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EDITORIAL

Quatre crides i un repte

ria fama i gitat a dormir,
diu la dita popular. D’això
res. La fa la tenim ben
merescuda, no debades
hem guanyat els primers
premis dels certàmens i l’Euterpe a
la web, però el trteball de cada dia no
ens el lleva ningú. És més: hem de
donar la cara. Fruit dels premis
aconseguits, la Banda té un seguit de
concerts compromesos on ha d’estar
a l’altura. Fem una crida als músics
per dir-los ben fort: ¡Enhora-bona!
¡Felicitats! ¡Som molta Banda!, i tot
seguit, a cau d’orella, entre nosaltres: ¡Ei, xicon, tira-li amb força, un
altre espentó i ja hi som! `Va, vinga,
que ja estem! A Castelló, a Alacant,
on siga que toqueu, teniu la nostra
confiança. ¡Endavant!
Quan esta revista estiga a les
teues mans ja hauran passat Falles i
Pasqua, la natura haurà florit i la
UNIÓ estarà ja ultimant els preparatius per a la Setmana Cultural. Des
d’ací volem fer una crida a la participació. Per als actes de la Setmana
Cultural i tota les resta d’activitats:
concerts, xerrades, projeccions,
audicions... Digueu ben fort i clar a
tot el món que els actes són d’entrada
lliure, convideu els vostres amics i
amigues, vingueu tots plegats i fem i
gaudim (de la) cultura.
També fem una crida als quatre
vents anunciant el Xé aniversari
de la Coral L’Horta. Esteu atents a
la programació (al +Unió) i no us perdeu el magnífic concert que estan
preparant per al Palau de la Música.
Notícies Musicals us oferirà cròniques, comentaris, experiències, opinions, etc. al voltant de la Coral al
llarg dels quatre números d’enguany.
Comencem amb un entranyable article d’Àngels Rodas que, amb la seua
melosa i melodiosa veu, ens confessa,

més que ens conta, la seua experiència. Jo m’he emocionat. Gràcies
Àngels.
Encara faria una darrera, per
ara, crida a la reflexió i la col·laboració. Hi ha una sèrie de “coses”
(actes, institucions...) sense les quals
no s’entén este Barri, el nostre, el
Barri Sant Marcel·lí. Una d’elles és
l’Associació de Veïnes i Veïns i altra
són les Festes Populars. (Teniu la
pàgina d’opinió per contestar si
voleu). La col·laboració de la Unió en
les Festes Populars des de fa uns
anys és molt important. L’any passat
revifàrem les brases de la Comissió
de Festes per tornar a fer foc. Vos
esperem. Feu-vos socis de l’ASSO i
col·laboreu en l’organització de les
nostres Feste Populars.
En el capítol d’agraïments, ja
m’encomana Mancio que donem les
gràcies a la gent que ha col·laborat en
la venda de loteria. Queda fet. Ara
només resta que col·labore també el
que dona la sort. Queda dit.
Volem deixar constància “oficial”
del nostre agraït reconeixement al
Sr. José Almeria, President de la
FSMCV, per la seua presència i les
seues paraules, a Consolat de Mar
pel seu detall amb la Unió i a Octavio
Hernández per la seua estima i els
seus programes. Fem nostres les
seues paraules: “La Unió Musical
l’Horta de Sant Marcel·lí és un moviment cultural”. La pregunta és:
¿serem capaços de donar-li a eixe
moviment cultural les tonalitats
anhelades, mantenint el tarannà
fundacional? Jo n’apunte dos, de
colors: “Mai Efectivitat Sense
Afectivitat” i “Mai Unió Sense
Solidaritat”. Amics i amigues, és el
nostre repte, ho tenim a les mans.

Josep Francesc Blai Duart
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CONXA GASULLA
Ens ha deixat Conxa Gasulla Castellar (Conxin). En la revista desitgem
fer menció d'alguns fets que ens agafen l'emoció i l'estima a moltes persones
de la Unió. La mort de Conxa és un d'ells. Jo no coneixia massa Conxa,
recorde que una de les primeres vegades que la vaig veure va ser quan es
casava amb Paco Perales en els jutjats, la banda anàvem amagant-nos per
a que no ens veieren i que fóra una sorpresa la nostra música i la nostra
presència... Anys després, ja malalta, ens hem vist pel carrer. Vull agrair-li
a ella i a Paco, el punt de referència que ens han regalat a qui amb ells ens
trobàvem: la seua tendresa, la seua força, fins i tot la seua alegria. Vull des
d'aquestes pàgines i, segur que en nom de moltes persones de la Unió,
enviar-los una forta abraçada d'estima i força.
Inma Coscollà Girona
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Fotos per a l’Àlbum de la Unió

Festival de Bandes al Barri de Patraix,
18 de novembre de 2007

Dia del Soci. Local de la UMLH.
Nadal, 22 de desembre de 2007

Mercat de Colom,
3 de febrer de 2008

Desfilada 800 Aniversari Naixement del
Rei Jaume I per carrers del centre de
València, 2 de febrer de 2008

Marató Popular, encreuament Bulevar amb
Gaspar Aguilar, 17 de febrer de 2008
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LA UNIÓ

E

l Primer Premi aconseguit al Certamen en la
Comunitat calia celebrar-lo amb magnificència, com es mereixia l’ocasió i la Banda. De nou Conxa i
Ximena es van posar mans a l’obra per a organitzar altra festa.
Aquesta vegada en lloc de
dinarot vam celebrar un soparot
per als músics, directiva, socis i
tots els que vam voler acompanyar als flamants guanyadors del
Certamen.
Carn o peix? L’etern dilema,
feliçment resolt per l’organització. I el dia 30 de Novembre, en
autobusos preparats per a l’acte,
ens reunírem amb els músics,
directiva, pares i mares i els
incondicionals seguidors de la
banda en els Salons Aqualandia,
vora l’Albufera. Com que era de
nit, el paisatge calia imaginar-lo.
I vam omplir de gent i alegria
un dels salons del complex.
4

El soparot

A la taula el menú:
UN ENTRANT AMB UNA SELECTA VARIETAT DE MOSSOS
SABOROSOS

ENTRECOT AL GRILL ESTIL VERSALLÉS
ACOMPANYAT DE CREÏLLES
O

SUPREMAS DE MERLUZA A LA MARINERA
ACOMPANYAT DE GAMBES I PUNTES D’ESPÀRRECS
CREPS CASOLANS FARCITS DE GELAT
AMB BANY DE XOCOLATA I PLUJA DE “CROCANTI”
DELITOSA CREMA DE VAINILLA AMB
PINYA TROPICAL, BRESQUILLA I KIWI
COBERTS DE NATA, XOCOLATA I “CROCANTI”

