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EDITORIAL
MIGUES i amics, que
equivocats
estàvem.
Pensàvem que en acabar el deliri del 25 aniversari la cosa (= l’activitat de la Unió) aniria més relaxada. ¡Ni somiar-ho! ¡Ací no para
ni...! I això és bo? No ho sé.
Potser no tinc tots els elements
per fer un judici ben ponderat,
però m’arriscaré a dir-ne alguna
cosa. Convindria que aquesta
marxa no fora fruit de la pura
inèrcia, caldria que anara implicant-se la major quantitat de
gent possible, seria bo que la
gent es trobara a gust en la
tasca que realitza, que cada
vegada arribàrem a més gent del
Barri... Per altra banda cal dir
que realment és en la preparació
i realització de les activitats de
la UNIÓ on la gent es troba, compartix temps i vida... I puc dir,
sense por a enganyar-me, que
encara n’hi ha un bon grapat d’iniciatives que estan coent-se en
els caps de molta gent i que
encara no han eixit a la llum.
Temps hi haurà! Haurem de sospesar-ho tot.

Bo, d’allò fet fins ara, en trobareu un tast a la present revista: carnestoltes “moltes voltes”,
les “coses” de Santi que sempre
sorprenen, el curset de balls de
saló que ja ha començat amb
gran èxit, la qualitat educativa
de la nostra Escola de Música
que es deixa notar en el treball
sobre Mozart i, com no, eixa
gran iniciativa consolidada i
entranyable que són els concerts
“a poqueta nit” que van omplint
de vida el nostre local, la nostra
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entitat i a nosaltres mateixos. I
poseu-vos les piles perquè d’ací a
no res, a maig, tenim unes quantes i bones jornades musicals en
la Setmana Cultural 2006.
Des de les pàgines de Notícies
Musicals seguirem donant-vos
paraules i imatges per al vostre
gaudi. Intentem ser un instrument de la memòria col·lectiva
de la UNIÓ. Però també voldríem
incidir en el seu futur. Feu-nos
arribar idees, projectes, comentaris, vivències sobre la música, la
Unió, el Barri... i les anirem
publicant i compartint. La Comissió de Revista té la persiana
oberta. Gràcies a totes i tots els
que d’una manera o altra hi
col·laboreu (fotos, articles, difusió...). Cal dir-vos que estem fent
esforços per poder penjar en la
web de la UNIÓ cada número de
la revista el més aviat possible.
Com que no som especialistes
anem fent el que podem. Si visiteu la pàgina (www.uniomusicalhorta.org), que apareix sempre en els crèdits de cada revista, podreu trobar també altres
informacions. Agraïm des d’ací
la faena de Jesús A. Álvaro que
n’és el responsable.
Canviant de terç, no m’estic
de dir-vos que em sembla que
l’horitzó de la vida sociopolítica
en aquesta pell de brau que és
Sefarat pren nous colors. El
colom de la pau ha iniciat el vol,
que sempre és fràgil però no
resignat. Siguem intel·ligents,
donem una oportunitat a la pau.
Fem-la possible!
Paco Blai
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Ballant, Ballant…
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ACTIVITATS

ES del començament del mes de febrer,
tots els dimarts de 9’30h. a 11h. de la
nit tenim al Local Social de la Unió un
curs de Balls de Saló .

Podríem dir que totes les persones que se senten interessades podrien apuntar-se... però, no
és tan fàcil..., hem d’estar preparades per a respondre positivament a les següents condicions
indispensables:
• Tenir capacitat de no sopar, de sopar ràpid o
de sopar tard. Organitzar-se o saber relativitzar-ho..., perquè a les 9’30 comencem!
• Tenir voluntat d’atenció a tots els consells,
indicacions i passos que el nostre mestre,
Pablo Fernández Hernández, ens fa. Cert és
que ho fa molt bé (duu ballant des dels 10
anys, allà pel 1997), però no fa miracles...,
ha de comptar amb la nostra concentració!
• Tenir habilitat per reproduir allò que ens
diu... perquè clar, si alguna persona es pensa
que ve a observar, s’equivoca! Una vegada
dites totes les indicacions..., hem de fer-les!, i
fer-les harmòniques amb la teua parella (no
cal xafar-se ni res d’això).
• Tenir una actitud d’escolta activa de la música. I això què vol dir? Que sona un “xa, xa,
xà”, o un bolero, o una rumba, o un rock...
Serà el mateix el ritme que farem?
Evidentment, no!... Sentirem la música igual?
Evidentment, no!... Mirarem a la nostra parella igual? Evidentment, no!

• Tenir consciència de què el que fas no hauràs
de fer-ho en un futur. Queda fatal això d’anar
dient: 1, 2, 3, 4, i...
• Tenir reaccions de
entropesses o xafes
ple, automàticament
acompanyat d’una
paregut).

persones educades. Si
al del costat, per exemt’ha d’eixir un somriure
disculpa (o comentari

• I el més important: TENIR BON HUMOR I
GANES DE MARXA. Si estàs en un moment de
la teua vida en el que necessites silenci i
reflexió..., tal vegada no és una opció adequada.
Si penses que eres una persona que compleixes aquestes condicions innegociables..., ja saps
que tens l’oportunitat de gaudir d’una altra de
les activitats que compartim en la Unió.
Inma Coscollà Girona
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A poqueta nit (3r i 4t cicle)

E
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L tretze de gener de
2006 Juan Pechuan
Ramírez al oboè i José
Ramón
Martín
al
piano van obrir la tercera temporada de A POQUETA NIT
amb una magnífica interpretació de temes de E. Bozza,
Francis Poulenc i Antonio
Pasculli. El 20 de gener participàrem amb Carles Hernández i Coscollà i Xaloc Marí i
Vivó d’un recorregut per la
història de la marimba i tinguérem l’oportunitat d’assistir
a la interpretació de la creació
del
nostre
músic
Carles
Hernàndez “Cinc de Set”. El 27
de gener arribà el metall a la
Poqueta Nit amb l’actuació del
grup Ad-libitum Brass amb el
nostre músic Julián Oliver al
bombardí, Adrián Martínez al
trombó, José Luís Contell a la
trompa
i
els
trompetes
Germán Moreno i Antonio J.
Peris. Interpretaren temes
d’autors tan divers com Bach o
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Tito Puente. El 3 de febrer,
amb tres temes de Schumann,
Mozart i Beethoven ens delectaren, respectivament, els
oboès de Deune López, Juan
Pechuan i el mestre Miquel
Morellà, que ens donà la satisfacció de participar en aquesta
Poqueta Nit i amb ells acabà el
tercer cicle. Tan sols descansàrem dues setmanes i el quart
cicle començà el 24 de febrer
amb l’actuació del Quartet de
Saxofons del Conservatori
Superior de València. El 4 de
març, Hèctor Galán al piano
elèctric i Carles Hernàndez que
tornava esta vegada a la bateria, ens oferiren una agradable
vetllada versionant a diversos
autors. El 10 de març de 2006,
Ivan Subiela, Lorena Moreno,
Patrícia Benedito i Berta Benito
formaven un magnífic quartet
de corda que interpretà música
de Schubert., donant per acabat el quart cicle.

