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SI VOS AGRADA ESTAR A LA FRESCA
Envieu-nos el vostre correu electrònic a umlh@telefonica.net perquè vos puguem
enviar, a la vostra safata d’entrada, les noticies més fresques de la Unió, recordarvos les coses que programem al + Unió o avisar-vos de qualsevol novetat. Ah!
Poseu el vostre nom.

EDITORIAL

Bon estiu i bones Festes Populars

D

iuen que mai plou a gust
de tots. I és cert. Quan
aquesta revista arribe a
les vostres mans, hi haurà
qui estarà ja de vacances,
altres encara estaran treballant i altres, desgraciadament,
esperant que els arribe l’hora de trobar el primer o el “següent” treball.
Maldita crisi: la provoquen els rics, la
paguen els pobres i se la cobren els
rics. I nosaltres, amb la revista.
Aquesta revista arreplega les activitats de la UNIÓ des de finals de
febrer cap ací. Han hagut activitats
fortes, algunes d’elles ja vénen realitzant-se des de fa temps: dia de la dona
(per a la crònica del Dia de la Dona
hem guanyat la signatura de Sara,
membre de la Junta i organitzadora
habitual d’estos actes), concerts
(Ximo i Àngels ens parlen dels de la
Coral, Imma i Salva de la Banda
Juvenil), setmana cultural (Paco,
Toni...)... però hi ha hagut enguany
algunes novetats: una, la Fira de les
Bandes, dins del programa d’actes
commemoratius del 25 aniversari de
la Coordinadora de Bandes Federades
de la Ciutat de València. El nostre
company de revista, Salva, ha estat
molt implicat en la seua organització.
Ací a la revista en fa un repàs. Altra,
la celebració del Xé Aniversari de la
Banda Juvenil. Cal donar alè al que és
la nostra pedrera, on es forneixen els
futurs músics de la nostra Banda. Hi
ha un bon nivell que s’ha de mantindre sense baixar la guàrdia.
Novament Salva ens acosta a la figura del seu director Juan Carlos
López Luján.
També en aquesta revista hem
recuperat la secció “Músics de la
Unió” i ho fem amb una signatura
jove: Carles Hernández Coscollà,
parlant-nos d’un altre jove: Juan
Pechuán; i un article de Jesús García
sobre el “tio Vicent”. Persones com
ell fan estimar la música, són una joia
per als músics i totes les societats voldrien tindre’l entre els seus socis i
públic. Inés Sáez ens regala un article sobre la música i el nostre cervell.
Igualment podeu llegir seccions que
ja són habituals, però no per això
menys d’agrair: l’Escola per Ximena,
i com no, l’entranyable Piccolo divertimento, on hi ha un fum de faena i
imaginació comprimida en una pàgina. Gràcies Joan!
Açò que acabe d’escriure, no és
més que la crònica en present del pas-
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sat. La revista sol arreplegar i alçar
acta d’allò que hem fet. Però en
aquest editorial, que és sempre la darrera pàgina que s’escriu, ja puc avançar-vos una bona notícia: enguany les
Festes Populars estrenaran logo, del
qual tothom podrà beure aigua ben
fresca. L’artista ha sigut Martí
Forés, col·laborador incansable en les
activitats del Barri, aportant sempre
la seua capacitat artística per fer
reeixir el Barri i les seues entitats.
Des d’ací donem la benvinguda al logo
i les gràcies a Martí.
I parlant de Festes Populars, heu
de saber que les d’enguany seran els
dies 10, 11, 12 i 13 de setembre (de
dijous a diumenge), que hi haurà hiphop (després del novedós èxit de
l’any passat), rock, música en valencià, festa infantil, paelles, pilota
valenciana... La gran novetat del
2009 serà la 1ª Trobada de Torres
Humanes dins dels actes del V Cicle
Cultural al voltant de la Dolçaina. No
diré res més. Cal comprar el Llibret
de Festes per saber el dia i l’hora de
cada cosa i a més perquè allí hi ha
informació molt interessant sobre els
actes de les festes i sobre el Barri, a
més de ser una forma de col·laborar
en el manteniment de les Festes
Populars.
Després de la Assemblea General
celebrada el passat 16 de juliol, volem
fer el possible perquè vos arribe la
informació sobre les activitats de la
Unió de manera més fresca, puntual,
immediata... Si estàs interessat/da
envians el teu correu electrònic a
panxeta@telefonica.net i passaràs a
formar part de la nostra base de
dades per a la difusió.
Cal també des d’ací donar la benvinguda a eixa nova iniciativa que és
el grup de percussió. Amb el president de la Unió al cap, ara en qualitat
de sonador de congues, timbals, bongos i altres instruments percutits, la
iniciativa ha pres força i ja hi ha un
bon grapat de gent acudint als
assaigs. Si estàs interessat/da, no ho
dubtes, eixe és l’únic requisit que et
demanaran per a apuntar-te.
Bo, amigues i amics, passeu un
bon estiu, i com la revista de segur
que us queda curta per a tant de
temps, acompanyeu-vos d’un bon llibre i gaudiu de la companyia de la
família i les amistats, ara que sou a
temps encara.

Josep Francesc Blai Duart
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notícies musicals

A POQUETA NIT

Dia de la Dona 2009

D

es de l’any 2007 la
UMH ve celebrant el 8
de març dia de la dona
treballadora, a mi m’agrada no oblidar el
terme treballadora ja que treballadores som totes les dones.
Treballadores eren les dones que
moriren a Nova York el 1908,
com treballadores són les dones
que cent anys després continuen
lluitant per la igualtat laboral,
econòmica, social, etc.
Treballadores eren les dones
escultores, pintores, escriptores,
músiques que sols volien tindre
un lloc en un món reservat als
homes.
Treballadores eren les mestre
republicanes, dones que feren de la
seua professió un instrument per a
educar en llibertat i en igualtat.
Cent anys després les dones
en aquest país i arreu del món
pateixen cada dia maltractament
per part dels homes, arribant
moltes vegades a morir.
I de maltractaments hem parlat aquest 6 de març, un maltractament realitzat amb total impunitat, el mercat negre de xiquetes
a Nepal.
L’OMS calcula que prop de dos
milions de xiquetes en el món
estan atrapades en el comerç
sexual.

Alex Hurtado, el nostre convidat, gran aficionat als viatges i a
la fotografia, ens presentà un
reportatge fotogràfic, titulat
“Traficando ilusión: testimonio
y fotografias sobre el tráfico de
niñas en Nepal e Índia” del viatge que ell va realitzar l’estiu de
2007 per encàrrec de l’organització MAITI NEPAL, entre les ciutats de Katmandu i Bombai.
Nepal es un país asiàtic on la
meitat de la població viu sota el
llindar de la pobresa i on prop del
40% de la població és menor de
14 anys.
A Nepal dones i xiquetes són
víctimes de l’opressió sexual, la
violència, indefenses davant les
lleis, però sobretot víctimes de la
misèria.
Amb
les
seues fotografies
dures però amb
esperança alhora, Alex Hurtado ens contà que
es
pretenien
dues finalitats.
Per una banda
mostrar la realitat d’aquestes
xiquetes,
que
han segut enganyades amb falses promeses de

treball, venudes per les seues
famílies com esclaves, o raptades
per màfies que les porten a prostíbuls de Mumbai en l’Índia. Ens
comentava que aquestes joves
procedeixen de les castes índies i
nepaleses més baixes (els intocables), però això no les lliura de
les vexacions i violacions dels
clients indis que amb la creença
que el coit amb una verge cura les
malalties, les volen cada vegada
més jovenetes. I també difondre
el treball que aquesta organització MAITI NEPAL realitza: primer lluitant per rescatar-les de
les màfies, sense recolzament ni
de policia, ni dels les lleis; després la seua tasca de rehabilitació tant física com moral en cases
d’acollida. Moltes xiquetes i les
seues famílies, degut a creences
religioses, pensen que la culpa és
seua per algun pecat que han
comés en una vida anterior i no
mereixen res. La majoria no tornaran mai a viure amb les seues
famílies, que les rebutgen.
Aquesta ONG realitza també
una tasca fonamental de difusió
de les experiències d’aquestes
xiques i recorre els pobles
menuts i aïllats on les xiquetes
conten les seues vivències, per
tal que altres no siguen enganyades i visquen l’infern que elles
han viscut.

