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EDITORIAL
ULL
començar
aquest editorial
amb una notícia
institucional. El
proppassat 14 de
maig vam rebre la visita del
president de la FSMCV,
Santiago Algado Finestrat. Pogué gaudir d’un bon
concert de la Banda. “La
música és una part indispensable de la cultura
humana universal. Aquells
que no posseeixen coneixements musicals tenen un
desenvolupament intel·lectual imperfecte. Sense
música no existeix l’home
complet integral...”. Això
deia Zoltan Kodaly i amb
esta reflexió li tocà el torn
al president. Destaquem les
seues paraules encoratjant
els músics a continuar amb
la seua magnífica tasca, de
vegades poc reconeguda, i
exigint el lloc que els correspon en
les distintes iniciatives institucionals que es posen en marxa al País
Valencià i al cap i casal (orquestra,
palau...). Eixa serà una bona manera de fer realitat la Llei Valenciana
de la Música, deia ell, i repetim
nosaltres. Gràcies, president,
Santiago, per la visita. L’esperàvem.
Com cada any quan s’enceta
maig la Unió s’ompli i vessa d’activitats amb la Setmana Cultural.
Enguany han sigut 8 dies: el 5, 7,
12, 13, 14, 19, 20 i 21 de maig.
Algun dia amb més d’una activitat.
Xarrada, exposició de fotos i audiovisual, músiques diverses (funky,
samba, jazz...), i sobretot els concerts de les nostres seccions
Banda, Bandeta i Coral. També
audicions d’educands, comptant
amb l’actuació de l’embrió de
l’Orquestra de Cambra de la Unió.
Trobareu informació gràfica a les
pàgines centrals.
I quan encara no havíem acabat
de pair tanta nota i tant de compàs,
a temps i contratemps, arriba
l’Assemblea General de la Unió
(26-05-2006). Tothom ha rebut el
resum de l’acta: un fum d’activitats
i els comptes clars. Només animarvos a engegar-ne una de nova: la
dansa valenciana. Que no farem un
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grupet de dansa valenciana i d’arreu del món? Jo ja m’he apuntat!
El CCR va endavant. Això és el
que sembla i és una bona notícia.
Però sabem que no hem de baixar
la guàrdia fins que no fem el primer concert a l’auditori del Centre
Cultural Rambleta.
Amigues i amics, sòcies i socis,
la Unió va a més, això és evident, és
inqüestionable; els números canten. Ara bé, això no ho és tot. La
participació activa en els actes
generals de la societat (assemblees, concerts, activitats musicals...)
cal que augmente. S’ha de notar
que som la gent que diem ser. La
nostra força és la capacitat de treball que demostrem. Ningú por
negar-li això a la Unió. Imagineuvos com seria això si tots i totes
posàrem una miqueta més de la
nostra part. I no per a patir, sinó
per a gaudir, passar-ho bé, amb la
música (la que fan els nostres
fills... i els altres també), amb la
companyia d’altres famílies, persones de dins i fora, amics, convidats...
Bo, que tingueu un bon estiu i
que aquesta revista vos ajude a
passar-ho bé.
Josep-Francesc Blai

Fotos: Salva Benlloch, Andreu Blai, Conxa Bermell,
Josep Daniel Climent, Inma Coscollà,
Miguel Hernández, Ximena Ortega,
Joan Quiles, José Luis Rodrigo i Inés Sáez
Les opinions manifestades en els diferents articles
són responsabilitat dels seus autors.
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Excursió per la via verda del Serpis

IIIIIIIIII PIIIIIIIIII. El
tren de la Unió Musical
L’Horta travessava la
línia de via estreta, construïda en 1888 i explotada fins a 1966 per l’anglesa The
Alcoy and Gandia Railway and
Harbour, Co. en el seu tram que va
des de l’estació de L’Orxa fins als
horts del terme de Villalonga,
acompanyats tot el camí per les
aigües del Serpis que serpenteja
pel barranc de l’infern.

Tot i les pluges de la vespra i
que el cel es presentava fosc aquell
matí, un barreig de músics, pares,
mares (en general socis de totes les
edats) omplírem l’autobús aquell.
No estàvem segurs d’allò que ens
havia preparat l’oratge per aquell
dia, perquè, molt fàcilment, ens
podia haver agafat la pluja a meitat
de camí i haguérem vist aleshores
a qui ens hauríem encomanat.
Malgrat tot, ens tiràrem la manta
al coll o, millor dit, la bossa a l’esquena i enfilàrem pel dret.

L’organitzador (i a qui hem d’agrair aquesta iniciativa) era
Mancio Vara que anava preocupat
durant els dies previs, no fora cas
que no s’apuntara gent. No va ser
així, sinó que, molt al contrari,
aconseguiren integrar un nombre
interessant de persones, al remat,
una colla d’amics.
Pot ser per la por que ens trobàrem la pluja a meitat camí, pot ser
per l’esperit esportiu dels que anàvem davant, la qüestió és que des
del principi marcàrem un ritme un
tan ràpid que no agradà massa als
que anaven darrere, molt més pre-

ACTIVITATS

ocupats per gaudir del
paisatge. La veritat és
que no els mancava
raó perquè era una
oportunitat extraordinària per a aturar-se
i mirar, fotografiar,
sentir el remor del riu,
aprofundir en la seua
transparència, retrobar-se amb el color de
la terra i de les plantes, admirar-se del
poder dels penyasegats del canó que
ens envoltava. No obstant aixó, hi hagué temps per a tot;
també per a parlar entre nosaltres,
conèixer-nos millor, fer exercici i,
així doncs, fer gana, perquè vaja si
férem gana al cap de tres o quatre
hores (que ja no me’n recorde bé,
vaja cronista!) de
camí.