ACTIVITATS

Carnestoltes 2006

El cinqué cicle començarà el
proper 31 de març amb un concert d’acordions que, a l’hora
que estic escrivint el present
article, encara no arribat, per
la qual cosa us parlarem d’ell
en la propera revista.
Ximena Ortega
i Salvador Vicent Benlloch Gascó
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El ganivet de Santi
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ESPRÉS d’haver jugat amb la polpa de la pinya, el raïm o la maduixa, l’artista veia en el
color i la brillantor dels gallons de la taronja la qualitat que necessitava per a aconseguir
el contrast, que és el que va cloure amb satisfacció la presentació que havia estat elaborant aquella vesprada del vint-i-cinc de febrer. Era dissabte. Santi, un mestre en el tractament d’aquest material, en un amenjesús, tallava la fruita en multitud de trossos iguals. Aquell
ganivet pareixia que anara tot sols. La vespra havia sigut la inauguració, cap a les deu, després
de l’actuació de saxofons de A Poqueta Nit. Santi ens va fer una proposta interessant que ens mostrava fotografies de plats magnífics amb fruites i altres aliments que alternava amb algunes de les
seues pintures (també bodegons). La gent que va anar a l’exhibició va poder gaudir en directe l’espectacle de la creació artística. Possible-ment molts altres els haguera agradat anar-hi també. Ens
fa pensar que, potser, hem de millorar coses de la comunicació de la Unió amb tots vosaltres.
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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ESCOLA

Projecte didàctic “Mozart” en iniciació musical

E

NGUANY 2006 es commemora
el 250 aniversari del naixement de Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) i tot el
món de la cultura en general, i de la
música clàssica en particular, s’ha
llançat a retre homenatge a este geni.
Durant tot un any ens veurem bombardejats, més per sort que per desgràcia, amb una sèrie d’actes com concerts, audicions, exposicions, documentals, obres de teatre, musicals, etc., que
s’han preparat per aquest any de celebració.
Com a educador dels tres grups
d’Iniciació Musical de l’Escola de
Música de la Unió Musical l’Horta de
Sant Marcel·lí, he sentit el compromís
d’incloure dins de la programació un
projecte de treball dedicat al coneixement de Mozart.
Es tracta d’un projecte amb molt d’atractiu, pel fet que la idea principal és
prou dinàmica i permet que els xiquets
treballen dins de diversos àmbits, entre
els quals destaca Mozart i la seua música, tema que ens servix de fil conductor.
Dins del Projecte Musical, els alumnes treballen i aporten qualsevol tipus
d’informació que tenen a l’abast de les
seues mans entorn de Mozart, la qual,
a poc a poc, aniran fent seua. D’esta
manera, seran ells els encarregats de
confeccionar i de compondre la història
de Mozart, com si d’una peça musical es
tractara.
Audicions, busca d’informació, jocs,
audiovisuals, murals dels seus viatges,
interpretació de les seues obres, etc.,
són algunes de les activitats que donaran forma a este Projecte Didàctic
Musical.
Des del meu punt de vista, com a
educador, crec que es tracta d’una bona
oportunitat per a aprendre d’una forma
diferent la vida i obra d’un dels pilars
de la història de la música. És, també,
una ocasió que no hem de deixar passar per alt en cap àmbit social, musical
o qualsevol altre.
Víctor Gil A.
Professor d’Iniciació Musical
Escola de Música U. M. L’Horta
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Guia (en clau d’humor)
per conèixer una coral
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elles, però no semblen realment necessàries. No s’entén
per què algú vol cantar en eixa
tessitura tan avorrida. La seua
relació amb els tenors és bona.
A més a més de les possibilitats de “coqueteig” (impensable
amb els baixos), els encanta
fer duets amb els tenors, perquè mentre ells s’estan matant
per cantar en un rang mig baix
de soprano, elles són a l’estratosfera mostrant les seues
habilitats.

E

N tots els cors hi ha
quatre veus: soprano,
contralt, tenor i baix.
Cadascuna de les
veus canta en una tessitura
diferent i s’especula que els
seus membres posseeixen una
personalitat distinta. És un
misteri no resolt però verídic.
Anem a esbrinar... per què
cantar notes diferents fa que la
gent actue de forma diferent?
Nosaltres sofrits cantors i cantores sabem que “Déu ens cria
i..”. Alejo o Emilio ens ajunten
en grups.
Les sopranos són les que
canten les notes més altes, i
per això pensen que hi són al
cim del món. Quan actuen són
les més “glamoroses”, presenten els millors cabells, les
millors joies, la millor roba...,
però, quina llàstima!, al cor
anem més o menys uniformats
i elles no poden “explotar”
aquestes virtuts. Així, que al
cor vetllen per l’estètica del
conjunt. És fàcil reconèixer-les
ja que són aquelles que posen
8

I que dir dels baixos! Canten
massa fort! Per a elles no aprofiten com referent per a afinar
perquè canten massa baix i, a
més a més, els tenen a l’altra
punta. Senzillament no existeixen.
les cares de major interès i la
boca més rodona quan canten.
Quan entonen les notes més
agudes les allarguen quasi el
doble del temps que marca la
partitura, es recreen i després
es queixen dient que el compositor i el director són uns
sàdics que volen fer malbé les
seues goles.
L’actitud de les sopranos cap
les altres veus del cor és diferent segons el cas; però sempre
considerant-les d’una altra
categoria: de les contralts pensen que són com els segons violins, és bonic fer harmonia amb