CAFÉS
BODEGA:
VI BLANC VALENCIÀ I TINT DE LA RIOJA
AIGÜES MINERALS
REFRESCS
CERVESES

De fons, es podia (o no) escoltar una gravació de la Banda
durant el Certamen.
L’alegria va ser la tònica general durant el sopar. En aquesta
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ocasió no teníem cap comunió al
nostre voltant però tampoc
importava massa. Es notava el
bon ambient que ens havia deixat
el Certamen i el premi Euterpe
que la nostra Web havia rebut
feia uns dies. (Només faltava que
tocara la loteria, però no sempre
desitgs i realitat es donen la mà).
No podien faltar en una celebració així els moments divertits.
Julián, que com era previsible,
ens va fer riure de valent amb un
monòleg sobre el complicat que
és ser xiquet avui en día, batallant entre les classes d’anglès,
d’acordió, el karate i l’escola.
A continuació Conxa Bermell
ens va dirigir unes paraules per a
agrair l’esforç de tots els que
havien estat implicats en el
Certamen des del principi i va
haver repartiment de premis per
als col·laboradors.
La Comissió de Banda va presentar els seus premis, ja famo-
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sos, que aquesta vegada es van
denominar “Xest, we are the
best”.
PREMIS INDIVIDUALS
-Als crítics de l’any: Héctor
Galán i Jesús García.
-D’aquest Certamen farem un
DVD: Miguel i Jorge.
-A la millor web: Jesús A.
Álvaro.
-Un programa de categoria:
Octavio Hernández.
-Al marqués del Palau:
Miguelón.
-Jo d’assaig i tu de boda o com
casar una neboda: Carmen
Jiménez (dona de Morellà).
-Afaitat no estàs més guapo:
Morellà.
-Uns
col·laboradors
de
Certamen: Salanova, Balaguer,
Carmina Morellà...i altres amics.
-Un greu fitxatge: Miguel
Almar-che (tuba contractat).
-No sense vosaltres: equip de
muntatge.
-U-O-UNI-Ó: als hooligans de la
Banda i públic en general.
PREMIS GENERALS.
-Xicon, xiquet o xiqueta, visca
la doble llengüeta!: oboés i fagot.
-Ni de New York ni d’Hamelí,
nosaltres de Sant Marcel·lí: flautes i flautins.

-Un bon dia per a reunir-se:
clarinets.
-Alt, tenor, baríton o soprano...Viva mi saxo, hermano!:
saxos.
-A la millor corda: violoncels i
contrabaix.
-Torna-li la trompa al xic:
trompes.
-Trombons braus, Bravo trombons!!: trombons.
-Màquines o maquinetes? Són
els nostres trompetes!: trompetes.
-El tamany no és el que importa: tubes i bombardins.

-Amb pes i confiança o subdivideix i venceràs: percussió.
-A una Banda de 1ª: tota la
Banda.
Després la gravació dels “politonos de la Banda” cantats a
plens pulmons per tot el món. El
solo de Jonás a La música de las
esferas, o el U-O-UNION que Ximo
va grabar amb el seu mòbil.
La festa va acabar a la discoteca del complex Aqualandia i a
esperar un altre premi per tornar a reunir-nos.
Elena Casero
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CORAL

Molt més de 10 anys amb la Coral L’Horta

A

quest és un dels articles
al voltant del Xé aniversari de la nostra Coral
l’Horta, però no es tracta d’un escrit històric
on es detallen fets, concerts,
repertoris i dades d’interès.
Aquestes són unes paraules subjectives des del record. Pensaments i sentiments provocats per
la coral, des d’abans de la seua
fundació fins a l’actualitat.
Alguns dels primers membres
de la coral havíem cantat junts
des de sempre, des de la infantesa. José Luis Rodrigo, amb el seu
germà Víctor, ens entusiasmaven
a la colla d’amics amb cançons de
Silvio, Llach i d’altres cantautors
que ens feien aprendre pel pur
plaer de cantar junts. Ells s’esforçaven per fer “segones veus”,
per tal que quedara el més bonic
possible, encara que nosaltres, de
vegades, cantàvem segons ens
semblava.
No passava res, Jose L. era un
mag en fer sonar bé qualsevol
cançoneta preparada i això Julio
Ciges ho valorava i sabia amortitzar-ho per a fer cundir un esforç
que per a mi personalment anava
més enllà del simple fet de can6

tar. Jo m’emocionava de tal
manera i m’ho prenia tan en
serio, que fins i tot, em posava
nerviosa quan assajàvem les
cançons.
A finals dels 70, Jose L.,
Victor, Alejo, Félix, Joan, la que
subscriu aquest article, i més
amics, muntàrem un musical:
Godspel. Va estar una experiència enriquidora a més no poder.
Treballàrem de valent, ens riguérem moltíssim i llàstima que en
aquell temps ningú enregistrara
de cap forma el muntatge que
realitzàrem tan fabulós, on
plantàrem la llavor primerenca
de la nostra coral.
Seguírem cantant, en campaments, en esglésies,
celebracions, reunions, festivals i tot
allò que es posava al
nostre abast. Però
va ser al si de la
Unió Musical quan
es va gestar l’organització seriosa del
cor, capitanejada
per José Luís, arropada
pels
seus

incondicionals. Em consta que en
un viatge de tornada de
Vilafranca del Cid, amb la Banda,
s’acabaren de reclutar cantants,
els quals combatien la por d’un
viatge dur cantant a “cor partit“.
Novembre de 1997 va ser la
data significativa de fundació,
exactament el dilluns 17. Ens
reunírem en l’Associació de veïns
i veïnes baix la batuta d’Alejo
Pérez, nostre director des d’aleshores. Ens organitzàrem per
veus: Alejo realitzà xicotetes proves als presents i intentà “equilibrar“ les cordes. Hi estàvem Jose
Luis, Pascual, Juan Pechuan,

notícies musicals

CORAL

Rosa, Paco Blai, Empar, Carmina, Sento,
Ferran, Mila i jo (espere no oblidar
ningú). S’apropava el Nadal i preparàrem
tres nadalenques que cantaríem el dia 28
de desembre.
Tots érem aficionats, a tots ens unia el
gust pel cant, però... que mal que sonava
al principi!. Jo ho recorde com un poquet
frustrant per a mi. Sempre havia desitjat
cantar en una coral però a l’hora de la
veritat, amb eixes partitures (que la
majoria no sabíem llegir del tot bé) no
m’aclaria i no m’agradava gens com sonava la meua veu (supose que tots pensaríem igual però afortunadament aguantàrem “el tiró“ i s’atrevírem a presentar-se
públicament, amb més vergonya que
orgull).
Amb el temps, amb l’ajuda d’Alejo,
companys i professors/es de tècnica
vocal, he comprés que no es canta de la
mateixa manera quan toques la guitarra
en una reunió d’amics com en una coral.
Que per a cantar correctament has d’aprendre molt (igual que un altre instrument), que hi ha tota una tècnica i un
munt de coneixements per adquirir en el
món del cant.
La Coral l’Horta ha passat per molts
períodes, per molts moments. Alguns delicats. No podem oblidar que nosaltres no
hem fet mai cap prova selectiva i això ha
comportat de vegades l’acceptació de
prous desequilibris difícils de dur endavant.
Però ho hem aconseguit. Encara continuem essent uns aficionats al cant coral,
però hem evolucionat molt i cada any que
hem passat, hem aprés alguna cosa positiva. Hem superat obstacles i això ens ha
fet més forts.
En aquest moment estem preparant
amb la màxima il·lusió possible un concert-espectacle per al proper dia 1 de juny
en el Palau de la Música. Es tracta de la
celebració màxima del nostre Xé aniversari i comptarem amb molts col·laboradors i alguna sorpresa. Ja farem la convocatòria oficial, ja explicarem en propers
articles en què va a consistir, però ja i des
d’ací aprofitem l’ocasió per a pregar que
s’apunteu la data i que no falteu a la citació: el nostre incondicional públic ha estat
la millor de les coses que ens ha passat en
aquestos deu anys.
Àngels Rodas
7

ELS NADALS…
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Arreplegà de nous músics
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Robert Aldomar López - Percussió

Fernando Cuevas López - Clarinet

Adolfo Fortea Fortes - Saxo Tenor

Pau García - Tuba

Sandra García i Manuel García - Tubes

Carlos Lafuente Catalá - Clarinet
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Diumenge, 23 de desembre de 2007