Haguérem de abandonar el traç de la via i
baixar, quasi a l’altura
del llit, per a travessar
el riu perquè la antiga
estructura metàl·lica
havia sigut desmantellada per llépols de la
ferralla. També passàrem a les palpentes
per túnels (no s’hi
véiem gens) i fer una
pujada d’aproximadament un quilòmetre
fins arribar a una enorme pedrera
des d’on baixàrem una altra vegada per un verger en el qual dominaven els fruiters, encara que també
hi havia camps d’hortalisses que
s’alimenten del riu.

torne al cap de quatre o cinc anys
han sigut ocupats per motos, cotxes i en qüestió de temps s’estan
plantejant urbanitzar... No! Que
reste entre nosaltres! No ho digueu
a ningú més! Gràcies al cel perquè

ens va respectar durant tot el trajecte i a Mancio per aquest regal.
Salva Benlloch

La veritat és que,
amb la que cau, em
meravella
trobar
espais verges i més si
són al si del nostre
territori. Encara que
parega mentida, és
cert, resten alguns
paratges
naturals
increïbles. Bé, no vaig
a donar més pistes.
Últimament he optat
per no compartir
aquest tipus de descobriments perquè quan
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A poqueta nit (5é Cicle de Concerts)

E

Acordions i Entre Amics

L concert d’acordions de
Julián Alcocer, Fina
Miñana, Mancio Vara,
Toni Francés i el seu
professor Marcos Medina que tingué lloc el dia 31 de març de 2006 i
el concert José Luis i amics en el
qual estigueren sobre l’escenari
José Luis Rodrigo, Àngels Rodas
i Miguel Hernández que tingué
lloc el divendres 7 d’abril de 2006,
tingueren en comú que combinaren música i proximitat, música i
calor humà. Ambdós moments van
ser una festa en el que es pogué
veure amb claredat que els que
integrem la Unió no sols som un
nombre de soci, sinó també persones que ens relacionem amb clau
d’amistat i afecte.
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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ACTIVITATS

Assemblea General UMH, 26 de maig de 2006

D

ESPRéS de llegir i aprovar l’acta de l’assemblea
anterior es va aprovar la
liquidació del pressupost
del 2005, el balanç de situació de
2005 i el pressupost per al 2006.

Cal destacar del pressupost de
2006 la pujada o increment de la
quota de socis de 16 € semestrals a
18 € semestrals, que no s’ha aplicat en el primer semestre, però que
s’aplicarà en el proper cobrament,
el segon semestre d’enguany.
Les diferents comissions de la
UMLH informaren de les seues
activitats, de les quals destaquem
les novetats (la majoria ací ja informades), balls de saló, orquestra de
cambra i la intenció d’arrancar
amb un grupet de dansa.
Salvador Vicent Benlloch Gascó

Centre Cultural Rambleta

L

LA CONSTRUCTURA CYES I L’EMPRESA DE GESTIó CULTURAL B.A.C. S’ADJUDIQUEN LA RAMBLETA
A Junta de Govern de
l’Ajuntament de València
va aprovar el passat 28
d’abril per despatx extraordinari l’adjudicació de l’obra i la
gestió del Centre Cultural Rambleta
a la unió temporal d’empreses
(UTE) formada per la constructora
Cyes i BAC (Bulevard Acció
Cultural), una de les tres ofertes
presentades al projecte d’inversió
per un import de 13,9 milions d’euros i un cànon de 2,2 milions d’euros que el consistori haurà de pagar
a l’empresa concessionària. El contracte de concessió tindrà una
duració de 20 anys. Segons les
informacions a les quals ha tingut
accés tant l’AA VV com La Unió, es
remena com a possible data d’inici
de les obres l’últim trimestre del
2006 o principis de 2007.
Vicent Soler i Alba
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Paco Blai
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“La primavera la sang altera”, diuen, i la dels de la Unió no pot estar quieta. Comproveu-ho.

FALLES és una bona ocasió per guanyar-se uns cèntims, encara que de vegades siga camp a través. Al remat
sempre trobes un casal on beure i descansar. Visca la festa!

SETMANA SANTA: Hi ha una cançoneta que diu: “Hui és diumenge, / Diumenge de Rams, /I a l’altre diumenge / La mona entre mans”. I entre diumenge i diumenge tenim la Setmana Santa, en este cas “Marinera”.
Per primera vegada la nostra Banda ha participat en estos actes. Sembla que tots estan contents, encara que la
processó és llarga. Potser repetirem.

SOLIDARITAT. Com cada any la Unió es feu present a la Jornada de Solidaritat amb Caritas. Una xarangueta.
animà els actes de la vesprada a la plaça.

EL FILL DEL MESTRE S’HA CASAT!!! ENHORABONA!! I RECORDA ELS CONSELLS DEL PRESIDENT.
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CONFERÈNCIA
L’Horta: entre el desig i la realitat

Estimat amic Eduard

Recorde que aquell cinc de maig
no sabia com anava a ser aquella
conferència. Era una primera experiència de la Unió. Tenia els meus
dubtes (sóc un espantat), però a
última hora el local s’omplí bastant i
conseqüentment vaig respirar tranquil perquè estava segur que ens
anava a agradar a tots.
Començares
a parlar de les
sèquies
dels
romans i allí no
badàvem boca
enduts pel teu
torrent de dades
que
anaven
dibuixant aquella Horta. Els uns
perquè no l’havien conegut i la
resta perquè sí,
tothom estàvem
encantats
de

L

’EXPOSICIó va tindre lloc al
local de la Unió des del dissabte 13 de maig a les set de
la vesprada fins el dia vint
que va cloure amb un audiovisual
amb el qual ens obsequià.

viure i reviure aquella bellesa que
estem a punt de perdre, però que tu
l’has interioritzat de tal manera que
no m’estranya que, en acabar, tots
els presents desitjaren que tot allò
que ens havies contat restara d’alguna manera registrat (en una gravació, en un llibre... no ho sé), que
no es perdera, perquè les teues
paraules són l’Horta de València.
Salvador Vicent Benlloch Gascó

L’ull de José Gea
Artista inquiet i suggerent, José
Gea em contava com experimenta
constantment amb les seues imatges, amb els seu secret elenc (ell
sap bé de què parle), però aquesta
vegada ens ha oferit un ramell
d’antigues fotografies seues,
prou diferents al
“Macrocolor” de
l’anterior exposició. En aquesta
ocasió
hem
pogut veure com
sap traure profit
de moments singulars, de contrasts, de geometries
que,
encara
que
estan a l’abast
de tothom al
carrer o a la
natura, només

l’ull d’una persona especialment
sensible com ell és capaç de veure i
arrabassar a la realitat per a formar part de la seua admirable
col·lecció de imatges.
Salvador Vicent Benlloch Gascó.
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Concert de Cambra