Les contralts són la sal de la
terra... açò, al menys, és el que
elles opinen! Les contralts són
persones poc sofisticades: vestirien “vaquers” per a una presentació si les deixaren. Les
contralts estan en una posició
única al cor, mai es poden queixar de què la seua part està
massa alta o massa baixa.
Coneixen que les altres veus
del cor pensen que fan una veu
senzilla. Però açò no és cert!
Mentre les sopranos “criden” i
es mengen la seua veu, les contralts han de cantar melodies
plenes d’alteracions, bemolls i
contrapunts, de la qual cosa

notícies musicals

CORAL

ningú se n’adona perquè les
sopranos i els baixos sovint
canten massa fort. Quan hom
es descuida se les pot sorprendre fent les notes de la veu
principal, a les contralts els
encantaria conspirar en secret
per tal de desafinar a les
sopranos i fer la seua veu o la
de qualsevol altre.
Les contralts desconfien de
forma innata dels tenors, perquè ells canten en una tessitura pareguda i pensen que
sonen millor. Però, els agraden
els baixos i gaudeixen fent
duets amb ells (els baixos
sonen com una remor llunyana
i així se’ls pot sentir). Hi són
tantes, que el director mai les
pot deixar cantar fort, arrossegarien i taparien a tots. El seu
fort: la coreografia, sempre es
mouen totes a l’hora.
Els tenors són uns malcriats i punt. Els reconeixereu
pel fet que quan canten són
els que més mouen les celles.
Mai hi ha prou tenors en un
cor. Un director prefereix ven-

dre la seua ànima que deixar
que un tenor mitjanament
decent se’n vaja. Per alguna
raó, els tenors que hi ha sempre són molt bons (això és el
que pensa cadascú d’ells). Per
això, no és d’estranyar que
s’ho tinguen tant cregut... Al
cap i a la fi, qui més podria fer
sospirar a les sopranos?
L’únic que els molesta és l’acusació (que generalment
prové dels baixos) de què
qualsevol persona que cante

tan agut no pot ser veritablement un home. Els tenors mai
ho reconeixeran i es queixen
del compositor per fer-los cantar tan alt.
Els tenors són paranòics: se
senten amenaçats per les
sopranos ja que elles poden
arribar a notes increïblement
altes. Se senten perillar per les
contralts, perquè elles no tenen
problema en cantar les notes
en les que ells s’han de
esforçar; i com no, pels baixos
perquè, quan aquests fan les
seues notes més altes (mi), les
canten tant fort que els eclipsen per complet. Déu ni do, els
tenors moririen abans que

acceptar qualsevol d’aquestes
afirmacions!
Els baixos són, com no, els
que canten les notes més baixes,
serien els intèrprets ideals de la
tuba, al menys, en teoria. Es distingeixen al cor pel seu rostre,
essent un grup gregari i presentant totes les variacions possibles de bigoti, barba o perilla.
Posen les cares més pintoresques de tot el cor quan tracten
d’arribar a les notes més baixes.

Els baixos sempre es senten
poc apreciats, però ells saben (i
ho afirmen rotundament) que
són la corda més important.
Són capaços de cantar la part
més avorrida, sovint repetint la
mateixa nota o fent compassos
plens de quintes amb lletres
incomprensibles (de tard en
tard tenen el seu minut de glòria: una frase cantada amb
subjecte, verb i predicat).
Els baixos són els únics integrants del cor que, científicament, es poden queixar sobre
la tessitura baixa de la seua
partitura o dels arranjaments
del director (per tal de lluir a
les sopranos) o de les manipulacions de les altres cordes per
acoblar
les
seues
veus.
Realment exerceixen aquest
dret de continu.
Els baixos són persones
caritatives amb tots, menys
amb els tenors, a qui consideren els seus enemics. Es porten
bé amb les contralts, excepte
quan han de fer duets i elles
canten la part bona. Per a ells
les sopranos són a un altra
galàxia que no arriben a entendre, es pregunten perquè algú
vol cantar tant alt i sonar tan
mal quan fa una errada. Quan
un baix fa “una pifia” queda
dissimulat i pot tranquil·lament continuar cantant, feliç
de la vida, segur que d’alguna
manera, acabaran tots a la
base de l’acord.
Baixos, tenors, contralts,
sopranos i un Director.
Tan senzill... Tan complicat!!
Àngels i Joan

9

LA UNIÓ

10

Núm. 24 - ABRIL 2006

notícies musicals

LA UNIÓ

11

L’ENTREVISTA

Núm. 24 - ABRIL 2006

Entrevista a Miguel Hernández,
president de la Unió
vida interna intensa i amb una
projecció pública notable.
Nosaltres formem part de la
Federació de Bandes de la
Comunitat Valenciana des de
l’any 80, però també en aquesta dècada vam formar la
Coordinadora de Bandes de la
Ciutat de València. Eren 6 les
Societats fundadores de la
Coordinadora, i nosaltres estàvem entre elles; ara som al voltant de 30.
He pogut observar a travès
de
la
Coordinadora
com
l’Ajuntament de València ha
anat augmentant el reconeixement públic cap a la nostra
societat, perquè és un fet públic
que:

JA HEM CELEBRAT ELS 25 ANYS.
Gràcies a la revista he pogut viure, arran de les entrevistes,
moments entranyables amb moltes persones que viuen i formen
part de la Unió. Comence la narració d’aquesta breu entrevista a
Miguel, fent present que aquest també ha sigut un d’eixos
moments que he tingut la fortuna de viure. Fer una entrevista és
com parar la “marxeta” normal i posar-te a parlar d’una altra
manera, tal vegada com no fem sovint..., i això permet que afloren pensaments i sentiments que tal vegada no t’atreviries a fer
explícits en una sal·lutació de carrer o en un concert... Està molt
bé, que ens puguem regalar aquestes paradetes... que anomenem
entrevistes i, a més, compartir-les a travès de la revista.
Aquesta entrevista a Miguel té com a fil conductor intentar ser
la rúbrica final de la celebració dels 25 anys de la Unió.
Miguel, voldria que aquesta
entrevista es moguera al voltant de dos àmbits de reflexió
diferents:

viant al llarg d’aquests anys?
¿Observes que la nostra història ens aporta major reconeixement públic?

El reconeixement públic de
la Unió: una societat ja amb 25
anys d’història.

Tinc el convenciment què el
reconeixement
públic
que
actualment té la Unió no és
sols producte del pas dels anys
i de la nostra permanència,
sinó també, i fonamentalment,
de com hem treballat per a què
aquest projecte col·lectiu es
mantinga i creixca amb una

Vivències teues en actes de
la celebració del 25 aniversari.
Entrem en la primera.
¿Observes que el tracte públic
que rep la Unió ha anat can12

