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EDITORIAL

na vegada més, quan ja
s’acaba febrer i les falles
i les falleres i els fallers
ocupen els carrers,
Notícies Musicals arriba

puntual a les seues/teues mans. El
treball de Salva Benlloch no deixa
lloc a l’engany. Al darrere va tota la
Comissió, cadascú al seu tall i de
vegades, com és el cas, trobem
noves adquisicions que enriquixen
el ventall.

Aquesta revista ve plena de
vida. Les setze pàgines del número
36 de NM ens deixaren la crònica a
meitat tardor, així que ara i ací, en
aquest número 37, vint pàgines ens
posen al dia de fets, actes i esdeve-
niments viscuts al si de la Unió. El
mes de desembre, al voltant del
Nadal, l’activitat és quasi frenètica
a la Unió: Dia del Soci; Concerts de
totes les seccions: Banda, Banda
Juvenil, Coral, Orquestra, el con-
junt coral de l’escola de música, els
acordionistes...; l’arreplegà dels
nous músics i la seua incorporació a
la Banda. El premi Euterpe per a
Juan Pechuán (enhorabona,
xaval!!). També concerts de la
Coordinadora de Bandes de la
Ciutat de València. A més d’això, la
revista arreplega les activitats fetes
a l’aixopluc del genèric A poqueta
nit: música, veu (contar i cantar),
imatge (foto i cine) i viatges... i sem-
pre amb bon paladar (que li ho pre-
gunten a Santi).

I abans que arribeu al Piccolo
Divertimento a jugar i esplaiar-se
gràcies al saber fer de Joan i
Àngels, podrem gaudir d’alguns
articles que vull assenyalar.

De la mà de David Castillo retro-
barem els orígens de la muixeranga
i d’una festa antiquíssima: la tabalà
de Santa Llúcia.

La nostra amiga, habitual
col·laboradora, Imma, ens toca el
cor i el cervell recordant-nos que
des de la música podem fer molt per
caminar cap a un món més just, i
millor si ho fem amb bons amics
com el Centre de Música i Dansa
Natzaret i el seu projecte a Kiziguro
(Àfrica).

Encetem una sèrie d’articles
sobre la història de la música, que
aniran venint del paper i ploma de
José Luis Ahuir, un nou amic de la
Unió Musical l’Horta.

Vicent Soler, de tots conegut pel
seu treball a l’Associació de Veïnes i
Veïns del Barri, ens aporta una
reflexió sobre el moviment veïnal al
segle XXI.

Si no sabem d’on venim, potser
no sabrem on anar. El mestratge
d’Enric Valor no es pot oblidar i el
nostre amic i col·laborador Josep
Daniel Climent ens ho fa palès.

Aquesta revista va plena de
vida. Ja ho havia dit. No es pot dei-
xar de llegir.

No em puc deixar de dir alguna
cosa sobre el tira i arronsa que en el
darrer mes de febrer hagut entre
l’Ajuntament de València i la
Coordinadora de Bandes de la
Ciutat. Tots els euros estan asfal-
tats. No hi ha altra fórmula que no
siga la 1. Però nosaltres seguim for-
mulant-nos un fum de preguntes.
¿És realment València la ciutat de
la música com es paguen de dir? Si
no ho és, per què ho diuen i s’omplin
la boca (i no sabem si la butxaca)
amb tant de bombo i plateret? I si
ho és, gràcies a qui? Als diners que
s’invertixen des de les instàncies
oficials, o a l’esforç de cadascuna de
les entitats que es desviu per viure?
Realment hi ha una resposta educa-
tiva musical al nivell de la demanda
i les necessitats dels joves de hui?
Suficients conservatoris superiors?
Els millors programes d’estudis
d’Europa? Ni tan sols de la penínsu-
la Ibèrica!!!

Deixem-nos de bromes. Cal ence-
tar noves polítiques culturals en
l’àmbit musical, en especial en l’àm-
bit de les agrupacions tradicionals
valencianes: les bandes de música.
Sapiem agrair l’esforç de tantes
famílies per acompanyar els seus
fills i filles en aquesta carrera d’obs-
tacles que és fer-se un músic de qua-
litat en el segle XXI.

Per la nostra part, des d’ací feli-
citem els/les nostres socis i músics i
les seues famílies i els encoratgem a
seguir endavant. Exemples ja en
tenim a la Unió, de fins on es pot
arribar quan es desenvolupen les
qualitats musicals que hom té amb
constància, treball i alegria.

Ja ho hem dit, estem plens de
vida. Serà la primavera?

Josep Francesc Blai Duart
Vocal de la UMH
Comissió de Revista
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TRADICIONS

és que a València ciutat, bé
podem dir que s’hi cele-
braven Muixerangues, ja
que això és posat com a
exemple per l’Ajuntament

de Sueca el 1798 demanant permís
a Capitania per celebrar la proces-
só de la Mare de Déu de Sales.

