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XXXI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA
Primer Premi i Menció d’Honor Segona Secció

EDITORIAL

Felicitats i Enhorabona !!

A

QUESTES són les dues

paraules que resumeixen l’estat d’ànim de la
gent de la Unió des de
fa uns mesos. L’èxit aconseguit al
XXXI Certamen Provincial de
Bandes de Música ha marcat tant
les relacions personals com la
dinàmica de treball dels músics i
socis, de tota l’entitat. Aquesta
revista n’és una prova manifesta.
Ens ha costat de confegir, però
ací està, a les vostres mans, palesant un sentiment de plaer,
orgull i satisfacció per la faena
ben feta i, ara també, públicament reconeguda.
Aquesta revista és especial, ja
ho hauràs notat: és més grossa,
té més pàgines i a més va acompanyada d’un pòster commemoratiu. La mateixa nit del dissabte,
en assabentar-se del triomf, la
gent ho celebrava al local social.
Entre la gent de la comissió de
revista, només una mirada era
suficient per comunicar-nos el
que portàvem dins: açò mereix
un número especial. “¿Quants
músics han tocat, 65? Doncs, 65
veus, 65 pàgines, una pàgina per
músic”. Sabíem que era massa,
però ens encaminà. Ací teniu un
bon
grapat
d’opinions.
Acompanyades d’unes fotos
també úniques: les del dinar commemoratiu, on es creà un
ambient de germanor admirable.
A més amb la magnifica novetat
del premi “No tenim rival”
(xaval!). La foto del pòster potser no és la millor (una foto ideal
tots dalt de l’escenari...), però

ens ha semblat la més oportuna i
entranyable. En paraules del president Miguel Hernández: “és on
guanyàrem el certamen!”; fent
referència a la sala García
Navarro del Palau de la Música
on férem els assaigs previs.
Esperem amb tot açò contribuir des de la nostra tasca de cronistes a deixar digns constància
d’un fet tan rellevant en la vida
de la Unió. Però no podem adormir-nos, este èxit ens posa en
situació de més treball: hem d’aconseguir l’èxit nacional (valencià, clar!). La cita és per a l’octubre. Felicitats, enhorabona i
endavant!
Malgrat que la major part de la
revista s’ocupa d’aquest afer, amb
cròniques i opinions diverses (on
cal anunciar que trobareu la signatura d’una nova col·laboradora
de la comissió de revista: Elena
Casero), malgrat això, encara
hem pogut ocupar-nos d’altres
assumptes. Cròniques d’una boda
anunciada (“¿os he dicho que me
caso?”), a poqueta nit, veu, llum...
i, sobretot una semblança de
Clara Santiró, entranyable veïna
escriptora de contes i cròniques
velles. No serà l’última vegada
que parlem d’ella. Ja us avance
que podeu visitar la seua pàgina
web: www.clarasantiro.com, un
magnífic treball impulsat pel seu
fill Tomàs.
Bé, amigues i amics, gaudiu
d’un bon estiu, i si estes pàgines
hi contribueixen, doncs benvingudes siguen.
J. Francesc Blai Duart

Entre revista i revista, com qui perd una fulla del llibre on s’escriu la vida, i sense ser tardor, ens han deixat Clara Santiró i
Demetrio Rodrigo. Al llarg de la seua vida han acompanyat i encoratjat el compromís dels seus fills i filles per un Barri i un món
millor des de la Unió. GRÀCIES A TOTS DOS.
La Junta Directiva, en nom de tota la Unió Musical l’Horta vol
donar el seu condol als familiars.
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BARRI

Sant Marcel·lí ple a vessar
20 anys de Trobada, 17 de línea en valencià

E

L passat 29 d’abril més de
15.000 persones s’aplegaren al Barri Sant Marcel·lí
per a celebrar la 20ª
Trobada d’Escoles en
Valencià. L’acte, una suma de festa i
reivindicació, transcorregué amb
absoluta normalitat per als assidus i
amb grata sorpresa per a molts veïns
i veïnes que veien com els carrers del
seu barri s’havien convertit de la nit
al matí en rius de gent jove, alegre,
viva... El carrer Pius IX era ple de
gom a gom i els nostres emblemàtics
Pi i Pa donaven la benvinguda a la
comitiva. Cercavila -encapçalada
pels gegants-, tallers, paelles
gegants, convivència i bon humor
ompliren el matí. A la vesprada, el
lliurament dels Premis Sambori
(concurs de narrativa en valencià)
d’Educació Infantil, Primària i

Secundària tingué a tothom ben
entretingut gràcies a l’àgil conducció
de l’acte per Enric Esteve i sobretot a
l’entranyable música balladora de
Paco muñoz i al ritme jove, viu, eskamós de The Skafeinats, benvolguda
jovenalla procedent, en gran part, de
la Unió Musical l’Horta, la Banda del
Barri. Entre música i lletra hi hagué
uns minuts per recordar la nostra
estimada Clara que amb tanta joia
hagués celebrat aquest esdeveniment al Barri. La seua crònica hauria marcat història, n’estic ben
segur.
Val a dir que la Unió participà
activament en la preparació de l’esdeveniment
juntament
amb
l’Associació de Veïnes i Veïns i sobretot les escoles públiques del barri i
rodalies amb les seues AMPES: CPs
Ramiro Jover, Sara Fernández,

Fausto Martínez, Padre Manjón,
Tomás de Villarroya, José Soto Micó,
Sant Àngel de la Guarda i l’IES
Joanot Martorell. La projecció del
curt “De Benetússer a Bombai: en
busca del mestre perdut” al cicle A
poqueta llum i la presència a la
Trobada amb el muntatge d’un taller
de dansà amb l’exposició de fotos del
25 aniversari i una mostra d’instruments de percussió, així com la
publicació i repartiment d’un full
informatiu sobre els objectius i seccions de la UMH foren la nostra aportació.
Tant l’entitat organitzadora,
Escola Valenciana. Federació
d’Associacions per la llengua, com
l’assemblea d’Escoles en Valencià
han valorat positivament el desenvolupament de la jornada.
Paco Blai Duart
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BANDA

III ENTRADA DE
BANDES (2007)
La III Entrada de Bandes de
Música organitzada per la delegació de Promoció Cultural de la
Junta Central Fallera va tindre lloc
el diumenge 23 de febrer.
La entrada de bandes començà
a les 13.00, encara que nosaltres ja
estavem a la Plaça de la Verge a les
12.00. La Banda de la Unió Musical
L’Horta de Sant Marcel·lí va ser la
primera a desfilar. Després la
Societat Santa Cecilia de Chelva, la
Unió Musical Godelleta, la Sociedad
Ateneo Musical del Puerto de
Valencia, la Societat Musical Santa
Cecília d’Àlcasser i, en últim lloc, el
Centro Instructivo la Ármónica de
Buñol.
Ixquérem amb un pasdoble,
dirigit pel mestre Miquel Morellá,
de la Plaça de la Verge, entràrem a
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la Plaça de la Reina i, per Sant
Vicent, a la Plaça de l’Ajuntament
on interpretàrem “El Fallero” al
costat de la resta de bandes. Va
dirigir aquesta peça el director i
compositor Ferrer Ferran. Després
dispararen una mascletà i ens
obsequiaren amb un quadre acreditatiu de la nostra presència en l’acte.

va dirigir; després la interpretació
del pasdoble “Ruben Olmos” que va
composar per al seu net, Francisco
Olmos. Amb dos estigueren presents durant l’estrena absoluta de
la obra (era la primera vegada que
s’interpretava). Posteriorment continuaren amb l’obra de Rafael
Talens, “Cançons de mare”, de tres
moviments. Acabaren amb la
marxa cristiana “Jéssica” i finalment, la marxa “València”.

