’any. En
esta etapa van desfilar per l’escenari del nostre local social,
diverses manifestacions de la
música que van anar des de la
guitarra barroca al jazz llatí,
passant per l’orgue Hammond i
el fagot.
En efecte, va obrir esta temporada un concert a càrrec de
Roberto Cases, qui ens va fer
un recorregut des de la guitarra barroca, passant per la
tiorba per a culminar amb
composicions contemporànies
per a guitarra d’autors com
Leo Brouwer i Eric Clapton.
A continuació es van presentar els professors de la nosJosé Manuel
tra
Escola,
Doménech (orgue) i Juan
Lizaso (bateria), fent-nos disfrutar del Blues de Jimmy
Smith, músic nord-americà que
ha desenvolupat àmpliament
l’orgue Hammond. No podem
passar per alt la participació
en l’última part de Jordi
Soriano, el qual amb la seua
guitarra es va sumar a la presentació, com així mateix Juan
Carlos López amb el saxòfon i
el nostre president, Miguel
Hernández, en la percussió.
El següent divendres A
Poqueta Nit es va haver de
traslladar al Saló Parroquial, ja
que la grandària de l’escenari i

ALTRES ACTIVITATS

A poqueta nit

les condicions d’insonorització
del nostre local no eren les adequades per a una sessió de
Jazz Llatí. El grup estava compost per sis músics, entre ells
José M. Doménech i Juan

Carlos López. I com no podia
ser d’una altra manera en este
tipus de música, la jornada va
acabar amb una Jam Session,
pujant-se a l’escenari, entre
altres, Héctor Galán, Jorge
Alcocer, Alicia Pérez, Sergio

Aparisi, Ximo Estal, tots ells
músics de la nostra Banda.
Va posar termini al cicle un
quartet de fagots, que ens va
oferir obres molt variades, com
per exemple una renovada versió del tradicional pasdoble “El
gato montés” i una divertida
“Pigs” de A. Ridout. Este concert va comptar amb la participació de la nostra música
Elena Pechuán, junt amb Jordi
Girbes, Carlos Gómez i Héctor
Soler.
Durant l’última jornada es
va realitzar una enquesta
entre els assistents, per a
saber les seues opinions d’esta
activitat. Des de ja agraïm les
seues respostes per la bona
valoració d’allò que s’ha fet
fins al moment, pels suggeriments i demandes de programació, que l’equip organitzador
tractarà de satisfer en els
cicles successius.
Des d’estes pàgines desitgem agrair a tots els músics
que han participat desinteressadament en esta activitat de
la nostra Unió Musical, sense
l’aportació del quals no podríem oferir als nostres socis i
amics esta instància de trobada
a l’abric de la cultura. Els invitem a seguir este passeig cultural en el quart cicle de A
poqueta Nit.
Ximena Ortega Fuentes
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Les paraules que has de trobar son:
PAS-DOBLE; MARXA; RAPSÒDIA; VALS; SIMFONIA; SONATA;
CONCERT; RÈQUIEM;
ÀRIA; RONDÓ
PICCOLO
TÍTOL
SECCIÓ
DIVERTIMENTO
10
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Solucions al Piccolo Divertimento 9: Encreuat hor
Sordina;
6. Negra;
9. Partitura.
Verticals: 1.
2. Coral;
Tac; 4.2.C
Solucions al Piccolo Divertimento
9: Encreuat
horitzontals:
Anoder
(redona);
9. Oboé;
olos4.(solo).
Quí
l’en
Verticals:
2.
Tac;
Calder;
7. l’encerta
Ària;
Usaf
Sordina; 6. Negra; 9.Solucions
Partitura.
al
Piccolo
Divertimen
al
Piccolo Solucions
Divertimento
9: Encreuat
horit(
Jeroglífics:
Mi
+
s
+
tela
(mistela).
i
marimba.
Anoder (redona); 9. Oboé;
olos6.(solo).
Quí
Acordeó.
2
V
Sordina;
6.Verticals:
Negra; 9.1.
2.Partitura.
Tac; 4. Ca
Sordina;
Negra;
9.l’encerta
Partitura.l’endevina?
i marimba. Jeroglífics:Anoder
Mi + s(redona);
+ tela (mistela).
Anoder
9. Oboé;
olosl’en
(so
9. Oboé;
olos(redona);
(solo). Quí
l’encerta
i
marimba.
Jeroglífics:
Mi
+
s
+
Solucions al
Piccolo Jeroglífics:
Divertimento
horitzontals: 1.tel
i marimba.
Mi9:
+ s Encreuat
+ tela (mistela).
Sordina; 6. Negra; 9. Partitura. Verticals: 2. Tac; 4. Calder; 7. Àr
Anoder (redona); 9. Oboé; olos (solo). Quí l’encerta l’endevina? 1. A
i marimba. Jeroglífics: Mi + s + tela (mistela).

Solucions al Piccolo Divertimento 9: Encreuat horitzontals: 1. Coral; 2. Tuba; 4
Sordina; 6. Negra; 9. Partitura. Verticals: 2. Tac; 4. Calder; 7. Ària; Usaf (fusa); 9.
Anoder (redona); 9. Oboé; olos (solo). Quí l’encerta l’endevina? 1. Acordeó. 2. Xilofon
i marimba. Jeroglífics: Mi + s + tela (mistela).
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Solucions al Piccolo Divertimento 9: Encreuat horitzontals: 1. Coral; 2. Tuba; 4
Sordina; 6. Negra; 9. Partitura. Verticals: 2. Tac; 4. Calder; 7. Ària; Usaf (fusa); 9.
Anoder (redona); 9. Oboé; olos (solo). Quí l’encerta l’endevina? 1. Acordeó. 2. Xilofon
i marimba. Jeroglífics: Mi + s + tela (mistela).