URANT la Setmana Cultural, i
com un homenatge al 250 aniversari del naixement de W. A.
Mozart, el divendres 13 de maig
es va realitzar un concert de cambra íntegrament dedicat a este cèlebre compositor. Van interpretar: Sonata núm. 12 per a
piano, Quintet KV 452 per a oboé, clarinet,
trompa, fagot i piano i Serenade ‘in’ C-moll
(Nacht Musique)

E

Per a dos oboés, dos clarinets, dos trompes i dos fagots.
Els músics que ens van fer disfrutar d’esta
vetlada van ser: Jorge Giménez i Sarah
Martínez (pianos), Deune López i Juan Pechuán
(oboés), Jorge Masó i Rafa Raspós (clarinets),
Enric Camarasa i Héctor Herráiz (trompes),
Jordi Girbes i Elena Pechuán (fagots).
Ximena Ortega

Concert de Saxòfon i Piano

L dissabte 20 de maig, Juan
Carlos López Luján (director de l’Escola de Música i
de la Bandeta) ens va oferir
un concert que va incloure obres
de A. Glazounov, J. Ibert, A.
Desenclos i Ryo Noda. Va comptar

8
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amb la col·laboració de Juan
Carlos Cornelles, pianista acompanyant de prestigi internacional.

En la interpretació de l’obra de
Ryo Noda, Improvisation I , vam
tindre l’oportunitat de veure en

“acció musical” al nostre president, Miguel Hernández, el qual va
acompanyar amb la percussió esta
moderna composició.
Ximena Ortega

notícies musicals
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Nit i Música. Ja són les onze?

ES nits musicals de les
Setmanes Culturals són un
moment màgic. Enguany no
ha sigut menys. Hem tingut
el plaer de comptar amb la magnifica música de FUNKTOPUSSY, amb
una molt bona posada en escena. Un
fa recompte dels que hi ha dalt de
l’escenari i sembla com que estigués
a casa. Una bona collita de músics,
una bona collita de professors de la
nostra Escola. Així és la Unió. Dani
Vara i Juan Lizaso, que ja són habituals a les nostres setmanes,
demostraren gran qualitat musical i
mestria en la direcció del grup. No
és d’estranyar que siguen un referent a la ciutat de València en este

estil de música afroamericana
(blues, soul, jaaz...).
A mitja llum però a plena veu
fou l’actuació el divendres 19 per la
nit del grup DEBRA FELÍU
“ENSEMBLE”. Amb un repertori
basat en la música tradicional
cubana (danzones, contradanses,
boleros, cha-cha-chá, etc.), també
interpretaren peces d’altres estils
com bossanova, jazz i latin jazz.
Una llàstima que massa gent es
quedara a casa. Espavileu, que ja
són les onze de la nit!!!
Ací teniu algunes fotos de l’espectacle. Gaudiu!

Paco Blai
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El concert de la nostra Banda Juvenil

U

NS minuts abans que el
públic del concert isquérem
de casa per a regalar-nos un
temps de música... començà
a ploure! Quan el públic, encara en
casa, començàvem a decidir si agafar o no paraigües... un grapat d’incondicionals de la Unió estaven
entrant les cadires del pati del
col·legi a l’interior del local. Faria
calor, tal vegada estaríem apinyats... però no ens banyaríem. Pocs
minuts després de començar el concert deixà de ploure i
escampà. Coses que passen!.

Banda, sap que participar en la Bandeta forma i
il·lusiona
als
educands/es que comencen... sap i viu tot això, i
va aconseguint que la
Bandeta tinga una evolució a millor com a grup,
com a projecte... encara
que les persones varien.
I és que quan eres públic
d’un concert notes clarament que tothom s’ho
prén en serio, i aixó es
contagia i converteix la
Bandeta en un espai més
de qualitat en la Unió: Cada persona
des del que sap ho fa el millor que
pot. Molt bé Juan Carlos!

Comence amb aquesta anècdota del dia, perquè malgrat l’esforç del
trasllat i la calor que feia
dins, i que si que n’érem
molts; doncs malgrat tot
això, va ser clarament el
menys important de tot.
Poguérem gaudir d’un
bon concert de la
Bandeta i a més, ser testimoni de l’entrega dels
instruments.
EL CONCERT
Juan Carlos López Luján, el
director de la Banda Juvenil sap que
dirigeix una Banda inestable, sap
que quan els músics estan madurs
passen a formar part de la nostra

El dia 7 de Maig la Banda
Juvenil ens va oferir:

Febrer
(Juan
Calatayud,
Rikudim (Jan Van der Roost), El
Tambor de Granaderos (Ruperto
Chapí) en la primera part, i en la
segona: Jurassic
(John
Park
Williams), Côte
d’Or
(Ferrer
Ferran) i Ross
Roy (Jacob de
Haan).
L’ENTREGA
DELS INSTRUMENTS
Quan la meua
neboda
Clara
començà a estudiar en la Unió
una de les prime-
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res coses que l’importava saber era
quan podria començar a tocar en la
Bandeta; i sé que com ella pràcticament totes i tots els educands. Per tant, és fàcil
deduir la importància del
moment de l’entrega dels
instruments,
és
el
moment oficial d’entrada
en la Unió com a músic.
He presenciat molts
concerts amb aquest acte
(ja són molts anys els que
duc en la Unió) i sempre
em produeix emoció i tendresa observar la careta
dels xiquets i les xiquetes, les fotos que no
paren, la foto oficial
cadascú amb el seu instrument. Enhorabona!
Benvingudes i Benvinguts!
Clarinet:
Javier
Abellán
Jiménez, Francisco Javier de Juan
Oliva, Carolina Donoso Coronel,
Iván Fortea Fortes, Rubén Galán
Contreras, Celia García Correcher,
María Garrigós García, Javier
Hernández Chinchilla, Isabel Selma
Villanueva, Héctor Zaldivar Pont.
Fagot: Clara Benlloch, Coscollà.
Flauta: Alicia Antón Lerma, Leila
Bravo Novella. Percussió: Manuel
Fuertes Pedrón, Raúl Moliner
Herràiz, Ernesto Rodríguez Piquer.
Saxofón: Pablo Cano Vaca, Saúl
Tarazona Pérez. Trombó: Jorge
Sintes Fernández. Trompeta:
Víctor López Alonso, Félix Marco
Gemar, Xema Panayiotopoullos
Reina. Tuba: Sandra García Contell.
Violí: Elena Díaz Parrilla, Federic
Domínguez Cely.
Inma Coscollà Girona
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La Banda en concert

L

’ESPERAT concert de la banda
va tenir lloc al pati del Col·legi
Sant Marcel·lí durant la vesprada del passat diumenge 14
de maig. Aquesta vegada ens va respectar l’oratge i ens permeté gaudir
d’un delitós concert. Paco Blai, el
nostre conductor de l’acte, prompte
ens va fer saber la grata notícia que
ens acompanyava en aquesta ocasió
el President de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana (en davant, FSMCV),
Santiago Algado Finestrat que amablement acceptà la nostra invitació.