CONCERT AL MERCAT
DE COLOM
Diumenge 4 de febrer de 2007.
12.00 Cercavila amenitzada amb el
pasdoble “Ragón Falez”. Durant el
concert interpretaren les següents
obres sota la batuta del mestre
Miquel Morellá: “Marcha nº 1” i
“Marxa Turca” de Mozart,
l’“Obertura 1707” del músic de la
Unió, Sergi Aparici que ell mateix

CORRECAMINOS
El diumenge 18 de febrer de
2007, amb el fred de les 9 del matí
una partició de la banda de la Uniió
Musical l´Horta amenitzà la
Marató de Correcaminos en l’encreuament del Bulevard Sud amb
Gaspar Aguilar.
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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ACTIVITATS

Boda Miguelón i Arantxa

L’

En hora bon a,
M ig u e l i
A ra nt xa .
V os de sitg em
mo l ta so rt .. .
I qu e la vida
us d on e un
ca m í ben
llarg .

Exposició Dones de la República
Dones
de la República
és una mostra
itinerant, ideada pel col·lectiu
feminista Dones de Xirivella
en Acció, per a commemorar el 75 Aniversari de la
República Espanyola. El seu
objectiu és fer conèixer la
Història de les dones i, alhora, també saber més i millor
sobre elles.
L’exposició
compren
material gràfic, fotografies,
cartells de la República i
bibliografies de 27 dones,
intel·lectuals,
polítiques,
milicianes
antifeixistes,
mestres, pintores, etc. Ha
sigut una ocasió per apropar-nos als pensaments i als
treballs de dones excel·lents
que cruelment quedaren
tallats, arran que la sort de
la Gerra Civil s’inclinara en
favor del franquisme. Dones
com les malaurades joves
“Les Tretze Roses”, educadores com Empar Navarro
Giner
o
Guillermina
Medrano, escriptores com
Carmen Conde Abellán,
il·lustres dones de lletres
EXPOSICIÓ

com Maria Moliner, filòlogues com Alejandra Soler
Gilabert,
actrius
com
Margarida Xirgu o polítiques com Margarita Nelken,
Victoria Kent o Clara
Campoamor, entre altres.
La inauguració va tenir
lloc el dia 9 de febrer de
2007 amb una magnífica
conferència sobre Mestres
de la República a càrrec de
Carme Agulló, professora
d’Història de la Comunicació
de la Universitat de València
i la cloenda va tenir lloc el 9
de març i contà amb les
paraules de Carmen García,
presidenta de Dones de
Xirivella en Acció i, per part
de la Unió Musical L’Horta,
Ximena Ortega va llegir un
poema de Gabriela Mistral
“Todas Íbamos a ser
Reinas”. També poguérem
gaudir l’actuació de les joves
Camila Moukarzel (flautista), Sara Yago (clarinet) i
Alexandra Baquero Vàzquez
(flautista).
www.donesenaccio.com
Salvador Vicent Benlloch
Gascó
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ACTIVITATS

“A POQUET A POQUE

Molta Unió
La banda
Això diuen que era una vegada un somni musical que es
va convertir en banda de música. Aquest somni va aglutinar voluntats, amistats, simpaties i sinèrgies tals que vinti-set anys després és un contenidor cultural en plena efervescència que transcendeix l’àmbit de la barriada on va
néixer.
Aquest somni va prendre vida pròpia i va tenir, vint
anys després, un lloc on somiar, alguns van somiar que
aquest local podria trencar la tendència individualista dels
temps moderns i treure de casa, de tant en tant, a la gent,
convocats per actuacions interessants. Anys més tard altre
somni musical va aportar la paraula a la música i va néixer
la coral.
A poqueta nit
Com hem vist en les pel·lícules americanes del nord,
aquests ambients de club nocturn, on els devots d’artistes
consagrats o novells convocaven a parroquians fidels, l’entusiasme dels quals enganxava a més gent. Així va sorgir al
nostre local, en les nits d’alguns divendres, solament els iniciats sabien quan, A poqueta nit, una sort d’actuacions
fantàstiques, gratuïtes i gratificants, tan bones que havien
de ser dosificades.
A poqueta veu
Les actuacions musicals van introduir la paraula en
forma de cançons i A poqueta nit va diversificar el seu format en A poqueta llum (pel·lícules, cinema-forum, etc.) i en
A poqueta veu. Una vegada cada dos mesos (aquest any en
dues ocasions), un grup d’iniciats i de neòfits, convocats
per correu electrònic, es van reunir al voltant d’una taula,
amb unes veles al centre i invocant als esperits de la narrativa, la creació personal, els contes populars, rondalles i
poesia, van riure, es van angoixar, van somiar, van aprendre i van escoltar vivències de la resta dels presents. Una
experiència que promet contar-vos en altra ocasió, però
sobretot us commine a què estigueu alerta, si us agraden
les històries, els contes, les anècdotes i el contacte humà
entranyable, apagueu la televisió un dia, solament un dia i
veniu a gaudir com quan érem menuts en la pròxima sessió
de A poqueta veu, A boqueta nit o A Clara veu. Salut.
Josep Lluís Rodrigo
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ET... A poqueta de tot”

ACTIVITATS

A POQUETA LLUM: Un curt que dóna per a molt.
El passat 29 d’abril es va celebrar al nostre barri Sant Marcel·lí la XX Trobada d’Escoles en Valencià. Amb
motiu d’aquest important esdeveniment, i dintre de la setmana cultural programada per a tal ocasió, la Unió
Musical L’Horta col·laborà especialment programant dintre del cicle “A poqueta llum” la visió d’un curt premiat
per “Escola Valenciana” com a millor producció escolar en valencià dintre dels premis Tirant 2007.
El curt, realitzat al C.P. Cristóbal Colón de Benetússer, amb títol: “De Benetússer a Bombai: en busca del mestre perdut” ha estat codirigit per Àngels Rodas, membre de la Coral l’Horta, qui va intervindre en la presentació
i posterior debat juntament amb els seus companys Josep Arbiol i Àngel Berzal.

A Poqueta Nit
TRENKT’L BRASS
Julian al bombardí (també de la UMLH), Germán a la
trompeta, Héctor a la trompeta, Adrián al trombó, José Luís a
la trompa i Xavi a la bateria ens feren passar una estona agradable amb la seua musica, el dia 26 de gener de 2007.
Ens oferiren des de temes clàssics, Water Music of
Haendel o el Vals nº 2 de Shostakovich fins a temes més
actuals com My Way de Sinatra o la Cantina de John
Williams.
EXCURSIONS
Dissabte, 10 de febrer de 2007. Ximo Estal i Carles
Hernàndez, amb la paraula de Julio Souto ens oferiren un concert prou personal i suggerible. Es tractava d’un
viatge musical en el qual Carles interpretà a Bach a la marinba o, de la mà de Ximo coneguérem els distints timbres de la flauta, dels més estridents als més càlids, però també en feren, de duets i, per últim, poguérem gaudir
dels texts de Julio abrigat per la música de Ximo i de Carles.
Salvador Vicent Benlloch Gascó
Fons: www.barriosanmarcelino.es
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LA BANDA...