ha crescut en qualitat musical i nombre de músics,
s’ha fet més complexa amb
la creació de la Banda Juvenil i
la Coral,
i que des dels últims 15
anys ofereix una activitat de
formació, tant en la pròpia
Escola d’Educands (ja reconeguda oficialment), com en la
quantitat d’alumnes que orienta cap als conservatoris.
Un exemple últim d’aquest
reconeixement va ser que la
Junta Central Fallera ens cridara per a formar part, el
pasat 26 de febrer, de
l’Entrada de Bandes (que per
la pluja no es pogué fer), junt a
bandes tan importants com les
de Cullera i Bunyol , per exemple.
¿Observes altres àmbits de
reconeixement públic?
D’una manera rellevant en
el nostre barri. La Unió es projecta fora, però creix i s’assoleix dins del nostre barri, crec
que formem part de la vida cul-
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tural que es fa en ell, i sent que
la Unió és una entitat estimada
per molts veïns i veïnes.
Posem-nos en altre registre
Miguel... Recorda l’altra part
de la que volia que parlàrem:
t’agrairia que expressares
d’una manera espontània i no
necessàriament
ordenada,
algunes de les teues vivències
al voltant de la celebració dels
25 anys.
Segur que se m’oblidaran
coses, però procuraré que les
que diga m’ixquen, tal i com
m’has dit d’una manera
espontània. Com que no és un
resum dels actes de celebració
supose que no els mencionaré
tots, ni tampoc per ordre.
Destaque el Concert que la
Unió, al complet, va fer en el
Palau el dia 6 de Novembre de
2005. La data estava reservada un any abans. La Junta
Directiva, donat que no comptem amb un Centre Cultural
encara, sabíem que un concert
d’eixes característiques s’havia
de fer en el Palau. Ens donaren
el 6 de novembre, un diumenge
qualsevol que estava lliure...,
però ara segur que eixa data
ha quedat en nosaltres com
una fita molt important.
Jo ja comptava amb la idea
de què seria un moment especial, però comproví que amb les
meues previsions no vaig
poder acostar-me a les sensacions i emocions que allí vaig
viure. Va ser un moment increíble. Sense més recursos tècnics que la nostra posada en
escena, va tenir lloc un dels
moments més importants i significatius de la Unió. Sé que és
el meu sentir i el de moltes persones més. Et podria dir que
comparable amb aquell primer
premi de tercera secció... Hi ha
moments que es converteixen
en una gran abraçada col·lectiva tenint com a fil conductor la
música. Va ser increíble.

ENTREVISTA
molt intens. Destaque alguns
moments més:
Va ser molt
important i
amb molt de treball col·lectiu
darrere, tal vegada no suficientment conegut, l’acte de
presentació en el Club Diari
Levante. Allí sentia la rellevància del “despegue” oficial de la
celebració del 25 aniversari.
Altre moment entranyable, i
que no va ser públic, va ser el
contacte telefònic, i després
personal, en la Plaça de
l’Esglèsia, amb els dos anteriors directors de la Banda:
Xema i Vicent. Havien passat
molts anys i la retrobada va ser
emocionant. Ni qué dir té la
sensació de veure’ls dirigir
també una peça en el concert de
festes, o llegir l’article de Xema
en un número de la revista.
Un orgull per a mi, i crec
que també per a la Unió, és que
poguérem fer-nos una foto les 5
persones que hem sigut presidents. Dic un orgull perquè un
dels aspectes que crec que ha
caracteritzat la nostra història
és les bones relacions entre
nosaltres, i pense que eixa foto
pot ser un símbol d’eixa
tendència.
Destaque també l’exposició
de fotos. Vaig sentir agraïment
cap a Salva, perquè amb ell
vaig poder fer possible un
recull i classificació de la nostra història gràfica. Sé que a
soles no haguera pogut fer-ho, i
el dia de la inauguració sentia
molt a flor de pell la satisfacció
d’una missió complida.

Un altre moment important
va ser el descobriment, a la
plaça del barri, d’una placa
conmemorativa d’aquestos 25
anys, que deixa constància del
nostre fer i la nostra tasca.
He sentit i senc admiració i
respecte pel treball i la dedicació
de
moltes
persones.
Podríem fer la llista, però
tenim la sort de què seria tan
llarga que podria ser tema d’un
altre article...; encara i així,
voldria fer menció especial cap
a Miguel Morellà. Allà per
l’any 90, i quasi sense conèixer-lo, li vaig demanar si voldria ser director de la Banda i
mai podria haver suposat l’estima i la implicació personal
des de la que encara ens acompanya fent aquesta funció.
Desitge que per molts anys
més.
Abans que finalitze l’entrevista, i d’una manera intensa
però breu... Des d’on sents la
Unió ara?
Et diria que des del compromís, però no major que el de
moltes persones que formen
part de la suma de forces que
fa possible el que fem. Et diria
també que des de la responsabilitat, però fàcil d’assumir
sabent que som un gran equip.
Però fonamentalment allò que
em lliga més a la Unió és una
gran estima, i que té la capacitat d’emocionar-me.
Eres autèntic, Miguel!
Moltes gràcies!
Inma Coscollà Girona

Però clar, aquest no va ser
l’únic acte. Ha sigut un any
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L’acordió, instrument maleït?

UN POC D’ HISTÒRIA DE
L’ACORDIÓ
La història de l’acordió
(instrument de vent) és curta
però ràpida i intensa. És un
instrument molt popular i
estès que pot arribar a rebre
noms
diferents
com:
Aerophone, Buzika, Melodeon,
Organetto, Sun Fin Chin,
Uranion i molts més.
L’acordió està format per
una sèrie de tubs dotats de
llengüetes i units a un dipòsit
que serveix de compartiment i
distribució de l’aire. Aquest
s’ompli bufant i mitjançant un
senzill, però curiós efecte físic
(la compensació de pressions),
es fan sonar els tubs tapant un
forat fet en ell.
Els òrgans bufats són molt
populars a Orient, des de la
música tradicional a la culta i
cortesana. És per això que se
li atribueix a l’emperador
xinés Nyu-Kwa, l’invent primitiu, 3000 AC., i serà a partir
d’aquest
emperador
quan
molts inventors la completaran, la milloraran i la perfeccionaran.
Però, serà l’austríac Demian
Cyrill qui es farà amb la patent
de l’acordió, a l’any 1829, construint un instrument dotat
d’una manxa (fuelle) i cinc
botons, cada un dels quals, al
ser polsat, produirà dos acords,
un a l’obrir i altre diferent al
tancar la manxa; aquestos deu
acords bastaven per acompanyar nombroses cançons. Estem
parlant d’una acordió molt
primitiva, ja que amb l’aportació de diferents luthiers
s’anirà transformant en un
instrument molt complet i complicat.
Parlant de la seua evolució
hem de comentar que primer
apareix l’acordió diatònic i
posteriorment el cromàtic, en
el què els acords de cada botó
es reemplaçaran per dues
14

notes individuals (Foulon al
1834). Quan els botons siguen
substituïts per tecles es crearà
l’acordió piano (Malhaus Bauer
al 1854), coneguda com “el
piano del pobre”
El primer acordió fabricat
en Espanya data de 1841, per
l’artesà Juan Moreno, d’aquesta manera podem pensar que
la seua entrada al país va ser
molt prematura.
L’instrument
continuarà
evolucionant i al 1880 se li afegirà un segon teclat, en la part
dreta, i així es constituirà l’acordió diatònic, fonamental en
la tradició musical de quasi
tots els nostres pobles.
La base dels moderns acordions de concert, per suposat
cromàtics i amb moltes possibilitats musicals, van ser
l’evolució de noves modificacions
tècniques,
el
que
suposarà
que
sonarà
la
mateixa nota a l’ obrir que al
tancar la manxa.
L’acordió diatònic agafarà
major popularitat en la música
del poble, ja que esdevé la
modernització i els nous estils