”... delante de la procesión, a
corto espacio de su Cruz, vayan
dos o tres Danzas (...) con Torneos
y Mojigangas, como se hace en essa
Ciudad de Valencia y en la
Processión del Corpus, en las de
sus parroquias, en la procesión de
Nuestra Señora del Carmen y en
otras particulares...”. 

La melodia de La Muixeranga
rep el seu nom de la dansa plàsti-
ca a la qual acompanya, que enca-
ra que d’origen pagà amb el temps
es va integrar en les manifesta-
cions religioses. Durant segles, va
estar molt present als pobles
valencians. Consisteix en l’execu-
ció de diversos balls i solia acabar
amb la formació d’una torre
humana de no massa alçada.
Anava integrada sobretot al
davant dels seguicis populars, on
cadascun dels diversos gremis
executava un ball. 

L’espectacularitat i el fet d’inte-
grar-se en un ball de carrer amb la
mateixa itinerància que les danses
processionals, va provocar que la
tradició s’exportara. Coneguda
fora d’ací com el Ball dels
Valencians s’integrà en altres
seguicis populars d’arreu de la
península. No és gens difícil trobar-
la encara viva a llocs tan diversos
com Aragó, Euskadi, Castella,
Extremadura o Catalunya, lloc
aquest últim on amb el temps evo-
lucionarien en els castells.

D’algunes d’aquestes actua-
cions ens queda documentació.
Així sabem que l’any 1633 durant
la visita a Tarragona de Felip IV i
M. Isabel de Borbó va actuar un
Ball de Valencians, dins del seguici
extraordinari en honor del monar-

I
ca. També en l’any 1673 una colla
de Sagunt va participar al corpus
de Sevilla. Ja en el segle XVIII
tenim notícies de 1762, concreta-
ment a Lleida on actuen valencians
en la col·locació de la primera
pedra de la nova catedral i l’any
1774 participen dos grups al
Corpus de Granada. Més tard l’any
1822 torna a intervindre a la pro-
cessó del Corpus de Sevilla una
altra colla.

Santa Llúcia
A València hi comptem al seu

cap i casal amb una de les més anti-
gues confraries d’Occident i la més
antiga de la ciutat que està dedica-
da precisament a l’advocació d’a-
questa verge, santa i màrtir sicilia-
na. La seua festivitat és el 13 de
desembre.

La Confraria de Santa Llúcia fou
fundada en la Catedral de València
poc després de l’entrada de Jaume
I amb el nom de Almoina de Santa
Llúcia. El rei Joan II va confirmar
els estatuts de la confraria el 1392.
Martí l’Humà autoritzà la compra
de cases en els terrenys propers a
la Porta de Torrent o dels
Innocents, actual carrer de
l’Hospital, amb la finalitat de cons-
truir església pròpia dedicada a la
seua Patrona. La construcció va
començar el 1400 i poc després se
van cedir part dels terrenys per a

la construcció de l’Hospital
General.

I ja se sap, “De la festa, la ves-
pra”. Per tal d’anunciar l’acurta-
ment de les nits, el 12 de desembre
se celebra l’anomenada tabalà, on
una gran quantitat de tabals i dol-
çaines es reuneixen a la porta de
l’església del carrer de l’Hospital
per tal de participar en la proces-
soneta de la Confraria pels carrers
del barri de Velluters.

“Per Santa Llúcia, un pas de
puça”

Per segon any consecutiu, una
cosa especial ha passat el dia 12 de
desembre en la Tabalà de Santa
Llúcia: La Muixeranga de
València. 

Després de moltíssims anys,
potser més de 100, València torna
a recuperar la dignitat de comptar
amb una Muixeranga pròpia. Tots
coneguem les destres i impressio-
nants Muixerangues d’Algemesí,
l’Alcúdia en compta també,
Titagües, l’Olleria, Gandia, Sueca,
Pego, Carcaixent... ja era el
moment que el cap i casal tornara a
retrobar-se amb la seua cultura
injustament perduda i abandona-
da. De la mà de la Muixeranga de
València i de l’Entitat Promotora
de Muixerangues i amb la confian-
ça de la Confraria de Santa Llúcia
de València, una vegada més la
nostra capital ha trobat gent inte-
ressada en què aquesta tradició i
aquesta festa torne a ocupar els
carrers que durant anys passats
havia omplert.

Dissabte 12 de desembre 2009 a
les 19.30   
Porta de l’església de Santa
Llúcia, carrer de l’Hospital,
València.