A

la fi de 2006 es va prendre la decisió de presentar a la Banda al XXXI
Certamen Provincial de
Bandes de Música, dins de la
Segona Secció.
Seria, per tant, la segona vegada que la banda acceptava un
repte d’aquesta categoria. La primera vegada, en l’any 2000, dins
de la Tercera Secció i ara en una
categoria superior. Senyal de l’innegable progrés musical de la
banda.
A partir de l’assumpció d’aquesta nova aventura, director i
músics comencen un esgotador
treball que, com l’anterior ocasió,
podia donar molt bons fruits.
L’obra
obligada
era
Contestania Ibèrica de José
Vicente Egea Insa, un jove compositor nascut en 1961 a
Cocentaina. Graduat en trompeta,
composició i direcció coral i
orquestra, actualment exerceix de
director de la Banda Municipal de
Pamplona.
Contestania Ibèrica és el tribut
que el compositor li dedica a la cultura d’un dels pobles, l’ibèric, que
es va assentar en el territori que
actualment ocupa la província
d’Alacant, entre el riu Segura i el
Xúquer i que es va estendre per
l’interior cap a Almansa.
Com obra de lliure elecció s’escull La música de les esferes de
Philip Sparke que ja s’havia
interpretat en el concert de Nadal.
Una obra de difícil execució que
cal perfeccionar per al certamen.
I el director i els músics, amb el
suport total de la directiva, familiars i amics es posen mans a l’obra. Comencen els assaigs.
Primeres lectures de la partitura
en aquest poliesportiu que sembla
estar situat en la fi del món.
Alguns dies feia molt fred però allí
estaven, un dia darrere un altre,
enfundats en els abrics, embolicats amb les bufandes, esternudant però seguint les indicacions
del mestre Miquel Morellà que
també estava una mica fresquet.
Els assaigs van parar, com era
normal, els dies de Falles però a la
setmana següent es van repren-
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El Certamen: a
Segueixen els assaigs
per corda i els assaigs
generals. Un dia després
d’un altre fins que la
partitura comença a
fer-se pesada. Però no hi
ha
més
remei.
Sorgeixen
alguns
moments de frustració.
“Això no va a eixir”,
“Falta molt perquè sone
bé”....
Hores de somni, cansament.
Refredats,

dre amb més energia
fins que arribara la setmana de Pasqua. Uns
dies, en el local de la
Falla per a assajar per
cordes. Uns altres,
assaig general en el
poliesportiu. I si aquest
estava ocupat amb esdeveniments esportius,
assaig a l’aire lliure. No
passa res, a més de
bufanda, ens posem
gorra i guants. I si l’insabsències. I abril s’acosta. La primera prova de
foc va tindre lloc a
Benifaió. La banda va
interpretar les obres
amb les quals es presentava al certamen. A
pesar de tots els problemes i dificultats amb les
quals s’enfronta cada
dia a l’assajar, el concert va sonar bé. Encara
quedaven moltes coses
que millorar, per destrument es refreda, li
posem una manteta.
Però els assaigs han de
continuar.
Anem al compàs cent
vint-i-tres … u, dos, tres,
diu el mestre. O anem de
nou al compàs setantacinc. Entrem una corxera abans. Una vegada
més. I es repeteix una
vegada o dues, o tres, o
les que facen falta fins
que sone com ha de ser.

notícies musicals

abans i després

comptat, però crec que tots
van ser conscients que, encara que quedava treball per fer,
es podia aconseguir.
La següent prova va ser el
dia de San Vicent.
Al matí assaig a l’aire lliure, a ple sol, coberts amb
gorres i lluitant contra les
mosques que, atretes per la
bona música, venien a donar
la seua opinió. Després menjar per als músics, preparada
pels pares i socis que mai
fallen. I a la vesprada al pati

del col·legi, concert preparatori davant el certamen.
El programa va ser variat.
Ariadna,
Primera
part:
Contestania Ibèrica i la
Música de les Esferes. Uns
minuts de descans. Segona
part: Ariadna, Contestania
Ibèrica i la Música de les
Esferes.
Perdó, Ha dit vostè variat?
Sí, perquè la primera part va
servir per a temperar els nervis, per a aplacar la por escè-

...EN CERTAMEN

nica i perquè
la segona part
millorara
amb escreix
l’execució de
les obres. Les
oïdes
crítiques, proveïts
del guió de les
obres, assegudes entre el
públic, escoltant i llegint,
pendents del

més mínima
fallada en la
interpretació
per a, després, comentar-li-les
al
m e s t r e
Morellà. Una
ajuda inestimable perquè
la
banda
millore
la
qualitat.
La setmana prèvia al

Certamen va ser una bogeria.
Assaig diari. Tots, sense
excepció, bolcats en superarse dia a dia, confiant en les
seues possibilitats, en el treball ja fet i en el seu director.
Els assaigs en el Palau, emparats per la directiva de la
Banda, pels familiars i amics
es van fer més suportables,
sense perdre ni un sol instant
el bon ambient que es respirava entre tots. Una cosa que va
cridar l’atenció de molta
gent. I el temps sense sentir-

lo, ens va dur fins al dissabte
21 d’Abril: Dia de la bogeria
col·lectiva.
“En la música tots els
sentiments tornen al seu
estat pur i el món no és sinó
música
feta
realitat.”
(Arthur Schopenhauer)
“La música és la voluptuositat de la imaginació”
(Eugène Delacroix)
Elena Casero
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LA BANDA...

E

Un concert inoblidable:
la Banda té la paraula

N aquesta publicació en la que el certamen cobra protagonisme, la Comissió de la Revista valoràrem que era molt important que la Banda, que ens va regalar molt bona música i un moment inoblidable, també tinguera la paraula. Els ho proposàrem a les i als músics d’aquesta manera:
El certamen és un camí llarg..., pensa en les partitures, en la teua corda, en els assaigs en el barri,
en els assaigs al Palau, en els concerts previs, pensa en les dificultats, en la il·lusió, en el cansament, en l’emoció,
en el concert del Palau!, en la celebració... Tal vegada massa coses per a rescatar una experiència, un record...,
però pensa que l’objectiu d’aquesta entrevista col·lectiva no és que tu digues tot, o allò més important, sinó que a
mode d’un concert, de la suma de les breus aportacions de tots i totes, puguem llegir una idea aproximada d’un
camí intens, que és la preparació i realització d’un certamen.
I aquestes (ordenades alfabèticament) són les aportacions que hem rebut al termini de tancar l’edició
de la revista:
Jesús A. Álvaro
Sánchez (Saxo)
El cas és que una
vegada vam acabar de
tocar ens anàrem a
sopar a un “bareto”
prop del Palau. Jugava
el Madrid-València i
anàvem perdent 1-0.
Acabàrem de sopar i
abans de la mitja part
començàrem el camí de
tornada per a veure els
premis. De conya, algú
va dir “us imagineu que
no hi arribem?” “Què va, anem
sobrats”... En arribar al Palau, no hi
havia ningú, i la gent de dins anava
corrent d’ací cap allà, així que

començàrem a córrer nosaltres
també. Provàrem d’entrar per la
primera porta que trobàrem, però
estava plena de gent, així que entràrem per la del costat, la central de

la platea. Arribàrem justets per a
sentir allò de “1er Premi i Menció
d’Honor per a la UMH de Sant
Marcel·lí” i tot foren bots, abraçades
i crits. Us imagineu que no haguérem arribat?
Lucía Andreu Casero
(Saxo Tenor)
Quan acabes de tocar
les teues notes, buida en el
teu interior, en eixe
moment baixes les escales,
una abraçada que ve d’un
company/a, i la teua reacció és tirar-te a plorar d’alegria, de descans i un sol
pensament en el teu interior: “un bon treball”.
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Laura Antón Lerma
(Clarinet)
Certamen, uff! Tantes coses a
dir… les sensacions davant un
jurat, un públic, els teus companys,
i el teu director, són especials,
estranyes, úniques… El teu cap, el
teu cor, el teu cos, sols està pendent
de la música. Quan acabes et plenes, sures, t’emociones… I no penses en un premi amb un valor
material, simplement haver pogut
tocar i tindre eixa sensació de
satisfacció és la teua recompensa.