Víctor López Albuixech - Oboé

Jordi Panayiotopoullos Reina - Trompa

Carles Pavía Parra - Clarinet

Ferran Quiles i Rodas - Trompa

José Javier Sánchez Relucio - Saxo Alto

Noves incorporacions
9

ELS NADALS…
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Per Nadal… tothom al Concert

E

l Concert de Nadal d’enguany tenia ja des d’abans de començar un
punt d’expectació. I no
precisament pel dia que era, 28
de desembre Dia dels Sants
Innocents, sinó perquè era el primer concert a Sant Marcel·lí després d’haver guanyat el Primer
Premi i Menció d’Honor al
Certamen de Bandes de Música
de tot el País valencià. Potser per
això, malgrat que tornàvem al
format de fa anys: concert només
de Banda (l’Orquestra i la Coral ja
havien fet el seu i la Banda
Juvenil el faria per a Reis), el
“gran Saló” (el pavelló cobert)
s’omplí de gom a gom. La Banda
s’ho mereix, però també és cert
que tenim un públic agraït, al que
cal donar cada vegada i sempre
les més sinceres gràcies
Des de l’inici comptàrem amb
un convidat especial, el senyor
José Almería, president de la
FSMCV (Federació de Societats
Musicals de la CV), el qual prengué la paraula a l’inici de la segona part per a elogiar l’activitat
musical de la Unió i en especial el
nivell de la Banda, deixant fora
de tot dubte el seu merescut primer premi al mencionat certa-
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men. La gent i els músics en particular, que temps abans havien
tingut algun debat als fòrums del
web de la Unió, saberen apreciar
les paraules del senyor Almeria
en el seu just punt i ho agraïren.
Començà l’acte amb l’entrada
solemne i aclamada dels nous
músics, dotze nous instruments
que s’encasellaven a l’estructura
de la Banda fent un edifici cada
vegada més fort i ben fonamentat. En cap moment desafinaren.
Foren arrabassats per l’ímpetu
musical que arrossega la Banda
en estos moments de glòria. En
les pàgines anteriors els hem

mostrat els seus noms i rostres.
De tota manera: benvingudes i
benvinguts Adolfo, Manuel,
Sandra, José Javier, Jordi,
Fernando, Robert, Carles,
Ferran, Carlos, Pau i Víctor, i
gràcies pel vostre esforç.
Reconeguts els seus mèrits, de
la mà del que serà ara el seu
Director, Miquel Morellà Asins,
ocuparen els seus llocs i la música començà a omplir el silenci
que ja imperava a la sala. Foren
les trompetes les encarregades
de trencar el gel, ¡i de quina
manera!, amb Laura Andreu
Casero, Javier Pérez Zorío i
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Juan Carlos Sánchez Relucio, actuant
com a solistes en l’obra “La festa de les
trompetes” de Leroy Anderson. Tot
seguit interpretaren “La màquina d’escriure” del mateix autor, sent el mecanògraf solista Xaloc Marí i Vivó, convenientment abillat. Coronaren la primera
part les obres “Blue shades” de Frank
Ticheli amb Hèctor Galán al clarinet, i
“Mambo” una de les danses de West side
story de Leonard Bernstein.
A l’inici de la segona part, Enric
Bondia, en representació de Consolat de
Mar (Benaguasil) lliurà un violoncel a la
Unió com a reconeixement al seu treball.
Tothom aplaudí el gest i quedà palès el
nostre agraïment.
Molt emotiu fou també el moment en
què es reclamà la presència d’Octavio
Hernández Bolín. En primer lloc els
músics a través de la Comissió de Banda
li lliuraren el premi No Tenim Rival per
Un Programa de Categoria , que no
pogueren donar-li en el “soparot”, i tot
seguit el nostre president Miguel
Hernández li féu donació d’una
aquarel·la, obra de Santi Garcia, com a
mostra d’agraïment per l’estima que té a
la Unió i que seguit seguit i públicament
ha manifestat. Així com un reconeixement per tot el treball de promoció de la
música de banda que fa des dels seus
programes de ràdio i televisió, herència
ben rebuda de son pare, també present
al concert.
L’aparició sobtosa del rei Gustau II
Adolf de Suècia abillat convenientment
per a l’ocasió i amb la batuta a la mà, féu
salpar el Vasa (poema simfònic de José
Suñer Oriola), que en aquest cas fou conduït a bon port. Seguidament, altra
opera d’intrèpid, Guillem Tell de
Gioacchino Rossini, tancava el concert
amb la seua obertura. Varis “bissos” de
to alegre i festiu posaren fi a l’acte.
Al carrer feia frescor d’hivern.
Alguns es resistien a eixir, xarraven
entre ells, compraven mercaderia solidària dels amics de Natzaret, els més faeners arreplegaven... Encara hi hagué qui
acabà la festa al local social. Allí els
músics remataren la faena amb l’amic
invisible. I a esperar el 2008, que ara ja
gaudim.

Josep Francesc Blai Duart
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Concert de Nadal de la Coral
i l’Orquestra de Cambra de la UMLH

E

l passat 22 de desembre de vesprada s’ajuntàrem al local social
per a celebrar el Dia del
Soci i després ens n’anàrem a
sentir les nadales de la Coral i les
obres que havia preparat
l’Orquestra de Corda de la Unió.
“Joia en el Món”, “El Noi de la
Mare”, “White Christmas”, “O
Menino”... La Coral, sota la direcció d’Alejo Pérez Lamata i presentats per Encarna Ojeda Zerpa,
va fer un dolç recorregut de
nadales precioses d’arreu del
món. El català, el castellà espanyol, el de Mèxic, de Perú, el portuguès, l’anglès, els idiomes de
llocs tan propers i llunyans sonaren per al públic que omplí l’església del Barri.
La
presentació
va
ser
d’Encarna Ojeda Zerpa, que és
l’integrant n+1 de la Coral.
Enguany cridava la atenció la
grandària de la Coral, perquè han
hagut moltes incorporacions.
Fins a tres rengles haguérem de
fer per a poder col·locar-nos tots.
No havia passat mai abans.
Malgrat el fet que hi havia
molta gent que no havia cantat
mai, jo sincerament em vaig sentir molt a gust cantant. La veritat
és que la gent nova es va esforçar
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molt perquè tot isquera tan bé.
A continuació l’Orquestra de
Cambra de la Unió, sota la batuta
de Miguel Morellá Asins, va
interpretar, en primer lloc, la
“Suite nº2 en SI m” de J. S. Bach,
que contà com a solistes, la flauta
de Camila Moukarcel Ortega i el
violoncel de Belén Sánchez
Pérez.
Continuaren amb el “Concert
per a Fagot en SOL m” de Vivaldi.
Solistes, la fagotista Elena
Pechuan Ramírez, al clavecí
Juan Pechuan Ramírez i al contrabaix Javier Garí Zanón.
Finalitzaren la seua part amb “La
Música Notturna Di Madrid” de
Bocherini, en la qual va intervenir com a solista Joan Andreu
Quiles i Rodas.
És admirable la qualitat d’aquests joves músics, els quals
només feia un any que havien fet
la seua presentació en l’anterior
Concert de Nadal, ens delectaren
amb unes interpretacions magnífiques. Bon treball.
Al llarg del concert, els components de l’Orquestra de Cambra
reberen el distintiu de la Unió
Musical l’Horta: Al violí, Laura
Aldomar López, Unzué Simó
Marcilla,
Jeniffer
Barrios
Salvador, María Sayas Alberola