musicals, i abunda el ball
“agarrat”, per la qual cosa s’incorporarà als repertoris tradicionals i fins i tot els substituirà en gran mesura. Així,
desplaçarà els instruments
tradicionals (dolçaines, gaites,
...) i també els més moderns (
el saxo, clarinet,...).
Molts músics també es reciclaran formant orquestrines
que amenitzaran les festes
populars. L’acordió formarà
part important d’aquestes pels
seus avantatges com són que la
seua afinació és estable; permet que un sol músic porte la
melodia i l’acompanyament i
cantar si és precís; no requereix de grans esforços físics i
és relativament senzill de tocar
(de manera bàsica, s’entén). A
més, tots els òrgans sonors
delicats estan dintre d’ell i protegits, per la qual cosa és un
instrument ideal per a viatjar,
sobretot en les dures condicions d’altres temps.
El seu èxit va estar entre
les classes populars i mitja
baixa, però fou un instrument
menyspreat pels músics d’acadèmia i pels intel·lectuals.

notícies musicals
Coincideix també amb una
època de Romanticisme i
Nacionalisme, en la què els valors i elements tradicionals són
elevats (en altres moments tan
menyspreats) i les “modernitats” són vistes amb recel.
L’acordió és vist d’aquesta
manera. A més, l’estricta
moralitat de l’època, al menys
a nivell oficial, considera els
balls “agarrats” com una activitat condemnable i pecaminosa.
Fins i tot, va haver grans campanyes per part de l’església i
els sectors més conservadors
contra ell. I, a l’acordió, com al
seu acompanyament, se li
marcà de maleït i infernal,
propi d’ambients corruptes i
tavernaris. I en allò de tavernaris, no anaven molt desencaminats, ja que no era gaire
difícil trobar acordions en les
tavernes de les imminents ciutats i ports de mar. Se li arribà
a
anomenar
‘Fuelle del
Infierno’ ( Inpernuko auspoa
en Euskera), perquè “Espenta
a les nostres joves a caure en
els braços de l’home”.
Gràcies a les corrents anticlericals i antiburgeses que circulaven a l’època pels ambients
populars, l’acordió, en especial
el model diatònic, es va mantenir i es va potenciar al llarg
de la primera meitat del segle
XX, arribant als nostres dies
com a part integrant de la nostra música, ja tradicional.

L’INSTRUMENT
TIPUS D’ACORDIONS

Acordió cromàtic
L’acordió cromàtic, anomenat acordió piano, si té el teclat
tipus piano, o cromàtic si té botons, es distingeix del diatònic a simple vista perquè en la part de la mà dreta l’acordió
cromàtic s’assembla a un piano (si es a piano) como el de la
foto, mentre que l’acordió diatònic (també anomenat de
botons) té les tecles redones en ambdós costats.
Un acordió cromàtic de botons se distingeix perquè les
seues tecles són blanques (per a notes naturals) i negres
(per a notes alterades) i estan dispostes en columnes de tres
tecles en ordre purament cromàtic.

Acordió diatònic
Acordió d’origen europeu que es diferencia de l’acordió
cromàtic perquè la seua estructura musical depén d’escales
majors, i perquè les seues tecles (comunament anomenades
botons) són redones.
A diferencia de l’acordió cromàtic, la nota del mateix botó
(tecla redona) en un diatònic canvia depenent si l’aire ix o
entra, si la manxa es tanca o s’obri.
L’acordió diatònic de tres línies és el més complet i el que
més s’usa per a interpretar ritmes tropicals. És un poc irònic que l’acordió diatònic es manufactura i produeix a
Europa però, pràcticament, sols s’usa a Amèrica Llatina.
Com instrument, l’acordió diatònic és versàtil i permet accedir fàcil i ràpidament a qualsevol combinació dels seus sons
degut a la curta distància que hi ha entre les tecles.

Es tocava tan sol com en
orquestrines. I, en el cas dels
‘professionals’, normalment
estava composta per l’home a
l’acordió i la seu esposa o filla
a la pandereta.
Avui en dia, per suposat, açò
no es manté tan estricte i és
normal veure a homes tocant
la pandereta i a les dones l’acordió.

FUNCIONAMENT DE
L’ACORDIÓ
El mecanisme bàsic de funcionament d’aquest instrument, és senzill. Però es com-

plica quan augmenten el nombre de possibilitats. Cada nota
la produeix una llengüeta
metàl·lica d’acer subjecta a un
bastidor de ferro o llautó.
Quant major siga la llengüeta
més greu serà el so produït.
En la caixa de l’esquerra es
col·loquen els baixos. Les dues
caixes s’uneixen mitjançant
una manxa, que ha d’estar perfectament calibrada per a
enviar la
suficient pressió
d’aire a les llengüetes.
La popularitat de l’acordió
diatònic va fer que hi haguera
diverses fàbriques a Espanya
(Madrid, València, Bilbao, San
15
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Sebastià, Barcelona i Galícia).
I, fins i tot, també s’importaven d’Itàlia ( principal fabricant encara avui en dia),
però també d’Alemanya i
França.
Però, a la segona meitat del
segle XX decaurà el seu protagonisme i serà substituït pel
seu ‘germà major’ de concert,
ja molt perfeccionat i car. Els
grups folklòrics continuaran
preferint els instruments més
“tradicionals” i la seua existència es reduirà a aparicions
esporàdiques en mans de vells
acordionistes que ens recorden
temps de glòria. Amb una
important excepció: Euzkadi,
on es conserva viu gràcies als
Triki-trixa i la seua gran afició
per l’acordió. Allí apareixen
joves acordionistes que la mantenen i fan créixer. Hem de
citar per posar exemples notables, al grup Oskorri, el duo
Tapia eta Leturia i el cada vegada més reconegut Kepa
Junkera.

