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EDITORIAL
ECOMENCEM!

Ha començat la tardor,
ha començat la voràgi-
ne. Ni ens en recordem

ja de la tranquil·litat de les
vacances d’estiu. La màquina
s’ha posat en marxa, i de quina
manera!

L’Escola de Música de la Unió
té més alumnat que mai, més de
200, i necessita locals suficients i
en condicions. Esperem que el
CCR vaja endavant i per al
2008 estrenem locals per a la
nova escola de música. El claus-
tre de professors/es ja ha
començat amb renovades forces.
Endavant!

La Banda Juvenil, la nostra
Bandeta, acabà el curs amb con-
cert (Intercanvi de Bandes) i l’ha
començat amb concert (I
Encontre Comarcal Ciutat de
València de Bandes Juvenils).
El seu director, Juan Carlos
López, ha rebut felicitacions a
dojo per les dues actuacions.
Enhorabona!

La Banda també ha tingut
novetats. Acabà el curs, com ja és
habitual, amb Moros i Cristians
(Benetússer), i amb Moros i
Cristians (St. Marcel·lí) l’ha
començat. I a més, xafant a fondo
l’accelerador per al concert de
Festes Populars. La novetat fou
que a finals d’agost feren un viat-
ge a Cariñena per a participar en

la festa de la verema que hi orga-
nitza el Consell Regulador de la
Denominació d’Origen. Tota una
experiència amb visita a l’Ebre i
al Pilar, de Saragossa. Tothom
content. Igual repetim!

La Coral va de Ronda, treu la
gent al balcó i s’endolceix la gola
amb pastes i licors. A més, en
aquest número estrenem ploma
coral. Felicitats!

M’encomanen des de la Junta
que done les gràcies a totes aque-
lles persones que col·laboren en
la preparació dels concerts:
carregar instruments i cadires,
transportar, descarregar, mun-
tar, desmuntar, retornar les
coses al seu lloc, etc. També cal
dir que quanta més gent s’hi
apunte més divertit és i més
prompte acabem. Fins i tot podrí-
em fer torns i no seria tan pesat.
Gràcies, deixeu el vostre oferi-
ment i manera de contactar en
secretaria.

Només dir-vos un parell de
cosetes més. Una, ja ha començat
el nou cicle de A poqueta nit,
amb noves propostes artístiques:
cinema, literatura... I dos, no s’o-
blideu de comprar loteria de
Nadal, però també podeu ajudar a
vendre’n (contacteu amb Mancio
Vara). Enguany toca segur. I si
no, el dia del soci en parlarem!

Paco Blai
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La Junta Directiva, en nom de tota la Unió Musical l’Horta,
dóna el seu condol a Francisco Perales, president que fou de la
Unió, i a Miguel Hernández, el seu actual president, per la pèr-
dua en ambdós casos de la mare. Les dues dones, Antonia i
Adolfina, han sigut sòcies de la Unió i han acompanyat i enco-
ratjat el compromís dels seus fills per un Barri i un món millor
des de la Unió. GRÀCIES, A TOTES DUES.

Quan ja tancàvem este número de Notícies Musicals ens
assabentem de la mort de Joan Pujol i Sastre, company de la
Coral. Manifestem el nostre condol a l’esposa, Teresa, coralista
també, animant a tothom a tirar endavant. Així és el miracle o
misteri de la vida: dia i nit, llum i foscor. El nostre cor està amb
vosaltres!
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ACTIVITATS

La Unió Musical l’Horta a Cariñena
nvitats pel Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Cariñena, la
Banda de la Unió Musical L’Horta ha
participat en els actes de la festa de la

verema de Cariñena que han tingut lloc el pas-
sat 27 d’agost. 

L’experiència va consistir en un intercanvi,
en el qual els valencians oferírem la nostra
música i els nostres vestits tradicionals (per-
què també han estat presents fallers i falleres
de la comissió d’Arzobispo Olaechea - San
Marcelino) per afegir color a la seua festa, i els
aragonesos ens donaren el millor de la seua
hospitalitat. Tinguérem oportunitat de parti-
cipar en la seua missa cantada amb les jotes
tradicionals i, seguidament, en l’ofrena del
primer most (després de xafar el raïm, sem-
pre a ritme de jota) al seu sant. També hi
havia gaiters d’Astúries. Era una festa de cul-
tures, de música, de sabors i de sentiments,
d’estima. Els assistents igual tastaven el vi
que ballaven els nostres pasdobles.

Els músics de la Unió, a més de tocar,
havien preparat alguna coreografia per a fer
més espectacle. La seua proximitat ens feia
sentir que els agradava la nostra actuació. Ells
corresponien amb les seues atencions, que no
ens faltara res: l’allotjament, els dinars, estu-
pends. Anàrem a conèixer les seues magnífi-
ques bodegues. Ens hem sentit molt a gust.

El balanç final no pot ser més positiu. El
bon enteniment i la simpatia entre Unió
Musical L’Horta i Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Cariñena ha fet que,
abans d’acomiadar-nos, tots estiguérem par-
lant de possibles futurs projectes de col·labora-
ció perquè a cap dels dos no ens han mancat
ganes de continuar amb la nostra relació.
Valencians i Aragonesos estem comdemnats a
entendre’ns.

Salvador Vicent Benlloch Gascó

I
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BANDETA

Intercanvis musicals de Bandes Juvenils

iumenge 2 de juliol
19:30. El concert de avui
pertany a la III Cam-
panya d’Intercanvis
entre Societats Mu-

sicals Valencianes que s’han pro-
gramat entre l’1 de maig i el 22
d’octubre de 2006. Estem al pati
del C.P. San Marcelino per a sentir
dos bandes juvenils: la Banda
Juvenil Unión Musical Santa
Cecilia de Villar del Arzobispo i
la Banda Juvenil de la Unió
Musical L’Horta.

Fa bon temps, no hi ha america-
nes. Els músics de Villar del

D Arzobispo ja estan asseguts.
Presenten Encarna i José Luís.
S’han ajuntat dues bandes juvenils
molt interessants.

Entra José Pascual Arnau
Paredes, el seu director. S’alça la
Banda. El públic aplaudeix.
Presenta un bon repertori que a
continuació interpreta:

Músic for a Princel y Birth de A.
Crepin Rivieren Ciclus de M. Vlak
amb tres temps: 1. Riu Negre
2.Orinoco 3.Chubut Pennsylvania
6-5000 d’S. Craig.

No s’havíem enganyat: l’actua-
ció ha sigut fantàs-
tica. El públic els
acomiada amb un
fort aplaudiment.

Descans, prenen
seient els músics
que van a tocar a
continuació i tornen
a eixir Encarna i
José Luís per a pre-
sentar la nostra
Bandeta. Finalment
ix Juan Carlos
López Luján, el
director, qui és
rebut com es
mereix, amb un fort
aplaudiment. Els
temes que ens pro-
posen no són menys
i n t e r e s s a n t s :

Febrer de J. Calatayud Côte d’or de
Ferrer Ferran amb els tres temps:
1. Dijon 2. La Bourgogne 3. Chalon
sur la rue. Ross Roy de Jacob De
Haan.

Encara que coneguem la quali-
tat de les seues interpretacions
torna a meravellar-nos. Xiquets i
xiquetes heu fet un bon treball.
Gràcies, altra vegada Juan Carlos
per el teu saber fer.