MUIXERANGA DE VALÈNCIA
ENTITAT PROMOTORA DE MUI-
XERANGUES

http://www.muixeranga.org/
http://www.muixeranga.info/
http://84.79.33.253/santallucia/in
dex.php
Muixeranga de València: 
655 542 907- 658 518 020 - 
605 981 449

David Castillo

La Muixeranga i Santa Llúcia
La gent ¡com omplia balcons i finestres!
¡Quants passos ballaven, seguint als seus mestres,
de flocs plens i randes, los vius tornejants!
¡I que moixigangues formaven tan destres,
als muscles dels joves muntant els infants!

Teodor Llorente, Lo Tabalet, 1885
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MUSICS DE LA UNIÓ

l nostre oboè, Juan
Pechuán Ramírez, no
deixa de donar-nos ale-
gries. El 17 de juny pas-
sat era seleccionat com

a oboè de l’Acadèmia de
l’Orquestra Filharmònica de
Berlín (potser la més important
del món) entre més de trenta aspi-
rants arribats dels cinc continents
i s’hi va incorporar el passat 1 de
setembre.

La noticia ara és que també ha
sigut guardonat per la Federació
de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV)
amb el Premi Euterpe a la
Trajectòria acadèmica.
Joan va nàixer a València el 26 de
juliol de 1985. Als 8 anys va iniciar
la seua educació musical en la
Unió Musical l’Horta i l’any
següent entrà en el Conservatori
José Iturbi. El seu primer profes-
sor d’oboè fou J. Zafrilla i en 1997
començà a estudiar amb Miguel
Morellà Asins. Ha obtingut diver-
sos premis com a intèrpret solista
o com a integrant de grups de
càmera. En l’any 2004 ingressà en
la Jove Orquestra de la

JUAN PECHUÁN GUANYA EL PREMI EUTERPE

E

Generalitat Valenciana. Ha for-
mat part de l’Orquestra
Filharmònica de la Universitat
de València i també ha sigut con-
tractat en l’Orquestra Simfònica
de RTVE. Va finalitzar el seu grau
mitjà amb menció d’honor de músi-
ca de càmera, premi fi de grau d’o-
boè i premi-beca al millor expe-
dient acadèmic. 

En 2004 entrà en el
Conservatori Superior de Música

Joaquín Rodrigo amb el professor
F. Salanova i va obtindre el títol
professional de música en 2008
amb una qualificació mitjana de
sobresalient i premi final de carre-
ra en l’especialitat d’oboè.

Ara, la FSMCV premia el seu
expedient acadèmic després d’ha-
ver acabat el grau superior: Premi
Euterpe a la Trajectòria
Acadèmica. La Unió Musical
l’Horta vol expressar l’orgull de
tindre un músic com Juan que està
aconseguint arribar a metes altís-
simes i la gran satisfacció de con-
tar amb tants joves que s’esforcen
contínuament per a arribar als
seus objectius com a músics i com a
persones. Hi ha molts exemples;
només el més recents que tenim
coneixement: Enguany, al
Conservatori José Iturbi de
València, Sara Yago Mut ha obtin-
gut el Premi Professional de
Música en l’Especialitat d’Oboè i
Camila Moukarzel Ortega, el
Premi Professional de Música en
l’Especialitat de Flauta
Travessera i el Premi al Millor
Expedient Acadèmic del
Conservatori.

CONCERT DE LA COORDINADORA 25 ANIVERSARI

25.10.09. Participació de músics de la UMLH, dirigits per José Onofre Díez Monzó. Foto: Tomás Sánchez
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NADAL

’ha convertit en una
tradició en la Unió
Musical L’Horta cele-
brar un concert de
Nadal amb l’actuació

de la Coral l’Horta i l’Orquestra
de la Unió.

Enguany l’hivern s’havia fet
esperar però el dia del concert, el
diumenge dia 20 de desembre, es
va fer notar, així que els músics
van haver d’esforçar-se per a cal-
far el gèlid ambient que regnava
en l’Església. Una vegada més cal
agrair a músics i públic el seu
esforç i la seua il·lusió, doncs les
condicions en les quals hem de
desenvolupar i gaudir de la cultu-
ra i de la música en el nostre
barri no són les millors. 

Centrant-nos en el contingut
del concert, primer va tenir lloc
l’actuació de la Coral l’Horta, que
com cada any va combinar la
interpretació de nadales de la
nostra terra valenciana, amb
altres populars de tot el món:
Donem les estrenes; Adeste
Fideles; Din Don; Nadala valen-
ciana; Nit de pau… Cada any la
Coral incorpora alguna peça
nova al seu repertori nadalenc.

Aquesta vegada van interpretar
per primera vegada una peça de
la estimada compositora valen-
ciana, Matilde Salvador: Nadala
del desert i també en rigorosa
estrena van interpretar Campa-
netes de Nadal. 

Una vegada més, només tenim
afalacs per a la Coral, que va
sumant esforços, i per al seu direc-
tor, Alejo Pérez Lamata, que està
coordinant aquest grup, que a la
qualitat humana que ja té, va
sumant la qualitat musical assaig
a assaig i concert a concert. 