...EN CERTAMEN

Andreu Blai Herrero
(Flauta)
Del certamen m’agrada recordar, quasi més que la gratificació
d’haver guanyat el Certamen (que
també fou molt forta), els llaços
d’amistat que es crearen i ens uniren en eixes nits llargues d’assaigs
tant al barri con al Palau.
Me’n recorde també de la eufòria que dúiem damunt la nit del
certamen, quan ja tornàrem al
barri. Pareixia que havíem guanyat un mundial de futbol o alguna
cosa pareguda. Tot i així, jo encara

no acabava de creure-m’ho... Tot
l’esforç... havia valgut la pena.
Puri Collado Úbeda
(Clarinet)
Després de pujar a dos certàmens
puc afirmar que : “Un certamen
implica esforç, dedicació, implicació,
esgotament..., però la millor recompensa és la satisfacció que sents al
tocar amb els teus companys i veure
com gaudeixen ells i el públic. A més,
quan estàs en l’escenari, la resta del
món desapareix, i allò únic que queda
és la passió per la música”.
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Enric Cuenca Yxeres
(Saxo)
Un record que mai oblidaré: El
moment en el que s’anunciava que
la Banda havia guanyat el primer
premi amb menció d’honor. En un
instant, la tensió dels mesos anteriors, l’estudi, l’esforç, el cansament, etc. Es transformen en un
sentiment d’alegria irrepetible.
Ximo Estal Herrero (Flauta)
La millor Banda per al millor
barri! Eixe és el meu sentiment, i
s’ha demostrat que un bon equip és
un equip imparable. Som un bon
equip perquè hem treballat per
ser-ho, igual que l’Asso (AAVV)
treballa perquè tinguem aquest
barri. No hem d’oblidar d’on
venim, però tampoc cap on volem
anar. I és ahí on aquesta Banda no
té límit. ANEM SEMPRE CAP
AVANT!
Jesús García Lorenzo
(Clarinet)
Cinc moments claus: els
assaigs, l’esforç d’estudiar en
temps rècord. L’espera a l’escala
d’eixida a l’escenari, minuts que
tan llargs es feren eterns. La concentració, la partitura, el director i
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res més. El baixó d’adrenalina a
l’acabar... i l’explosió de l’èxit.
MIGUEL HERNÁNDEZ
(PRESIDENT DE LA UNIÓ)
GRÀCIES A TOTS PER L’ESFORÇ QUE HA POGUT PERMETRE
QUE HÀGEM VISCUT UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE. AL CONCERT D’AQUEST CERTAMEN LA
BANDA VA SONAR DE FORMA
EXCEL·LENT, I AIXÒ ÉS PRODUCTE DE LA SUMA DE MOLTES
COSES: DE LA MÚSICA QUE SONÀ,
DE LA DIRECCIÓ, DELS ASSAIGS,
DE CADASCÚ DELS MÚSICS,
DELS SEUS FAMILIARS, DE LES
PERSONES QUE ORGANITZAREN
LA INFRAESTRUCTURA... I DE LA
MÀGIA D’EIXA SUMA, QUE TINGUÉ COM A RESULTANT UN CONCERT INCREÏBLE, REMATAT PER
UN PRIMER PREMI AMB MENCIÓ
D’HONOR. GRÀCIES A TOTES I
TOTS, I RECORDEM QUE EL QUE
VAL LA PENA, NO ÉS SOLS EL
PREMI, SINÓ EL CAMÍ QUE L’HA
FET POSSIBLE.
Carles Hernàndez i Coscollà
(Percussió)
En la meua opinió la Banda va
jugar un partit musical que va

començar amb el tuti d’Ariadna i
quan Jonàs va acabar el solo la
gent ja sabia que havíem guanyat.
Després vam marcar 10 gols més
amb la resta de La Música de las
Esferes. L’ estratègia va ser fer un
esforç proporcionat a la il·lusió que
hi havia. Ara amb paciència recuperem la il·lusió si volem tornar a
guanyar.
Héctor Herráiz Muñoz
(Trompa)
Jo crec que allò que ha propiciat que guanyàrem, i que ens ha
fet especials com a Banda és la
gran relació d’amistat entre les i
els músics, que ens motiva per a,
entre tots, dur a terme el treball
que ens permet aconseguir els nostres objectius, i celebrar tots junts
l’èxit. Resumint, que “som una
pinya”.
Félix Marcos Hillera
(Trompeta)
Què bonic tot això que estic i
estem vivint en la Unió, una menció d’honor a estes altures de la
meua vida de banda, després de 27
anys en ella, és molt fort per al cos.
Jo no em feia la idea com podíem
aguantar eixe esforç tan intens.

notícies musicals

Des de demanar vacances avançades, parlar amb la família i director, convèncer-me de què això sí
que era fiable per les sensacions
que estava vivint, passí dia darrere dia molt gustosament, “l’harmonia que s’havia creat era massa”. A
banda, no volia tancar sense estar
també orgullós de les persones que
han estat ahí un dia i un altre dia,
i que han sigut un recolzament
total: la meua família, la de
Morellà, amics, pares, comissió de
la Banda…

...EN CERTAMEN

Enrique Mongay Castellanos
(Fiscorn)
Al principi de tot el procés pensava que era molt difícil que ho
férem bé. Veia l’obra molt difícil i
no semblava que ens poguera eixir
com calia en un certamen. Aquesta
sensació va anar canviant l’últim
mes, i fonamentalment quan
començaren els assaigs en el
Palau. Abans del certamen ja estava convençut que el treball s’havia
fet bé. Sabia que anàvem a guanyar.