El concert, magistralment dirigit
pel nostre director Miguel Morellà
Asins va tenir dos parts: Durant la
primera gaudírem de tres peces ale-

gres de caràcter molt
espanyol; començàrem
amb el pasdoble Camino
de Rosas de José Franco.
A continuació interpretaren l’obra Mar i Bel, plena
de frescor, del benvolgut
en la nostra agrupació
musical, el compositor
valencià Ferrer Ferran
que té una biografia
extensíssima i és reconegut com un dels
millors compositors europeus de l’actualitat. El mestre Morellà va
encertar en elegir al jove
Juan Carlos Sánchez Relucio per a realitzar els solos,
el qual realment va assumir perfectament la seua
responsabilitat i va estar
valent i artista amb la seua
trompeta. També va ser
d’agrair el xicotet punt
d’humor que tingueren
quan la secció de percussió,
que marcava el ritme amb
panderetes i castanyoles,
s’abillà amb un
barret
tipus
cordovés que va traure el
somriure de l’audiència.
Arribaren també les
paraules de Santiago
Algado, de les quals destacaria la referència que
va fer de la banda com a
punt d’encontre generacional, on joves i vells
conviuen i participen
conjuntament
en
la
mateixa tasca de construir la bellesa materialitzada en la música.
La primera part del concert acabà
amb la peça El Camino Real del compositor nascut a la illa de
Manhattan Alfred Reed,
qui faltà en setembre de
l’any passat quan tenia
huitanta-quatre anys. El
Camino Real és un encàrrec (i està dedicada a) de
la 581 st Air Force Band i
va ser composada durant
la segona meitat de 1984 i
finalitzada a principi de
1985 i du com a subtítol A
Latin Fantasy. La primera
part està inspirada en la

jota, mentre la
segon té caràcter de fandango.
En la segona part del
concert ens oferiren la suite orquestral Háry János de Zoltan Kodaly,
extreta de l’òpera homònima. Tracta
d’un personatge del folklore hongarés, símbol de la bravura davant de la
potència
napoleònica.
Consta de
sis
moviments i amb
una mena
de preludi
Comença el
Conte.
El
Rellotge
Musical de
Viena es un
episodi amb
presencia de
fusta, cornetes, piano i
c a mp a n e s .
Continua
amb la Cançó i acaba amb la Batalla i Derrota de
Napoleó, un Intermezzo i finalment
l’Entrada de l’Emperador i la Seua
Cort.
Obres com aquestes, que tenen
moments bells i molt delicats i
requereixen de màxima atenció i
concentració, estic segur que milloraran molt el dia que per fi gaudim
d’un auditori com pertoca i no hagen
de lluitar amb la competència del so
inevitable de xiquets jugant al pati
del costat, d’avions, gavines i joves
que festegen sota l’ombra dels arcs
de la banda de darrere, la qual cosa
té també el seu encant, perquè forma
part del carrer on creix la nostra
banda, però no ajuden a apreuar la
virtut de la seua interpretació, que
no obstant tantes dificultats, va ser
magnífica.
El concert va finalitzar amb
l’Himne “Sant Marcel·lí Cinquanta
Anys”, per a la qual cosa el mestre
Miguel Morellà cedí la batuta al seu
compositor Juan Carlos López Luján.

Salva Benlloch
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Festival coral de primavera

E

L passat diumenge 21 de
maig i emmarcat dintre dels
actes programats per a la
setmana cultural 2006 de la
U.M.H., tingué lloc el VIII Festival
Coral de Primavera.
Com ve sent tradicional comptàrem amb la participació d’una coral
amiga, el Cor Carnevale de
Borriana dirigits per En José R.
Calp.
El Cor Carnevale ens va oferir
un repertori d’allò més variat, el
qual anà des de cançons religioses
(“Niño Dios de amor herido”), havaneres (“Habanera de Borriana” i
“El abanico”), cançons africanes
(“Zambalewa”, “Ngisiniponono”), a
una versió molt bonica de la cançò
“La Nuit” de J. Ph. Rameau, famosa
per la pel·lícula “Los chicos del
coro”. Finalitzaren el seu concert
amb una adaptació del espiritual
negre “Amen” de N. Lubof magníficament interpretada pel seu baix
solista.
Com a recordatori els vàrem
obsequiar amb un quadre pintat
per Santi i encetàrem en aquest
concert un nou protocol: l’intercanvi efectiu de les partitures interpretades per ambdues corals.

Després dels aplaudiments que
els dispensà el nombrós públic, el
qual ens acompanya i dóna suport
en cada concert, i de la mà de la
nostra estimada presentadora oficial Encarna Ojeda, va actuar la
Coral l’Horta interpretant un
repertori que havíem estat preparant per a l’ocasió. Calia deixar fóra
els nervis de molts assaigs per tal
de fer un concert entranyable per a
tots nosaltres i la gent que gaudeix
del nostre repertori. A més a més
debutaren en aquest concert
Gemma i Tere, contralt i soprano
que fan créixer la nostra agrupació.
Després d’un renovat bolero
(“Contigo en la distancia”) i d’inter-
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pretar peces del repertori habitual
(“Blue Moon” o “Te quiero”)
estrenàrem dues cançons: “O voso
galo comadre” de M. Groba i
“Unicornio” de Silvio Rodríguez, les
quals van ser ben acollides pel
públic amb grans aplaudiments. La
cançó del Silvio havia estat molt
laboriosa per muntar-la i el resultat
ens deixà satisfets. Tancàrem amb
“Alfonsina i el
mar”
i
“Cantares”
dirigits, com
sempre
pel
n o s t r e
Director Alejo
P é r e z
Lamata.
L’acte finalitzà amb els
cants comuns
que varen ser
interpretats
per les dos
corals
de
forma conjunta, així el
“Conticorum
Iubilo” i “Ton
pare no té
nas”.
Però cap
dels nostres
concerts ni
comencen ni
acaben
ací.
Després com
amfitrions
començà una
vetlada molt
especial.
L’esforç que
havien fet els
companys
bor rianencs
( v i a t g e ,
cançons i diumenge)
no
podia quedar
sense recompensa. I a la
nostra
seu
social vàrem
preparar un
“soparet” la
mar de fi i
entre mos i
glop anaren i

vingueren cançons i cançons, rises
i més cançons, i és que ho passàrem
d’allò més bé (açò és el que es diu
un sopar de germanor!).
Esperem la tornada de la visita
a Borriana que de segur serà també
inoblidable.
Àngels i Joan

notícies musicals

CORAL

Excursió a la Valldigna i a la Murta
com us conte a continuació:

L

26 de març del 2006.