Sara Sánchez Serena
Fotos Alex Hurtado
i Salva Benlloch
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La Fira de les Bandes

XXV ANIVERSARI COORDINADORA

E

l 9 i 10 de maig de 2009,
la
Unió
Musical
l’Horta
(endavant
UMLH) participà en la
primera Fira de les
Bandes, organitzada per la
Coordinadora de Societats
Musicals Federades de la Ciutat
de València, que tingué lloc als
Jardins
de
Vivers.
La
Coordinadora, de la qual la
UMLH és sòcia fundadora, celebra
enguany
el
seu
25
Aniversari, per la qual cosa ha
previst una sèrie d’actes, dels
quals ja ha esdevingut l’Entrada
de Bandes a la Ciutat de València
(22 de febrer), la Presentació del
25 Aniversari al Saló d’Actes del
recinte de la Petxina (6 de març)
i ara també les Jornades de
Convivència per a joves músics
de les bandes de Coordinadora
(27 i 28 de juny).
Després de tres o quatre
mesos d’activitat intensa, arribà
el mes de maig. Hi havia una
mica de tensió continguda perquè la Coordinadora havia apostat fort per una idea de la qual no
havia precedent. De fet, una setmana abans no teníem ni el permís de l’Ajuntament del cap i
casal per a instal·lar la Fira.
4

Només arribà aquest, s’activà tot:
casetes, electricitat, l’espai del
Museu de Ciències Naturals que
ens havia concedit el mateix
Ajuntament per a fer activitats
per als xiquets, la seguretat, l’assegurança...
Alguns components de la
UMLH recordarem aquella setmana prèvia, perquè les 25 bandes que integren la Coordinadora
havien confiat la Fira a una
comissió en la qual, la nostra
societat estava molt compromesa, especialment en la resolució
dels problemes d’infraestructura, de relació amb institucions,
de recerca de col·laboradors i
també de tasques de coordinació.
Bé, la vespra de la Fira estava tot
preparat i les 25 societats (més
dos coneguts comerços de música que s’afegiren, Musical
Gualco i Nostra Música) van
arribar al passeig Antonio
Machado de Vivers amb els seus
vehicles carregats amb cartells,
programes de mà, fulls informatius, monitors de televisió, banderes, cervesa i coques de llanda,
però sobretot, carregats de molta
il·lusió. La gent que formàvem
part de la Comissió de Fira, que
havíem dedicat mesos a preparar
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aquesta festa, somrèiem: encara
no havia començat i ja sabíem
que anava a ser un èxit.
Efectivament, dissabte de
matí, els polítics, acompanyats
pels
representants
de
la
Coordinadora, la inauguraren.
Aleshores, les xarangues arribaren des dels quatre punts cardinals als llocs on esperaven els
músics que havien d’encetar les
actuacions programades (una de
les xaranges era gent de la nostra
Banda). Estava la televisió. Els
camins del jardí eren artèries
que duien gent que sentia la
música i s’apropava; Octavio
Hernández, que fa en Punt
Radio Nuestras Bandas de
Música, el mateix dissabte de
matí muntà a Vivers un programa de ràdio de més de dues
hores, amb opinions, música de
les actuacions, entrevistes, etcètera.
La
Muixeranga
de
València s’alçava cap el cel aquí i
allà. De sobte, s’improvisava una
cercavila. Ja de vesprada, aparegueren les veus de les corals.
Estigué la nostra, la Coral
l’Horta, dirigida per Alejo Pérez
Lamata i també l’Orquestra de
Cambra de la UMLH, dirigida
per Miguel Morellà Asins.

notícies musicals

XXV ANIVERSARI COORDINADORA

L’endemà, diumenge, continuà la
festa amb moltes més actuacions
musicals. Ací, un grup de vent
tocava un tango preciós i més
enllà una banda de jazz feia
autèntiques delícies. En un altre
punt, quatre xiquetes acompanyaven el cant dels pardalets
amb l’harmonia clàssica dels
seus clarinets...
José Solis, membre de la
directiva de la Coordinadora i
company de la Comissió de Fira,
va ser l’encarregat de organitzar
tot aquell programa musical que
funcionà com un rellotge. Per a
cloure la fira, organitzà una
banda magnífica amb músics de
totes les societats, que desfilà
encapçalada pel president de
Coordinadora José Vicente

García Alapont i la directora
Patricia Rosaleny Serrador
Passaren davant la presència
destacada de les banderes que
representaven totes i cadascuna
de les societats musicals. Una
manera preciosa d’acabar.
Cada caseta havia segut la
casa de cada associació musical i
no importava de quina banda
fores, en qualsevol lloc t’oferien
cervesa o orxata o vi i, fins i tot,
pernil, però sobretot, conversa.
Tot i la “intimitat” de les casetes,
els directius i els músics de les
distintes societats havíem estat
junts durant aquells dos dies i
aquesta proximitat ens havia
condemnat a trobar-nos en una
dimensió més humana, distinta a
aquella de la solemnitat de les
assemblees. Fou una ocasió

immillorable per a adonar-nos
que les societats musicals tenim
més punts de coincidència que de
diferència. Les experiències i els
problemes de totes i de cadascu-

na de les societats són tan pareguts que l’enteniment i la complicitat s’escampà com una taca
d’oli que difuminà les rivalitats.

Els homes i les dones de societats
musicals ens despullàrem de prejudicis. Que bé es parlava amb
una cervesa en la mà recolzat al
mostrador d’una caseta! Hi
hagueren bromes, ens férem fotografies i explicàrem moltes coses
als veïns i veïnes segons arribaven. En definitiva, vam fer festa,
que, al cap i a la fi, era del que es
tractava.
Les actuacions dels músics i
les músiques de totes les edats
(encara que majoritàriament
joves) aturaven els sorpresos
vianants que pensaven trobar a
Vivers només la bellesa de les
coses que ja coneixien de sempre:
la frescor dels seus arbres, els
colors del seu roserar, la curada
geometria de les tanques vegetals... però mai no es podien imaginar que durant aquells dos dies,
el jardí, a més de tot això, tenia
música.
Salva Benlloch
Fotos Tomás Sánchez
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LA CORAL

U

Coral L’Horta: Àfrica crida

n altre any, la coral
de la Unió Musical
l’Horta de Sant
Marcel.lí, ha assolit
el seu compromís
solidari amb el continent que,
tot i ser el bressol de la humanitat (no debades és allí on
s’han trobat les restes més
antigues d’homínids) és però,
a hores d’ara el més necessitat d’ajuda, aquell amb el qual
la solidaritat no pot ser una
paraula tova, buida de contingut, sinò arrelada en allò més
fondo de les ànimes compromeses.
Aquest any, la nostra coral
va intervenir com a guanyadora del certamen passat i,
com a tal, mentre les altres
agrupacions participaven
amb un repertori de tres
peces, nosaltres ho feiem
amb un de més breu que n’incloïa només dues, per la nostra condició de cor convidat
que no va a lluir-se, sinò atenent
el requeriment de l’organització.
La meteorologia no es va mostrar comprensiva amb Àfrica, i
per què hauria de fer-ho si fa
segles que Àfrica i la meteorologia
no es parlen, com si hi hagués
algun compte pendent entre ambdós?
Dins l’església feia una calor
que fonia els rostres com si fossen
figures de cera. Quan va acabar-