La segona part va començar
amb l’actuació de l’orquestra de
la Unió, dirigida com sempre per
Miguel Morellá. 

Primer l’orquestra va inter-
pretar una deliciosa dansa de
Mozart: Passeig en Trineu per a
després passar a dedicar la resta
del repertori a Josep Hayden,
doncs estem celebrant l’any del
bicentenari de la seua mort. Una
de les anècdotes de la vesprada la
van protagonitzar alguns mem-
bres de la junta directiva de la
Unió que van prestar la seua
col·laboració tocant alguns ins-
truments de percussió en la peça:

Simfonia dels joguets. Tots van
tenir una actuació fantàstica,
encara que ressonen en les oïdes
dels assistents al concert, els
ecos de certa turuta.

És d’agrair al mestre Morellá
el sentit de l’humor que va apor-
tar al concert, però sobretotl la
qualitat de les interpretacions
que ens ofereix aquesta joveníssi-
ma orquestra, sota la seua direc-
ció, orquestra que va realitzar el
seu debut precisament en el
Concert de Nadal del 2006, al
costat de la Coral.

I com no podia ser d’altra
manera, la Coral i l’Orquestra es
van unir en l’escenari, al costat
dels seus dos directors per a clau-
surar el concert amb dues nada-
les: El Villancico Mejicano, que la
Coral ha popularitzat en el nostre
barri i Jingle Bells. 

I així va acabar el concert,
músics i públic van marxar a
casa amb una sensació de calide-
sa i bon ambient, superant el fred
d’aqueixa vesprada d’hivern.

Encarna Ojeda Zerpa
Fotos Aranxa Muñoz, Tomás

Sánchez i Pepe Alfonso

Concert de Nadal 
de la Coral i de l’Orquestra

S



notícies musicals

9

NADAL

28 de desembre de 2009.
18.00 hores. Concert de Nadal de
la Banda de la Unió Musical
l’Horta (UMLH). Un any més no
hi ha seients per a tots. La gent
que ha quedat sense cadira es
col·loca al llarg del banc fred de la
paret. Altres hauran de confor-
mar-se de veure’l drets. El pavelló
poliesportiu del Ramiro ja estava
preparat quatre o cinc dies abans.
La Banda habia pogut assa-
jar amb les estores fixes, el
canyó calefactor i les teles
de l’escenari.

Els caps de cerimònia:
Paco Blai i Encarna Ojeda.
Dos temes per a la primera
part del concert: el record i
homenatge a Vicente
Jordà, per qui tocaran el
pasdoble que du el seu nom,
que dirigirà el seu autor,
Joaquim Estal, i les
“Estampes Mediterrànies”
de Leopoldo Magenti, una
peça que sempre havia
agradat molt a Vicent i que
va dirigir Juan Carlos
López; el segon tema, el
compromís de la nostra
entitat amb el Projecte de
Kiziguro en Àfrica, iniciati-
va del Centre de Música i

Dansa de Natzaret i la Banda
interpretà, sota la batuta de
Miguel Morellà, “La Cacería” de
E. Busalotti.

La segona part començà amb
el pasdoble “Coordinadora de
Societats Musicals de la Ciutat de
València”, de José León, qui va
dirigir la Banda de la UMLH. En
acabar, tornà la batuta a la mà del
Mestre Morellá per a interpretar

“La Bruja” (homenatge a Rupert
Chapí en el centenari de la seua
mort) i, en acabar, “Danzas
Armenias” d’Alfred Reed. Dos
visos completaren la festa: el pre-
ludi de la Revoltosa de Rupert
Chapí i la Marxa Radeski de
Josep Strauss.

Salva Benlloch
Fotos Aranxa Muñoz

Concert de Nadal de la Banda
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Noves incorporacions

Aroa Juan Rueda. Clarinet Javier Quintana Bea. Saxo Alt

Daniela Araujo Yela. Clarinet Sofía Ricarte González. Trombó

Isabel Selma Villanueva. Clarinet Héctor Román Llopis. Trompeta

Jordi Clemente Rico. Violí

Fotos Tomás Sánchez, 
Vicent Garí, Aranxa Muñoz
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María Garrigós García. Clarinet Irene Colomer Gómez. Violí

Leila Bravo Novella. Flauta Esperanza Juan Ruiz. Oboé

Raul Moliner Herraiz. Percussió Pau Vallés Pardo. Trompeta

Manuel Fuertes Pedrón. Percussió Jorge Sintes Fernández. Trombó

Marc i Alexandra Catalá Martín. Flauta i Saxo Alt
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UNIÓ I SOLIDARITAT

Una altra Àfrica és possible

a són alguns els concerts
en els que hem fet pre-
sent la col·laboració de la
Unió Musical l’Horta
amb el projecte Kiziguro