A Coral l’Horta de Sant
Marcel·lí no ens dediquem
només a afinar veus per a
cantar en els concerts programats o amenitzar diversos
actes.

El dia de convivència
va ser el 26 de març.
Després de diverses propostes d’excursió optàrem
per anar al Vall de la
Murta (a Alzira) i passar
per la Valldigna per a
conèixer la seua història i
la del seu monestir.
A les deu del matí aproximadament partírem cap a Simat
de la Valldigna, repartits en cotxes,

La visita es completà quan
pogueren comprovar la fantàstica
sonoritat de l’Església del monestir
a petició d’alguns dels nostres
acompanyants i la pròpia guia.
Entonàrem el Canticorum (sense
partitures) en el mateix lloc en què
Teresa Venjança havia cantat en
2002.

El grup que formem és reduït,
molt heterogeni, però ben avingut.
Precisament ací resideix un dels
encants de la Coral. Si cada un de
nosaltres es limitara a assajar i
cantar les seues partitures, no
existiria la unitat, l’afecte i el respecte que dia a dia intentem treballar.
Com aconseguim això?
No és una fórmula especial. Tan
sols posar una mica de la nostra
part i intentar dedicar un temps (a
banda dels assaigs) a estretir els
llaços, ja siguen improvisats (mentre parlem de tornada a casa després de dues hores sota la batuta
d’Alejo) o suggerits i programats –

donar inici a la visita cultural (el
nostre agraïment i enhorabona pel
seu treball). Ens va acompanyar
durant la resta del matí pels
racons més curiosos, explicant-nos
de forma clara i senzilla (perquè
fins als més menuts atenien), però
molt ben documentada, la història
de la vall i de la creació i evolució
del propi monestir. Ens contà com
vivien els monjos, els habitants de
la zona, per què Jaume I va denominar la zona la Vall Digna, la seua
destrucció, la seua reconstrucció,
les posteriors guerres, la seua
actual restauració…

amb les nostres famílies i el millor
aspecte de “diumenger”.
Abans de fer la visita al monestir de Santa Maria, esmorzàrem al
mateix poble. No van faltar els pastissets, les coques i
el dolç! Això sí, en el
bar vam fer consumició de beguda i
cafés, ja que el desplegament culinari
no crec que els fera
molta gràcia.
Després de recuperar les forces,
acudírem al monestir, on la guia va

Encantats amb la magnífica
visita, continuàrem la nostra
excursió per a passar la vesprada
de forma més lúdica. Arribàrem a
la Vall de la Murta, a Alzira, i després d’un xicotet recorregut caminant, vam establir el nostre “campament” junt a una bassa rodejada
de zona verda, molt prop d’un naixement d’aigua fresca. En acabar
de dinar, com no podia ser de cap
altra manera, ens vam posar a cantar al so de l’ukelele de José Luís,
mentre els xiquets disfrutaven
jugant, uns altres feien una becadeta i la resta continuaven caminant
sota un sol de justícia.
Després d’un dia tan magnífic,
només ens quedava tornar a casa,
a la rutina, amb forces renovades.
Desconnectar el cap de setmana
així, no està tan malament, no?
No sols estem en la Coral per a
cantar: veniu a comprovar-ho!
Grácia Súñer
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Concert a Olocau

BANDA I BANDETA

E

L diumenge 25 de juny, amb
un sol esplendorós que feia
relluir els instruments i
aclucar els ulls a propis i
estranys, arribà la Banda Juvenil
de la Unió a Olocau i feu un concert de categoria. Allí estava Rafa
Montesinos, soci fundador de la
nostra Unió Musical l’Horta per fer
palés l’amistat que d’ara endavant
agermanarà estos dos indrets:
Sant Marcel·lí i Olocau. La Casa de
la Senyoria, antiga residència dels
Comtes d’Olocau, fou el marc elegit
per interpretar el programa musical de la Bandeta. I sens dubte que
era el més idoni. El pati d’aquesta
Casa de la Senyoria, que des de
1998 és propietat de l’Ajuntament,
acull cada anys, des de ja en fa set,
els Cicles de Música de cambra
organitzats per la Regidoria de
Cultura. Allí mateix els nostres

joves músics es feren aplaudir per
un nombrós públic local. Acabats
els actes, tornar cap a casa amb la
cara contenta i agraïda perquè el
calor no havia vençut les bones
atencions i amabilitats dels amfitrions. La mà de Rafa i Pepa es feia
notar. Són bona
gent.

Núm. 25 - JULIOL 2006

tes per la vesprada i diumenges pel
matí durant este més podran visitar una interessant exposició a la
mateixa Casa de la Senyoria
d’Olocau. Per dir-ho que no quede,
ara ja és cosa vostra.
Paco Blai

Per als que
anaren i per als
que no, cal dir
que tots els dissabtes de juliol a
les 11:30 h de la
nit (23:30h.), ja
a la fresca poden
gaudir de la
música de cambra al 7é Cicle de
Música. I dissab-

Festival de Bandes Junta Municipal de Patraix

E

L passat quatre de juny tingué lloc el Festival de
Bandes de Música organitzat per la Junta Municipal
de Patraix. Esdeve-niments com
aquest mouen un nombre important de músics que han estat preparant les seues peces durant
temps. La seua actuació no és un
tràmit sinó una manifestació cultural, singularment molt nostra, dels
valencians, que requereixen molta
cura en detalls que són importants:
la puntualitat, la temperatura, les
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presentacions,
aspectes ergonòmics dels seients
dels músics, el
soroll dels voltants, etc., tot un
conjunt de coses
que repercutiran
finalment en la
dignitat de l’acte.
Salvador
Vicent Benlloch
Gascó

notícies musicals

Audicions de l’Escola de Música

C

OM tots els anys, l’Escola
de Música va realitzar les
audicions dels seus alumnes durant els mesos de
maig i juny. Va donar comença a
esta activitat l’audició dels alumnes de piano, seguits pels de trombó, flauta i clarinet, i així vam anar
sent testimonis dels avanços aconseguits durant el curs per la majoria dels alumnes de la nostra
Escola en distintes jornades en el
nostre local social.
Les audicions van culminar el
29 de juny, en el Saló Parroquial,
ocasió en què vam tindre l’oportunitat d’escoltar als alumnes del les
aules de violí, saxòfon, fagot, bombardí i oboé. Mereixen una menció
especial la presentació de l’orquestra de cordes i de les aules de jardí
musical.