PRIMERS PASSOS DEL
REPERTORI DE CONCERT
PER A L’ACORDIÓ
La casa Hohner fou de les
primeres fàbriques d’acordions
implantades en Alemanya. I va
ser el compositor alemany
Hugo Herrmann qui va compondre ( 1927) la primera
peça clàssica de concert per a
acordió: “Sieben Neue Spielmusik”. No fou ben acollida
pels acordionistes per la dificultat que suposava tocar-la.
Així, alguns col·legues de
Herrmann la tatxaren d’excèntrica i per a un instrument
indigne. L’obra significà no
obstant la normalització entre
la música culta i l’ acordió.
Poc després la fàbrica Hohner
creà una escola en Trossingen
per a formar als professors
d’acordió i el repertori fou
ampliat. Hohner creà la seua
pròpia editorial i un estudi de
gravació, i concentrà en la seua
escola a l’élite de joves acordionistes
d’Europa.
Així,
Trossingen es convertí en el
centre de la vertadera literatura de concert per a l’acordió.
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EL GÈNERE “MUSETTE”
Tractant-se d’aquest instrument, és imprescindible parlar
del gènere “musette” (gaita),
que va sorgir a principis del
segle XX a França i prompte
va trobar gran popularitat
arreu del món, identificant-lo
en l’esperit de París. Era el
preferit de la burgesia, que
tractava d’oblidar, en la sala
d’un cafè, els problemes d’una
vida on la raó anava per
davant del cor. L’origen
d’aquest gènere està en la
gaita (musette), que havia
estat abandonat des de 1750
per la noblesa i s’havia
desplaçat a les classes populars. Cada gaiter confeccionava els seus instruments i
exercitava el seu talent en
bodes o reunions familiars.
Als pobles aquestes diversions
es feien a l’aire lliure i en la
ciutat en llocs fixes reservats
per a elles: els “ballsmusette”. Aquestos es van fer
molt populars i es van multiplicar ràpidament per tot
París. Poc a poc, altres instruments empleats en aquestos
locals, com l’acordió, foren
imposant-se a la gaita, ja que
les noves melodies que se componien acoblaven perfectament
per
a
l’acordió
cromàtic, les seues “harmonies” i els seus baixos,... el
que feu inclinar la balança en
favor seu i acabaren per proporcionar-li l’hegemonia en la
música popular.

EL REPERTORI ACTUAL
Actualment són innumerables els diferents estils musicals en els que apareix l’
acordió, en tot el món: Les
cúmbies en tota Sud-americà,
els tangos d’Argentina, distints
tipus de polques i masurques
en Europa i també en la música “folk” pròpia d’algunes
regions europees.
Inés-R. Sáez Martí
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L’acta fundacional de la
“Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí”

Al llarg de tot l’any 2005 la
Unió Musical l’Horta de Sant
Marcel·lí ha celebrat el 25 aniversari de la seua creació. Molts
han estat els actes realitzats per
commemorar el fet que un grup
de persones del nostre barri,
amants de la música, agrupats al
caliu de la Comissió de Cultura de
l’Associació de Veïns de Sant
Marcel·lí, iniciaren una arriscada
iniciativa que, poc a poc, anà quallant fins arribar al que hui és la
Unió.
Cap als mesos d’abril i maig de
1980 es dugueren a terme les primeres iniciatives per a formar la
banda de música de Sant
Marcel·lí. Destaquem que a principis
de
juny, membres
de
l’Associació de Veïns s’adreçaven
al
regidor
de
cultura
de
l’Ajuntament
de
València,
Fernando Millan, i li feien saber
que tractaven “de crear una
escuela de Solfeo, paralela a dicha
AAVV, y posteriormente convertirla, si es posible y esta es nuestra
intención, en una Banda de
Música”. A principis de setembre
de 1980 s’inicià una campanya
per tot el barri per tal de captar
gent interessada en formar part
de la banda o en col·laborar amb
ella. L’èxit de la campanya esperonà els promotors que decidiren
iniciar a primeries d’octubre les
classes de solfeig, establint inicialment dos nivells, xiquets i adults.
Si bé les activitats de la banda
s’iniciaren al llarg de 1980, no
serà fins el febrer de 1981 que
s’inicià la tramitació de la legalització de l’entitat. Efectivament, el
dia 11 d’aquell mes es reuniren
un grup de socis amb la finalitat
de constituir oficialment l’entitat
musical. Actuà com a president
Vicent Marco Peñarrocha i Rosa
Mª Valiente Ruíz com a secretaria.
Entre els assistents trobem a
Joan Quiles, Miguel Hernández,
Francisco Perales, Angel Berzal,
Basilio Sánchez, Alejo Pérez, Mª
Dolores López, Josep Francesc
Blai, Melitón de la Torre, José

María Senabre, Angel
Puchalt i Adela Martínez.
Tal com diu l’acta
fundacional “los reunidos
tienen
un
amplio
cambio
de
impresiones respecto
a la idea de constituir
una asociación que
estará domiciliada en
esta ciudad y que tendrá por objeto velar
por los intereses de la
comunidad”.
Així s’aprovaren
per unanimitat una
sèrie d’acords que
són, bàsicament, l’acta
de naixement de la
nostra entitat, i que
per la seua significació reproduïm tot seguit:
1º Constituir en la ciudad de Valencia
una Asociación que se denominará
Unió Musical L’Horta.
Que tendrá como fin crear una
Banda de Música, escuela cultural
y organizar conciertos y festivales
de música”.
2º Aprobar los Estatutos sociales por
lo que regirse la referida
Asociación y que han sido leídos
en la citada reunión.
3º Dar cumplimiento a lo establecido
en el articulo 3.3. de la Ley de
Asociaciones,
remitiendo
al
Gobierno Civil de la provincia un
ejemplar triplicado firmado por
los fundadores, copia de esta acta
con los Estatutos mencionados e el
acuerdo anterior.
4º Facultar a D. Vicente Marco
Peñarrocha que ha presidido ésta
reunión para que en nombre y
representación de los fundadores
suscriba los escritos y realice
cuantas gestiones sean necesarias
o convenientes a su juicio para
obtener de las autoridades competentes el reconocimiento de la asociación que se constituya y su inscripción en el registro”.

L’acta fou signada per tots els
assistents, que ja hem assenyalat
abans, i també incloïa una relació

dels membres de la Comissió
Organitzadora, que quedava constituïda de la següent forma:
President,
Vicent
Marco
Peñarrocha; vicepresident, Joan
Quiles Izquierdo; secretària, Rosa
Mª Valiente Ruíz; tresorer, Miguel
Hernández Ferrer; comptador,
Francisco Perales, i vocals, Angel
Berzal Gimenez, Felix Marcos, Mª
Dolores López i Angel Puchal.
Els Estatuts de la nounata
societat establia el seu local social
al carrer Reverendo José Noguera
33, i fixava com a finalitat de l’associació “el promover las manifestaciones artístico-culturales sobre
la música, divulgándolas entre el
público en general y fomentando
el nacimiento de vocaciones. Para
llevar a cabo sus fines, la
Asociación podrá organizar conferencias, sesiones de trabajo, cursillos de divulgación, concursos y
actos de carácter análogo...”.
Finalment, només afegir que
els Estatuts i l’acta fundacional
foren inscrits en el Registre
d’Associacions
del
Ministeri
d’Interior l’11 de maig de 1981:
la Unió Musical L’Horta havia
nascut oficialment.