Rafa Montesinos Rita
(Clarinet)
Nits amb dos experiències diferents: abans del certamen, insomnis d’assaigs rememorant la música de les obres. Després del certamen, nits en què la gran satisfacció
del que hem aconseguit no deixa
dormir.
Remarcar la importància del
treball en equip (tots els músics ,
músiques, i el director). L’esforç
realitzat pels components del grup
(equip) que ens ha fet créixer
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musicalment i ens uneix més
estretament.
Tota aquesta situació a la que
hem arribat és gràcies al macroequip format per : directius de la
banda, pares i mares de músics
implicats en l’assumpte; professors de l’escola d’educands; recolzament de simpatitzants; director
de la Banda i família; i tots els que
d’alguna manera han ajudat a que
fora possible. GRÀCIES!
MIGUEL MORELLÀ ASINS:
DIRECTOR
SENC UN GRAN AGRAÏMENT
A TOT L’ESFORÇ QUE ES VA FER
EN TOTS ELS SENTITS: ELS
MÚSICS, L’ORGANITZACIÓ DE
TOT EL PROCÉS… VAIG SENTIR
LA COL·LABORACIÓ DE MOLTES
PERSONES, TENIA LA CASA
PLENA DE NOTETES DE LA MEUA
FILLA, DEL MEU FILL, D’AMICS
QUE VENIEN A ESCOLTAR-NOS…
QUE SI CUIDA TAL COMPÀS, QUE
SI ATENCIÓ EN TAL ALTRE… PROCURAVA ESCOLTAR A TOTS, AJUDAR
A
MILLORAR
CADA
DETALL… I AL PRINCIPI NO M’HO
ACABAVA DE CREURE QUAN EM
DEIEN: LA BANDA SONA MOLT
BÉ!
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POC A POC JO TAMBÉ FORMAVA PART DE QUI HO DEIA… NO
VULL NI IMAGINAR SI DISPOSÀREM D’UN BON LOCAL PER ASSAJAR I ESCOLTAR-NOS EN ELS
CONCERTS!.
L’EMOCIÓ QUAN TOTS SENTÍREM QUE ENS HAVIEN CONCEDIT
LA MENCIÓ D’HONOR VA SER
INCREÏBLE, I ERA MERESCUDA…
I NO SOLS PER LA MÚSICA QUE
FÉREM QUE, EVIDENTMENT, VA
SER LA PROVOCADORA DEL
PREMI… TAMBÉ SI HAGUERA
HAGUT UN MEMBRE ESPIA DEL
TRIBUNAL ENS L’HAGUEREN
DONAT PEL BON AMBIENT DE
RELACIÓ QUE COMPARTIM I QUE
VA SER OBSERVAT PER MOLTES
PERSONES QUE VINGUEREN ALS
ASSAIGS I, FINS I TOT, QUE PRESENCIAREN LA CELEBRACIÓ.
SINCERAMENT GRÀCIES A
TOTS I A TOTES!
QUÈ BEN PARITS QUE ESTEU!
Ricardo Morote Segura
(Clarinet)
Sincerament, el millor moment
que he viscut, ha sigut en el penúltim moviment de Music of the
Spheres, mai en la meu vida m’ha-

via emocionat tant, ni havia gaudit
tant de la música.
Laura Navalón Ondoño
(clarinet)
Guanyar el certamen ha sigut
una experiència nova per a mi, ja
que ha sigut el primer en què participe, però no serà l’últim.
Veure el treball en equip i veure
com creixem com a Banda, és una
gran satisfacció i un sentiment que
no es pot descriure amb paraules.
Crec que açò ens ha unit més a tots
i espere que continuem així d’units
per molt de temps.
Luis Navas del Fresno.
(Trompeta)
Recorde que arribí al barri amb
8 anys, amb la qual cosa vol dir que
he passat tota la meua joventut en
ell.
Ara visc en la Creu Coberta,
però continue dient que sóc de
Sant Marcel·lí.
Amb 50 anys comencí a aprendre solfeig, i al cap d’uns anys,
estant un poc a disgust on estava,
parlí amb uns amics que ara són
companys de La Unió Musical
L’Horta, i em comentaren d’apuntar-me amb ells. Em vaig adreçar a
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Morellà i em digué... “Has dut la
trompeta?”, jo li vaig contestar
que sí, i sols em digué: “puix
comença ja!”. Des d’ací vull donarli les gràcies per donar-me aquesta
oportunitat.
Conte tot açò perquè en un
principi no tocava en el certamen,
donat que sols necessitaven 6
trompetes, però com anava a tots
els assaigs, i no vaig faltar a cap,
doncs l’últim, quan li comentí al
director de no anar més per a no
molestar, quina va ser la meua sor-
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presa al dir-me que contava amb
mi per al certamen. Jo em vaig
emocionar molt i li vaig donar les
gràcies.
Per a mi, tocar en el Palau de la
Música amb 60 anys, ha sigut una
de les majors satisfaccions de la
meua vida, a més d’haver-me
resultat impensable quan comencí
fa deu anys a tocar un instrument:
la trompeta.
Moltes Gràcies a Morellà, a
Javi, a Jose Luís, i a tots els meus
companys, i per suposat, també a la

meua família, que em recolza i m’anima. Moltes gràcies!
Juan Pechuán Ramírez
(Oboè)
Per a mi el certamen ha sigut
una vella experiència (ja que l’anterior certamen va ser fa 7 anys)
que he tornat a reviure. Però no la
considere un bot en-darrere, sinó
un gran pas cap a davant. La
Banda mai havia sonat així.
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Elena Pechuán Ramírez (fagot)
Un somni: Des que vam elegir
l’obra fins que vam pujar al palau
han hagut moments que, personalment, no pense oblidar. Que la
NOSTRA Banda sonara d’una
manera tan espectacular encara
em fica els pels de punta. A qui no
li va caure un llagrimeta quan
estàvem dalt, tocant?
Brenda Puig Platero (Saxo)
Gràcies al certamen he pogut
experimentar gran quantitat de
sensacions que m’han omplert
moltíssim com a músic i persona.
Recorde els nervis per equivocarnos en els últims assaigs, l’espera
abans de que ens tocara pujar, la
por per oblidar-nos d’alguna cosa...
Però, sobretot, em quede amb les
immenses ganes de plorar que vaig
sentir quan terminàrem i les
abraçades amb els meus companys, tant abans com després de
saber el resultat... Va ser una
experiència inoblidable i impressionant!!
Joan Andreu Quiles i Rodas
(Percussió)
Quedaven pocs minuts per a
començar a tocar les obres del cer-
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tamen, els nervis es trobaven a
flor de pell i tota la percussió ens
miràvem amb cara d’ànims per a
intentar passar de la millor forma
possible aquell moment tan especial. Havien sigut molts els
esforços dipositats i ara era el
moment de demostrar el que valíem. Tocàrem com mai ho havíem
fet, la Banda sonà a glòria i una
vegada feta la nostra faena tocava
esperar el veredicte final. A cada
segon que passava els nervis anaven pujant, ja quedava menys per
a saber el guanyador. Quan ja no
podíem estar mes nerviosos digueren els premis: segon, segon, primer…., primer i…. Guanyadors!!!
S’alçàrem i començàrem a cridar i
a felicitar-nos, era moment d’alliberar tota la tensió acumulada en
els darrers dies. Ho havien aconseguit! Definitivament som els
millors!
Carlos Ramírez Chiner
(Saxo alt)
Com a músic, he descobert la
quantitat d’emocions que pot ocultar aquest concurs. Hi ha infinits
moments que seran difícils d’oblidar, com el rostre plorós d’una
xica de la Banda, asseguda en el

públic, a l’acabar l’actuació. Però
sobretot, estic orgullós de pertànyer a aquesta gran família.
Simplement, una experiència inoblidable.
Juan Vicente Ruíz Carrasco
(Tuba)
No m’agraden els certàmens:
Els resultats duen a engany i no
són objectius. No participen totes
les Bandes possibles (en aquest
cas, érem els millors de cinc
Bandes), ni totes les Bandes competeixen amb les mateixes infraestructures, ni relacions, etc..., per
tant, tampoc es tenen les mateixes
oportunitats. Els certàmens són
competitius, importen més els premis que el treball, l’esforç, etc. Per
un altre costat, si la data és immediata posterior a un període de
vacances (cas de l’últim), la intensificació d’assaigs arrastra no sols
al músic, sinó a tots el del seu voltant. Guanyar-lo t’obliga a participar en altre.
També sé que n’hi ha coses
positives: el nivell musical del conjunt i d’alguns músics en particular, augmenta encara que sols siga
pel nombre d’hores d’assaig.
També augmenta el temps de con-
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vivència entre la gent implicada.
Et paguen una “pasta”. També el
conjunt Banda/Entitat és més
conegut en certs entorns.
Alguns, o tal vegada tots
aquests beneficis també es poden
aconseguir sense necessitat d’anar a un certamen.
Jose Luís Vallés Pardo
(Bombardí)
Pensava que el moment més
bonic havia sigut el sentiment de
companyerisme i de creixement
personal viscut als assaigs, o les