ESCOLA

L’ORQUESTRA
DE CORDES

Anhel llargament acariciat.
Objectiu
finalment aconseguit.
Qui haguera pogut pensar fa
escassos
tres
mesos, quan van
començar
els
assajos, que en
tan poc de temps
serien capaços de
presentar-se en
públic? Però de la mà de Miguel
Morella ho van aconseguir i van ser
capaços d’oferir-nos una adaptació
de “Arribada de la Reina de Saba” de
G. F. Haendel.
Des d’estes pàgines felicitem
tots els components i al director

d’esta orquestra de cambra, la qual
ve a enriquir la nostra Unió
Musical.

JARDÍ MUSICAL
Després de treballar durant tot
l’any en el “Projecte Mozart”, que el
seu professor Víctor Gil
ens presentara en un
número
anterior
de
Notícies Musicals, vam
poder veure els seus fruits.
Els alumnes de primer van
escenificar els aspectes
més importants de la vida
d’este gran compositor i els
de segon una representació resumida d’una de les
seues òperes més famoses
“La flauta Màgica”.
Amb tota seguretat
estos xiquets mai oblidaran esta experiència que
els ha aportat un coneixement que ja forma part del
seu patrimoni cultural.
Ximena Ortega
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La màgia del teatre torna a Sant Marcel·lí

OPINIÓ

P

ER cinqué any consecutiu
la màgia del teatre s’ha fet
present al nostre barri. I
com no podia ser d’una
altra manera de la mà dels alumnes, mares i pares i professorat
dels col·legis Professor Ramiro
Jover i Sara Fernàndez i amb la
col·laboració de Bancaixa, Cam,
Ruralcaja i Caixa Popular i les
AMPA d’ambdós col·legis.

En aquesta ocasió, ben bé podríem qualificar aquestes V Jornades
de Teatre Escolar com les de la consolidació d’un projecte nascut el
2002 com una activitat més de
classe, i que la tenacitat d’un grup
de professores i professors d’aquests col·legis, compromesos amb
una manera d’entendre l’ensenyament, engrescador i participatiu,
ha aconseguit fer-lo arrelar. Tant
és així que, a hores d’ara, les xiquetes i xiquets de tot el barri esperen
amb il·lusió aquestes jornades teatrals quan arriba el final del curs
escolar.
Aquest any han estat sis les
obres preparades al col·legi Ramiro
Jover: La rateta que agranava l’escaleta, dirigida per Elena Torres i
interpretada pel grup de teatre 2n
A; Va de contes, dirigida per Llola
Yagüe i interpretada pels alumnes
del grup d’activitats extraescolars
d’infantil i de primer cicle; Quin
guirigall!, dirigida per Mª José
Gómez i interpretada pel grup de
teatre 4t A; És esta la teua història,
dirigida per Toni Francés i Carmen
Fernández i interpretada pel grup
de teatre 6è A i 6è B; Pere sense
por, dirigida per Mª José Gómez i
interpretada pel grup de teatre 4t
B, i L’illa del tresor, dirigida per
Dídac Botella i interpretada pel
grup de teatre 5è A. La setena
obra, Una família de valents, dirigida per Paco Blai i interpretada pel
grup de teatre 6é, ha estat preparada al col·legi Sara Fernández.
Molts són els aspectes que
podem destacar d’aquestes jornades, però ens limitarem a assenyalar-ne únicament tres. El primer
referit al cartell de presentació de
les jornades, elaborat per Rosa de
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Juan, alumna de
6é del Ramiro
Jover i guanyadora del concurs
convocat a l’efecte; el segon, la
posada en escena de totes les
obres, que cada
vegada va adquirint una major
complexitat, gràcies a la major
experiència dels
directors de les
obres, la qual
cosa redunda en
una major qualitat de l’espectacle; i el tercer,
l’augment significatiu de la participació
de
mares i pares en
la confecció del
vestuari, la preparació
dels
decorats i l’organització de cada
funció.
En definitiva,
les V Jornades
de
Teatre
Escolar ha estat
una
iniciativa
ben preparada i
millor executada, que ha aconseguit
aquest
any implicar centenars d’alumnes, mares i
pares i professorat en la seua
realització, i que
per uns dies ha
permés que tot
un barri es retrobara amb la
màgia del teatre.
Felicitats,
per
tant, a organitzadors, intèrprets i
col·laboradors, i
fins a l’any que
ve!!!
Josep Daniel
Climent

notícies musicals
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A història de la
música i els seus
orígens es poden
datar en temps
immemorials. Coneixem
els seus antecedents per
les seues manifestacions
escrites que han passat
d’una generació a una
altra, com expressió cultural dels pobles.
Avui, en els inicis del
segle XXI, mitjançant les
diferents disciplines, l’etnografia, l’arqueologia, la
sociologia i altres fonts, coneixem
els orígens de la música.
Fent una anàlisi retrospectiu de
la història, invariablement s’arriba
a la conclusió, malgrat la
dispersió de dades que existeix, que els progenitors de
la música no van ser
personatges aïllats, sinó
pel contrari, agrupacions
socials concretes que iniciaren aquesta art en llocs
molts diferents uns d’altres, ja estem parlant de l’Antic
Egipte,
les
Cultures
Babilòniques, Indonèsia, Xina o
Amèrica, entre altres.
Pel que fa als instruments musicals, en la música grega i romana,
s’utilitzaven els sistres, cròtals,