(nova incorporació), Elena Díaz
Parrilla (nova incorporació), a la
viola, Sara López Hernández
(nova incorporació) i Sergio
Sánchez Lacalle i al violoncel,
Rebeca Abril Martínez, Ester
López Hernández (nova incorporació) i Belén Sánchez Pérez.
Actuaren com a col·laboradors, Carmina Morellá G., Josep
Morellá Asins, Laura Morellá
Asins, Andrea Ramón Alfonso,
Ana Leticia Ruano i Verónica
Zahonero.
Finalitzàrem junts, la Coral i
l’Orquestra, cantàrem i tocàrem
la
popular
Jingle
Bells.
Personalment he de dir que m’ho
vaig passar molt bé preparant
aquesta cançó i interpretant-la
amb l’Orquestra (sóc baix de la
Coral). M’agradaria compartir
més experiències amb les altres
seccions de la Unió, encara que
em sembla que ens compenetrem
molt bé amb l’Orquestra, quant a
potència de so, és a dir, no ens
mengem els uns al altres. Més
experiències en aquest sentit ens
enriquiria molt (és la meua humil
opinió).
Salva Benlloch

notícies musicals

E

…A LA UNIÓ

Primer Concert de Reis

ra la primera vegada
que una munió de gent
acudia al polisportiu
del CEIP Professor
Ramir Jover un 4 de gener per la
vesprada convocats per la Unió
Musical l’Horta per a gaudir d’un
concert, dis-li Nadal, dis-li Reis. I
era veritat! Fou una magnífica
veritat.
A les 8 h de la vesprada, amb
la sala plena, començaven les primeres notes musicals interpretades pel CONJUNT INSTRUMENTAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA
DE LA UNIÓ. Conjunt instrumental és com una assignatura del
pla d’estudis que realitzen els
alumnes a l’Escola de Música.
Està format per l’alumnat de 2n
curs d’instrument, fonamentalment, i també per alguns de 1r i
de 3r. Aquesta agrupació féu la
seua primera actuació a la fi del
curs passat. Aquest dia era el seu
primer Concert de Nadal.
Interpretaren tres peces curtes
(Clog Dance, The Music Mill,
Cyclist in Moscow) de Jan de
Haan, destacat compositor per a
música de Banda, i seguidament
Tiritomba de Frank Bernaerts
amb arranjaments de Johan
Nijs, dos bons músics belgues. Al
davant, el seu director Juan
Carlos López Luján. Tot molt

entranyable i emotiu per als
familiars i públic en general. Cal
remarcar l’esforç que suposa fer
sonar un instrument, el treball
que cada dia fan els xiquets i les
xiquetes per traure un so afinat,
harmoniós, brillant a cadascun
dels seus instruments. Tot sembla tan fàcil quan ho veus fer,
sobretot quan ho veus fer tan ben
fet, que de vegades oblidem la
dedicació que hi ha al darrere.
Després d’un xicotet descans
ocupà “l’escenari” la Banda
Juvenil de la Unió Musical
l’Horta. No era la primera volta
que la Bandeta feia un concert en
solitari, però sí la primera que el
feia en solitari per Nadal. I en
especial, per a alguns músics era
el seu primer concert amb la
Banda Juvenil. És el cas de Iván
Fortea Fortes, Patricia Palmi
Peña, Núria Bartual Tienda,
Raül Moliner Herraiz i Pablo
Cano Vaca.
La Bandeta començà la seua
actuació amb un pasdoble
(Camino de rosas de José
Franco) per a continuar amb un
concert de cine: Ballant amb
llops de John Barry, John
Williams in concert amb arranjaments de Paul Lavender i
Pirates del Carib de Klaus
Badelt. I realment fou de cine

també per la seua interpretació.
Sempre hi ha coses a millorar,
però jo recorde les paraules de la
presentadora, Ximena, dientnos: “si tanquem els ulls i afinem
l’oïda, veurem la pel·li, sentirem
navegar el vaixell surant mars
embravits i potser serem capaços
de fer a temps el sortilegi que ens
deslliure de la maledicció de la
perla negra”. I, la veritat, si no ho
aconseguíreu no fou per la música que tan fidelment ens transportava. Haureu de mirar-vos el
lòbul encefàlic de la imaginació.
Més difícil era el repte que proposava Paco, l’altre presentador,
per a introduir-nos en la darrera
peça (Ireland: Of legend & Lore
de Rober W. Smith) dient: “sense
baixar del vaixell ens acostarem
a les costes d’Irlanda, i entre
músiques i harmonies celtes descobrirem sons que ens parlen
d’esclavatge i llibertat, d’arrossegament o trencament de cadenes”. La bona interpretació de la
Banda Juvenil, dirigida per Juan
Carlos López Luján, va fer que
el repte proposat fóra fàcilment
superable. Així, més o menys, fou
el concert de Reis. No serà el
darrer. Enhorabona, joventut!!
Què t’han dut el Reis? A mi un
concert.
Josep Francesc Blai Duart
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Arranquen amb força els divendres de la Unió
El divendres 29 de febrer a les
8 de la vesprada, en un lloc on la
Unió Musical l’Horta mai no
havia preparat cap acte, el Molí
del Tell, tinguérem ocasió de sentir les poesies recitades per la
Companyia Cucurucú Teatre,
acompanyats d’un tercet de
corda. L’espectacle va consistir
en un recital de poemes anomenat “Clorofil·la”, al voltant dels
arbres. Millor lloc impossible,
allí, envoltats de la verdor del
Parc de la Rambleta.

E

n la Cuerda Floja” és la
pel·lícula que poguérem
veure el vint-i-cinc de
gener. Dic poguérem
veure els pocs que anàrem, però bé, ens agradà molt a
tots. La veritat és (no és per res)
que estem posant bones pel·lícules, no sé si per sort o perquè
tenim bon gust. Ah! No sé, no sé!
Ara no us la vaig a contar aquí.
Vingueu a veure les pel·lis de l’A
Poqueta Llum.
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Vicent Ibiza i Osca va
començar la seua conferència
preguntant-se perquè en la
Història de l’Art ha transcendit
tant els fets dels homes i tan poc
(pràcticament res) el paper de la
dona. Tot seguit va aclarir que la
dona ha estat en totes les etapes
de la Història de l’Art i vam poder
comprovar les grans dificultats
que sempre han tingut per desenvolupar-se com a artistes. Vicent
Ibiza i Osca “Les dones en la
Història de l’Art” (07.03.08)
Antonio Galera al piano i
Joan Ibáñez a la flauta ens delitaren amb un magnífic concert el
passat dimecres, cinc de desem-
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...NIT, LLUM, VEU

bre de 2007 al local social. Vaja
recital de virtuosisme!
El catorze de desembre de
2007 tingué lloc la presentació
del Projecte d’Ajuda a la Població
de Kiziguru a Rwanda, en el qual
la Unió Musical l’Horta es compromet al costat del Centre de
Música i Dansa de Natzaret, la
qual cosa es traduirà en una sèrie
d’actes que molt pròximament
podrem conèixer.
El divendres 22 de febrer de
2008 tinguérem la inauguració
d’una exposició “Els Escriptors
Castellonencs i les Normes del
32” i també la presentació del llibre “Les Normes de Castelló”, a
càrrec del seu autor, Josep
Daniel Climent, amb la participació d’Emili Casanova de
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, organitzat per l’Associació de Veïnes i Veïns de Sant
Marcel·lí i la Unió Musical
l’Horta.
El 18 de gener de 2008 poguérem sentir l’ample repertori en
què es defenen molt bé els alumnes d’Acordió de l’Escola de la
Unió Musical l’Horta que ens
feren passar una bona estona
amb bona música. Des d’aquí felicitem a tots ells i, en especial, al
seu professor, Marcos Medina.
Salva Benlloch
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Primer disc de “The Skafeinats”