Aprofitaré que tinc per ací
alguns pares perquè ens donen la
seua opinió. Preguntaré primer a
Paco i a Lola  (Paco López i Lola
Alonso) que els tinc ací davant.
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BANDETA

NM – Hola Lola, hola Paco. Us
vaig a fer una entrevista.
Paco – Ah! Bé està!
NM – Digueu-me que us pareix

la banda juvenil. Us agrada?
Paco – Sí, la música que fa la

banda juvenil està molt bé perquè
toca moltes coses variades. De
vegades ens delecta amb coses
clàssiques i de vegades un altre
tipus de música, més moderna. Jo
crec que està molt bé. Ho fan molt
amé i molt bé.
NM – I la revista?
Lola – La revista també me

pareix adient. Toca tots els temes i
pots participar si vols. Està molt bé.
NM – La vostra xiqueta toca el

clarinet.
Lola – Toca el clarinet. És

Laura, Laura López i també
Víctor està aprenent a tocar la
trompeta.
Paco – Però de moment Víctor

encara no està en la Bandeta. Està

en l’escola de música aprenent,
però, en fi, esperem que també con-
tinue i s’afegisca a la Bandeta
quan... puga ser. 
Lola – Ens agradaria també dir

que estaria bé que ampliaren els
instruments de l’escola. Ho hem
parlat alguna vegada també amb
Juan Carlos: es tracta de poder
aprendre a tocar la dolçaina i el
tabal. Sabem que ara hi ha proble-
mes per a trobar un lloc i també els
veïns es queixen del so. Esperem
que facen prompte l’auditori i es
puguen fer més coses.
NM – Quin tipus de música

valenciana us agrada.

Lola – Ens
agrada tot.
Ara, com està
molt de moda
el grup “Obrint
Pas”, per
exemple, que
és un grup
molt reivindi-
catiu, als
xiquets els
agrada i a més
introdueixen
la dolçaina.
Paco – Seria

bonic que hi haguera un raconet,
un lloc per a recuperar instru-
ments tradicionals, com ha dit
Lola. Enriquiria molt, sense dubte
a la Unió.
NM – Gireu-se que us vaig a fer

una foto.
Per a ser la meua primera expe-

riència com a reporter no estic des-
content. Em falta una mica de segu-
retat. Però bé, miraré que la grava-
dora estiga ben posada en el punt
“record”. Mira: Inés i Toni (Inés

Pérez i Toni
Ordóñez). Allí
vaig!
NM - Hola

Inés, hola Toni.
Em contesteu
unes pregun-
tes. 
Toni – Clar,

sense proble-
mes.
NM – Què us

sembla la Ban-
da Juvenil?

Inés – Ens agrada la música que
fan, però pensem que és repetitiva.
En acabar les peces coincidim que
es fa una mica pesat que toquen els
m a t e i x o s
temes. Però
per altra
banda, molt bé.
Ens agrada
molt.
NM - I la

revista?
Toni – La

rebem, la lle-
gim...
Inés – Con-

ta coses inte-
ressants. Està

molt bé.
NM – La vostra xiqueta?
Inés – La nostra xiqueta és

Laura Ordoñez. Toca el clarinet.
NM -  Moltes gràcies. No us

moveu! Va foto! És per a la revista.
No m’ature. Ni tan sols apague

la gravadora. Vaig llançat.
Continuaré amb Mercedes i Javier
(Mercedes Costa i Javier de la
Torre) que estan ací darrere.
NM - Hola Mercedes, Què tal

Javier? Us puc fer unes pregun-
tes? Què opineu sobre la Banda
Juvenil.
Javier – Està bé la música.

Divertida per a ells, els menuts. Bé.
Sí. No són obres pesades. Bé.
NM – Com van els xiquets. S’ho

prenen amb il·lusió?
Javier – El meu sí s’ho pren

amb il·lusió. Li diuen Javi. És Javi
de la Torre. Toca el Clarinet.
Mercedes – Ho passen bé! Ho

passen bé!
NM – Us vaig a fer una foto!
Mira per on ha coincidit que he

fet l’entrevista a pares i mares de
clarinetistes. Que casualitat!

Toni Ordóñez i Inés Pérez.

Paco López  Lola Alonso.

Mercedes Costa i Javier de la Torre.
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Ronda Sant Joan 2006

ns dies després de la nit
de Sant Joan, l’endemà
a Sant Pere i Sant Pau,
abans que acabara el

mes, el 30 de juliol vam fer la tra-
dicional Ronda de Sant Joan.

Després del sopar coralista en
el local,  eixim de ronda complint
puntualment l’horari.

1.- Homenatjats: Família de
Tere Blanco, que ha vingut de
Còrdova per a escoltar-nos. La
nostra fama creua fronteres.

Lloc: Plaza, Monsenyor Oscar
Romero “La Pacheca”
“El menú”.

Comença la ronda mistelera.
La família segueix amb nosaltres
la ronda. En el trajecte trobem
a Patri, companya de Curro
d’Assumpta i Joan Q., amb la seua
germana. Se´n venen amb nosal-
tres.

U 2.- Homenatjada: Sara
Bonilla, lluitadora de l’AMPA del
Sara Fernández.

Lloc: 1ºMayo, a esquenes
(carrer de vianants; mòdul infan-
til de C.P. Soto Micó)
“Siyahamba”

I seguim, alleugerem que la
ronda és llarga.

3.- Homenatjada: Pepita
Par-do i família. Pepita, la qual
tots els anys ens ha acompanyat
en la ronda, aquest any està ate-
nent sa mare.  No la deixaríem
sense ronda !

Lloc: C/Pedrones
“Te quiero”

Amb un rapel impressionant,
ens obsequia amb refrescos en
abundància i riques galetes
(Pechuan va donar compte de les
de xocolata). A la panxa i a la saca!

Ens quedem amb la bossa d’a-
vituallament i amb Pau, vehicle
rodat inclòs, que es ve amb nosal-
tres de ronda.

4.- Homenatjada: Mari Pau
Coscollá. La nostra volguda
Mari Pau, mare, amb la partici-
pació del nostre baix Salva, de
la nostra cantera tenor-sopra-
nista. La major ens veu des del
balcó. A la xiqueteta la vigila
Mari Pau amb el “telesoni”, des
del portal.

Lloc: C/Tomás de Villarrolla.
“El dia que me quieras”

Et volem Mari Pau. Misteleta
que no falte, per a aclarir la veu.
Mmmmm apetitoses trufes! Pau
millora el transport de l’avitua-
llament. La saca va a límit. Al
creuar el Bulevar, unes veïnes
que estan prenent la fresca, s’in-
corporen a la ronda.
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Vamod mad o menoz fufanzdo,
fafando del cadned i loz pundoz ,
pet zomod poeadonez…  mad miz-
deda ! 

5.- Homenatjada: Maribel
Sancho. Quin dia més més més …
!

Lloc: Jardins de les torres del
Bulevard (la blanca)

“Blue Moon”

Ens rep la família al complet,
completíssim amb el futur bebè.

Molt bé, molt bé, molt bé…
Merengues… mitges llunes… pas-
tissets de moniato… xampany.
Els merengues van fer les delí-
cies del personal, coral, acom-
panyant i vianant. Hi ha per a
tots!

6.- Homenatjats: Amics
Ignacio i Pilar de Percujove.

Mateix lloc. Seieu ací que que-
deu molt guapos.

“Tramussos d’Àfrica”.

7.- Homenatjat: Joan Pujol.
El nostre company tenor. Ací t’a-
garre ací et cante. Sense mou-
re’ns de l’espai agradable en el
qual quasi ja estem instal·lats. Se
n’ix del grup i rep el nostre regal.
“El reloj”.

8.- Homenatjada: Mila
Llegida. Coralista en excedència.
Mateix lloc, bancs de davant.
Això de Mahoma i la muntanya.
“Maite”.