Missatge musical

lires, siringes o flautes, diferenciant-se molt poc entre elles.
Posteriorment sorgiria el violí, la
bandúrria, la guitarra, etc. Així
s’arriba a l’actualitat, distingint-se
els instruments de
fusta, com la flauta,
l’oboè, el fagot, el clarinet i els de
metall, com la
trompa, la trompeta, el trombó, la
tuba, el saxòfon, etc.
Complementen
els instruments esmentats, els de percussió
que subratllen el
ritme, tals com el tambor, el bombo, els timbals i
altres que han anat evolucionant en el transcurs del
temps, amb una tècnica cada
vegada més sofisticada que s’aprecia en el conjunt de qualsevol
interpretació.
La música ha tingut i té una
influència molt excel·lent en la
vida dels pobles. Des de la cançó
popular, trobadors i joglars,
música religiosa, òpera, música
(el gènere
teatral, sarsuela
“chico”) i així arribant fins els nostres dies, podem comptar amb
il·lustres mestres en les diferents
escoles, com Johann Sebastian
Bach,
Mozart,
Beethoven,
Schubert, Wagner, Korsakov, ... i
de l’espanyola com Albeniz,
Granados i tants altres l’enumeració dels quals seria interminable,
que en les seues obres han deixat
com herència, un llenguatge musical admirable i un prestigi de reconeixement internacional.

OPINIÓ

La seua implantació
ascendent en la societat i en
els pobles, ve sent des de
sempre d’una transcendència singular. S’ha de tenir
en compte que la música és
cultura i art. La música
aflora i transmet sensibilitat, proporciona equilibri
mental i enardeix els grups
que l’escolten, fins el punt
de sentir-se identificats. I el
mateix que passa amb
altres disciplines, el que un
intèrpret musical fa bé, dos
o més en grup ho fan molt millor.
D’això l’harmonia del conjunt al
son del que dirigeix.
En les escoles i centres de formació, amb caràcter general, es
potencia l’aprenentatge
de la
música des d’edat molt primerenca, encara que, per molt que es faci,
mai serà suficient. Eixa és la raó
per la que el Conservatori i les
Escoles de Música, en les que es
promocionen les bandes musicals,
juguen un paper tant important.
En la línia del que deia anteriorment, sense pretensions desorbitades, tal és la conveniència de que es
potencia aquesta
activitat,
que
segons els propis
medis de comunicació
i
especialistes
en la matèria,
venen a dir que
des del punt de vista
psicològic, els xiquets i
xiquetes amb coneixements musicals, se’ls desperta amb major facilitat la
seua intel·ligència i per tant la seua
capacitat de coneixement
En relació a la cultura, és obvi
dir, els avantatges que reporta el
seu aprenentatge. Tocar un instrument musical amb passió, és símbol de vida i element de naturalesa
de la que es pot desprendre’s una
immensa energia, capaç d’obtenir
les metes traçades al mateix
temps que d’aconseguir la pròpia
satisfacció interior, el valor de la
qual és incalculable.
Joaquín Buitrago
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INSTRUMENTS

La percussió, la gran desconeguda

UN POC D’HISTÒRIA O ...
PREHISTÒRIA
En els primers temps, la música
va tenir una funció de comunicació
en el sentit més ampli de la paraula,
així com una relació molt íntima
amb els rituals religiosos, la caça i
els jocs. Per produir música, l’ésser
humà utilitzà la veu, el seu cos
(com a instrument de percussió) i
instruments molt
rudimentaris. Els
jaciments arqueològics i les restes iconogràfiques (pintures rupestres) parlen del paper que
tenia la música en
Sacsador en forma
aquells moments.
de peüngla
Com que els documents històrics són escassos, per a
fer els estudis d’investigació és
pren, com a model per analogia, la
vida dels pobles que encara viuen
en estadis molt primitius al continent Americà o Africà.
La percussió és una de les activitats musicals més antiga que
existeix, com es confirma en gravats, pintures i documents.
Pràcticament, des del començament dels temps, els éssers
humans han colpejat, sacsat, raspat o entrexocat elements, que es

trobaven en la natura, per a provocar sons o ritmes que els acompanyaven en les seues feines diàries, en
els seus moments màgics i fins i tot
en els seus moments de diversió.
Així doncs, podem afegir que seran
els instruments de percussió els
primers elements sonors que
fabricà l’esser humà per a produir
sons i ritmes, en un paper màgic i
marcadament social.
Tots els pobles que han habitat
la Terra han aportat el seu granet
d’arena per a crear el que avui en
dia es coneix com història de la percussió, i que és on es troba la verdadera essència de la mateixa, ja que
la història de la percussió en l’orquestra és realment curta i recent.

Colpejador en forma de
canya de bambú

El terme percussió s’aplica al
conjunt d’instruments, ric en nombre i varietat, que no pertanyen ni
a la “corda” ni al “vent”.
Possiblement tots els instruments primitius de qualsevol cultura serien de percussió (sacsats,
colpejats, entrexocats o raspats),
abans que posar-se a manipular
una corda o bufar una banya. Cada
poble, entès com a cultura, li donava importància a un instrument
diferent, amb el
que s’identificava
més.
Les
formes
dels instruments
primitius serien
en principi molt
semblants, ja que
utilitzaven
elements de la natura com: branques,
llavors,
troncs
d’arbre, conxes,
pedres,...
Seria
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més endavant, amb el descobriment de les ferramentes, quan
aquestos adoptaren formes diferents més còmodes per al seu
transport o utilització. No obstant,
tot açò és pura especulació ja que
només comptem amb els instruments autòctons actuals amb els
que hem de fer-nos la idea de com
serien els primitius. En les fotos
tenim uns models que fan referència al que acabem de comentar.

PERCUSSIÓ ORQUESTRAL
Pràcticament
fins el segle
XVIII l’única percussió que existia
en l’orquestra eren els timbals,
molt rudimentaris, per suposat,
però que arrossegaven per a si tot

Colpejador en forma
de branca d’arbre

ORIGEN DELS INSTRUMENTS

(I PART)

Sacsador en forma de tronc

el protagonisme en allò relacionat
amb els instruments de percussió.
Seria a partir de l’arribada a
Europa de la moda turca, quan les
orquestres començaren a introduir
algun instrument de percussió que
donara eixa sonoritat tan particular, com: triangles, bombos, i sobretot platets, que va ser la gran revolució de la secció de percussió en
l’orquestra.