Al llarg d’aquesta secció d’entrevistes als nostres músics, molts han sigut els fils conductors:
músics de cordes diferents, famílies de músics, els nostres directors de la Unió, Mancio i Santi...
Calia encetar un altre fil conductor (que tal vegada podria haver-se iniciat abans), al voltant de
grups musicals que creen i dels que formen part els nostres músics. Ací tenim un exemple del fil
conductor que iniciem:
Com comença aquest projecte?
The Skafeinats no comença en
un punt clar, diguem que té
almenys quatre començaments:
• el canvi de nom de Capità
Peskanova a The Skafeinats
que va suposar un punt per a
prendre més seriosament el
que estàvem fent,
• per altra banda quan vàrem
fer el primer concert a Sant
Marcel·lí a setembre de 2005.
Encara recordem que els membres del grup no havíem tocat
tots junts fins al dia del concert!! (rises).
• també les primeres provatures
d’assajos la primavera d’abans, precedida d’un estiu on
formàrem un embrió que es va
dir Marmal (de St. MARcel·lí i
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MALilla, d’on érem els components).
• i l’origen més primitiu que és
quan un grup d’amics de sempre de la Banda i del Barri i,
sobre tot Pau, intuïren que
havien de fer un grup d’Ska
quan encara anaven a un institut on el context, sincerament,

no afavoria molt les condicions.
Quins són els aspectes que
identifiquen la composició del
grup i el tipus de música que
feu?
En primer lloc cal destacar el
fet de que estiguem en un lloc on
la música de banda afavoreix molt
que un grup no es limite a tocar
amb una formació tradicional de
guitarres, baix i bateria; sinó que
puga tindre més instruments,
sobretot de vent, com és el nostre
cas, enriquint molt més la música.
Suposem que el tipus de música que fem és d’alguna forma
també una definició de com ens
identifiquem. L’Ska és una música
que es generà a Jamaica fruit de
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combinar la música de festa de l’illa i les reivindicacions d’un poble
resistent. D’alguna forma aquesta
essència s’ha traslladat al nostre
món, on expressar amb un mateix
acte la festa i la resistència ideològica s’ha convertit en un vehicle
que ens fa evolucionar en molts
àmbits.
Destaqueu alguns fets rellevants en la vostra història
En primer lloc cal dir que els
membres del grup han variat
molt durant la història del grup i
tots aquests canvis són per a
nosaltres fets importants, un
exemple són els membres de la
nostra banda que han estat amb
nosaltres i que ens han ajudat
com Tomàs Sánchez, Dani
Sánchez, Javi Zorio, Naira
Rodrigo, Jesús Alvaro…
Altres fets importants són
alguns concerts importants com
els que hem fet al barri, que sempre són especials, el concert proCD al Natura, recordem també a
Vila-real amb Betagarri o tocar
amb Pirat’s Sound Sistema, que
són grups que hem sentit prou.
Sense dubte l’esdeveniment del
grup ha estat la gravació del CD
este estiu als estudis New Rockers
d’Alboraia amb un gran pirata al
timó com és el Pepot, i que esperem poder gaudir prompte.
Com vegeu la vostra projecció pública?

que encara que no té pedres
mil·lenàries, ha imprès una forta
identitat en tots nosaltres, “Als
teus braços” el temeta d’amor del
grup, o “La nana negra”, la història d’una mare que li canta al seu
fill mort de fam.
Com explicarieu la vostra
connexió amb la Banda?
gent no escolta la música de qualitat que es fa al seu voltant, i sols
es fixa en l’èxit de la setmana de
la ràdio. Per això hi ha també que
agrair als col·lectius que amb molt
d’esforç fan que hi haja almenys
una resistència de grups com el
nostre: “A.K.I. Producciones”,
“Col·lectiu Ovidi Montllor” o
“Escola Valenciana” entre molts.
De que
cançons?

van

les

vostres

Intuïtivament hem anant fent
que els temes de les cançons foren
diversos. És molt difícil fer lletres
que no siguen pessimistes i que al
mateix temps siguen realistes.
Hem de dir que li donem molta
importància a la música encara
que intentem fer-ho tot el millor
que sabem. Però per a fer-se una
idea d’alguns temes, per exemple,
“Punys engarrotats” és una reivindicació de la joventut actual, la
lletra de “El meu barri” és un xicotet reflex de la visió d’un barri

Suposem que soles dir que 7
dels 9 actuals membres del grup
han passat per la Unió és dir molt.
El fet de tocar en la Banda ja hem
dit que forma part de l’essència
del grup perquè ha marcat la formació. Per exemple, la forma de
tractar la pràctica musical del
mestre Morellà ens ha ajudat a
veure com es fa un bon assaig,
com es neteja la música i com trobar el potencial de la música
sense tindre que recórrer a tocar
més fort o més ràpid.
Com vos ha influenciat la
formació clàssica i com noteu la
diferència amb altres grups?
La formació musical clàssica al
nostre grup és molt notable. Quasi
tots els membres del grup han
estat o en conservatoris de grau
mitjà o en superior, òbviament
sabem que tot açò no té cap valor
si no es duu a la pràctica. Però on
sí que és molt visible aquesta formació és en la composició de les
cançons, on des del primer

Creixent i esperem que continue així…! Ens han ajudat molt
els diversos col·lectius d’amics
que ens han seguit, sobretot la
gent d’Abastos, els grups d’amics
de Benikalap, la gent de Paiporta,
Alboraia, Malilla i també estem
molt agraïts a la gent de la banda
que ens recolza (un salut a
Sklatasangs, per molts anys!!).
Recordarem sempre el concert
pro CD, el primer que férem a
soles i al qual vingueren 210 persones!!
És molt difícil conviure en la
situació actual: al mercat musical
no hi ha ni la més mínima proporció decent entre producció musical i consumició. La majoria de
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Suposem que l’essència del
grup també la comparteix amb els
seus orígens, que és fer d’un grup
d’amics un projecte amb una qualitat cada vegada més gran.
Cal citar la importància dels
altres barris en els que també ens
moguem The Skafeinats com
Mallilla, Benikalap, Campanar,
Benimaclet o el Carme…
I la vostra connexió amb
altres grups?

moment i llevat d’alguna excepció, totes les línies melòdiques al
grup han estat pensades i escrites
prèviament pel nostre Pau. El fet,
per exemple, que els vents treballen amb partitura per a que tot
quadre perfectament i no hi haja
cap equivocació (però sempre
amb la llibertat de debatre algun
canvi d’aquesta als assajos), és
usual en moltes bandes clàssiques. La feina no és poca, quan
s’han de fer melodies, harmonitzar-les, fer veus, fer una estructura, fer la lletra, que cada membre
del grup adapte o que faça la seua
part, assajar-la i memoritzar-la.
Canteu en valencià, aquesta
opció vos ha suposat un problema?
De moment no hem tingut cap
enfrontament pel tema lingüístic,
encara així, sabem que a un grup
de València que canta en valencià
la gent ja d’entrada li posa moltes
etiquetes injustificades, que en el
fons són prejudicis i desprestigien
l’esforç que hi ha darrere.
El tema del valencià és molt
important per a nosaltres. Com
hem dit no venim d’un barri amb
una tradició mil·lenària que hi
haja que conservar, però hem de
saber que estem a València i que
aquesta és la llengua pròpia de la
gent d’aquest País, que és un idio-

ma que està en inferioritat i que
en ell resideixen moltes de les
claus de la identitat del poble
valencià. També cal dir que, per
sort, cada vegada hi ha més gent
conscienciada amb el tema de la
llengua i també, en part, ho és
gràcies a la música en valencià i
als grups joves que cada vegada
més aposten per ella.
Com explicaríeu la vostra
connexió amb el Barri?
El barri de Sant Marcel·lí és la
casa de The Skafeinats, no perquè
siga el lloc on residim, sinó que
perquè és un barri que és més que
un barri. Darrere de les finques de
protecció oficial i el parc de la
Rambleta hi ha la història d’un
barri que s’ha oposat a la seua
condició de barri humil i que ha
lluitat per a ser un lloc de qualitat
i tindre unes condicions, uns
col·lectius i unes infrastructures
que el fan cada dia més digne i
habitable.