26.06.09 Ronda Estiu
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se l’actuació de tots els grups participants, els núvols, abans contemporitzadors, van descarregar
una plugeta fina barrejada amb la
pols que des de dies surava procedent del mateix continent …
Va ser aleshores quan vaig
pensar si no serien aqueixes les
tornes africanes d’allò que abunda a les seues terres com ara la
pols, barata tota l’explotació patida, la indiferència suportada,
l’odi acumulat i l’oblid……

A dures penes vam poder
interpretar totes les corals
unides el Cor di Schiavi de l’òpera de Verdi NABUCO , i, l’emoció d’aquesta interpretació, les veus dels homes i les
dones, de sopranos , contraalts, baixos i tenors, de
pobres i rics, de joves i vells,
tots units en una mateixa
emoció, sota un cel encapotat, amenaçador, amb les nostres veus exaltades de patriotisme, enyorança i sentiment
nacional.
Finalment, el cel es va
obrir en una ploviscada d’aigua fangosa que no va aplegar a la descrita en la Bíblia,
quan conta que plogueren
granotes del cel, i allí va acabar la història d’aquest acte
de germanor amb l’Àfrica de
les pasteres, dels nadons
menjats per les mosques, dels
xiquets d’esquelets transparents, dels xiquets soldats,
del SIDA, del còlera, del paludisme i la tuberculosi.
Molts es disolgueren en
espaordida desbandada provocada pel fang inoportú, mentre que
altres romangueren estoicament
fins que s’acabà el sopar i, en compensació, alguns llamps seguits
dels trons corresponents els van
amenitzar el comiat.

28.06.09 La Coral al Palmar

Ximo Espí
Fotos Paco Beltrán
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ESCOLA

Audició aspirants grau mitjà

Falla Arquebisbe Olaechea. 17.05.09. Fotos Barto Sintes

D

urant el transcurs del
mes de maig, el nostre
local s’ha omplit una
vegada més dels sons
dels diferents instruments que estudien els alumnes
de l’Escola. Inauguraren aquestes audicions les aules de
Trompa, Trompeta i Percussió i
continuaren en les dates següents la resta de disciplines que
conformen la nostra oferta educativa – clarinet, flauta, violí, violoncel, saxòfon, trombó, bombardí, tuba i tècnica vocal.
En aquestes jornades els
alumnes tenen l’oportunitat de
mostrar a les seues famílies els
avanços que han aconseguit
durant el curs, així com acostumar-se a actuar en un escenari
davant el públic, el que també
fora part del seu aprenentatge.

Cap destacar l’audició del dia
17 de maig en el local de la Falla
Arquebisbe Olaetxea-San Marcel·lí, amb l’actuació dels alumnes que es preparaven per a
realitzar les proves d’accés de les
ensenyances
professionals
(des d’aquestes
pàgines el nostre
agraïment a la
Falla per la seua
col·laboració). A
dia de hui, ja
realitzades dites
proves, donem
l’enhorabona a
tots aquells que
aprovaren
(el
85%) i animem a
continuar intentant-ho a aquells
als quals en
aquesta ocasió

els faltà la quota de sort que és
necessària en aquestes situacions.

Ximena Ortega
Fotos Barto Sintes

7

Núm. 35 - JULIOL 2009

Concert de presentació d’instruments

BANDA JUVENIL

Diumenge 8 de març de 2009 a les 11’30h. a l’Auditori de la Banda Primitiva de Paiporta

T

res serien els títols que
podrien emmarcar el
record d’aquest concert:
Quant costa fer un músic!
Quant tardarem més?
Enhorabona! Quin orgull!

Quant costa fer un músic!
El meu amic i company de
faristol en el clarinet, Rafa
Montesinos, que va ser el primer
mestre de música del meu fill , i
també el meu, sempre diu que
costa molt fer un músic, i que s’ha
de cuidar i ajudar-li a que estime
la música i el poder fer-la. És un
gran esforç aprendre a tocar, i al
temps pot suposar un gran plaer...
Recorde la foto de les xiquetes i
xiquets als que es va fer la presentació oficial amb el seu instrument en el concert. Recorde les
caretes de satisfacció, però també
sé veure darrere les caretes de
desgana quan han d’estudiar i no
8

volen, o l’esforç de les seues famílies per a dur-los a classe, per a
comprar l’instrument, per a animar-los a que estudien en casa...
Sé veure tot eixe esforç que és una
carrera de fons, però sé que val la
pena quan la satisfacció guanya
en la balança, quan poden arribar
a gaudir d’un concert, quan poden
apreciar la música, quan se saben
capaços d’aprendre una partitura,
quan poden fins i tot fer-se amigues i amics a través del contacte
amb la música. Costa molt fer un
músic... però si la satisfacció guanya, val la pena!
Quant tardarem més?
El concert va ser en l’Auditori
de la Banda Primitiva de Paiporta,
a la que li agraïm que ens permetera la utilització del seu espai, perquè NOSALTRES NO EN TENIM!!!
Ja no ens queden paraules ni arguments que no s’hagen dit. Paco
Blai en les presentacions, fa mos-

tra de saber fer i d’ingeni per a que
no perga potència i importància la
demanda d’un espai digne per a la
Unió, per a que no ens acostumem... La veritat és que ocupar
l’auditori d’altres Bandes ajuda a
agrair la solidaritat i la camaraderia..., però també és cert que fa
molt present la carència i ajuda a
no acostumar-se. Quant tardarem
més?
Enhorabona! Quin orgull!
No puc acabar l’article sobre
aquest concert sense donar l’enhorabona a la Banda Juvenil i a
Juan Carlos López Luján, el seu
director. Què bé sonaren! Quin
concert més bonic! Quin orgull
que el nom de Bandeta amb el que
començàrem a anomenar-la... ja
els quede menut, encara que siga
entranyable.
Inma Coscollà Girona
Fotos Barto Sintes
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Concert de Consolat de Mar

BANDA JUVENIL

A

rribàrem a la nau de
Consolat de Mar, a
Benaguasil, en cotxe
o en autobús. Matí
de dissabte 16 de
maig. Els pares dels músics
tenien l’excusa perfecta per a
eixir de casa. Els músics, els
fills, la il·lusió de tindre un
nou concert amb la bandeta.
Abans del concert, el passeig per l’ampla exposició
d’instruments musicals i els
ulls darrere la lluentor de les
trompes i la netedat dels
trombons que penjaven de les
prestatgeries. Els més menuts
volien tocar-ho tot, especialment els instruments de percussió i sobretot les bateries.
Era l’hora. Pujàrem les
escales fins la sala de concerts. Agafàrem el programa
de mà d’un faristol. Carles
Subiela ens donà la benvinguda i recordà l’esforç dels joves
músics i dels seus pares i
mares, del valor educatiu de
les escoles de música de les
bandes. Els assistents es sentiren identificats amb les
seues paraules i respongueren amb un fort aplaudiment.
Després va introduir la Banda
Juvenil de la Unió Musical
L’Horta i al seu director, Juan
Carlos López Luján.
Començà doncs, el següent
concert:
Consolat de Mar de Ferrer
Ferrán, Sisco (marxa mora)
d’Adam Ferrero, López
Odero de Ferrer Ferrán,
Skyline de Sven Van Claster,
Beat-Blues-Swing de Koen
Pletinckx i Abba Gold de Ron
Sebregts.
Gràcies, Consolat de Mar,
per la iniciativa d’organitzar
aquests concerts de bandes
juvenils en favor de tots els
xiquets i xiquetes que s’introdueixen en l’oceà de la
música.
Salva Benlloch
Fotos Barto Sintes
9

BANDA JUVENIL

Núm. 35 - JULIOL 2009

Concert del Xé Aniversari
(PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA, 07 de JUNY de 2009)