Josep Daniel Climent
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Vicent Martín i Soler, el gran oblidat

Durant el present any quasi
tot el món està abocat a la celebració del 250 aniversari del
naixement
de
Wolfgang
Amadeus Mozart, i tal vegada
per això ha passat a un segon
pla la commemoració del bicentenari de la mort d’un dels
grans de la música valenciana:
Vicent Martín i Soler. Des d’estes pàgines tractarem d’aportar
modestament el record d’este
valencià tan injustament oblidat després de la seua mort.
Valga com mostra de l’escàs
reconeixement de la nostra ciutat a un dels seus més brillants
fills, el fet que la seua òpera
més famosa, Una cosa rara,
només va ser representada a
València més de dos-cents anys
després de la seua estrena a
Viena i el seu passeig pels
grans teatres europeus de l’època, esdeveniment ocorregut
els dies 6 i 8 de març de 1992.
Fill d’un tenor, Francisco
Javier Martín i de Magdalena
Soler, no hi ha certesa sobre la
data de naixement de Vicent
Martín i Soler. Alguns afirmen
que va ser el 2 de maig i altres
el 18 de juny de 1754. Tampoc
se sap molt sobre la seua formació musical, encara que va
ser xiquet cantor en la catedral
de València i organista a
Alacant. Més tard es va traslladar a Madrid, on va compondre
la seua primera òpera, I due
avari, estrenada en 1775 en la
Granja de S. Ildefonso. Gràcies a
l’èxit obtingut va ser nomenat
Mestre de Capella al servici del
Príncep d’Astúries en Carlos de
Borbó, i amb ell es va traslladar
a Nàpols. En esta ciutat es va
impregnar de l’estil de l’Escola
Napolitana, escrivint tant òperes
bufes com serioses, la qual cosa
li va assegurar la realització
d’una carrera internacional.
Durant la seua permanència a
Itàlia va estrenar 25 títols, entre
òperes i ballets, en teatres de
Nàpols, Torí, Venècia i Parma.
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En 1785 es trasllada a
Viena, on va rebre l’encàrrec
d’escriure una òpera amb llibret de Lorenzo da Ponte, el
“poeta oficial” de la cort de
l’emperador Josep II. Esta
obra, titulada Il burbero di
buon cuore, va tindre tant d’èxit que li va ser encarregada
una segona, també amb llibret
de Da Ponte. Es tracta de l’òpera Una cosa rara, l’obra més
coneguda i de major èxit de
Martín i Soler. S’afirma que va
ser tanta la seua transcendència, que les dames de Viena es
vestien i es pentinaven “a la
Cosa Rara”.
Da Ponte, també llibretista
de la trilogia vienesa de Mozart
Don
(Le Nozze di Figaro,
Giovanni i Cossi fan tutte),
qualificava Martín i Soler, des
del punt de vista melòdic, superior al “diví” Mozart. I este
últim apreciava fins a tal punt
al seu col·lega valencià, que va
immortaliltzar un fragment
d’Una cosa rara en la seua
òpera Don Giovanni, concretament el “O quanto un sí bel giubilo”, pertanyent al final del
primer acte.
En 1788, per invitació de la
tsarina Caterina II, es trasllada
a Sant Petersburg, sent con-

tractat en 1790 com a mestre
de capella de la cort, en la qual
va ser conegut com “Martini lo
Spagnolo”. Aquest càrrec suposava atribucions molt àmplies:
“compondre la música per a les
òperes russes i italianes, així
com les cantates i cors per a la
cort i igualment, per als concerts i per als menjars; arreglar les òperes estrangeres
perquè estes puguen ser interpretades per cantants russos;
dirigir tots els assajos; ser el
responsable únic de la interpretació de la música i del
cant; ensenyar la música en
l’escola de teatre”. Tal vegada
la tensió originada per tantes
obligacions fóra el que li va
portar a renunciar al càrrec en
1794, però no per això va deixar d’estar vinculat a la cort i
va continuar recollint èxits
tant a Sant Petersburg com a
Moscou.
Entre les obres que va compondre durant la seua permanència a Rússia, cal destacar Fedul i els seus fills –amb
argument de la tsarina-, ja que
per a esta òpera Martín i Soler
va crear la primera cançó
russa coneguda, que va sobreviure tant a ell com a la seua
òpera.
En
el
poble
de
Pokrovskoe, 200 anys després
de la seua aparició, esta nostàlgica melodia continua formant
part del folklore més autèntic,
aquell que només s’escolta en
les recòndites aldees russes,
allunyades de la civilització.
En 1800 el compositor va
tornar a ocupar un càrrec oficial: inspector de la companyia
operística italiana. Però el
1804 esta companyia va ser
substituïda per la francesa i
Martín i Soler, que a pesar dels
seus esforços continuava sent
considerat especialista en l’estil italià, va ser destituït definitivament. Durant els dos últims
anys de la seua vida va viure
donant classes particulars.

notícies musicals
Martín i Soler ocupa un lloc
d’honor en la història de la
música per ser considerat un
dels precursors de l’escola
nacional russa. Els seus dies
acaben en Sant Petersburg,
segons alguns, el 30 de gener i
segons altres, el 19 de febrer
de 1806. La seua tomba es
troba en el monestir de Sant
Alexandre Nevski, junt amb les
de Glinka i Chaikovski, on
encara pot visitar-se.
Ximena Ortega Fuentes

Alguns esdeveniments previstos
L’Institut Valencià de la
Música (IVM) organitzarà el
primer congrés internacional
sobre la figura d’este compositor que es realitzarà entre els
dies 14 i 18 de novembre.El
congrés, ‘Els mons de Martín i
Soler’, comptarà amb la
col·laboració de la Universitat
de València i l’Institut Complutense de Ciències Musicals i és
un dels actes previstos per la
Generalitat per a “reivindicar
la figura d’un dels valencians
més il·lustres”.
A partir del 29 de juny i fins
al 8 de juliol se celebraran en
el Claustre de la Universitat de
València les ‘Serenates al
Claustre de la Universitat’, que
es dedicaran íntegrament a
Martín i Soler “com a reconeixement a la seua obra i el seu
llegat”.
S’està preparant un concert
de l’òpera de Martín i Soler,
‘L’arbre de Diana’, en el Palau
de les Arts, la qual coincidirà,
probablement, amb la celebració del primer congrés.
D’altra banda, segons va
anunciar el diari Levante al
febrer del 2005, durant el present any ha d’estrenar-se una
pel·lícula sobre el compositor,
que compta amb guió de Javier
Variurejo i l’actuació d’Imanol
Arias.