Sols hi ha que vore que els integrants del grup mateix no sols
toquen en The Skafeinats, grups
com Kólico, Vx, Conflikto Urbano,
Destino Lisboa, fins fa poc estava
amb nosaltres Àlex, el baixista de
Desera… És molt enriquidor fer
un grup amb gent d’àmbits tan
diferents.
Sobre la relació com a grup
amb els altres cal dir que ens
han ajudat molt els grups de la
ciutat, sobretot l’immens col·lectiu de grups de Benikalap, on
Termofri-gidus,
destaquem
Kólico, Desera, Los de Marras…
També cal fer menció especial de
Ki Sap (referent més pròxim
també de la ciutat), on a més de
que Suca col·labora en el disc,
han fet de pont entre nosaltres i
el tècnic que ens ha gravat:
Pepot.
Quins són els vostres objectius actualment?
Ara mateix presentar el nostre
primer CD, que es dirà “Ska
Show” i que comptarà amb 11
temes propis (i alguna sorpreseta
final), així com fer una bona difusió del treball que hem fet, oferir
un bon espectacle i començar a
pensar en un segon CD.
Com diu Kólico: “ No penséis
que esto ha acabado, sólo acaba de
empezar” (rises)
Més informació:
www.theskafeinats.tk
www.myspace.com/skafeinats
The Skafeinats a la viquipèdia

Inma Coscollà Girona

Fitxa tècnica : Dani, cantant; Davido, saxo; Jonàs, trombó; Hèctor, teclat; Laura, trompeta; Santi, baix;
Raúl, guitarra; Carles, percussió; Pau, flauta; Josep, bateria.
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L’Asso i la Unió compromeses per la llengua

OPINIÓ

75 Aniversari de les Normes de Castelló

Recuperem en aquesta pàgina les paraules de benvinguda i presentació de l’acte. A més d’agrair, com
cal, la presència dels nostres il·lustres convidats, les paraules volien ser un petit homenatge a tots aquells
que han lluitat per regar el País i assaonar-lo al llarg d’aquest anys de pertinaç sequera. Etapa controvertida. Hi ha qui diu que mai hem estat com ara, però també que potser mai hem estat tan vulnerables, com a
poble em referisc, és clar.

B

ona vesprada, amigues i
amics. Gràcies per la vostra presència en aquest
acte de commemoració
del 75 ANIVERSARI DE
LES NORMES DE CASTELLÓ
(1932), convocat per l’ASSO-CIACIÓ DE VEÏNES I VEÏNS i per la
UNIÓ MUSICAL L’HORTA de Sant
Marcel·lí. (...)
No diré res nou per a molta gent
que hi ha ací hui, més que res perquè
molts de vosaltres en sou els i les
protagonistes, si dic que no és gens
estranya aquesta convocatòria per
part d’aquestes dues entitats: ASSO i
UNIÓ. No és la primera vegada que
col·laborem en la realització d’un
acte o en l’elaboració d’un projecte
per al barri. Però a més a més, la
Unió no oblida que té els seus orígens
en la Comissió de Cultura de la pròpia Associació de Veïns, allà pels
anys 1980. I ara que totes dues s’han
fet majors, més que parlar de mare i
filla, parlarem d’entitats germanes
que curiosament tenen (han tingut i
tenen) una trajectòria molt semblant
en la lluita contínua per la defensa i
promoció del valencià.
Les dues tenen el seu nom en
valencià. Pot semblar irrellevant o
banal, però mireu la retolació del
barri o de la ciutat i ja hem direu.
Les dues empren el valencià en
els seus actes públics oficials, amb
tota normalitat. És a dir, fent d’això
una normalitat.
L’ASSO va organitzar ja en els
seus orígens vàries tandes d’aquells
cursos de valencià anomenats
“Carles Salvador”. Hui ens quedarà
més clar per què duien eixe nom, i
encara el duen.
L’ASSO va encapçalar la lluita i
reivindicació de les línies en valencià
a les escoles del Barri, començant pel
C.P. Professor Ramiro Jover (ara
farà uns 15 o 16 anys).
A l’ASSO s’han fet les presentacions dels llibres en valencià dels
nostres autors i autores: Clara

Santiró, Josep Daniel (i altres com
“l’alba d’un poble”, o els llibres de
Pascual Pont).
I l’ASSO manté un nivell acceptable i valent de valencià en les seues
publicacions.
La UNIÓ, per la seua part, i a més
del que ja s’ha dit, arreplega explícitament als seus estatuts la potenciació del valencià als seus actes
públics. article 2.3r.: “La Unió
Musical l’Horta en l’exercici dels
seus fins, promourà les senyes d’identitat i cultura del poble valencià i,
dins del respecte a la cooficialitat de
les llengües castellana i valenciana,
emprarà preferentment el valencià
en les seues activitats”.
La UNIÓ manté una publicació
totalment en valencià (la revista
Notícies Musicals, de la que Josep
Daniel n’és col·laborador) i que ja va
pel número 32, en la seua època
actual, i de periodicitat trimestral
actualment. (Val a dir que enguany
rebrem per primera vegada una subvenció de l’AVL per aquest motiu).
Ambdues entitats han col·laborat en el redreçament i presència de
la cultura valenciana (llengua, música, tradicions...) a les Festes
Populars, i des de l’any passat s’han
incorporat a l’organització dels
Cicles Culturals al voltant de la música, dansa, cant... valencians junta-

ment amb entitats de gran prestigi
com la Societat Coral el Micalet i
altres.
Igualment, fruit de l’esforç
d’ambdues entitats, el curs passat
el nostre Barri Sant Marcel·lí acollí la
XX Trobada d’Escoles en Valencià,
amb milers de criatures i les seues
famílies omplint parcs i carrers.
Valga com a exemple. Perquè hi ha
molt més. Hi ha tot allò que no es veu.
Ni l’ASSO ni la UNIÓ són entitats
caigudes del cel. Les entitats les fan
les persones, les seues conviccions,
els seus compromisos, la seua honradesa, el seu tarannà. I les entitats
multipliquen per mil els fruits, si es
treballa com cal.
Per tot això no és gens estrany
que hui ens trobem ací convocats per
l’ASSO i la UNIÓ per a commemorar,
recordar i celebrar el 75 aniversari
de les Normes de Castelló, aquelles
que han fet de nosaltres persones
amb un idioma modern, culte, encisador i bell com no hi ha cap altre.
Permeteu-me, per tant, que
demane, per a tota esta gent, els que
estan ací entre nosaltres i els que ja
no hi són, que han fet del valencià
causa de la seua vida, un aplaudiment.