A

la
Unió
Musical
l’Horta ESTEM DE
FESTA!
Estem de festa perquè des de fa 10 anys un
grup de joves músics i músiques
ve treballant de forma continuada i constant per enriquir culturalment el nostre tros de ciutat, el
barri Sant Marcel·lí.
Estem de festa perquè allò
que començà com una aventura
incerta a partir de l’assignatura
de conjunt instrumental dins de
l’Escola de Música (parlem de
1998), s’ha consolidat, s’ha fet
gran, ha trencat murs i parets i
ha eixit al carrer; ha obert nous
horitzons musicals, culturals i
professionals a un bon grapat de
joves nostres. No parle de gent
desconeguda, parle dels seus fills
i filles, de les seues nétes i els seus
néts, dels seus nebots i nebodes,
dels vostres amics i amigues, dels
nostres músics i músiques.
Estem de festa perquè festa i
de la bona, és el que elles i ells han
anat fent dia a dia, mes a mes,
d’assaig en assaig, de concert en
concert, primer al costat de la
Banda gran, després, des de
10

2001, ja tot sols com a Banda
Juvenil, coneguda per “la
Bandeta”.
Concerts de Fi de Curs, concerts de Nadal, concerts de les
Setmanes Culturals, concerts
solidaris amb Galícia i amb les
víctimes del tsunami, concert
benèfic per als afectats de la síndrome Prader Willy, concerts
d’intercanvi amb altres societats
musicals (Sedaví, Villar del
Arzobispo, Cocentaina)... Concerts, alguns d’ells celebrats al
Palau de la Música, com fou
també el del 5é aniversari, o el
Festival de Bandes Juvenils
organitzat per la Coordinadora de
Societats Musicals Federades de
la Ciutat de València, i d’altres
realitzats, efectivament, al nostre
barri o en altres llocs del País com
Olocau, o de la ciutat a l’Expo
Jove.
No tenen límit, no hi ha frontera, tot és mar obert. I el vaixell
amb què naveguen, la Unió
Musical l’Horta, dóna cobertura,
recer i estabilitat, és garantia de
continuïtat i seguretat. Van ben
guarnits. Per tot això estem de
festa.

EL DIRECTOR
Estem de festa, i hi ha motiu.
Perquè durant tots aquestos 10
anys la Banda Juvenil ha anat
agafant ritme, guanyant en intensitat, ha anat pujant de to, adquirint matisos, en definitiva: escrivint i interpretant la seua partitura. I ho ha fet sota la mirada atenta, el gest còmplice, el somriure
encoratjador, la paraula oportuna... és a dir, ho han aconseguit
sota la batuta del qui ha sigut el
seu director tot aquest temps:
JUAN CARLOS LÓPEZ LUJÁN.
Estem de festa, i hi ha motiu.
Perquè Juan Carlos és un home
de la UNIÓ, un músic fet a la Unió.
Començà els seus estudis musicals en La Unió Musical L’Horta,
pràcticament als inicis d’aquesta
societat musical.
Als 11 anys ingressa al
Conservatori Professional de
València, obtenint el Grau Mitjà
en l’especialitat de saxofon, finalitzant el Grau Superior en el
Conservatori Superior de Música
de Castelló. Ha participat en diferents cursos de perfeccionament.
A mes a més de mestre de la
Banda Juvenil, es professor de
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llenguatge musical, d’instrument
(saxo), i Director de l’Escola
d’Educands, des de l’any 1994 i
durant aproximadament 15 anys
ha format part de la Junta
Directiva de la UMH de la qual és
Vice-president.
Què més pot dir una entitat
sobre un dels seus socis? Doncs
això, que estem de festa perquè
hi ha motiu.

BANDA JUVENIL

Quadres que són obra d’un
altre soci, Santi García, arxiver de la UMH.
I acabant l’emotiva escena, allí estava el xiquet Xema
Panayiatopoulos, el darrer
músic en incorporar-se a la

Banda Juvenil, fent donació d’un
regal, costejat entre tots els
músics, al seu director Juan
Carlos López Luján.
Josep Francesc Blai Duart
Fotos Barto Sintes
i Tomás Sánchez

EL PROGRAMA
Primera part: Ducannon overture de James D. Ployhar,
Consolat de mar de Ferrer
Ferran, Tom Sawyer suite de
Franco Cesarini i La escala SIDÓ
de Ferrer Ferran (amb la participació de l’alumnat de l’Escola de
Música amb unes 80 veus)
Segona part: Churumbelerías
de Emilio Cebrián, López Odero de
Ferrer Ferran, Magallanes de
Ferrer Ferran i Anniversary
marcha-cha de Jef Penders.
LLIURAMENT DE REGALS
COMMEMORATIUS
En finalitzar el concert, el
President de la UMLH, Miguel
Hernández Ferrer i Ximena
Ortega, membre de la Junta
Directiva, lliuraren dos quadres
commemoratius al Director i a la
Banda Juvenil, respectivament.
11
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— Encara no has
acabat de celebrar
el X Aniversari i ja
estàs pensant en el
concert de fi de
curs de la Xiqui.
Eres de carn o de
titani?
J.C.Després
d’haver estat treballant setmana a setmana, és necessari
que els xiquets i
xiquetes
puguen
mostrar als seus
“papis” i a la resta el
que són capaços d’aconseguir; això els
fa setir molt contents; aquests concerts els motiven
especialment.

— Abans que res, enhorabona
pel concert del X Aniversari al
Palau. Quina sensació t’ha deixat?
J.C.- Actuar en el Palau és
sempre una gran oportunitat per
a poder demostrar que la Banda
Juvenil de la Unió Musical l´Horta
va consolidant un gran nivell
musical, però també un
gran nivell en altres aspectes.
Com a grup humà, s’ha
aconseguit la consistència
d’un entorn social en el
qual els xics i xiques es troben feliços i en el que s’han
anat generant llaços entre
els uns i els altres, on la
música és un pretext per a
estar junts. Són coses molt
importants. A més, musicalment també s’ha vist
una implicació molt destacable que ens ha fet disfrutar d’aquest meravellós
concert. Estic molt feliç,
eixa és la sensació que em
queda. Em sap greu que,
per la data en què vam
haver de celebrar el concert, molta gent no poguera
vindre per motius d’exàmens, selectivitat etc.
12

— Són deu anys
sobre el pedestal del director a
càrrec de la Banda Juvenil,
assajant dissabte darrere dissabte, un esforç tremend. Què
t’impulsa a continuar lluitant?
J.C.- No és una lluita, ho dic
sincerament. Quan era xiquet i
jugava al futbol, recorde que la
vespra sempre estava nerviós,

però eren uns nervis que contenien un alt grau d’emoció i d’alegria pel que havia d’esdevindre.
No obstant això, a última hora,
partit darrere partit, netejava la
banqueta amb la meua esquena.
L’esport de la música no és així:
aquí juguem tots i sempre guanyem; no hi ha reserves, tots i totes
som molt importants; el que fem
no té cap sentit sense el company.
La música és així de meravellosa
i per això cada divendres a la nit
encara mantinc la mateixa il·lusió
i emoció pel partit que hem de
jugar l’endemà, el matí del dissabte. No és una lluita, és una gran
sort.
— Com ha evolucionat la
Banda Juvenil des de l’any 1999
fins ara?
J.C.- En realitat, la Unió
Musical l´Horta ha evolucionat en
molts aspectes, m’explique: la
nostra ambició ha anat creixent,
començant pel nostre director
Miguel Morella; cal no oblidar que
porta amb nosaltres 20 anys i
sempre ha estat present el seu
recolzament perquè els nostres
músics tinguen el major nivell
d’estudis musicals. Vull destacar a
tota aquella gent que treballa de
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servatoris, o en cursos de
grau mitjà en la nostra
escola de música. Pense
que el nivell que s’està
aconseguint és envejable
per a moltes bandes de
música.

manera desinteressada any darrere any en aquest gran projecte
cultural, des del president Miguel
Hernández fins l’últim membre de
la Junta Directiva i de tots els
seus col·laboradors. No em cansaré de repetir que quanta més gent
continue els estudis d’ensenyances professionals en els conservatoris i evidentment grau superior,
podrem marcar-nos metes més
altes. Esta manera que tots tenim
d’entendre la Unió fa que la majoria dels xics i de les xiques de la
banda juvenil estudie en els con-