(Rwanda),que és una iniciativa del
Centre de Música i Dansa de
Natzaret.  També en el tradicional
concert de la Banda del dia 28 de
desembre de 2009 ens acompanya-
ven membres d’aquesta entitat,
fent difusió i replega econòmica

per a aquest projecte. 
Des de la Unió agraïm la seua

presència. Volem aprofitar aques-
tes pàgines per a augmentar la
informació i fer difusió d’aquesta
iniciativa, desitgem al temps dedi-
car unes línies que ens situen en
Àfrica, i en la necessitat de posicio-
nar-nos,  denunciar l’empobriment
d’aquest continent i col·laborar en
la seua millora, perquè... UNA
ALTRA ÀFRICA ÉS POSSIBLE.

Des de la música a la solidari-
tat

Des de l’any 2005 el Centre
Música i Dansa Natzaret promou
en el mes de maig el Dia d’Àfrica a
Natzaret. El lema d’esta iniciativa
és “des de la música a la solidari-
tat”. 

És una jornada per a fer present
el maltractat continent africà. En la
plaça de l’església de Natzaret aso-
ciacions, ONGs, i diverses entitats
ofereixen informació, productes
artesanals, actuacions musicals...
Des de la música a la solidaritat. 

El projecte Kiziguro
(Rwanda)

Kiziguro és una zona rural de
Rwanda on es viu amb menys d’un
euro diari (el jornal d’un treballa-
dor del camp és de 70 cèntims). El
projecte pretén respondre a neces-
sitats bàsiques, educació, salut,
aigua potable, vivenda, agricultu-
ra, associacionisme, cooperatives,
mini crèdits, tallers...

Gràcies a les iniciatives del pro-
jecte a l’any 2009 per exemple es
realitzà un mutual de salut per a

Ens situem en Àfrica de la mà de Damià Socias, membre del centre de Natzaret. En un article que es
publicà al Levante en el mes de Maig, escrivia: 

Si s’afonara en l’oceà el continent africà, diu Luís de Sebastián, l’economia mundial perdria sols el 1’6%
(menys que la pèrdua anual del Japó en la recessió dels 90).

Per a molts Àfrica no existeix o representa un lloc fosc en el que abunden la fam, la guerra i el retràs.
Certament hui el continent africà travessa un període d’aguda crisi econòmica, política i social. Dels 30 paï-
sos més pobres del planeta, 25 són africans, subsaharians més en concret.

La majoria de Països africans pateixen els mateixos mals que a principis de segle, són fins i tot més
pobres. Un poderós neocolonialisme econòmic disfressat d’inversions i ajudes s’ha fet l’amo de sectors
estratègics per a benefici de les grans potències: petroli, or, diamants, urani, coltan..., apoderant-se dels
quantiosos recursos africans i col·locant els seus productes elaborats en un continent al que se li ha negat
la tecnologia per a mantenir-lo així dependent.

Què és el que està fallant per a que les grans potències vullguen invertir en Àfrica i els joves africans es
troben forçats a abandonar Àfrica?

Els joves ja no creuen ni en els seus dirigents ni en les possibilitats dels seus països. Gran quantitat
d’ells han de fugir del camp i malviuen al voltant de les ciutats. Prefereixen emigrar amb els riscs que això
suposa. Pretenen escapar d’un món de misèria, inseguretat, amenaces per a la seua salut, per a la seua lli-
bertat, la seua dignitat.

Ho demostra l’onada d’emigrants que no para, malgrat els nombrosos naufragis, dificultat de trobar
treball i de la “legalització”, devolució als seus països... contrastant amb els 20.000 professionals que
Àfrica des de 1990 perd anualment, dels 300.000 titulats superiors que es troben fora del continent africà,
dels mitjans africans que van a Gran Bretanya, USA, Canadà, Austràlia, França i Alemanya (hi ha més met-
ges nigerians en USA que en Nigèria). 

DES DE LA MÚSICA A  LA SOLIDARITAT
Col·laborem  amb el Centre de Música i Dansa Natzaret

J
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4120 persones, es va realitzar l’es-
colarització per a 1000 alumnes de
primària, es feren 164 apadrina-
ments, també 20 vivendes (en
total ja sumen 105). Es van cons-
truir 5 aules per a l’escola de
primària i fins i tot una sala d’in-

formàtica. Es va crear el centre i
escola de música art i oficis.

Les iniciatives del projecte
Kiziguro 2010 són entre altres:

• Crear una cooperativa agrí-
cola

• Escolarització de 1200

alumnes de Primària i ajuda
a 150 de Secundària.