La “canalla” se’ho passa d’allò
més bé. I seguim, amb la incorpo-
ració de Maribel i tota la família i
encara que parega impossible,
amb el pas dret i a bon ritme. 

9.- Homenatjada: Carmen
Rabanaque. Directora del CP
Ramiro Jover, a qui la coral té
tant que agrair per la seua hospi-
talitat.
“Te quiero”

Vinga, més dolç! Unes pastes
fullades de fruites, de la mort!

xampany, vozca roig ? Unflats,
ben unflats.

10.- Homenatjada: Sra.
Adolfina. Reina de la plaça.

Parada tradicional de tots els
anys a la Plaça Sant Marcel·lí, des
de la fatxada de l’església per a
cantar a la Sra. Adolfina, Sra.
mare del nostre president.
Enguany, és un poc més tard.
Potser la traurem del llit.
“El bolero de Guadassuar”

11.- Homenatjat: Juan
Fernández, Un altre docent, ales-
hores pare de Pablo, el monitor
de balls de saló.

Lloc: C/ Dr. Royo Vilanova
(front Escoles Parroquials)
“Contigo en la distancia“.

Un 5é està una mica lluny.
Així va sonar la pluja de cara-
mels! Xiquets i 

Grans a per ells!

12.- Homenatjada: Carmen
Herrero. Profe del C.P. Ramiro
Jover. Tot en família.

Lloc: mateixa C/ Dr. Royo
Vilanova, xamfrà (enfront
Alqueria Rocafort)
“Sant Joan”        

Misteleta, que és tradició,
galetes de xocolata i de canyella,
riques, riques. I AIGUA, gràcies
Paco Blai. Ací la coral s’acomiada
fins després de les vacances, amb
la panxa plena i el cor alegre.

És el moment de l’acomiada-
ment. Ho hem passat molt bé i
ningú té ganes d’acabar. Allar-
guem amb dos cançons més i ens
acomiadem fins a setembre.

BONA NIT, MOLT BONA NIT.

Assumpta Silvestre Garcia
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UNIÓ BARRI/FESTES

Festes Populars: Nit de Rock

n any més (i en van trenta) el Barri de Sant Marcel·lí es vist
de festa, es posa guapo, amb un fum d’actes organitzats per
l’Associació de veïnes i veïns, que són d’allò més variat: des
de la Volta a Peu (enguany també era la XXX edició) a una

Exposició de Pintura (del Taller del Centre Municipal d’Activitats per
a persones majors); s’han jugat partits amistosos de futbol entre
equips del barri (CDA San Marcelino i Salgui Juvenil); hem pogut gau-
dir del Teatre de “Mujer y Cultura”; però també hi han hagut paelles,
una fira-exhibició d’activitats d’entitats del Barri, una festa infantil,
sopars populars, balls, etc.

La Unió Musical L’Horta ha participat com sempre durant els
sopars populars amb la seua caseta de festes i, a més a més, en altres
actes com la xaranga del dijous 14 o posant la música en els Moros i
Cristians (organitzat per la Comparsa Zayyan). Cal destacar, com sem-
pre, el Festival de Bandes de Música (de la qual parlem més extensa-
ment en una altra secció d’aquesta revista).

Però enguany m’agradaria destacar que, d’una manera diguem
indirecta, també ha estat present en la Nit de Rock perquè alguns dels
grups que participaren s’han nodrit de músics de la nostra Unió
Musical. La Nit de Rock tinguérem l’oportunitat de ballar i ballar amb
la música de quatre formacions genuïnes del nostre barri: Capità
Peskanova, Asalto, Lejos Pirata i Sin Perdón.

Salvador Vicent Benlloch Gascó

U
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Festival de Bandes de Música

issabte 23 de setembre
a les 6 de la vesprada
(les 5 en Canàries, és
que són allí més tore-
ros!?) començava el

tradicional Festival de Bandes
de Música, tancant així la trente-
na edició de Festes Populars del
Barri, que enguany s’anunciaven
amb el lema 30 anys lluitant
pel Barri. Però no fou al pati del
Col·legi Sant Marcel·lí, que tradi-
cionalment acull els concerts a
l’aire lliure, sinó que s’hagué de
celebrar al pavelló del C.P.
Professor Ramiro Jover. La
pluja, que tanta falta fa, estigué
anunciant-se durant tot el dia i
els membres de la Junta que
feien el muntatge de la infras-
tructura necessària decidiren
canviar el lloc de realització.
Sàvia decisió! Perquè moments
abans de l’inici encara plogué
amb ganes. Això, sens dubte,
minvà el nombre d’assistents
que, malgrat tot i poc a poc, ana-
ren omplint els seients.

D
La Banda de la Sociedad

Musical de los Poblados
Marítimos actuà en primer lloc i
demostrà ser un banda plena de
vida, amb força i entusiasme,
mostrant una bona qualitat musi-
cal en la interpretació del seu
programa: CIELO ANDALUZ  de
Pascual Marquina, SLAVONIC
RHAPSODY núm. 1 de C.
Friedermann i EL PRÍNCIPE
IGOR. DANZAS GUERRERAS de
Alexander Borodin. S’ha de
reconéixer el saber fer del seu
director D. Manuel Romero Bru.
Acudiren acompanyats del seu
president Sr. Facundo Ferrer,
així com d’un grapat de bons
amics i coneguts de la Unió, molts
dels seus i nostres fills i filles
compartixen conservatori. I és
bonic veure-los tocar junts però a
cadascú en la seua banda. No sé
si fou per això, però la foto
demostra que els músics de la
Unió seguiren amb atenció la
seua actuació. Així és com s’ha de
fer.

A la segona part actuà la nos-
tra banda, Unió Musical l’Horta
de Sant Marcel·lí. El seu reper-
tori estava ple de complicitats.
En primer lloc GALLITO un pas-
doble del que fou director funda-
dor de la Banda Municipal de
València, D. Santiago Lope. Tot
seguit DIA DE PASQUA EN CATA-
RROJA de J.M. Izquierdo que
em recordà el primer concert de
la nostra Banda que jo vaig pre-
sentar quan encara es feien al
Saló Parroquial perquè encara hi
cabien els músics. Fa un fum
d’anys. I per acabar gaudírem de
la primera interpretació de
CEREMONIAL de Ferrer Ferran
per part de la nostra Banda. Tot
un èxit. Els que vingueren no se’n
tornaren de buit. Anàvem tots
plenets de bona música.

Segurament no caldrà espèrar
tot un any per tornar a gaudir-ne,
seguiu de prop les actuacions de
la Banda i ho comprovareu.

Paco Blai
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P. Moltes gràcies per contes-
tar-nos a aquesta entrevista.
Voldríem començar amb una pre-
gunta general: Com composes?

R. Més que l’encàrrec, jo neces-
site fer música. És un mode d’ex-
pressar-me: traure de dins el llen-
guatge. El primer pas és pensar,
abans d’escriure res. Pense a qui
va dirigida l’obra...

P. Penses en el públic?

R. No, em referisc a l’intèrpret.
Per exemple, en el cas d’una banda
determinada, quin tipus d’obra li
aniria bé? si és per a un festival o
per a un concurs... O si és música de
càmera, o si un grup de músics que
va a gravar un CD... I, aleshores,
prenc apunts en un paper (l’ordina-
dor és l’últim pas). Fraccione tota
l’obra en apunts i anote les frases,
contrapunts, harmonies, etc. 

P. Prèviament penses en l’es-
tructura o més bé en algun tema
o motiu?

R. Tot a la vegada. Prenc moltes
notes abans de posar-me a realit-
zar tota l’obra. Així, per exemple,
una composició com Ceremonial
pot tindre, posem-ne, vint o qua-
ranta o... apunts. I després només
n’aprofite, potser, la meitat.