— Què t’agradaria
millorar o arribar a aconseguir amb la Banda
Juvenil?
J.C.- Sabem que quan
compleixen 18 anys han
d’anar pensant de deixar la
banda
juvenil
i
els
moments àlgids alternen
amb altres menors
al llarg dels anys.
Seria
un
bon
moment per a afrontar algun festival o
certamen (el nom
no és important) de
bandes juvenils. El problema és que aquest tipus de
certàmens escasseja i d’aquells que coneixem, les
seues dates són molt difícils. No obstant, m’agradaria intentar-ho.
— Què tal l’experiència
de la Xiqui?
J.C.- És un aula de conjunt instrumental dins de
l’Escola de Música de la
Unió. El seu objectiu és
aprendre, tocar en
grup i desenvolupar
altres aspectes que
no poden veure en
la seua classe individual. El que passa és que
tots ens il·lusionem amb
ella (jo, el primer), la qual
cosa fa que la vegem quasi
com una altra secció de la
Unió. No hem d’oblidar, no
obstant, que és una altra
assignatura, com ho és el
llenguatge musical o la
classe d’instrument.
— Que esperes de cada
un dels/les joves de la
Bandeta?
J.C.- Per desgràcia no
tots seran músics professionals, però sí tinc el desig
que puguen disfrutar de la
música de una manera o

altra durant tota la seua vida i que
nosaltres tinguem gran culpa d’això.
— Què convertix al/a l’estudiant de música en músic?
J.C.- Entenc que és una pregunta que tu mateix t’has fet i
molta gent es fa. És molt subjectiva, no em queda més que manifestar la meua opinió personal. Per a
mi un estudiant de música es converteix en músic quan adquireix
la capacitat de disfrutar i de fer
disfrutar amb la música. Cadascú
que establisca el nivell dels
músics.

— Per a acabar, quin consell
donaries als teus joves músics i
músiques?
J.C.- No penses mai que és l’altre el que sempre s’equivoca, no
penses mai només en la teua partitura, aprén a conviure amb els
defectes dels altres si vols que ells
convisquen amb els teus. Ajuda’ls
a superar-los i accepta la seua
ajuda quan t’arriba en forma de
crítica.
— Juan Carlos, gràcies.

Salva Benlloch
Fotos Barto Sintes
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MÚSICS DE LA UNIÓ

Q

ue voleu que
vos
diga...
Sant Marcel·lí
no és Manhattan. Encara
no som un referent
mundial ni d’innovació
en moda, ni coneixement científic-tecnològic, ni fem festivals
d‘art modern, ni postmodern i ni tan sols
tenim un referent musical del Psico-electrohardbop. No està mal,
tampoc cap dels barris
que tenim al costat són
res. Però, que voleu que
vos diga, encara que el
nostre barri no siga el
Covent Garden, podem
dir que, per exemple, un
músic de la nostra
Banda
està
en
l’Orquestra-Acadèmia
de la millor Filarmònica del món,
l‘Orquestra Filarmònica de Berlín.
Es tracta de Juan Pechuán
(Oboè), però no patiu, que ara no
vaig a contar “obra y milagros del
Pechu“. Qui no coneix la Banda
per dins no li vaig a avorrir en la
història d’un xiquet abraçat a un
oboè que amb esforç i dedicació va
anar pujant pels escalons dels
escenaris i va anar complint els
seus somnis, bla bla bla..., però qui

14

Lo del Pechu

coneix la Banda, inevitablement
coneix a Juan (cal dir que Juan
dins de la Banda sols li diu
Morellà, que a part de ser el nostre director ha sigut el magnific
mestre d‘instrument de qui tots
coneguem com el Pechu).
No se confundiu, que tampoc
som la remonda per tindre a un
crack. Però no està mal recordar
que també ací viu Juan, entre les
motos dels “quinquis“ de la porta
del Juan de Garay, les aules de les
escoles de la Unió, els
sopars al local amb
pizzes del Banbino (jo
no sé si han tastat les
pizzes del Bambino al
carrer
Arzobispo
Olaechea, però si no
han anat encara no
perden ni un segon,
estan de fàbula), que
vos he de contar a
vosaltres...
I ara, l‘explicació
curta de la falla de
l’Acadèmia
de
l ’ O r q u e s t r a
Filarmònica
de
Berlín, on acaba d’entrar Juan:
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Cap a 1970 Herbert
von Karajan va impulsar
aquesta
OrquestraAcadèmia per a preparar
els músics a entrar a l’orquestra millor valorada
del món, anomenada en
alemany:
“BerlinerPhilarmoniker“. Hi ha
moltes orquestres d’este
tipus, també orquestres
joves reconegudes internacionalment com la
Verbier, la Mahler o la
EUYO, però al meu entendre la berlinesa és la més
prestigiosa. Aquesta última també té a la batuta
per exemple a l’anglés Sir
Simon Rattle director titular de l’orquestra gran.
Resumint, que tenim a
Juan Pechuán en un dels
llocs més importants del
món musical.
No està mal eh? Si voleu saber
més històries com esta, espereu al
proper número de la revista de la
Unió.

Carles Hernàndez i Coscollà
Fotos Arxiu

Lliurament d'Instruments, desembre 1995
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A Vicente Jordá

E

n el número anterior
vaig llegir una mala
notícia. Se’ns anà el
nostre millor admirador. Un home que amb
el seu bastó acudia a tots els concerts de la Banda i es trencava
les mans aplaudint.
Jo, com tots els músics, sabia
qui era. Tal vegada molts de vosaltres podreu comptar anècdotes o converses que mantinguéreu amb ell. Jo, en canvi, sols en
puc contar una, que no oblidaré
mai.
El lloc va ser l’escola de la
Unió. Estava jo esperant que
començara la meua classe de solfeig, quan el vaig veure entrar. El
fet de saber qui era i que estàvem
els dos sols, em va impulsar a
saludar-lo.

LA UNIÓ

- Hola! Bona vesprada! Què tal?
- Ja veu vosté! Ací vinc, a respirar música.
Poques paraules, però amb
molt de significat. Per desgràcia
començà la classe i no vaig poder
parlar més amb ell, però va ser
suficient.
“Respirar música”, tal vegada
estiga ací la clau, vaig pensar.
Quan estic estudiant una partitura de la banda i no em faig amb
ella, pense en eixes paraules i me
dic: “Respira, respira”.
Amic Vicente, allí on estigues,
segur que hauràs fet amistat amb
grans músics, parla’ls de que ací
hi ha una banda humil que respira música, i que et tira a faltar.

Jesús García (clarinet)
Foto Arxiu

Voluntariat pel valencià organitzà
el segon sopar tertúlia

L

a nit de 24 d’abril de
2009 ens ajuntàrem,
com una aplec, el voluntariat pel valencià, junt
a veïnat i socis per
sopar i valorar la segona tanda de
converses que havíem realitzat
entre febrer, març i abril.
El sopar va estar precedit per
una
conferència.
Ernest
Sánchez Santiró ens il·lustrà
sobre una data històrica: 25 d’abril, la batalla d’Almansa: antecendents i conseqüències.
Per a la gent que no coneixíem
el professor Ernest va ser una
sorpresa molt gratificant poder
escoltar-lo. Durant una hora ens
va saber situar en el context de
1707, deixant-nos clars els fets i
les conseqüències d’aquella data
tràgica. Un plaer. Esperem tornar a gaudir-lo en més moments.
Després passàrem al sopar i
valoració, on mostràrem la satisfacció dels participants en aques-

ta iniciativa i la voluntat de continuar-la al curs vinent. Com es
sabut,
el
Voluntariat
pel
Valencià, pretén facilitar la parla
en persones interessades en
aprendre-la. Sols cal el compromís de concertar 10 sessions amb
altre/a voluntari/a que ens facilitarà la conversa.
El curs que ve 2009-2010,
continuarem l’activitat amb la
formació de noves parelles. En

principi hem quedat el 8 d’octubre de 2009 al local. Aquesta
data es confirmarà.
Així que estàs convidat/ada a
participar, sols cal unes poques
ganes de parlar. Els efectes
secundaris tots són beneficiosos:
conversa
distesa,
conéixer
veïnat, amistat, cultura i soparet.