• Mutual de salut per a 1200
persones

• Apadrinaments
• Construcció de 20 vivendes i

instal·lació d’aigua.
• Construcció de 5 aules per a

l’Escola Primària.
• Consolidar el centre de músi-

ca i dansa, art i oficis.
• 20 hectàrees per a cultiu
La fundació Concòrdia és la que

recolza, col·labora i tramita tots
estos projectes que promou el
Centre de Música i Dansa
Natzaret.

Des de la Unió Musical l’Horta
celebrem l’existència de projectes
com aquest, agraïm l’oportunitat de
poder col·laborar en ell i desitgem
que el 2010 siga profitós per a totes
les iniciatives que s’han iniciat. 

Subscrivim el lema i ens apun-
tem a ell: DES DE LA MÚSICA A LA
SOLIDARITAT! UNA ALTRA ÀFRI-
CA ÉS POSSIBLE!

Inma Coscollà Girona
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HISTÒRIA DE LA MÚSICA

Apunts per a una Història de la Música

l terme Renaixement, al
igual que el d’Edat
Mitjana, té el seu origen
en el S. XVIII. Significa,
fonamentalment, tornar

a l’antiguitat grecollatina com a
referent per a les lletres i les arts.
D’ací la diversitat cronològica
que se li assigna segon els països:
“Quattocento” italià enfront del s.
XVI francés.

Tot i que la música participa
per analogia d’aquesta definició
que considera el pas del s. XV al
XVI com la ruptura entre E.
Mitjana i Renaixement, certa-
ment no existeix cap fissura esti-
mable en la discriminació dels
estils musicals estimats. És a dir,
estem davant un període d’evolu-
ció flexible i absència de canvis
estètics substancials, on la polifo-
nia es desenvolupa dins d’una
àmplia homogeneïtat.

Per altra banda, la personali-
tat del compositor es precisa.
Coneguem l’autoria de les obres,
en general. La seua formació i
avatars professionals presenten
molts elements comuns: iniciació
infantil a dins d’una capella
musical, viatges d’estudis –nor-
malment a Itàlia-, serveis profes-
sionals en capelles cortesanes o
religioses on, al seu torn, iniciarà
la formació d’altres infantets.

Els principals gèneres musi-
cals polifònics són els heretats de
l’etapa anterior: misses, motetes
i cançons. Quant a la producció
de música instrumental, cap a
meitat del segle XVI comprova-
rem el seu increment; en un prin-
cipi, imitant el vocal i posterior-
ment, independitzant-se.

Entenem, per tot el que aca-
bem de dir, que l’estil musical
evoluciona de manera molt pro-
gressiva amb una tendència
clara a la diferenciació entre tex-
tures d’estil contrapuntístic i
vertical, inclús en la seua apari-
ció conjunta. El primer d’ells,
heretat del segle XV, es practica,
sobretot, en el repertori basat en
temes donats. El segon, freqüent
en composicions originals en la
seua totalitat, s’inspira directa-
ment en el sentit de les paraules
–d’ací, el “figuralisme”1 com a
traducció musical de les idees o
imatges del text-, és més nou,
guanyarà terreny i acabarà
imposant-se cap a finals del segle
XVI. Segle que, en sí mateix, pot
entendre’s com a model d’equili-
bri entre els esmenats estils.

La interpretació musical
segueix les pràctiques habituals.
L’execució polifònica es recolza
en la participació instrumental –
en diferent mesura segon es trac-
te d’obres religioses2 o profanes-
sobre un repertori, generalment
a quatre i més veus, que utilitza,
progressivament, un discurs més
harmònic. I, encara que la tonali-
tat no està fixada, els modes ecle-
siàstics apareixen prou debili-
tats, anunciant la seua reducció a
només dos: major i menor, o la
seua assimilació –en el segle
següent, a través de l’acompan-
yament organístic del cant pla- a
certes tonalitats.

L’escola francoflamenca, ver-
tader pont entre l’Edat Mitjana i
el Renaixement, va tindre el seu
predomini al llarg del segle XV,
però la seua influència es va

estendre al començament del
segle XVI amb la figura de
Josquin des Prés. Aquest compo-
sitor manté el gust per els artifi-
cis tècnics, però que en les seues
mans aconsegueixen un notable
poder expressiu, característica
bàsica per a comprendre l’entra-
da plena de la música en el
Renaixement. La música, “més
ciència que art” en ocasions, a
principi del segle XV, esdevé
“més un art que ciència” en
Josquin. Aquesta tendència cap a
la humanització d’un discurs
musical cada vegada més pròxim
al sentiment, és pròpia del
moment que vivim. L’home com a
mesura de les coses s’imposa
enfront de passades teocràcies.