P. Ho fas directament al piano?

R. No, pensant. La inspiració
arriba pel pensament. No arriba a

soles. Cal
anar a bus-
car-la. Cal
pensar, ela-
borar... i,
una vegada
tens tots els
apunts, és
com un tren-
caclosques
que has d’or-
denar. I,
a l e s h o r e s ,
utilitzes la
tècnica per
ordenar tot
el material i

donar-li sentit. Ja vas afegint con-
trapunts, motius, un canvi de tona-
litat... un desenvolupament dels
motius...
P. Quan costa eixe procedi-

ment?

R. Eixe procediment pot costar
dos o tres mesos en una obra de
vint minuts, per dir alguna cosa...
donant-li voltes al tema, distri-
buint els apunts. I, aleshores, vas
provant al piano. D’aquesta mane-
ra ja vas ordenant el desordre. Una
vegada ja esta tot confeccionat, es
transcriu a l’ordinador per a una
bona presentació.
P. Quins compositors, tant

clàssics com contemporanis,
t’han influït més?

R. Per a mi el millor compositor
és Leonard Bernstein. Per què era
capaç de fer-ho tot. Valore molt
quan un compositor sap fer des
d’un bon pasdoble fins a una bona
simfonia o música contemporànea.
Bernstein era molt complet i això
és admirable.
P. I algun altre compositor,

escriptor, pensador...?

R. Realment allò que a mi m’in-
teressa és la fusió. En les meues
composicions fusione la música
contemporània o moderna amb,
fins i tot, la romàntica o clàssica.
En una mateixa obra utilitze tots
els estils. I això, parlant de bandes,

ha segut una innovació.
M’interessa i m’ha donat un molt
bon resultat.

P. Podríem catalogar la músi-
ca de banda com un estil?

R. La música de banda és músi-
ca escrita per a una formació, que
dóna igual que siga una banda, una
orquestra, un quintet... No hem de
separar, no hem de catalogar. En
realitat la música de banda és
música, el que passa és que en
vegada de violins són clarinets. Per
exemple, la meua simfonia La
Passió de Crist podria haver com-
posada igualment per a orquestra.
La vaig composar per a banda per-
què va ser un encàrrec de la banda
federal i vaig aprofitar un projecte
anterior meu. Seria la mateixa
música, si fora per a una altra for-
mació. L’únic que canviaria seria el
mitjà en el qual es produeix la
música.

P. Podríem dir que la fusió
que has establert com a paisatge
propi és on te mous amb més
comoditat? Fer ara un estil con-
cret et resultaria més complex?

R. No, perquè l’estil el trie jo.
Per exemple: la meua peça per a
saxofon i piano que s’anomena
Tartaglia és contemporània, dode-
cafònica i modal, i utilitze efectes
aleatoris. Tinc peces totalment
clàssiques a l’estil de Mozart o
Bach. El que a mi m’agrada és
fusionar, perquè això no ho fan els
compositors. Webern no fa un clas-
ter i després et posa un acord
tonal. 

P. Per què la fusió?

R. Primer perquè pense que en
música ja esta tot inventat. Tirar
un piano d’un cinqué pis com s’ha
fet per innovació, això em sembla
que no té sentit. Això no és músi-
ca. O, per exemple, anar en
helicòpters i fer un quartet de
corda, un violí en cada helicòpter.
Per a mi això és més experimentar
i jugar amb timbres, però no com-
posar música.

Ferrer Ferran
AMB MOTIU DE LA INTERPRETACIÓ DE LA SEUA OBRA “CEREMONIAL” 

EL 16 DE SETEMBRE de 2006, A CÀRREC DE LA U. M. L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ
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P. La composició no seria

experimentació?

R. No, per a mi la música és el
fet de crear. Crec que s’ha de crear
amb els dotze sons que tenim, que
s’ha d’ordenar-los. La música és
l’art de combinar-los.
P. Però, per exemple, un per-

cussionista no toca eixos dotze
sons...

R. Els instruments de la percus-
sió fan sons complementaris. Els
bombos poden fer dotze sons si
estan ben afinats. És per això que
jo tinc en el cap composar un con-
cert per a bombo i banda. Cal pen-
sar que un bombo no és un colp i
prou, sinó que té moltes possibili-
tats de sons diferents (colpejar en
l’”aro”, les baquetes, punts dife-
rents...) 
P. Canviant de tema, on

podem trobar la música de
Ferrer Ferran?

R. Ara mateix tinc cinc CD inte-
grals. Està a punt d’eixir el cinqué,
que es titula Echo de la Montagne,
Sinfonietta nª1. Això es pot trobar
a botigues especialitzades en músi-
ca o en internet. Per exemple en
www.abmusica.es, on hi ha tota la
meua música. Recorde una anècdo-
ta: Un amic meu que és taxista i
posa en el taxi la meua música i la
gent es queda enganxada. És
al·lucinant que a la gent li agrade la
música de banda i pregunte on es
pot comprar... I és una pena que un
disc de Ferrer Ferran no es puga
comprar en els centres comercials.
P. Dins de la teues composi-

cions, una característica repetida
tant en les simfonies com en altres
obres com Ceremonial, és la “gran-
diositat”. Podem relacionar-la
amb la música nord-americana? 

R. La música per a banda que
s’ha escrit fins a hui en dia al nos-
tre país, sempre ha estat relaciona-
da amb el folklore valencià. Els
nostres compositors (com Talens,
Amand Blanquer, etc.) sempre han
elaborat motius valencians. Això
està molt bé. Però jo volia canviar.
Fer més d’allò que ja s’havia fet, no
tenia interés. Per això he tractat
d’agafar un altre tipus de llenguat-
ge, potser nord-americà o de ban-
des sonores... 

Crec que este pas, esta innova-
ció, és el que a mi m’ha popularit-
zat. Potser també ha influït en
altres compositors, que veuen que
el mercat va per un altra banda.
P. Centrant-nos en Ceremo-

nial, com va sorgir la idea i com
es va dur a terme?

R. Aquesta obra va estar compo-
sada per a l’auditori que es va inau-
gurar a la Primitiva de Paiporta i
vaig regalar aquesta obra a la
banda que dirigisc per ser interpre-
tada eixe dia. Cada moviment té
una forma. El primer moviment té
una forma descriptiva. Amb ele-
ments modernistes dins d’allò clàs-
sic, amb entrada triomfal i després
uns motius més bé americans, per-
què volia donar un ambient més
actual a l’auditori. El segon movi-
ment s’inspira en la famosa pre-
sentació de les muses de la música,
aprofitant la presentació de totes
les Santes Cecílies. De fet està cal-
culada en la desfilada que es fa
durant la presentació. I el tercer
moviment és una dansa que es
podria fer en qualsevol obra de tea-
tre ballable. Amb aquestes tres
característiques vaig composar
aquesta obra.        
P. Com proposaries una bona

interpretació de Ceremonial, que
s’adapte el màxim possible a la
idea que tingueres en realitzar-
la?

R. Una bona interpretació és
quan el compositor posa una parti-
tura i l’intèrpret ha de ser capaç de
traure tot allò que està escrit. És a
dir: el respecte màxim a la partitu-
ra, amb tots els seus elements...

P. Però, per exemple, de cara a
una fanfàrria, millor si tenim
huit trompetes que si en tenim
quatre, no?

R. No necessàriament. El que hi
hagen huit sonarà més fort, amb
més volum. Quatre bones trompe-
tes poden sonar tant com huit o
setze. Fins i tot, si n’hi ha més, pot-
ser que siguen més desafinades,
perquè hi ha més elements...
P. I pel que fa al públic. Com

creus que s’ha d’escoltar aquesta
obra?