Toni Francés
Foto Tomás Sánchez
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SETMANA CULTURAL

L

Des de la música a la solidaritat

a Setmana Cultural
d’enguany ha incorporat per primera vegada
al seu programa la celebració del DIA SOLIDARI AMB ÀFRICA, continuant i concretant així la nostra col·laboració
amb el PROJECTE KIZIGURO, iniciativa del Centre de Música i
Dansa Natzaret (València) a través de la Fundació Concòrdia.
Des de fa uns anys venim
col·laborant en aquest projecte amb
la participació de la Coral L’Horta.
L’any passat celebràrem un concert al Palau de la Música organitzat conjuntament per les dos entitats. Enguany hem donat un pas
endavant i no serà el darrer.
Començàrem els actes d’aquest
Dia Solidari amb Àfrica, sota el
lema “Des de la música a la solidaritat”, amb la celebració d’un concert per part de la Banda de la
UMH. Allí estaven presents els
nostres amics i amigues de
Natzaret amb la seua “paradeta

solidària” de productes diversos.
Tot seguit, el grup
de
batukada
SAMBALÀ
del
CMD de Natzaret
realitzà una cercavila pels carrers
del Barri, arrancant del pati del
Col·legi
Sant
Marcel·lí i acabant
a les portes del Local Social de la
Unió, on la gent que hi havia pel
carrer se sumà a la dansa grupal
que efectuàrem als sons de la
batukada.
Després del merescut sopar,
novament el pati de l’escola s’omplí de sons musicals, però ara
totalment autòctons, però no
d’ací, sinó d’allà, d’Africa. El grup
ROOT ÀFRICA (Arrel Africana)
ens féu ballar i gaudir amb el seu
espectacle “Percussió, Música i
Dansa”. Els seus components, cinc
de Ghana i un de Nigèria, inter-

onsoir messieurs et
mesdames, soyez les
bienvenus...
Amb
aquestes
paraules s’inicia la nit
de la cançó francesa, primer acte
musical de la Setmana Cultural de
la Unió. És divendres, 22 de maig.
Unes 50 persones omplin el
local amb interés i incertesa sobre
el que van a escoltar. A les 9 de la

nit el duo Lutencia puja a l’entaulat. Pepe agafa la guitarra,
Annick pren el micro. Unes
paraules de presentació i comença l’espectacle. Dos focus amb
llum pàl.lida els il·luminen, mentre quatre ciris tintinegen al fosc
pati de butaques. De seguida la
màgia de la cançó ens envaeix.
Voilà! Quina veu, quina qualitat!
Edith
Piaf,
Georges
Moustaki, Jacques Brel,
Adamo i altres desfilen per
damunt l’escenari i ens ofereixen el seu millor repertori. Per uns moments estem
a un café-théâtre de París
on uns apassionats cantautors ens regalen els seus
poemes i la seua música.
Un espectacle intimista,
ple de fantasia i de records.
Les cançons: Amsterdam,
Ma liberté, Tombe la beige,
La vie en rose, Le meteque,

B
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pretaren un repertori musical
amb ritmes de les distintes tribus
de què procedeixen: Ewe, Ashanti
i Gha. Cridava l’atenció la varietat
d’instrumental de percussió:
djembés, kpalongos de diverses
grandàries, congues, sekes, campanes, kolomashi, ngomé, xilofó,
dondó, atximevú... Hi hagué qui
no parà de ballar en tot el concert.
Fou una nit màgica. La màgia de la
solidaritat que ens fa proper allò
llunyà.

Paco Blai
Foto Tomás Sánchez

La nit de la Cançó Francesa

Une larme aux aux nuages, L’aigle
noire, Padam, Padam, San
Francisco...
Tots acabem cantant la
Marche de Sacco et Vanzetti de
Georges Moustaki, un cant de
reconeixement a aquestos dos
personatges que moriren injustament, per tant un cant contra la
pena de mort.
Després, tornem a la realitat
quotidiana. Com sempre, el sopar
de germanor, ens uneix amb altre
plaer, conversar amb la gent que
estimem la música i que ens estimem encara que faça poc de
temps que ens coneixem.
Queda el gratificant record
d’haver viatjat durant 50 minuts,
lluny, al cor de la cançó, als pares
de la cançó d’autor. Un plaer per
als sentits, dels que cantaren i
dels que escoltàrem.
Toni Francés
Foto Tomás Sánchez
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El Concert de la Banda

formem
part
d’eixa música
PROGRAMA
clàssica
que
I PART
podem considerar popular. Un
• DEL PERELLÓ A CATARROJA
Francisco Serrano
• LAS HIJAS DEL ZEDEBEO
Ruperto Chapí
risc de les obres
- Carceleras
conegudes
és
• EL TAMBOS DE GRANADEROS
Ruperto Chapí
- Obertura
que tinguen més
II PART
vicis adquirits
• LO CANT DEL VALENCIÀ
Pedro Sosa
d’escolta i d’in• DANZAS FANTÁSTICAS
Joaquín Turina
terpretació...,
- III Mov.: Orgía
• LA REVOLTOSA
Ruperto Chapí
però el nostre
- Preludio
director ens fa
• RAPSODIA HÚNGARA Nº 2
Franz Liszt
estar alerta i
Director: Miguel Morellá Asins
mai deixa que
DISSABTE 30 DE MAIG DE 2009- 19 HS
toquem
per
PATI COL·LEGI SANT MARCEL·LÍ
inèrcia
ni
Paquito
el
Aquest va ser el programa que ens va donar cita en el concert de la Banda,
Xocolatero
,
i
dins de la programació
la Setmana
Ruperto Chapí hi destacava:
questdeva
ser elCultual.
progratres obres d’ell, que
connecten
amb
eixa
tradició
cultural,
que
fa
que
les
seues
després
comptem
cada
vegada
ma que ens va donar
músiques les escoltem fora i ens ressonen dins, perquè formem part d’eixa
el privilegi i la sort de
en el considerar
concertpopular.
de la Un més
música clàssica cita
que podem
risc de amb
les obres
conegudes és que
tinguen
més
vicis
adquirits
d’escolta
i
d’interpretació...,
però
solistes
que
aporten qualitat i
Banda, dins de la proel nostre director ens fa estar alerta i mai deixa que toquem per inèrcia ni
plaer
a
l’escolta.
gramació
de
la més amb el privilegi i la
Paquito el Xocolatero,
i després comptem
cada vegada
sort
de solistes que aporten
qualitat i plaer
a l’escolta.
Teníem “cert susto” en la
Setmana
Cultual.
Ruperto
Teníem “cert susto” en la Rapsòdia Húngara, no ens havíem d’embalar (jo això
Rapsòdia
Chapí no
hipucdestacava:
tres
obresde determinats passatges, Húngara , no ens
simplement
fer-ho), ni no arribar
a la velocitat
havíem d’embalar (jo això simtal
i com passava
el tercer movimentamb
de Danzas
Fantásticas.
d’ell,
que enconnecten
eixa
Aquest
concert
tenia
també
d’especial
el
fer
present
la
col·laboració
que fano
la puc fer-ho), ni no
plement
tradició cultural, que fa que les
nostra societat musical amb la de Nazareth, en la solidaritat i aportació de
arribar
a
la
seuesmaterials
músiques
escoltem
recursos
en un poblat les
africà. Hi
havia un racó de vendes, i com no! la velocitat de determipresència
del
grup
de
percussió
de
Nazareth
dels que ja coneguem
les seues
nats passatges,
tal i com passafora i ens ressonen dins, perquè
EL CONCERT DE LA BANDA