Singular importància en el
desenvolupament i expansió d’a-
questes noves va tindre la crea-
ció de la impremta musical. A
1501, Petrucci imprimeix, a
Venècia, el que és reconegut com
el primer llibre de la música
impresa: Odhecaton, una col·lec-
ció de cançons polifòniques, quasi
totes d’autors franceses.
Aquestes antologies buscaran la
seua compensació comercial en
el naixent grup dels intèrprets
amateurs que sustentarà també
l’auge de l’afició pel llaüt i simi-
lars. Tota aquella persona culti-
vada fa música i, per a ells, es
pensa un sistema d’ensenyament
basat en una forma d’escriptura
musical especial: les taulatures.
Proliferen, doncs, els mètodes
musicals, especialment aquells
d’instruments –llaüt, viola de mà,
guitarra, virginal, etc.- i, al costat
del naixement del públic musical,

Apunts per a una Història de la Música és una col·lecció de relats que ens aproximaran uns
coneixements que ens ajudaran a omplir un espai buit de la nostra cultura als que no conei-
xem i donaran un particular punt de mira a aquells que ja en saben.

Començarem pel Renaixement i continuarem pel Barroc, el Classicisme, el Romanticisme
i passejarem pel segle XX fins que arribem als Beatles, on vol acabar aquesta història.

E
EL RENAIXEMENT (I PART)
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com més endavant veurem, es
reprén, del passat grecollatí, la
dignitat de la pràctica musical no
professional en les classes altes.

El gran compositor d’aquest
inici del segle XVI es Josquin des
Prés. La seua producció religiosa
i profana són resumen de la
millor tradició i de l’actualizació
que aquesta ha suportat. Si bé,
comparat amb els autors de pos-
teriors generacions, la seua pro-
ducció de cançons pot resultar
una mica més greu, la seua músi-
ca és estimada com a model de
riquesa de contrapunt i profundi-
tat de sentiment. La seua escrip-
tura té una línia molt ornamenta-
da, però aconsegueix un equilibri
envejable entre la tradició del
segle XV i una fusió harmònica
de les veus típica de la polifonia
del segle XVI.

L’escola de Josquin es va
difondre per tota Europa: Itàlia,
Espanya, Alemanya, etc. ...
Passada la meitat del segle XVI,
es busca en la chanson la reacció
davant l’austeritat precedent.

Dels seguidors de l’estela fran-
coflamenca podem afirmar que
marquen el desenvolupament
posterior del pensament musical
d’Occident. Per exemple, la línia
que ens du des de Dufay a J. S.
Bach (Dufay, Ockeghem,
Josquin, Mouton, Willaert, A.
Gabrieli, G. Gabrieli, Schütz,
Bach), autors, com tots sabem,
que també donen un impuls
extraordinari al naixent reperto-
ri instrumental amb peces d’un
marcat caràcter independent.
L’orgue serà, d’aquesta manera,
el primer instrument a tindre
una literatura vertaderament
diferent en el seu estil composi-
tiu, sobretot a Alemanya, al cos-
tat del llaüt. Les col·leccions de
danses i el conjunt de peses basat
en cançons, crearan, a poc a poc,
els distints tipus instrumentals:
Temes i variacions, Preludis,
Tocata, Fantasia, Riceracare,
Tiento.

La recerca d’un estil més lleu-
ger, galant, cortesà, com alterna-
tiva a l’anterior serietat té el seu
centre en la chanson. L’autor
més representatiu és Janequin.

Basant-se en les qualitats des-
criptives de la música i jugant
amb les onomatopeies i la pròpia
sonoritat de la paraula, aconse-
gueix un estil d’una varietat i
una riquesa extraordinària sense
abandonar una tècnica similar a
la francoflamenca, però menys
contrapuntística i més sil·làbica.
Esperit que arreplegarà el nai-
xent madrigal –model italià de la
chanson- que en les seues prime-
res mostres es obra d’autors
francoflamencs.

Tot açò significa entrar en un
període de síntesi, de maduresa.
L’expansió geogràfica de l’escola
s’estabilitza. Lentament, els dis-
tints països busquen la seua ori-
ginalitat en la expressió musical,
mantenint, gràcies a l’escola
francoflamenca, principis tèc-
nics i estilístics comuns. Encara
que, cap l’últim tram del segle
XVI, adquirirà especial
importància per a la música, la
reforma protestant.
Orlando di Lassus és un dels

compositors que millor simbolit-
zen aquest cosmopolitisme inte-
grat en una producció de cançó
francesa, flamenca, alemanya,
madrigal italià i inclús obra reli-
giosa. Considerat un renovador
del seu temps, és hui valorat com
a síntesi entre Josquin i
Janequin. Va simplificar el con-
trapunt, reforçà el figuralisme,
augmentà el nombre i importàn-
cia dels passatges vertical,
desenvolupà el doble cor (primer
es responen i després es reunei-
xen) i experimentà amb el cro-
matisme. Característiques totes
que ens duen cap un estil musical
cada vegada més proper, que
fruitarà en el segle següent el
barroc musical.