R.  L’oient s’ha de deixar dur.
Deixar-se anar sense pretendre
buscar una altra cosa.
P. T’oposaries, per tant, a

altres teories (Copland, We-
benr), que parlen d’una manera
d’escoltar activa?

R. Sí. Hi ha llibres que més bé
s’haurien d’entendre com un enco-
briment d’una música que no s’en-
tén. Per a mi, la música són senti-
ments que el compositor expressa i
el públic ha de percebre’ls. Si acon-
seguim que la persona es commoga
quan escolte la música haurem
aconseguit l’efecte de transmetre
la màgia.
P. Quin sentiment ha de trans-

metre Ceremonial?

R. Sentiment de grandesa i de
pau. Aquests són els dos extrems.
Tracte que en les meues composi-
cions s’aconseguisca la felicitat.
Que, quan algú escolte la música,
s’oblide de tots els seus problemes,
que siga feliç...
P. On ubicaries Ceremonial en

el conjunt de la
teua obra?

R. La simfonia de
la teua vida és tota la
teua música. Un
compositor escriu
una obra i el final
d’eixa obra és el
principi de la
següent. Totes tenen
c o n n e x i ó . . .
Ceremonial la vaig
composar abans de
La Passió de Crist,
crec recordar. Ja fa
temps.



Núm. 26 - OCTUBRE 2006

12

L’ENTREVISTA
P. Un crític de televisió

comentava fa poc que ara els
televidents ja no podien aguan-
tar mitja hora de conversa sense
imatges, ni talls. Ceremonial és
una obra d’una grandiositat i una
potència notables. Creus que ara
podríem allargar aquesta obra i
continuaria tenint el mateix
efecte?

R. No estic d’acord, pense que
mitja hora de conversa feta per un
bon locutor no adorm l’oient. No cal
posar imatges per atrapar l’aten-
ció. Això són encobriments per jus-
tificar-se. En música passa el
mateix. Hi ha música que dura 20
minuts i als cinc minuts ha caigut
l’atenció de la persona que l’escolta
i està pensant en la platja o el que
farà demà. Una mala composició o
una mala interpretació pot fer
aquest efecte. Respecte a
Ceremonial crec que si hi haguera
necessitat de posar més música
l’haguera posat. Mai em plantege si
ha de durar cinc o deu minuts, més
o menys

P. Quan creus que està tot
exposat pares...

R. Exacte, amb els elements
precisos. No cal “agobiar”. 

P. Com saps que ja esta tot dit?

R. Hi ha una dita entre els com-
positors quan se sent alguna obra
de mala qualitat: “Se li ha acabat el
paper”. La música és bona quan
esta ben desenvolupada i ben com-
pensada. Si una frase necessita 2
minuts per a exposar-la i s’allarga
a 5 està mal. O, al contrari. Per a
això utilitzem la tècnica.

P. Una obra també influeix en
la capacitat musical del públic
per apreciar noves idees musi-
cals. Creus que en la composició
es pot arriscar? fins a quin punt?

R. Si l’obra està ben elaborada i
si està fusionada, és pot arriscar
molt.

P. Quins projectes tens?

R. En desembre estrene La
Tercera Simfonia a Barcelona. En
novembre aniré a l’Argentina...
Molts projectes!

P. Moltes gràcies

Ent.: Carles Hernàndez. Agost, 2006

Imatges del Concert al 
Mercat de Colom
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CALAIXERA
per Paco Blai

Número de loteria de la UNIÓ. 
Nadal 2006.

Sant Marcel·lí
1954-2004

Ja estan a l’abast del
públic els DVD sobre el 50
aniversari del Barri. Un mag-
nífic treball realitzat per
Raúl J. Sales, que consta de
dos DVD en pel·lícula i un
DVD de fotografies. Ja en
parlarem amb deteniment.
Aquelles persones que ja
compraren el llibre sobre els
25 primers anys del Barri
que es va editar el 2004,
poden passar a recollir els
DVD al quiosc on el compra-
ren mostrant el “cartonet” o
senyalador que en el
moment de la compra els donaren. També es pot
adquirir ara tot junt (llibre i DVD) al preu de 30 €.

Centre Cultural Rambleta
“No hem de perdre el nord”
Supose que totes i tots vosaltres, lectors i lecto-

res de Notícies Musicals, haureu llegit també el
Llibret de FESTES POPULARS.
L’encoratjador article de Juan
Lagardera, periodista i gestor cultu-
ral, exposa de manera prou clara quin
és el projecte. Diu: “L’escola de música
comptarà amb una sala d’assajos i
altres sales de suport, així com despat-
xos suficients per aconseguir la seua
homologació com a conservatori o cen-
tre d’ensenyament oficial”. No puc jo
dir-ho millor, però sí puc dir que la
Unió té tantes ganes com el que més
què això siga una realitat. Diu: “Tot
això esperem que siga possible a partir

de 2008, data en la qual ha de posar-se
en marxa el Centre Cultural al Sud de la
ciutat”. Sembla lluny, però està més
prop que no ho ha estat mai. Esperarem
pacientment i atentament, perquè el
Centre Cultural al Sud és ja el nostre
nord.

A ballar toquen!
Recomença el curset de BALLS DE

SALÓ. Els/les Interessats/des han de
posar-se en contacte amb Josep Lluís
Rodrigo i/o Encarna Ojeda. Encara hi ha
places.

Anem a començar un nou projecte:
DANSES VALENCIANES I D’ARREU

DEL MÓN. Estem amb la certesa que cal recuperar
les nostres tradicions genuïnes, no per ancorar-nos
en el passat, sinó per projectar-nos al futur ben afer-
mats, sabent qui som. Som el que som gràcies als qui
foren abans que nosaltres. I així ens obrim al món.
Valencians i valencianes al món. Per això combina-
rem la nostra dansa amb les danses d’altres països.

La primera trobada serà el dissabte 11 de
novembre de 4:30 a 6 de la vesprada, al Local
Social de la Unió C/ Músic Cabanilles, 48 baix. 

74511
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a aproximadament un
any publicaven en un
número de la nostra
revista que ens estre-

nàvem amb una nova comissió de
Banda: Ximo, Mariló, Héctor,
Daniel, Sergi i Juan, formaren
un equip disposat a dedicar
temps per al millor funcionament
de la Banda. Daniel i Mariló (per
motius d’estudis i treball) no
estaven, però a la resta els vaig
proposar una espècie de mini-
taula rodona sobre temes rela-
cionats amb la Banda, en primer

F
lloc com a músics, i després des
de la responsabilitat que han
assumit. Evidentment que contí
amb la seua col·laboració, i a con-
tinuació us mostre una aproxi-
mació a l’estona que compartí-
rem (entre un assaig de vesprada
i un de nit, com la resta dels dies
de la setmana que va precedir al
concert de Festes). He de dir-vos
que vaig percebre harmonia en
les intervencions, anaven
sumant aspectes, però no entre
ells, però no hi havia polèmica, ni
experiències oposades..., pel que

he decidit que les seues aporta-
cions no tindran el seu nom, i,
per tant, interpreteu-les com una
opinió col·lectiva, conseqüència
de la suma de les aportacions
individuals.

Ja he comentat que ens

trobàvem en mig de la prepara-

ció del concert de festes, prepa-

rant “Ceremonial” de Ferrer

Ferran, com a “plat fort”.Vaig

suggerir-los iniciar per allò

que els significava a d’ells

aquest concert. No s’ho pensa-
ren molt : “És la primera presa de

La nostra Comissió de Banda

“ESTEM PERQUÈ ESTAN”

Idees de futur
ENTREVISTA AMB PART DE LA NOSTRA COMISSIÓ DE BANDA.
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contacte amb la Banda després
de l’estiu”, “És l’inici d’un treball
que podria esdevenir en la prepa-
ració d’un certamen”, i evident-
ment..., “és el concert de festes,
amb tot el que això significa tots
els anys com a presentació de la
Banda al barri”.