A

batucades excepcionals. En el Palau ja demostraren que podien fer concert
amb elles, i al carrer continuen fent festa i provocant que el cos de qui els
escoltem i els gaudim es menege quasi sense adonar-nos.
Com sempre vam gaudir la vesprada del 30 de maig amb la música, gràcies a
l’aportació dels músics i de totes les persones de la Unió que posaren i llevaren
la infraestructura necessària que va permetre que es fera el concert.

va en el tercer moviment de
Danzas Fantásticas.
Aquest concert tenia també
d’especial el fer present la
col·laboració que fa la nostra
societat musical amb la de
Nazareth, en la solidaritat i
aportació de recursos materials
en un poblat africà. Hi havia un
racó de vendes, i com no! la presència del grup de percussió de
Nazareth dels que ja coneguem
les seues batucades excepcionals. En el Palau ja demostraren
que podien fer concert amb
elles, i al carrer continuen fent
festa i provocant que el cos de
qui els escoltem i els gaudim es
menege quasi sense adonar-nos.
Com sempre vam gaudir la
vesprada del 30 de maig amb la
música, gràcies a l’aportació
dels músics i de totes les persones de la Unió que posaren i llevaren la infraestructura necessària que va permetre que es
fera el concert.
Inma Coscollà Girona
Foto Salva Benlloch
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Concert de l’Orquestra de Cambra

SETMANA CULTURAL

L

’últim acte de la
Setmana Cultural va
ser el concert de
l’Orquestra
de
Cambra de la Unió
Musical l’Horta, una agrupació
de la qual ens sentim molt orgullosos perquè des del dia de la
seua presentació, el 22 de desembre de 2006 a l’església de Sant
Marcel·lí, ha sigut sempre un
exemple de qualitat, de sensibilitat i d’exigència que fa que tot i la
seua joventut acudim a veure-la
perquè esperem que ens torne a
sorprendre la seua interpretació.
L’orquestra havia actuat
també uns dies abans, el 9 de
maig, a la Fira de les Bandes que
va tindre lloc al Jardí de Vivers
de València. Molta gent que hi va
estar present, no havia vist mai
l’orquestra; eren vianants o coneguts, als quals havíem aconsellat
que no es perderen aquesta
actuació. Quan acabaren, tothom
expressà la seua admiració. Tot
eren elogis cap a l’orquestra. Les
fotografies que acompanyen el
present article són d’aquell dia
perquè se m’ha escapat el fotògraf (se n’ha anat de vacances) i
no he aconseguit imatges del concert de la setmana Cultural.
18

La qualitat, la sensibilitat i l’exigència de la que parlava més
amunt va estar present també en
la Setmana Cultural al pati del
Col·legi Sant Marcel·lí el passat
diumenge 31 de maig de 2009: un
altre moment per al plaer; bona
prova va ser l’actuació de
Maria, a Julia o a Jordi, els més
joves de l’orquestra, que hagueren d’interpretar les dos peces de
Mozart que van obrir el concert:

el Menuett (KV 32) i el
Zalzburguer Menuett.
Si per les dimensions actuals
de l’orquestra no es pot fer encara una orquestra juvenil, igual
que passa en la Banda, aquí els
joves han de responsabilitzar-se
també de la part del programa
que els correspon, on no poden
amagar-se darrere la veterania
dels seus companys.
En acabar els dos “menuetts”
de Mozart, l’orquestra interpretà
el primer moviment del Concert
en Mi Major de J. S. Bach, en el
qual actuà com a solista la violinista Jennifer Barrios Salvador.
Després vingué el particular
homenatge de l’orquestra a
Haydn, del qual enguany celebrem el 200 aniversari de la seua
mort. Per aquest motiu ens oferiren dos peces d’aquest compositor austríac: el III Moviment de la
simfonia en sol menor i el I moviment del Concert en Mi bemol
Major. En aquesta última peça,
actuà com a trompeta solista,
Javier Pérez Zorío.
El concert acabà amb el I
Moviment de la Simfonia num.
40 en Sol Major de Mozart.

Salva Benlloch
Fotos Clara Benlloch
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Concert de la Coral l’Horta

SETMANA CULTURAL

intre dels actes programats al si de la setmana cultural de la U. M.
H. va tenir lloc el tradicional
concert
de
Primavera de la Nostra Coral.
Diguem tradicional, però
enguany la tradició es va trencar
i no poguérem convidar cap altra
coral degut al problema que a
tots i totes ens repercuteix, que
és el de no tindre cap lloc on
poder cantar en unes condicions
dignes. El CCR només compta
amb una intenció, un solar i una
pedra ... i així no hi ha un lloc on
actuar dignament. Fins ara el
Saló Parroquial havia estat una
alternativa però noves circumstàncies han fet i faran que no
tinguem aquest local disponible
d’ara en davant. És una situació
poguérem assajar quasi junts.
que afecta no sols a la Coral si no
Estem molt contents d’haver
a totes les seccions de la U. M. H.
pogut cantar amb ell i esperem
Per això, des d’ací volem agrair
seguir comptant amb la seua
de tot cor, la inestimable i inconajuda en altres ocasions.
dicional ajuda del C.E.I.P. Prof.
El repertori va recuperar
RAMIRO JOVER i en especial al
peces cantades per la Coral en les
seu equip Directiu, ja que sense el
seues primeres etapes i que, per
seu oferiment, el concert de
tant, han representat un gran
Primavera no haguera estat posesforç de preparació per a la
sible. Així, en l’aula habilitada
majoria dels coralistes que són de
com a auditori (en la qual tenim
nova incorporació i que, per tant,
el plaer d’assajar cada dilluns),
per a ells i elles, tot el repertori
es va desenvolupar el nostre concert.
Després de la presentació de la nostra
coralista d’honor i
presentadora oficial,
Encarna
Ojeda,
començàrem el concert. Enguany hem de
destacar la participació del jove i a la vegada experimentat pianista
Eduardo
Marquina Selfa, el
qual va demostrar la
seua professionalitat
en els acompanyaments que va realitzar
(“Ave
Verum”,
“Thank you
for
the Music” i “West
Uns altres temps
Side Story”), ja que
pràcticament
no

Quan gaudiem el Saló.
és nou. Però també estrenàrem
quatre peces: “Ave Verum” de W.
A. Mozart, “Esta tierra” de F.
Pino i J. Busto, “Thank you for
the music” de B. Andersson i B.
Ulvaues (coneguda per la seua
interpretació pel grup suec
ABBA) i el “West Side Story” de
L. Bernstein. Va ser tota una
demostració de que la música no
te llengües, encara que als coralistes ens constà bona aconseguir
una digna pronuncia amb la llengua anglesa.
Bé, pràcticament el
curs ha finalitzat i
estem contents i il·lusionats, pensant en el nou
exercici que ens espera
al curs vinent. La
Ronda de Sant Joan i el
Dinar de final de curs
en el Palmar posaran la
rúbrica a una etapa
“post Xé Aniversari” en
la qual s’hem fiançat,
hem madurat i... a mes
a mes s’ho hem passat
bé!!!!
Bones vacances i
fins setembre

Àngels i Joan
Fotos Arxiu
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Exposició d’aquarel·les de Santi García

SETMANA CULTURAL

F

eia ja un parell
d’anys que no
teníem l’oportunitat de gaudir d’alguna de
les facetes creatives del
nostre soci i arxiver
Santiago García. El 22 de
maig assistírem a la
inauguració de l’exposició de les seues obres i
aquesta vegada utilitzà
la tècnica de l’aquarel·la.
Però no es tractava d’una
mostra qualsevol: la totalitat dels quadres exposats estaven inspirats en
la música i els músics. En
ells vam poder reconèixer membres de la nostra banda – inclòs el
director- així com la
resta de les agrupacions
que conformen la Unió
Musical.