Josep Francesc Blai Duart
Mestre i Pedagog
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La flauta travessera: un instrument aristocràtic

INSTRUMENTS

tant la digitació i millorant l’afinació. Serà a partir d’aquí quan
naix la flauta travessera de
metall, tal i com la coneixem en
l’actualitat.
Malgrat açò, el segle XX serà
testimoni de més canvis com:
noves escales experimentals,
noves claus i millores en la
seua fabricació.
MATERIALS I MÉS ELEMENTS HISTÒRICS

ASPECTES HISTÒRICS I
EVOLUTIUS
Segurament, la flauta és el
més antic de tots els instruments
de vent. Les diferents cultures
que han poblat la Terra, des de
temps primitius, han inventat els
seus propis tipus de flautes,
segons les necessitats. Les civilitzacions primitives, on predominava l’impuls masculí, associaven les idees flauta – fertilitat –
vida – renaixement.
La flauta arriba a Europa a
través de Bizanci al voltant del
segle XI. Però, com que eren uns
instruments difícils de tocar, ja

que tenien uns 14 forats que s’havien de tapar amb 9 dits, passen
bastant desapercebudes. I serà al
llarg del segle XIV quan es convertirà en un dels instruments
més populars a Itàlia.
Altre moment important de la
flauta serà el segle XIX, quan el
flautista Theobald Böhm (17941881), incorporà importants
modificacions en el mètode de
fabricació i en el resultat. Entre
elles podem destacar: que li afegeix nous orificis, li introdueix
un sistema més ergonòmic de
claus, anelles i varetes que possibilitaven tapar diversos forats
amb un sol dit, augmentant per
20

Actualment les flautes travesseres són normalment de metall,
entre les que destaquen les d’alpaca i les d’argent per la seva
qualitat. Les d’aliatges poden ser
de coure, zinc i níquel -usades
habitualment pels qui s’inicien-.
Fins i tot les hi ha combinades
amb or -són les flautes de màxim
exponent, junt a les de platí.
També hi ha flautes d’altres
materials com la fusta, la porcellana i el vidre.
Les flautes modernes poden
construir-se excepcionalment en
fusta. Algunes grans orquestres
(com la del Concertgebouw
d’Amsterdam) i solistes (com el
jove Partick Gallois) mantenen
aquesta tradició.

Els experts en acústica solen
afirmar que el material del què
està feta la flauta influeix poc en
el so, però és cert, que si el públic
no aprecia la diferencia, els i les
flautistes sí que aprecien subtils
diferències en el color sonor que
emeten.
AMB QUÈ ES TOCA LA
FLAUTA?
Sense dubte direm que amb
els dits. Però, els autèntics protagonistes de la producció del so
són els llavis, que determinen la
“veu” del flautista. L’embocadura és per a un flautista el que

són les cordes vocals per a un
cantant. Els llavis i els seus moviments són d’allò més important.
Tan menuts que són impossibles
de veure i són capaços de crear
tot un univers de subtileses sonores.
El gran responsable de subministrar l’aire és el diafragma. A
ell li correspon una bona part de
la bellesa del so i els matisos
dinàmics ( forte o piano, crescendos o diminuends, i el vibra-

to), que els flautistes produeixen
fent oscil·lar amb precisió, flexibilitat i gran velocitat aquest
múscul. El diafragma d’un flautista ha de tenir la flexibilitat
d’un llit elàstic i l’agilitat dels
Fred
Astaire.
peus
de
Però, falta un personatge més,
d’extremada importància: la
llengua. La llengua serveix per
“articular” i separar amb precisió uns sons d’altres. Si el diafragma aconsegueix que la flauta
“cante”, la llengua aconsegueix
que la flauta “parle”, i les dues
coses són igualment importants.
Es diu que és un instrument de
reis, que provoca grans passions
i han sigut molts els reis, nobles,
aristòcrates, intel·lectuals o
escriptors que han tocat la flauta
per afició.
Enric VIII o Isabel la
Catòlica posseïren magnífiques
col·leccions de flautes i de flautes
dolces.

notícies musicals
Una bona col·lecció de flautes
era per als poderosos d’altres
èpoques un signe de riquesa com
ara puga ser-ho una bona col·lecció de cotxes. Com a bon instrument aristocràtic, la flauta fou el
gran competidor del violí durant
l’època barroca com instrument
solista.
La flauta va viure la seua Edat
d’or al llarg del segle XVIII . En
aquesta època la pràctica totalitat dels grans compositors
(Vivaldi,
Telemann,
Bach,
Haendel,
Haydn,
Mozart,
Beethoven...) escriviren nombroses obres per a flauta.
TIPUS DE FLAUTES I LES
SEUES PARTS
La flauta travessera, afinada
en Do, té una extensió de tres
octaves. D’entrada hem de diferenciar els següents tipus de
flautes:

El flautí o piccolo és una flauta travessera més menuda que
toca una octava més agut que la
flauta normal.
La flauta travessera contralt
(afinada en sol) que sona una
quarta -quatre notes més greuper sota de la flauta normal.
La flauta travessera baix, no
gaire utilitzada, afinada en si
bemoll o en do. És una flauta més
gran. S’usa poc malgrat que té un
so únic i envellutat.

Per a parlar de la seua estructura ens fixarem en la flauta
travessera en Do, per ser la més
utilitzada en l’orquestra. La flauta travessera consta d’un tub
cilíndric d’uns 67 centímetres
dividit en tres parts:
El cap, que és on està l’embocadura.

INSTRUMENTS

El cos, amb tretze forats i tots
els mecanismes de claus.
El peu, amb tres forats i el
mecanisme de les claus restants.
L’embocadura consisteix en un
forat que actua de bisell, tallant
el filet d’aire produït pel buf del
músic. Aquest filet d’aire, en
topar amb aquest bisell, fa que
tota la columna d’aire que hi ha
dins de l’instrument vibre i d’aquesta manera es produeix el so.
Aquest so serà més greu si el tub
és més llarg i més agut com més
curt siga el tub. Quan totes les
claus de l’instrument estan tan-

sobre l’articulació i l’ornamentació.
Un tractat senzill i pràctic que
va facilitar molt l’aprenentatge
d’aquest instrument en la seua
època, tot un precursor dels
manuals actuals.

Inés-R.

cades, el tub va de cap a peu i el
so per tant és més greu. A mida
que es destapen els forats el tub
s’escurça i el so es fa cada vegada
més agut. L’extensió de la flauta
travessera, amb tres registres
diferenciats: agut, mig i greu, és
quasi tant àmplia com la del
violí.
Curiositats del passat: El
tractat d’Hotteterre
Jacques Martin Hotteterre
“Le Romain” (16741763), publicà aquest
tractat en París en
1707, just un any abans
del seu “Premier Livre
de Pièces”. Primer “manual” de la
història de la flauta, llibret
menut i fàcil d’usar de menys de
cinquanta pàgines que va gaudir
d’un gran èxit, dintre i fora de
França, tant que se reedità moltes vegades. Aquest estava dirigit
especialment als principiants i
conté importants informacions
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Actes 2007. Unió Musical l’Horta