A més de “Ceremonial”,

també toquem “Dia de Pasqua

en Catarroja” de Jose M.

Izquierdo. Fa uns anys, la

Banda ja va tocar aquesta obra

en diverses ocasions, i ens va

sorprendre a algunes persones,

que al recuperar-la ara cons-

tatàrem que molts músics no

l’havien tocada: la Banda ha

canviat... “Tal vegada la paraula
no és que ha canviat, com que ha
evolucionat. Sí que és cert que hi
ha molta gent que tocà en el cer-
tamen que guanyàrem i que ara
no està en la Banda: ha hagut un
canvi de persones..., però la
Banda, com a col·lectiu, hem cres-
cut, tant en nombre de músics
(totes les cordes, menys els clari-
nets, han augmentat), com en la
formació musical, ja que una
gran quantitat van al
Conservatori, a més de la nostra
escola de música”.

Nomenat l’anterior certa-

men i la possibilitat de que pre-

parem aquest curs un nou cer-

tamen, la pregunta estava ser-

vida... Vosaltres visquéreu el

procés de preparació, i també

l’experiència de tocar i guan-

yar un certamen... ara sabeu

què suposa. Què sentiu, què

desitgeu? “Sentim ganes. Ganes
d’escoltar a la Banda de la mane-
ra millor que puguem sonar i fer
música. Ganes de viure l’ambient

d’il·lusió, d’esforç col·lectiu, de
desig de millora. Ganes perquè
ens sentim capaços de fer-ho bé i
sabem que serà una experiència
que farà créixer a molts músics
que no estaven abans, fins i tot
també els farà vincular-se més a
la Banda. Tenim ganes, perquè
sabem que és un esdeveniment
especial que deixa empenta dins
de cada persona, i a més en la
història col·lectiva de la Unió“.

Però... no us dona por per-

dre? No té per què repetir-se

la història... “Evidentment que
ens agradaria guanyar, però
l’objectiu que ens ha de guiar és
el de sonar bé. Si la Banda arriba
al màxim que puguem arribar
en la millora de la qualitat de
música que fem, nosaltres pen-
sem que ja hem d’estar contents.
Per tant, volem guanyar, però
sabem que si lluitem tots per
aconseguir-ho, millorarem, i en
aquest sentit, ja no hi ha possibi-
litat de perdre, perquè l’esforç
haurà tingut sentit”.

Vaig continuar d’advocada

del dimoni, i els plantegí una

de les coses que sí que sabia

que és més difícil de lidiar per

a d’ells: Preparar un certamen

suposa la necessitat d’un

esforç col·lectiu, i vosaltres

teniu la funció de presentar-lo

als músics com a necessari i

atractiu... “I anem a intentar-lo,
però sabem que això a mesura
que s’acosten les dates finals no
és fàcil, perquè sabem que és
molt important que estem tots a
una. Volem pensar que això serà
així, i intentarem fer-ho de la
millor manera possible”.

De la part musical, vaig pas-

sar a l’altra part, també fona-

mental, de la Unió, que és el

desig de bona convivència

entre les persones que formem

part d’ella. Com sentiu vosal-

tres les relacions amb la

Banda? (Hem de tenir en

compte que no sou moltes per-

sones les que quedem de la

Banda de fa deu anys) “És cert,
i se’ls tira en falta... però al temps
tenim la sort de sentir que hem
rebut a gent que té ganes de fer
música i conviure bé, i això ens
fan sentir bé. L’eixida de dos dies
a Carinyena va ser un exemple de
bon rotllo entre nosaltres.
Creguem que tota la gent s’ho
passà bé, i que es difuminen molt
les diferències d’edat en les rela-
cions entre nosaltres”.

Vosaltres cregueu que l’estil

de formació musical de la

Banda ajuda a una bona con-

vivència?. “Rotundament sí,
perquè en la nostra Banda no hi
ha solistes, més bé hi ha músics
que per a un concert es preparen
un “solo”. No es potencia la rivali-
tat ni les comparacions que
poden generar enveges o ten-
sions. En això creguem que
determinen molt el director de la
Banda Juvenil, Juan Carlos, i el
director de la Banda, Miguel
Morellà; perquè provoquen rep-
tes a diferents músics i fan que
moltes persones assumisquen la
responsabilitat, el repte i el crei-
xement com a músic d’un paper
“especial” en un concert con-
cret”.

No volia tancar aquesta

estona de conversa sense trau-

re el tema de les funcions que
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tenen com a Comissió de la

Banda, ja que és molt probable

que siguen desconegudes per a

moltes persones. “Tenim la res-
ponsabilitat d’assegurar que hi
ha suficients músics per als
actes que ens comprometem a
fer i comprovar que són possi-
bles, i en aquest sentit alleugerir
a la Junta Directiva d’aquesta
funció d’organització. També
ens preocupem d’establir con-
tacte amb els músics que passen
un temps llarg sense baixar a
assajar, per tal de saber si
podem contar amb ells.
Respecte als assaigs, obrim i
tanquem el pavelló, i procurem
facilitar-li la tasca a Miguel
(tant al nostre president, com al
nostre director). Fem les parti-
cions de falles, l’inventari dels
instruments que tenim, fem les
gestions per a federar els
músics...

Un altre aspecte que també
procurem cuidar és organitzar
activitats de convivència entre
nosaltres, tals com els soparets o
dinars, o Carnestoltes, la setma-
na esportiva... o eixides com la de
Carinyena“

Us sentiu reconeguts? “Més
que el reconeixement, veritable-
ment el que desitgem és que els
músics baixen a assajar, i mos-
tren la seua col·laboració, tant
en les tasques pròpies de la
Banda, com en les seues propos-
tes i opinions que ens poden
donar pistes respecte a allò que
nosaltres podem potenciar o
facilitar”.

Tota conversa d’aquest

tipus, ha de terminar donant

la possibilitat de què els entre-

vistats afegesquen allò que

desitgen, i així va ser: “Volem
agrair als músics el seu esforç,

el seu compromís amb la Banda,
i al mateix temps animar-los a
què continuen fent-ho amb
il·lusió, perquè pensem que val
veritablement la pena. Nosaltres
hem crescut en la Banda, com a
músics i com a persones, i en
ella hem aprés a millorar en tots
els sentits, i a més hem viscut
l’oportunitat de conèixer a per-
sones molt valuoses. Com a
Comissió, nosaltres estem per-
què els músics estan, som una
Banda gran que requereix orga-
nització i idees de futur, i nosal-
tres estem il·lusionats en
col·laborar en aquest projecte
col·lectiu que és la Unió Musical
l’Horta”.

Jo també estic agraïda al

seu compromís i a la seua

il·lusió. Moltes gràcies!

Inma Coscollà Girona
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La percussió, la gran desconeguda (II PART)
la primera part de l’ar-
ticle de percussió ja
vàrem poder compro-
var que aquesta forma-
va part d’un món cultu-

ral i musical molt ric, extremada-
ment ric. El seu origen, tan antic
com l’ésser humà; el seu signifi-
cat i ús en actes socials; la quan-
titat, quasi incommensurable
d’instruments, que formen part
d’aquesta família, etc... han fet
d’ella un gran món. És per tot
això, que vaig creure necessària
la continuació de l’article ante-
rior. 