CLASSIFICACIÓ DELS INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ
La classificació dels instruments musicals al llarg de la història mai ha estat la mateixa.
Podem començar dient que un
sistema antic d’origen hindú del
primer segle abans de Crist, dividia
els instruments en quatre categories principals, de les què podem
parlar en altre article si n’hi ha
interés. Donant un gran salt en la
història, parlarem de l’aportació
d’Erich von Hornbostel i Curt
Sachs
el 1914. Es continua
emprant avui en dia i es coneix
com el sistema Sachs-Hornbostel

notícies musicals

INSTRUMENTS
cordes,... Estaran
fets d’argila, fusta,
metall, pedra,... i
es podran
fer
sonar
de
les
següents maneres:

o Hornbostel-Sachs. Aquest classificava els instruments en: idiòfons (xilòfon) que produeix el so
vibrant. Membranòfons (tambor)
que produeix el so mitjançant una
membrana vibrant. Cordòfons
(piano o violoncel) que produeixen
el so mitjançant la vibració de cordes. I, aeròfons (orgue de tubs o
l’oboè) que produeixen el so fent
vibrar columnes d’aire. Una posterior revisió afegí una cinquena
categoria: els electròfons, com el
theremin, que produeixen el so
amb mitjans electrònics. Aquest
sistema ha estat criticat i revisat al
llarg dels anys, però roman àmpliament emprat per etnomusicòlegs i
organòlegs.
Els criteris per a classificar-los
han canviat al llarg de la història i
actualment la classificació més
usual és aquella que els divideix
en: idiòfons i membranòfons.

INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ IDIÒFONS
El terme idiòfon prové del grec
idios, que significa propi. A aquesta categoria pertanyen els instruments que estan fets d’un material
susceptible de ser posat en vibració. No necessiten membranes, ni

Percudits: és la
forma
més
comú. En ella
ens trobem els
gongs,
les
campanes o
els xilòfons.
Sacsats: Com els cascavells i les
sonalls.
Entrexocats: Com les castanyoles
i els platets.
Raspats i fregats: Com les carabasses i les matraques.
Puntejats: Com les guimbardes i
les sanzas.
Potejats: Es tracta ací
dels instruments
més antics, com
per exemple el
gaiato i la taula de
fusta.

INSTRUMENTS DE
PERCUSSIÓ MEMBRANÒFONS
Els membranòfons són un
grup d’instruments de percussió en els que les vibracions sonores s’originen al
colpejar en una membrana
tensa anomenada pegat
(parche), generalment de
pell d’animal o, cada vegada més freqüentment, de
plàstic. Pot ser de forma
semiesfèrica com els timbals, o cilíndrica, en el cas de la
qual porten membrana en les dues
boques (en els
tambors) o en una
només (en el pandero).
Els
instruments membranòfons poden ser
atacats de les
següents formes:
Percudits
directament: és la
forma més comú.
En ella ens trobem

als timbals, el bombo, el tambor o
la caixa.
Fregats: Com la simbomba i el
tambor de corda.
Bufats: Com els mirlitons.
Les exigències dels compositors
contemporanis ha fet que la plantilla d’instruments de percussió siga
gran, incloent instruments que, en
un principi, no tenien
molta cabuda dintre de l’orquestra.
A continuació, per
tant, assenyalarem
aquells instruments
membranòfons que
són, en major o menor
mesura, freqüents en
una plantilla d’orquestra
simfònica actual.
Dintre de l’orquestra
són utilitzats freqüentment els següents instruments
de
percussió:
Timbals
cromàtiques,
bombo, caixa, tam-bor
militar, platets, triangle,
pandereta, castanyoles,
cròtals, sonalls, claus,
temple-blocks,
caixes
xines, esquellots (cencerros)
campanes tubulars, celesta, glockenspiel, gilòfon, marimba i
vibràfon.
I, ocasionalment: Tom-tom, bongos, congues i timbalets.
Amb aquesta informació donaríem per acabada la primera part
d’aquest article i deixaríem per a la
segona part les particularitats,
curiositats i característiques d’alguns dels instruments de la gran
família de la percussió, la mare de
la música.
Inés-R. Sáez Martí
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EMBOLIC DE LLETRES
En aquest embolic de lletres has de buscar 10 paraules
relacionades amb els termes de moviment següents. Pots
trobar-les en horitzontal, vertical i diagonal, al dret o a
l’inrevés.
Les paraules que has de trobar son:

GREU, LLARG, LENT, ADAGI, ANDANTE,
MODERAT, ALLEGRO, VIVACE, PREST i
PRESTISSIM.
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MINI-SUDOKU MUSICAL®
Ompli les casetes buides amb
redones ( ), negres ( ), corxeres
( ) o semicorxeres ( ) per tal de
completar les files, les columnes i
les quadrícules grans sense que
estiguen repetides.

ANÈCDOTES
MUSICALS

Durant una gira, el violinista
Eugène Ysaÿe (Bèlgica:1858-1931) havia
d’actuar a una ciutat xicoteta al costat de
Uppsala (Suècia). Aquella nit havia de interpretar
“Xacona en re menor per a violi” de Johann Sebastian
Bach. Però, en fer una ullada al públic, en la seua majoria
llauradors i ramaders, decidí canviar la peça per altra mes
lleugera, esperant connectar millor amb els assistents.
Després del concert, un ramader li va dir: Senyor Ysaÿe,
he viajat 50 Km a llom del meu cavall per escoltar-li, però
vostè no ha interpretat la Xacona en re menor de Bach, i
tots saben que es un gran intèrpret de esta magistral obra.
- Amic -replicà Yasÿe-, no pensava que ningú li importaria el que jo tocaria . Però no es preocupeu, soparem i
després tocaré per a vostè aquesta obra.
En acabar de sopar, Ysaÿe agafà el seu violí i
començà a tocar. Quan va acabar, l’home li va
dir: Be, be, be... així que açò es la Xacona…
Donç, senyor Ysaÿe. Es la primera
volta que l’he escoltada… i no
m’agrada!

BUSCA LES 7
DIFERÈNCIES

Solucions al Piccolo Divertimento 11:
Encreuat horitzontals: B. Togaf (fagot); E. Director; F. Re; G. Mi ; H. Fa; La; I. Sol; Tam; J. Bis.
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