OPINIÓ

Centre Cultural Rambleta

Solar CCR

El passat dia 2 de febrer, a l’edifici central de l’Ajuntament
de València, va tindre lloc l’obertura de pliques per a la construcció, gestió i explotació del Centre Cultural Rambleta
Tres empreses es presentaren a esta concessió d’obra
pública, amb expedient 355-SER-2005, per a construir i gestionar el Centre Cultural La Rambleta per als pròxims anys.
Les empreses són Ocide, que ho fa conjuntament amb
Tornaveu, la firma del Teatre El Musical; Secopsa, que acudeix amb Ismos, y Cyes, amb els arquitectes del Parc de La
Rambleta i altres dos empreses de gestió cultural.
Segons informacions, dependrà de quina siga finalment
l’empresa beneficiaria de la contracta el que es mantinga el
projecte inicial d’un edifici per al Centre Cultural i un altre
per a l’Auditori, encara què connectats interiorment, o que
es fassa un únic edifici com per exemple el TAMA de Aldaia
o el MUA d’Alacant. Una de les característiques de la licitació és que els diners per a construir l’edifici corren a càrrec
de l’empresa adjudicataria i l’Ajuntament es compromet a
pagar un cànon anual durant 20 anys.
A continuació mostrem el quadre comparatiu amb les
dades més importants de cadascuna de les propostes presentades:
empresa
cànon anual
inversió

CYES

SECOPSA

OCIDE SL

2.198.275,86

2.327.586,20

2.521.552

13.966.941,79

13.000.000,00

17.873.982

Als imports del cànon anual se li ha de sumar el 16 %
d’IVA, en canvi els imports d’inversió són amb l’IVA inclós.
El període per adjudicar el contracte (si no marca data el
plec de clausules administratives, què és el que mana) és, com
a regla general -per a este tipus de contracte-, de sis mesos,
termini què es pot allargar tres mesos més. I sis mesos per a
formalitzar el contracte (fer els papers). Este és un tipus de
contracte nou i es diferencia dels altres –què són de tres
mesos– en aquest aspecte. Ara mateix estem en el període
d’adjudicació del contracte, i de moment, no hi ha cap filtració de quina empresa potser la guanyadora.
Vicent Soler i Alba
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QUI L’ENCERTE
L’ENDIVINA!

10

A

La Unió va regalar una gossa a una parella de
músics, però els va posar una condició, que li hau__ __ __ __ __ __ __ __
rien de triar un nom amb dues notes musicals.
Ells que eren molt cinèfils li trobaren nom en un
el nom
Una ajuda:
tres Tenim
i no res.
Quin d’uns
nom caragols.
li posaren?

B
C
D
E
F
G
H
I
J

__ __ __ __

Una ajuda: Son dues notes consecutives, una
Qui ha escrit aquesta música...

Cascanueces

Carmina Burana

va darrere l’altre.

Sergei Prokofiev

Som dos germanes bessones, primes i llargues.
Elton
Jonestant de ritme
Quan els músics ens agafen
tenim
que piquem i ens fan repicar. Sabeu qui som?

Simfonia núm. 9: Del nou mon

Piotr Chaikovski

__ __ __ __ __ ____________ __ __ __ __ __

d’unsDvorak
caragols.
Una ajuda: Tenim el nom
El rei Lleó
Antonin
Horitzontals:
B:
A
l’inrevés,
instrument
Una ajuda: Tenim el nom d’uns caragols.
Encreuat:
musical com un tub de fusta i que té una
Horitzontals: B: A l’inrevés, instrument musical com
un tub
de fusta
Pere
i el
llop i que té una
Carl Orff
en forma
deper s;
E:unaPersona
boqueta finaboqueta
en forma defina
s; E: Persona
capacitada
dirigir
banda, orquestra o
coral; F: Segona
nota musical;
G: dirigir
Nota musical;
Altra nota orquestra
musical, esta sap fer;
capacitada
per
unaH:banda,
QUI HA ESCRIT AQUESTA
MÚSICA…
Quiohacoral;
escrit
aquesta
El llac
dels
David Bustamantov
article determinat
femeníF:
que
també ésmúsica...
una
nota musical;
I: Astre
i casualment
Segona
nota
musical;
G:reicignes
Nota
nota musical; So del tambor. J: La gent ho demana, repetició d’una peça quan ha
musical; H: Altra nota musical, esta sap
acabat un concert.
Cascanueces
Sergei Prokofiev
Cascanueces
fer; article determinat femení que també és Sergei Prokofiev
Verticals: 2:
Persona
quemusical;
en un passacarrer
porta l’estendard.
4: A l’inrevés, figura
una
nota
I: Astre
rei
i casualment
JEROGLÍFICS:
musical que val la meitat d’una negra; Afirmació que valdria per una nota musical. 5:
nota musical;
Carmina Burana
Elton Jones
Carmina
Burana So del tambor. J: La gent ho Elton Jones
De baix a dalt: nota musical de tres lletres. 6: Conjunt de veus. 7: De baix a dalt, una
d’una
quan
aca- orelles.
de les veus demana,
d’una coral. 9.repetició
Instrument de
metall opeça
nas d’un
animalha
de grans
Quina música balla aquella parella?
bat unnúm.
concert.
Simfonia
9:
Del
nou
mon
Piotr Chaikovski
Simfonia núm. 9:
Piotr Chaikovski
Qui l’encerta l’endevina!
Verticals: 2: Persona que en un passaDel nou mon
La
Unió
va regalar
gossa a una parella4:
de músics,
però els va posar
una Dvorak
carrer
portaunal’estendard.
A l’inrevés,
El rei
Lleó
Antonin
condició, que li haurien de triar un nom amb dues notes musicals. Ells que eren
figura musical que val la meitat d’una
molt cinèfils li trobaren nom en un tres i no res. Quin nom li posaren?
El rei Lleó
Antonin Dvorak
negra;
Afirmació que
per una nota Carl Orff
__ __ valdria
__ __
Pere
i el llop
musical. 5: De baix a dalt: nota musical de
Una lletres.
ajuda: Son
notes consecutives, una va darrere l’altre.
tres
6:dues
Conjunt
de veus. 7: De baix
Pere i el llop
Carl Orff
El llac
dels cignes
David Bustamantov
a
dalt,
una
de
les
veus
d’una
coral.
9.ens agafen
Som dos germanes bessones, primes i llargues.
Quan
els músics
tenim Instrument
tant de ritme que de
piquem
i ens fan
repicar.
Sabeuanimal
qui som? de
metall
o nas
d’un
El llac dels cignes
David Bustamantov
grans orelles.
1

JEROGLÍFICS:

1

Quina música balla aquella parella?

Quina música balla aquella Quin
parella?
tipus

11

JEROGLÍFICS
de música és ?
Quin tipus de música és ?

1-a
1-a

(-let)

Solucions del Piccolo Divertimento 10: Qui l’encerta l’endevina? Calderó; compas. Joc de les set diferències:
Pels del
cap;de
botons;
puntet
Quin
tipus
música
és del
? plat; bena del nas; serrell; cella; cua del frac.
20

Qui l’encerta l’endevina? Calderó; compas
Solucions del Piccolo Divertimento 10:
Joc de les set diferències: Pels del cap; botons; puntet del plat; bena del nas; serrel
cella; cua del frac.