Però, la realitat ha sigut que
aquesta família és tan àmplia i
interessant, que a l’hora de selec-
cionar el material a incloure en
l’article em crea la necessitat de
fer més articles. És tal la riquesa
de materials utilitzats, formes
estètiques, anècdotes, evolució i
històries que ofereix aquesta
família d’instruments que resul-
ta complicat donar per acabat el
tema. 

Així doncs, he optat per apro-
fundir una mica al voltant del
xilòfon i la marimba, i quan es
considere oportú continuar amb
la resta d’instruments.

De tota manera m’agradaria
esmentar els instruments utilit-
zats més freqüentment dintre de
l’orquestra, per respecte a ells i
per la seua importància dintre de
la mateixa. Tots ells són impor-
tants quan el compositor així ho
decideix.

Entrant al tema trobem que al
llarg del temps, les exigències
dels compositors contemporanis
ha fet que la plantilla d’instru-
ments de percussió siga gran,
incloent instruments que, en un
principi, no tenien molta cabuda
dintre de l’orquestra. A continua-
ció assenyalem aquells que són
més freqüents en una plantilla
d’orquestra simfònica actual:
Glockenspiel, xilòfon, marimba,
vibràfon, tom-tom, esquellots
(“cencerros” ), platets, cròtals,

pandereta, cascavells, sonalls,
triangle,timbales cromàtiques,
bombo, caixa, tambor militar, sis-
tre, timbalets,castanyoles, caixes
xines, claus, temple-blocks,
maraques, bongos,congues, cam-
panes tubulars, celesta, flexató,
tam-tam (gong).

XILÒFON 

Introducció històrica

Aquest instrument, format per
barres de fusta disposades en
teclat, rep el seu nom del grec
xilon (fusta) i phono (so). El seu
origen és molt discutit. Alguns
historiadors afirmen que el pri-
mer lloc on apareix fou Indonèsia
des de on va ser introduït a Àfrica
pels mercaders àrabs. Però,
altres historiadors, coneixedors
dels instruments africans, consi-
deren que algun tipus d’instru-
ment semblant  al xilòfon ja es
tocava a Àfrica anteriorment.

Observant les dues fotografies
es pot comprovar com la disposi-
ció en fileres de làmines de fusta

ja apareix a Àfrica, al menys, en
la mateixa època que a Indonèsia.

Els xilòfons africans que
coneixem tenen uns ressonadors
sota algunes làmines, amb la idea
de fer més voluminoses algunes
de les notes. 

Aquestos instruments colpe-
jats s’usaven habitualment per a
acompanyar danses característi-
ques on l’executant havia de
tocar sempre el mateix, i on els
propis músics eren els balladors.
És per això que acompanyaven al
xilòfon d’una corda que es feien
passar al voltant del coll. 

Respecte a l’origen sud-ame-
ricà, es considera que com en els
altres instruments de làmines de
fusta, foren esclaus negres els qui
els introduïren a la seua arribada
al continent des d’Àfrica. 

El xilòfon en l’orquestra

L’evolució del xilòfon en l’or-
questra, per a arribar fins el xilò-
fon actual, és llarga i atzarosa.
Apareix a Europa a principis del
S. XV rebent el nom de “percu-
ssió de fusta”. 

Serà la publicació en 1695 a
Bolònia de “Il modo facile di suo-
nare el sistro nomato il
Tímpano”, on apareixen melodies
populars xifrades per a ser toca-
des amb un xilòfon de 12 barres. 

Al llarg de la història s’han
anat descrivint instruments amb
les característiques del xilòfon.

Però, l’autèntic coneixement
d’ell a Europa data de la segona
meitat del S. XIX, quan Micha J.
Guzikow (músic jueu d’origen
rus) efectuà gires de concerts per
tota Europa i que en origen s’uti-
litzava com instrument melòdic.
El seu virtuosisme atragué l’a-
tenció de Chopin, Lizt i
Mendelssohn. L’instrument d’a-
quest solista era un xilòfon de 4
fileres i 28 barres afinades per
semitons i amb una forma trape-
zoïdal. 

A

Xilo de Moçambic

Xilo de Sud-àfrica
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Camile Saint-Saëns decidí
emprar-lo en la  “Dansa maca-
bra” a l’escoltar a Charles de
Try, un altre virtuós del xilòfon.
I, d’aquesta manera va ser intro-
duït en l’orquestra simfònica. 

Més tard el tornà a usar en el
“Carnaval dels animals”. 

El segle XX serà quan el xilo
adquireix el seu paper predomi-
nant. En 1905 Strauss inclourà el
xilo en “Salomé”, Strawinsky en
“L’ocell de foc”, “Petroucha”,
“Les bodes”, etc. I serà
Shostakovich, Prokofiev,
Kachaturian, Gayanech, etc.,
junt a altres coetanis els qui
introduiran el xilòfon en l’escola
russa d’orquestració. 

En Centre Europa Bartok va
ser qui mostrà major interés pel
xilo, donant-li un paper musical
important en “El príncep de
fusta”, “El mandarí merave-
llós”, “Música per a cordes,
percussió i celesta”, “El castell
de barba blava” i sobretot la
“Sonata per a dos pianos i per-
cussió”. 

El impressionisme francès usà
el xilòfon pel seu colorit tan par-
ticular i la  seua velocitat d’exe-
cució. Existeixen molts exemples
entre els que cap destacar a
Ravel i a l’espanyol Manuel de

Falla en “El sombrero de tres
picos” o “El retaule de Maese
Pere”.

A mitjans del segle XX es
desenvolupa per complet (tècni-
ca i físicament), el que permet a
l’orquestra de la seua utilització
completa. Que el xilo estiga con-
siderat com un instrument
imprescindible per a la secció de
percussió d’una orquestra simfò-
nica serà gràcies als compositors
com Pierre Boulez.

Al mateix temps, l’arribada de
veritables virtuosos d’aquest ins-
trument, ha fet reaccionar als
compositors i avui en dia es
poden trobar obres on el XILÒ-
FON té una importància tan vital
com qualsevol altre instrument
solista de l’orquestra.

MARIMBA

La marimba, tal i com se la
coneix avui en dia és un instru-
ment fet de làmines de fusta afi-
nades, disposades en forma de
teclat. Es podria dir que és un
Xilòfon de so greu i ampli, grà-
cies als seus tubs ressonadors
situats just sota les làmines, per
tal d’amplificar i arrodonir el so
d’unes plaques de palo de rosa
afinades en disposició cromàtica. 

El seu so es produeix al colpe-
jar aquestes làmines amb unes
baquetes fetes de mànec de fusta
i bola de cautxú, malgrat que
darrerament s’està imposant la
bola recoberta de llana, per a
aconseguir eixe efecte rodó del
so. Les làmines de fusta estan
situades sobre uns bastidors en
línea. 

Segons la densitat de la fusta
emprada el so és més potent i
bell. Les millors làmines estan
fetes de la part central de l’arbre

palo de rosa. Alguns instru-
ments per tal d’abaratir-los els
construeixen amb la fusta de la
part exterior del tronc, i són més
barats però sonen pitjor. 

Els tubs ressonadors ja no
tenen bordó com en les marim-
bes mexicanes o guatemalte-
ques i la interpretació se sol fer a
càrrec d’un sol intèrpret. Sol ser
un virtuós en el maneig de les
baquetes, fins a tres en una sola
mà, i un coneixedor extraordina-
ri del teclat, amb una gran veloci-
tat en la interpretació i una força
que crida l’atenció en un instru-
ment que sembla tan delicat a
simple vista.