ACTIVITATS

GENER
19. A Poqueta Veu: Lectura de
Relats
23. A Poqueta Llum: Projecció
pel·lícula
26. A Poqueta Nit: Actuació vent
metall - Trenkt’l Brass
27. Banda: Entrada falsa de Moros
i Cristians a Torrent
FEBRER
04. Banda: Concert al Mercat de
Colom
09. Inauguració i Conferència
“Dones de la República”
10. A Poqueta Nit: Concert Flauta i
Marimba amb relats
18. Xaranga: Marató Popular de
Correcaminos
24. Alumnes Jardí Musical canten
en La Fe en Unitat Xiquets
Malalts de Càncer
25. Entrada de Bandes Junta
Central Fallera
MARÇ
09. Cloenda
“Dones
de
la
República” amb Actuació (dos
flautes i un clarinet)
Falles: Participació de la
Banda en els actes de falles
23. A Poqueta Veu: Lectura de
Relats
31. Banda: Actuació a Benifaió

ABRIL
16. Banda: Concert al Barri
21. Certamen
Provincial
de
Bandes de Música de Valencia.
Primer Premi amb Menció
d’Honor
27. A Poqueta Llum: Curt: “De
Benetusser a Bombai: en
busca del mestre perdut”
29. Participació de la UMLH amb
un estand i xaranga en la
Trobada Escoles en Valencià
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MAIG
06. Dinar commemoratiu Primer
Premi i Menció d’Honor al
Certamen Provincial
11. Concert: “Flautas de Pico y
Cuerda” de Godella i Orquestra
de Corda de la UMLH
12. Inauguració
Exposició
Fotográ-fica de José Gea
12. A Poqueta Llum: Projecció de
la Pel·lícula “Alas de la Vida”
amb posterior tertúlia
18. Concert de Soul: “Sandfor
Alligator Band”
19. Participació de la Coral en
Festival “Dia d’Àfrica” a
Natzaret
19. Concert Jazz: “Bill Evans
Tribute”
20. Concert de la Banda Juvenil
UMLH
25. Concert Coral UMLH
26. Concert Banda UMLH
JUNY
09. Banda: Actuació en Actes de
Cáritas
10. Banda: Processó a Borbotó
15. A Poqueta Llum: Projecció de
la Pel·lícula “La Leyenda del
Pianista en el Océano”
17. Banda Juvenil: Concert a
Cocentaina. Intercanvi
27. Banda: Cavalgada Moros i
Cristians Benetusser
29. Coral: Ronda de Sant Joan
30. Banda: Entrada Moros i
Cristians Benetusser
JULIOL
08. Banda Juvenil: Concert a Sant
Marcel·lí. Intercanvi amb
Banda Juvenil Cocentaina
AGOST
29. Banda: Primer d’un fum d’assaigs preparatori del Certa-men
C. Valenciana del 21 octubre

SETEMBRE
13. Xaranga pel Barri de Sant
Marcel·lí en festes
14,15,16. Participació de la UMLH
en el III Cicle Cultural durant
festes Sant Marcel·lí
22. Banda: Concert de Festes
Populars Sant Marcel·lí
OCTUBRE
07. Banda: Concert a auditori
Tama Aldaia
13. Concert Benèfic al Palau
(Coral,
Banda
Juvenil,
Orquestra de Corda i Banda)
21. Certamen C.Valenciana a Xest:
Primer Premi amb Menció
d’Honor
NOVEMBRE
03. Rebérem el Premi Euterpe per
la nostra Pàgina Web
17. Banda: Festival LP Punto
Radio
18. Festival de Bandes de Música
Junta Municipal de Patraix
30. Sopar commemoratiu Primer
Premi i Menció d’Honor en
Certamen C. Valenciana a Xest
DESEMBRE
05. A Poqueta Nit: Recital de Piano
i Flauta
07. Primera Pedra del CCR o BAC.
14. Conferència presentació del
Projecte Ajuda Rwanda
16. Coral: Concert al Barri Roca de
Meliana
22. Dia del Soci
22. Orquestra de Corda i Coral:
Concert de Nadal
23. Arreplega de Músics
28. Banda: Concert de Nadal

notícies musicals

GENT DEL BARRI

Recordant a Clara
MARETA CLARA
(Clara Santiró Font)

És Clara.
Era clara i transparent,
Era tendresa i bonança,
Serà somriure eternament.
És Clara.
Era clara i transparent,
Era fe, era esperança,
Serà llum per sempre més.
És Clara.
Era clara i transparent.
Fou mare, sogra,
Fou iaia i muller.
Fou natura:
Arbre, pedra, vent,
Gripau, papallona, serp,
Fou pi, fou pa,
I la flor del taronger.
Fou ella tots els contes
A una sola veu.
Fou aigua, pluja, neu,
Foc i flama, espurna...
Fou amiga, fou valenta.
Fou tot açò i molt més:
Fou dona amatent.
És Clara.
Era clara i transparent.
Serà Clara simplement,
Eternament,
Per sempre més.

J. Francesc Blai Duart
St. Marcel·lí
València 15/16 març 2007

Ara fa un any que ens deixà orfes aquesta mare coratge. La Unió s’ha adherit a la sol·licitud feta a
l’Ajuntament de València demanant que la futura biblioteca pública municipal que albergarà el Centre
Cultural Rambleta porte el nom de Clara Santiró. Aquesta lloable iniciativa ha obtingut el suport de totes
les entitats del Barri i vàries de fora, fent-ne un total de més de quaranta associacions. També val a dir que
més prompte que tard es farà la presentació del darrer llibre publicat amb textos de Clara i que porta per
títol “Homenatge a Clara Santiró. Una dona singular”. Gràcies, Clara.
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Per Joan i Àngels

©

CÀLCULS MUSICALS
Realitza les sumes ( _ + _ = 2 ) dels
següents valors musicals:

ANUNCI CURIÓS
El llenguatge no cuidat, de vegades pot jugar-nos
curioses interpretacions, vegem aquest eixemple d’un
cartell penjat a una societat musical:
“Dimarts pròxim a la seu de la Unió Musical podreu
gaudir d’un dinar de germanor (“fabada asturiana”). A
continuació concert.”

ANÈCDOTES MUSICALS

JEROGLíFIC
Puc anar demà a assajar a ta casa?

Un dia d’abril de 1808, Ludwing Van Beethoven
(1770-1827) va estar convidat a una reunió on es trobaven xiquets i xiquetes de diferents edats. Li va cridar
l’atenció una xiqueta a la que li deien Elisa, qui al ser
informada de qui era aquell visitant es va apropar i li
comentà que ella també era artista. A Beethoven li va
fer gràcia i abans d’anar-se’n li demanà que tocara alguna cosa al piano. Elisa va interpretar obres de diferents
autors i el mestre li pregà interpretara alguna de les
seues sonates, però la xiqueta va dir que encara que li
agradaven molt, les considerava molt difícils per poder
tocar-les. Beethoven li va prometre que faria una peça
mes senzilla perquè ella puguera interpretar-la .
Aquest, diuen, va ser el motiu pel que va composar
una de les obres més conegudes i dolces que els joves
pianistes de tot el mon han gaudit i interpretat. El seu
nom “Albumblatt für Elise” (1810 ) -“Per a Elisa”- i duia
el següent subtítol “Records del 27 d’abril de 1808”.

BUSCA LES SET DIFERÈNCIES!

Solucions al Piccolo Divertimento 17:
Encreuat: Horitzontals: A1: cap; A5: m; A8: s; B2: faristol; D2: laic;D8: rol; E1: harmonia; F5: re; G1: nit; H3:
tu; H6: re; on. I3: flautí. Verticals: 1G: nota; fa; si; 2D: la. 3B: Pavarotti; 4D: si; 4H: ut; 5A: do; 5D: cor; 6B: si;
6E: negra. 7H: sol; 8A: soprano; 8I: fa;10C: clarinet. Quí l’encerta l’endevina? 1. La campana. 2. “La canción
del olvido”. Jeroglífic: Campions.
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