...EN CERTAMEN

llàgrimes de tensió continguda i
treball ben fet de després de tocar,
o les d’eufòria una vegada havíem
guanyat, o les mostres d’estima de
la nostra gent... Però el més bonic
ha sigut avui, 14 de maig, ja després de 3 setmanes, que un estudiant de matemàtiques, en
veure’m amb la samarreta de la
Unió per la Facultat, m’ha dit:
Felicitats!
Andreu Yébenes Hidalgo
(Trompeta)
A mi personalment m’ha agra-

dat molt com d’unida està la Banda
i els camins que teníem, i vam
guanyar pel coratge que li donava
a tota la banda perdre després
d’haver dit i fet tantes coses.
Moltes gràcies a la Banda pel
plaer que regalà en l’actuació del
certamen! Moltes gràcies per
aquell concert inoblidable!
MOLTES
GRÀCIES
PER
AQUEST CONCERT DE PARAULES!
Inma Coscollà Girona
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O sé si a aquestes altures
hi haurà algú que no ho
sàpiga el GRANS QUE
JA EREU I EL GRANS
QUE SOU.
Haureu d’estar assaborint
aquest merescut premi. Com m’agradaria estar en la vostra pell! No
m’estranyaria que algú pensara
que estaven bojos, referint-me a
aquell grapat de jóvens entusiastes
quan decidiren crear el que avui és
La Unió Musical L’Horta de Sant
Marcel·lí. Bojos quan decideixen
assajar i dedicar-se a la música
més hores de les que poden.

Bojos perquè els ixen callositats
en els dits, ferides als llavis, es
maregen de tant i tant bufar, pateixen dolors per la postura, d’articulacions, musculars... intentant-ho

D’

una i altra vegada fins que eixa
nota ix quasi perfecta, fins que és
perfecta.
Bojos intentant convèncer a tot
un barri que apunten els seus fills a

les seues primeres classes de música, arrossegant així a fills i pares.
Bojos buscant diners d’on no
n’hi ha, per a poder subvencionar
un LOCAL SOCIAL.
Bojos per la música.
Les GRÀCIES vos les haurem
de donar nosaltres per contagiarnos eixa bogeria i que en aquesta
foto s’haja fet patent.
GRÀCIES per com sou de grans i
per com ens esteu fent de grans amb
la vostra bogeria, i per favor seguiu
així perquè cada vegada estic més
convençut que ha d’haver alguna
cosa extraordinària en la bogeria que
sols els bojos coneixen.
ENHORABONA!

Emocionantíssim

ACÍ molts anys,
quan alguna persona escriga una història de la Unió
Musical
L’Horta
haurà de donar notícia indefugiblement del premi que
obtingué el 21 d’abril de 2007. I
podrà emprar per a la seua crònica
diversos documents: la convocatòria del certamen, el programa de
mà, les partitures de les peces
interpretades, les cròniques periodístiques i, fins i tot, la gravació
audiovisual del concert. En cap d’aquests documents, però, quedarà
constància –i per això cal dir-ho
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Que grans sóu

Raúl J. Sales

notícies musicals

ací–, de la intensíssima emoció que
desencadenà el concert. Molt diferent de la joia que va produir el
guardó i més relacionada amb l’esperit de la música, si és que això
existeix. La interpretació deixà als
músics de la banda i a les persones
assistents profundament commoguts, tant com no es recordava en
cap altre concert. L’intens aplaudiment no aconseguí esmorteir
aquesta peculiar atmosfera, un
corrent de sentiment que plenà la
sala. Explicar les emocions és difícil i potser resulte absurd, però val
la pena dedicar algunes ratlles, si
més no perquè les puguen aprofitar els futurs cronistes. El lògic
alliberament de la tensió acumulada per la importància del certamen
en concloure les peces, no fou l’únic factor. Ni tampoc el fet que la
interpretació havia superat les
expectatives de qualitat de músics
i públic. N’hi hagueren més elements. Tant la peça obligatòria
com les obres perfectament escollides predisposaren l’ambient, per-
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què foren interpretades amb un
ritme fluït, però seré, que va permetre una integració perfecta
entre solistes i banda, allunyat de
qualsevol virtuosisme individualista (el que va estar convenientment
subratllat pel director, fent que
saludara tota la banda conjuntament després de cada interpretació). Cal fer esment també que al
temps entre peça i peça no es va
trencar l’atmosfera que anava creant-se. L’afinament o l’intent del
director de falcar el seu cadafal
foren esdeveniments circumstancials que no dispersaren l’èter psicològic que envaïa la sala, sinó tot
el contrari, aportaren serenitat. La
banda hauria de prendre nota del
fet que el temps entre les obres és,
tant per als músics com per al
públic, una delicada transició entre
estats d’ànim i que no s’hauria d’interrompre, com passa freqüentment als concerts, amb lliuraments, agraïments o informació
contingent. Al Palau passà el contrari: una imperceptible boira d’e-

moció anava davallant sobre la
sala; ningú no gosava dispersar-la
i, a la fi, l’emoció es podia tallar
amb un ganivet. Els cronistes faran
la història del guardó, però els que
hi érem ja guanyàrem un altre
premi. Emocionantíssima, la interpretació.
Francesc Jesús Hernàndez i Dobon

Impressions d’un espectador

IES després de la celebració del Certamen de
Bandes de Música,
determinades emocions
segueixen perdurant en
el nostre ànim perquè, de tan grates, la nostra
ment es nega a
oblidar-les. Això
és el que ens va
ocórrer a molts
dels
espectadors que vam
tenir el plaer
d’estar en el
Palau assistint
al concert de la
Banda de la
Unió.
En el subconscient
de
tots, inclosos els
músics, estava
la creença que
la banda podia fer un gran paper. I,
encara que ningú ho volgués
reconèixer en veu alta, teníem la
certesa que es podia guanyar. I

aquesta fe en els nostres músics i
director surava en l’ambient de la
Sala Iturbi. Després de la col·locació dels faristols, les cadires, les
carpetes dels músics, després que
el piano caminés d’un costat a l’al-

tre de l’escenari, d’esquerra a
dreta fins que va trobar la seva ubicació ideal, que els percussionistes
adequaren l’instrumental a l’espai