Parlant un poc del seu origen
direm que la majoria d’historia-
dors localitzen la marimba a
Àfrica, provenint dels balafons i
instruments similars. També
s’han trobat relleus d’alguna
cosa semblant a una marimba en
algunes piràmides del sud-est de
Mèxic i Guatemala. Per això
anem a parlar de la marimba en
dos direccions totalment dife-
rents: 

*La marimba com instru-
ment típic de Mèxic. Deixarem de
banda les peculiaritats de 
Gautemala i d’Àfrica, per no fer
extensiva la informació i provo-
car pèrdua d’interés.

*La marimba com instru-
ment solista actual,  (Europa,
Japó i EE.UU.).

La marimba a Mèxic

A Xiapas:

La marimba és l’instrument
més representatiu de l’estat
mexicà de Xiapas i un dels més

Xilofonistes guineans ballant
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coneguts del país, on
ha passat a ser molt
més que un instru-
ment.

En Xiapas es fabri-
quen les millors
marimbes de Mèxic.
La raó fonamental és
perquè la fusta que
s’utilitza prové del
hormiguillo, utilit-
zant la dels arbres
més vells.

És difícil construir-les, i els
constructors tradicionals conser-
ven gran prestigi, realitzant,
només, tres o quatre com a molt a
l’any. 

El seu desenvolupament es
deu a la fama que li van donar els
xiapesos que amenitzaven festes
i salons, feien gravacions… el que
va donar a conéixer la marimba
fora del país.

Conseqüència d’aquesta
expansió sorgiren nombroses
escoles i grups musicals. Es
tenen notícies d’elles des de
1934.

Aquestes orquestres que arri-
baven a Mèxic D.F. estaven for-
mades per grups nombrosos de
marimbistes. La seua manera
de tocar era peculiar, en un prin-
cipi tocaven varius en la mateixa
marimba, repartint-se les tessi-
tures i les veus per la manca
d’instruments. Així s’inventaren
aquesta manera de tocar tan
peculiar coneguda amb el nom de
“tocar a la mexicana”. Manera

de tocar que s’imposà
per tota la regió i les
orquestres l’adopta-
ren com a seua, el que
va permetre interpre-
tar obres d’enorme
dificultat amb una
facilitat fascinant,
aconseguint una sono-
ritat mai igualada fins
eixe moment.

Com quasi sempre, la crisi
econòmica va suposar l’enfonsa-
ment d’aquestes orquestres i la
seua evolució es va paralitzar i
prompte s’acomodaren aquestes
formacions a menys personal.
Sempre ho paguen els músics.

Encara avui es pot gaudir d’a-
questes formacions, no tan
extenses com antigament,  però
conservant la seua sonoritat i la
tradició de “tocar a la mexicana”.
Xiapas va saber adaptar a les
seues peculiaritats aquests ins-
trument d’origen africà.

Des dels transports de
marimbes per la selva amb l’ins-
trument al coll, fins els conserva-
toris oficials, on la marimba
mexicana s’estudia, tal i com
l’entenem a Europa, els mexi-
cans han fet d’aquest instrument
un símbol sense igual que conti-
nua evolucionant en dos sentits:
La tradició i la globalització. 

La marimba com instrument
solista 

La marimba que nosaltres
coneixem, la marimba occiden-
tal, eixa marimba de concert que
coneixem gràcies als grans
intèrprets (nord-americans i
japonesos sobretot) és realment
el futur de la marimba en el món,
segons diferents autors.
Possiblement siga l’instrument,
les característiques del qual més

han evolucionat
tècnica i física-
ment.

Respecte a la
seua història
més recent cal
dir, que el verta-

der desenvolupament de la
marimba cromàtica és japonés,
malgrat que va ser a Veneçuela
on apareix la primera marimba
cromàtica del món. 

Cal dir que és a Japó on més
es desenrotlla per la necessitat
de tenir xilòfons greus per a
interpretar la seua música. I,
serà EE.UU. l’altre país, senzilla-
ment pel gust exòtic que el
caracteritza, aspecte habitual en
la manera d’ésser del poble ame-
ricà, que tradicionalment s’ha
apropiat i ha fet seu allò que li ha
agradat, passant ràpidament a
la seua cultura. Serà precisa-
ment d’aquestos dos països d’on
provindran els millors intèr-
prets del món. 

Encara que a l’orquestra ha
sigut introduïda a poc a poc, el
seu ús és cada vegada més
important i tenim exemples en:
“Tres peces per orquestra”
d’Alban Berg, “The Food” de
Stravinshy, Dallapicolla en
“Parole di San Paulo”, i moltes
més. 

Igualment els compositors
l’estan veient com a instrument
solista de concert i existeixen
peces repartides per tot el segle
XX, des de 1947 com “Concert
per a Marimba i Vibràfon” de
Darius Milhaud o el “Concertino
per a Marimba” de Paul
Creston. Els “Concerts per a
Marimba” de James Basta, de
Robert Kurka o Ney Rosauro,
també poden ser exemples del
que estem comentant. 

I, per últim, altra faceta
important de la marimba és la
de solista de recital, que, possi-
blement, siga la faceta que més
l’ha donat a conéixer i l’ha fet
evolucionar en so i construcció.

Només em resta una frase per
acabar: LA PERCUSSIÓ, UN
MÓN PER DESCOBRIR. Les
dues parts d’aquest article han
volgut ser una aproximació a
aquest món i una pinzellada d’un
gran i ric quadre.

Inés-R.Sáez Martí
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Solucions al Piccolo Divertimento 12: 
Quí l’encerta l’endevina? 1. La tuba. Les set diferències: Pelets de la coroneta; l’ull; l’orella;
cascabell; llaç de la sabata; botó del mig; punta de la sabata; cua del frac.

PICCOLO DIVERTIMENTO 13 (12+1)

QUI L’ENCERTE L’ENDIVINA!

Qui sóc jo? Sóc instrument de vent i
estic fet de metall. El meu nom comença
molt explosiu però acaba molt fí.  Saps cóm
m’anomene?  

__ __ __ __ __ __ __ __

Una ajudeta: Diuen que em semble a la
tuba però jo soc més menut

ANÈCDOTES MUSICALS
Guido d’Arezzo (995-1050), ha estat conside-

rat com el "pare de la música". Ell fou qui va
donar nom a les notes musicals i va idear el pen-
tagrama. Podríem dir que va tenir inspiració
divina, perquè les va traure de les síl·labes ini-
cials d’uns versos ("Ut queant laxis") dedicats a
Sant Joan Baptiste.

Ut queant laxis
Re sonare fibris
Mira gestorum
Famuli torum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Iohannes

(Trad.: ”Per a que els teus serfs puguen exal-
tar a ple pulmó les meravelles dels teus miracles
perdona la falta de llavis impurs, Sant Joan”)

Com vegeu al principi la nota DO es coneixia
com a UT. Avui sols se utilitza “ut” al idioma ale-
many i en el Cant Gregorià. La nota SI es formà
amb les inicials de Sancte Iohannes.

QUINA CANÇÒ SONA? 
Entona aquestes notes i trauràs una melodia per cantar una vegada a l’any a

cadascú dels teus amics i amigues.

CÀLCULS MUSICALS
Completa el espais buits amb les figu-

res musicals més adients

TRASLLAT DE PARAULES
Heu de col·locar aquestes paraules als llocs

corresponents per tal de fer un tauler de paraules
encreuades.

Les paraules que has de posar son:

8 lletres: CLARINET; TROMPETA; 
7 lletres: MARIMBA; 
6 lletres: TROMPA; FLAUTA; BEMOLL 
5 lletres: VIOLÍ; CAIXA; FAGOT; 
4 lletres: TUBA;OBOE;LIRA;FADO;
3 lletres: SOL; 
2 lletres: DO; RE; MI; FA; LA; SI. 