E

ls dimonis, els festers,
els molins o la pluja
d’espurnes, el color de
la nit. Tomás Sánchez
Santiró havia llevat l’efecte del flash a la seua càmera
per a captar la vertadera llum de
la festa dels correfocs.
En aquesta ocasió, Tomàs
Sánchez ens mostrà una faceta
més de la seua polièdrica personalitat que al llarg de molts anys
s’ha manifestat de múltiples formes, i que han posat de manifest
la seua capacitat artística, bé
amb la confecció de gravats, de
pintures, i en aquesta ocasió
endinsant-se en el món de la fotografia.
La sala d’exposicions, al final
del corredor del local de la Unió,
s’omplí de fotografies d’aquest
infern tan mediterrani, tan nostre.
Els colors, les formes es succeïen
perseguint una mena d’harmonia

20

Correfocs

en la sala d’exposicions. Contra la
llum que escup la pirotècnia, el
negatiu de les siluetes de tota la
gent que participa en la festa.
Contra la línia de les fotografies
emmarcades, el calor i la festa de
molta gent que estigué en la inauguració d’aquesta exposició.

Ximena Ortega
Foto Tomás Sánchez

Tomàs Sánchez aconsegueix
captar l’ànima de la festa i transmetre-la a través de les imatges a
tots els presents. No és aquest el
desig de tot artista?

Salva Benlloch
Foto Martín Forés
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CALAIXERA

23.05.09 Ateneu Mercantil de València - Foto Tomás Sánchez

Falles 2009 - Foto Barto Sintes

30.05.09 Batukada Natzaret Dia d'Àfrica - Setmana Cultural Foto Salva Benlloch

30.05.09 Dia d'Àfrica. Amigues de Natzaret - Foto Salva
Benlloch

29.05.09 Tomás i companys de la Muixeranga de València Foto Salva Benlloch

06.06.09 Últim assaig la vespra del Concert del X Aniversari Foto Salva Benlloch
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La música i el nostre cervell

LA MÚSICA

E

uropa, fa poc més d’un
segle, l’esperança de
vida era de 30 anys,
com a Serra Lleona en
l’actualitat. El temps
just per a aprendre a sobreviure i
amb sort reproduir-se. No hi
havia perspectiva de vida, ni de
plantejar-se la felicitat o el benestar com a objectiu.
Gràcies als múltiples avanços
científics es produeix el canvi

22

més important de tota
la història de l’evolució humana, la prolongació de l’esperança
de vida fins els 70
anys com a mitja, en
els països desenvolupats, per suposat.
Per primera vegada
la humanitat té futur i
la felicitat i el benestar
es converteixen en
objectiu. La ciència ja
pot estudiar els mecanismes que els sustenten.
Descobriments
científics
recents,
comprovats empíricament en humans i
altres animals, conclouen en que els efectes
de la música i de
les
activitats
artístiques
en
general i la felicitat de l’ésser humà, estan
íntimament -químicamentrelacionats. Anem a apropar-nos a ells.

circuit especialitzat de neurones
que produeixen i regulen la sensació de plaer. L’hormona dopamina, considerada essencial en
els mecanismes del plaer, flueix
en aquestos circuits anticipantse als fets. És a dir, els fluxos de
dopamina es posen en marxa
amb la simple expectativa de
plaer, malgrat que després no es
materialitze. El que significa que
la secreció d’aquesta hormona té
més a veure amb el desig que
amb el propi plaer.
Les Arts Plàstiques i la
Música
Tenint en compte les idees
prèvies descrites anteriorment,
podem afirmar que les arts plàstiques i la música generen, com

Què fa que una persona
se senta feliç? Idees prèvies.
Importants indicis experimentals suggereixen que
la gran majoria dels plaers
humans (el menjar, el sexe,
l’amor, ... la música i l’art)
comparteixen moltes fases
dels seus circuits cerebrals.
Per altra banda, se sap
que els circuits neuronals
del mecanisme de motivació i recompensa estan presents en tots els organismes
vius des de la mosca de la
fruita fins els humans, passant
per les rates.
El sentiment de plaer és molt
poderós. Sabem que si alguna
cosa és plaentera, volem repetirla.
Les experiències artístiques, entre altres, activen un

el bon menjar, el sexe i les drogues, un sentiment de benestar.
Recordem els circuits neuronals
que comparteixen. La música
augmenta els nivells d’endorfines, altres hormones considerades els “opiacis” propis del cervell. Són produïdes després d’ha-

notícies musicals
ver realitzat exercicis vigorosos.
De les endorfines s’ha descobert
que donen motivació i energia
front a la vida, que produeixen
alegria i optimisme, que minven
el dolor, que contribueixen a la
sensació de benestar i que estimulen els sentiments de gratitud
i satisfacció existencial. Actuen
com analgèsics endògens que
inhibeixen la transmissió del
dolor.

Les substàncies químiques
sanadores generades per l’alegria i la riquesa emocional de la
música capaciten el cos per a
produir els seus propis anestèsics i millorar l’activitat immunitària.

LA MÚSICA
L’estimulació de
la música augmenta l’alliberament
d’endorfines
i
minva la necessitat
de medicaments.
Ajuda a distraure’s
del dolor i alleujar
l’ansietat.
Aquesta capacitat de la música
d’induir un plaer
immens, fa que tot i
sabent que la música no és estrictament
necessària
per a la supervivència de l’espècie humana, constitueix un benefici significatiu per
al nostre benestar físic i mental.
Steven Mithen defén la tesi de
que la música va precedir el llenguatge, sent utilitzada per a
comunicar-se els grups dels
homínids que encara no sabien
vocalitzar.
Semir Zeki comprovà experimentalment que l’art està relacionat amb l’entorn i la genètica.
El que significa que no tot el
món disposa de la mateixa
capacitat de gaudir d’un espectacle, ni tots els intèrprets la
mateixa capacitat d’emocionar-nos.
A més, podem afegir que les
persones capaces de gaudir de
l’art poden accedir a l’experiència de superar les seues
pròpies limitacions. És a dir,
podem sentir que ballem
quan gaudim d’una coreografia que ens emociona.
Aquetes sensacions virtuals
li donen una espècie d’aura
màgica a l’art, ja que ens possibilita, sense cap màquina
del temps, transportar-nos
on ens suggereix la música
o l’artista en concret.
Les drogues prometen
alguna cosa molt pareguda. Però, a hores d’ara ja
sabem que els seus efectes no es controlen tan
fàcilment. De vegades,
el viatge plaenter a la
felicitat es torna
amenaçador i perillós, quan no mortal. I els seus
efectes secundaris són temibles.

Les drogues, entre altres efectes, deterioren el nostre cervell
de manera irreversible, actuen
sobreestimulant els circuits neuronals.
L’art actua com un potent
estimulador mental, la química
entre l’art i el receptor és molt
variable, però pot arribar a ser
molt potent, tant com la droga,
però sense els efectes “perniciosos” d’aquesta.

La música està farcida de
beneficis i cap contraindicació.
Els circuits neuronals que han
regit el plaer i la felicitat són els
mateixos i han format part de
l’ésser humà al llarg de milers
d’anys inalterables. Ara la ciència ho està comprovant empíricament.

Traducció i adaptació lliure
d’un capítol del llibre d’Eduardo
Punset,
“El viaje a la felicidad. Las
nuevas claves científicas”
Inés-R. Sáez
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Solucions al Piccolo Divertimento 21:
Frase misteriosa:Volem el CCR ja! Jeroglífic: Una cabaça. Busca les deu diferències!: Pels del clatell; dentola; botó; coll; cella; cordó sabata esquerra; ungles ma esquerra; embocadura del fagot; tamboret i part final
del fagot.
Solucions al Piccolo Divertimento 21: Frase misteriosa:Volem el CCR ja! Jeroglífic:
24

Una cabaça. Busca les deu diferències!: Pels del clatell; dentola; botó; coll; cella; cordó
sabata esquerra; ungles ma esquerra; embocadura del fagot; tamboret i part final del
fagot.
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