que els corresponia, que la banda
va estar perfectament afinada i
presentada, els espectadors i
seguidors de la Banda vam contenir la respiració.
Immediatament després, el
mestre Morellà
va eixir a l’escenari, va pujar a
la
inestable
estrada
(una
mica deteriorada, per cert, com
molts
altres
detalls de l’escenari) i allí va
ballar un suau
vals abans de
donar començament al concert i,
amb aquesta suavitat que sembla
caracteritzar-lo,
va alçar la batuta
i van començar a sonar els primers
compassos del pasdoble Ariadna. I
a l’escoltar com sonava la banda
començàrem a creure, no en els
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miracles, sinó en el fruit d’un treball ben fet.
Els primers aplaudiments. Els
nervis. El mestre que no vol seguir
ballant sobre l’estrada. Que es
baixa. Abans de començar a dirigir
havia posat un paperet en un dels
cantons de l’estrada, però que no
semblava donar resultat: seguia
estant incòmode. No passa res, per
a això estan els enginyers del
Palau. S’acosta un d’ells, trau el
paperet que el mestre havia
col·locat i posa una falca al lloc on,
segurament, la posa en cada concert. Aplaudiments a l’enginyer.
Contenim de nou la respiració.
El jurat, amb greu semblant, obri el
guió de Contestània Ibèrica. Ha
arribat el moment.
Es van a posar en
escena
aquests
catorze minuts que
els músics i el
director han assajat
i
estudiat
durant hores i
hores. Tots concentrats amb la vista
posada en el mestre
Morellà, tots i
cadascun dels components de la banda
pendents de cada
moviment de la
batuta, de cada
gest, mirant amb
un ull la partitura i
amb l’altre al director.
I comencen a
desgranar-se les
notes. La música
fluïx com les ones,
Els pianos, suaus,
acariciant el sòl de
l’escenari, en el seu
just nivell, els forts
continguts, cap instrument
per
damunt dels altres
excepte quan els
c o r r e s p o n .
L’orquestra, perdó,
la banda, és una
amalgama de sons
que es compensen
uns amb uns altres,
s’escolta el colorit
de cada corda d’instruments.
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Els músics segueixen el moviment de la batuta del mestre per
als complicats canvis de compàs,
impressiona el cant coral (el millor
de tots), una sola veu que recorda
els cants ancestrals dels guerrers
abans de la batalla, com un rés als
déus per a propiciar la bona fortuna, els percussionistes d’un costat
a un altre però sabent a cada
moment on han d’estar i els solistes rematant amb la seua extraordinària interpretació el que la
banda ens està regalant.
Catorze minuts i el Palau rebenta en aplaudiments. Però segueix
la contenció dels sentiments, la
intensitat elèctrica que incendia
d’emoció la sala. Queda l’altra obra.

La Música de les Esferes. Una
difícil però bella composició en la
qual l’Univers es crea a través de la
música. S’inicia amb el so del vent,
al lluny, un pianísimo que acaricia
l’escenari fent-li el llit a la trompa.
Centenars d’ulls i d’oïdes pendents
de Jonàs. I Jonàs comença a tocar
i la música es transforma en
somni. La resta dels músics somrients per la seua interpretació,
continuen l’obra. Dos membres del
jurat tanquen el guió, es relaxen, i
es deixen dur a l’univers a cavall
de la música. És això bo? Ens preguntem amb la mirada.
Apoteòsic final de La Música de
les Esferes. Això no és una banda, és
tota una orquestra! I ja. Ja no ens
para
ningú.
Aplaudim com possessos, deixem que
l’emoció isca i
inunde la sala i
correm cap a l’eixida a recollir als
nostres
músics
que ixen esgotats,
plorant del nerviosisme, descorbatats i descamisats
però amb l’alegria
d’haver tocat molt
bé, amb la convicció que el treball
d’aquests mesos
ha valgut la pena.
Els
espectadors, després de
relaxar-nos també
un poc, que falta
ens feia, tornem a
la sala a escoltar
les dues bandes
restants que, evidentment,
fem
amb sentit crític.
A les nostres
esquenes, assegudes en l’última fila
tres iaies d’una
banda
contrincant, emocionades
per escoltar als
seus néts, criden
la nostra atenció i
ens diuen: “La vostra banda ens ha
enamorat”. Hi ha
millor comentari?
Elena Casero
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LARA va viure una
vida de plenitud. El seu
cos de formes arrodonides donava bona mostra d’eixa magnitud. Però, com
havia arribat a obtenir eixa anatomia?
Observem la mà esquerra. Amb
delicadesa acarona la
mà dreta amb la que
escrivia els contes que
tots i totes hem gaudit
llegint: El gripau, Els dos
gegants
de
St.
Marcel·lí..., i tot això ja
publicat i reconegut pels
seus lectors. Amb satisfacció pensa en les obres
que la imaginació li dictarà a la mà: Granet de
blat, Feliu i els templaris, Carmeta...
Observem al rostre
el seu somriure de
satisfacció. Ha estat a
l’hospital dedicant llibres als malalts de la
planta 10. Quina alegria tan gran, repartint llibres, carícies i
esperança als qui
estan com ella amb
una malaltia greu.
- Tindré una malaltia d’amor a l’espècie
humana? Deu meu!
Quant més en repartisc més me’n creix.
Mirem el pit. Quatre fills ha
tingut. Dos fills i dues filles. Tots
ben alletats, tots ben devanits,
tots ben satisfets.
I els que s’han apuntat després, ja majorets, tots a dins del
cor.
- Veniu fills meus, néts i nétes,
amics dels meus fills. Per a totes i
tots tinc un trosset de cor.
El càmera la va fotografiar pel
frontal dret, fet que dissimula el
major desenvolupament del costat esquerrà, on tenia el cor i la
seua sensibilitat social. Va participar en les lluites del barri per
aconseguir coses elementals:
semàfors, carrers asfaltats,

BARRI/PERSONES

Clara Santiró
ambulatori, parc...Va escriure El
gripau pensant en el parc desitjat
pels veïns del barri. Els dos
gegants de St. Marcel·lí per protegir uns arbres. 1 013 per donar
humanitat a metges i malats d’un
hospital. Tha-ron-xina per a deixar constància dels seus valors

(ara es pot llegir en clau testamentària): records, fantasia,
amor per la nostra llengua i cultura, respecte a cultures, religions i
països, amistat, tolerància...
- No t’oblides dels xiquets i
xiquetes dels col·legis del barri i,
els de la catequesi. A tots els que
m’han volgut escoltar els hi he
contat contes o la història del
barri o el que han volgut.
Clara, amb pas pausat i somriure per targeta de presentació,
anava a les escoles on ràpidament
se li acostaven una bandada de
menuts: - Clara, Clara!
Paraules bondadoses, històries
i caramels. Els millors regals per

als infants. Mai deia que no a una
telefonada reclamant-la a l’escola.
La seua fisonomia, com veiem
a la foto, era el resultat d’una germinació de llavors, culminats en
fruits. Una mostra evolucionada
de l’espècie humana. Un espill on
mirar-nos.
TEXT LLEGIT EL
DIA DEL SEU SOTERRAMENT
Clara Santiró - 15
març 2007
Clara Santiró tenia
un cor tan gran que hi
cabíem tots. A cadascú
ens donà la ració suficient per a que ens
sentirem ben alimentats. Gaudia d’una
hipertròfia de cor, que
no era cap malaltia,
sinó un creixement
ininterromput de la
capacitat de voler.
Com a persona equilibrada va viure el més
alt sentit de la vida:
estimar i ser estimada.
Eixe afecte rebut de
Clara, que hem gaudit
les persones que hem
estat a prop d’ella, en
cap cas ha de ser
motiu de gelosia familiar, més bé al contrari,
la nostra tornada d’afectes abraça a tots els qui formeu
la seua família, encara que hàgem
tingut un contacte breu.
En el seu cel, de segur que ja es
troba envoltada de xiquets i
xiquetes i els haurà contat Els dos
gegants de St. Marcel·lí o Tha-ronXina, també buscarà editor per
les obres que es quedaren al
calaix i prepararà la seua ploma
per a les noves obres que duu en el
cap. Ací al nostre barri plantà un
jardí amb llavors d’estima que, de
fa uns anys, han anat germinant i
avui, tots i totes, ens el mirem
amb satisfacció.
Gràcies Clara
Toni Francés
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N dinarot
com aquell
era de justícia després
de l’èxit aconseguit en
el Certamen. Conxa
Bermell i Ximena
Ortega s’arremangaren les mànegues i
organitzaren una magnífica festa. Dies abans
havien estat superatrafegades completant
les llistes de la gent
que anava. No era una
tasca fàcil perquè, fins
i tot, havien d’aclarir
la preferència de
cadascú quant al
dinar, es a dir, si volíem carn o peix. La
veritat és que ens
tractaren com a senyorets.
El dia 6 de maig no
hi havia perduda per a
arribar al restaurant
Santo
Domingo
d’Albal, si tenim en
compte el mapa d’ubicació que Jesús havia
deixat en la web. Ens
prepararen un saló en
el primer pis que
omplírem (a excepció
d’una taula llarga que
hi
havia,
només
entrar) i ens asseguérem distribuïts en
amples taules rodones
(la majoria) on es
podíem seure fins a
deu persones.
Un dels temes que
entraren en les converses va ser el programa de Punt Radio,
92.0, en el qual el president i el mestre,
Miguel Hernàndez i
Miguel Morellá havien
estat el dia anterior
parlant amb Octavio Hernández
Bolín, director de “Nuestras
Bandas de Música”, de la Unió
Musical L’Horta, del seu triomf, de
les moltes coses que fem i de les
necessitats que patim. També
poguérem sentir una gravació de la
gran actuació de la Banda del 21
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d’abril al Palau.
Ja des del principi despuntaren
manifestacions d’alegria, com
quan alguns comensals arrancaren
a cantar el solo de Jonás del
començament de Músic of the
Spheres. Conxa Bermell també ens
va dirigir unes paraules que

expressaven el que tots
sentíem.
El metre del restaurant, que casualitat,
vestia el mateix uniforme oficial de la Banda
de la unió, per la qual
cosa, alguns músics no
es pogueren reprimir i
el condecoraren amb
una insígnia de la nostra agrupació. El dinar
transcorregué animat
amb les converses
espontànies de cada
rogle que trencà de
sobte, abans de les postres, la música contractada per a la comunió
del xiquet Miguel Ángel,
els invitats de la qual
ocupaven la taula que
he comentat abans.
Tanmateix, la gent de la
Unió estàvem tan animats que qui no cantava, ballava la música de
la comunió i, era tanta
la festa que fins i tot ens
posàrem a cridar tots
alhora el nom de Miguel
Ángel a qui, els seus
convidats alçaren com
fan amb els toreros. Va
ser un moment divertit,
però hi hagueren més.
Julián, bombardino de
la Banda, un gran showman amb una qualitat
comunicadora admirable, va aconseguir que
tota la concurrència
jugara a ser una vaca i
ens va fer riure prou.
Mancio tragué l’acordió, va fer un recorregut per les taules i tots
cantarem més cançons,
aquesta vegada acompanyat
per
Julian
Alcocer. Morellà i a
Miguelón van ser obsequiats per part dels músics amb
dos quadres. El dinarot tingué un
moment inoblidable que va ser
quan isqué Ximo i va fer un repartiment original de premis que va
titular com a “No Tenim Rival” i
que tot seguit reproduïm.
Salvador Vicent Benlloch Gascó
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Premis “no tenim rival”

Això ho toca qui no està... Sergi,
Carles, Joan Andreu, Xaloc i
Jaume.
Ploga o neve, jo allí sempre...
Héctor..
Jo i el meu company mai desafinem... Jesús, Javi Garí, Helena,
Buendi, Juan Ruiz i Deune.
Per a què volem
homes? ... Belén,
Cello, Rebeca.
A una afició de primera... Al públic.
Qui era Job al meu
costat?
...
A
Morellá.
Als millors fixatges...
Enric,
Ricardo,
Miguel,
Paula,
Andreu Yébenes,
J.David
Galán,
Laura
López,
Carles Rodrigo.
I jo amb aquests
cabells ... Brenda,
Pau Vidal, Xavi
Pavía, Andreu Blai,
Juan Carlos López,
Joan Pechuán.
Ni figo ni Zidane, jo
sóc el més gran...
Luís Navas, José
Luís
Galán,
Enrique Mongay,
Rafa,
Enrique
Tejedor,
José
Oliver,
Jesús
García, Francisco
Gómez,
Julio
Llopis, Félix.

Os he dicho que me caso?...
Miguelón i Aranxa.
Als fans number one... Mª Carmen,
Alba, Mar Carlos Yago.
Als més abundants: Andreu Blai,
Andreu
Yébenes,
Andreu
Belmonte, Joan Andreu, Lucía
Andreu i Laura Andreu.

Mateix Nom, mateix instrument...
Laura Antón, Laura López,
Laura Navalón, Laura Ordóñez.
Perdudes entre maromos... Lucía
Busquert, Lucía Andreu, Laura
Andreu, Lucía Val i Belén Abad.
A una famililia “de Certamen”...
Família Morellà
Als millors Col·laboradors...
Junta
i
Muntadors
Als extra-comunitaris
nacionalitzats: Julilan,
M. Ángel, Ruso
Jo tinc un web... Jorgito
i Jesús
Una reportera de primera... Inma
Sumial d’Or... Jonás
Lledó.
Un gran futur ens espera...
Camila,
Juan
Carlos Sánchez, Sara
Yago, Pau Fagoaga i Mª
Luz Mallón.
Amb una mà me sobra...
Alícia Pérez i José Luís
Vallés.
No sense Lucía... Tomás,
Jonás Sánchez, Dani
Torregrosa i Xavi Pavía.
De tal saxo, tal saxillo...
Diego i Manuel Miguel.
Érem pocs... i sort que
vingueren...
Héctor
Galán, Mariló, Jordi
Calatayud, Puri, Maite i
Naira.
Ximo
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Per Joan i Àngels

©

EMBOLIC DE LLETRES
En aquest embolic de lletres has de buscar 10 Bandes
de Música participants al XXXI Certamen Provincial
de València. Les localitats de les agrupacions musicals
que has de descobrir son: CARCER, CHELVA, SANT
MARCEL.LÍ, XERACO, YATOVA, PICASSENT,
ALFARP, MONTROY, CULLERA, ALBORAIA. Al
quadre figuren els noms que pots trobar-los en horitzontal, vertical i diagonal, al dret o a l’inrevés.

QUI L’ENCERTE L’ENDIVINA!
Qui sóc jo? Sóc veu masculina que no sóc ni la més greu ni la més aguda i
compartisc el nom fins i tot amb un tipus de saxo __ __ __ __ __ __ __
Una curiositat: Sabies que Frank Sinatra, David Bowie o Enrique Bunbury
presenten este registre?

ANÈCDOTES MUSICALS

A Itàlia tenen per costum al Nadal d’intercanviar amb amics un dolç anomenat “panetone”. Puccini i Toscanini passaren una època d’enfrontaments entre 1920 i 1922. I amb
les presses Puccini es va oblidar d’esborrar el nom de Toscanini de una llista abans de
donar l’orde d’enviar els panetones de Nadal.
Quan el compositor es va adonar, el panetone ja havia estat enviat. Puccini ràpidament
va enviar un telegrama al director, dient: “Panetone enviat per error.”
A la qual cosa, Toscanini va contestar: “Panetone menjat per error.”

Toscanini (1867-1957) músic italià, considerat per molts dels seus contemporanis com el
director més gran d’orquestra de la seua època. Era cèlebre pel seu incansable perfeccionisme, la seua prodigiosa oïda i la seua memòria fotogràfica que li permetia corregir errors
dels membres de l’orquestra que havien passat inadvertits durant dècades pels seus
col·legues. Puccini va ser un compositor d’òpera italià (1858-1924) que va aportar a este
gènere un concepte escènic basat en un gran sentit dramàtic de la música: “el verisme”.

BUSCA LES SET
DIFERÈNCIES!

Solucions al Piccolo Divertimento 15:
Quí l’encerta l’endevina? 1. Faristol. Quina cançó sona? On estan les claus?.
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