Venècia serà, en gran mesura,
el lloc que veu nàixer, en l’últim
tram del segle XVI, les noves
sonoritats prebarroques.3 Allí
arribà la tradició francoflamenca
de la mà de molts autors, entre
els que cap destacar a A.
Willaert, mestre de capella de S.
Marcos i evolucionarà cap una
escola amb representants tant
d’origen francoflamenc com ita-
lià, fusió de la qual naixerà un

pensament musical de magistral
factura tècnica en intensa i flexi-
ble expressivitat. Estil que serà
model de la polifonia europea a
través del madrigal.

A Roma domina l’activitat
dels mestres implicats en el ceri-
monial pontifici, bé a la Capella
Sixtina –relacionada directa-
ment amb els papes i hereua de la
Scola Cantorum-, bé a la Capella
Juliana o en altres capelles inde-
pendents. La lluita contra la
Reforma – de la qual en breu par-
larem- va donar com a resultat
un estil més tradicional.
Palestrina va ser un dels pri-
mers italians que ocupà llocs
d’importància abans reservats
als francoflamencs. No va ser tan
innovador com els venecians o
els primers madrigalistes. Però,
malgrat un cert academicisme,
aconseguí una gran puresa en el
seu estil i un magnífic equilibri de
les proporcions i va ser conside-
rat model de perfecció.

Altres països busquen un estil
original. A Anglaterra una gene-
ració de compositors per al teclat
–virginal- donaran un nou impuls
a la cultura musical anglesa i el
seu desenvolupament, ja
començat el segle XVII. A
Espanya, aquest últim terç del
segle XVI rep les tres grans figu-
res de la polifonia espanyola.
Guerrero, Morales i Victoria
representen, des d’un estil més
transparent, comunicatiu i direc-
te, l’edat d’or del misticisme
polifònic. 
(CONTINUARÀ)

José Luis Ahuir

1 Present també en l’estil contra-
puntístic, es desenvoluparà més
en el vertical.

2 Només la Capella Sixtina va man-
tindre el que, com a excepció, es
conservava dins de l’àmbit de la
polifonia litúrgica: la interpreta-
ció “a capella”.

3 De Venècia vindran grans innova-
cions: especulacions cromàti-
ques, suite de danses en els tons
temperats, recercar sobre un sols
tema – base de la fuga- madrigal
dramàtic, etc. 
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Claus per al moviment veïnal del segle XXI
er a respondre amb
rigor a les autèntiques
necessitats actuals o
futures d’una barriada
fa falta estar en contac-

te permanent amb les entitats
del barri i arreplegar les seues
justes demandes, ja que estes
representen al teixit associatiu,
és a dir, al veïnat organitzat, no
obstant això, cal escoltant també
al veïnat a títol individual.
Encara que el que plantegen no
siga viable tècnica o econòmica-
ment, escoltar les seues opinions
i propostes ens farà mostrar-nos
pròxims al veïnat i ens obligarà a
reflexionar sobre allò que ens
plantegen.

Allò que s’ha exposat en l’a-
partat anterior facilitarà, a més,
que entitats i veïns facen seues
les reivindicacions, que ja no
seran les reivindicacions de les
associacions de veïns (AAVV)
sinó les reivindicacions del barri.

Les AAVV han d’estar sempre
a la guaita a través de les infor-
macions que li arriben des d’al-
tres països més desenvolupats
econòmicament, a través de
publicacions d’índole socioeconò-
mica, laboral, mediambiental,

urbanística, educativa, de servi-
cis socials, etc.  També des dels
MMCC, inclús des de la pròpia
administració o de veïns i veïnes
amb coneixements qualificats en
els esmentats temes.

Les AAVV han de fer visible la
seua independència de qualsevol
poder, ja siga municipal, autonò-
mic o de qualsevol altre nivell.
Això no ha de ser obstacle per a
la lleial col·laboració amb les ins-
titucions en aquells temes que
redunden en benefici del veïnat.
D’altra banda ha de quedar clar
que el moviment veïnal no és qui
ha d’exercir l’oposició al govern
municipal o autonòmic, eixa fun-
ció l’han de realitzaran els par-
tits que les urnes hagen decidit.

Això no serà obstacle perquè en
aquells casos puntuals en els
quals les demandes, reivindica-
cions o interessos de l’oposició i
del moviment veïnal coincidis-
quen, s’establisca la pertinent
col·laboració amb suports mutus i
la suma de voluntats.

Encara que es tinga un ampli i
exhaustiu llistat de reivindica-
cions, per a ser operatius cal
prioritzar. No es pot demanar tot
i de seguida. Encara que totes les
reivindicacions estiguen justifi-
cades és necessari establir priori-
tats partint de dos premisses; en
primer lloc «les més sentides» en
funció de la necessitat i dels anys
que es porten reivindicant, i en
segon lloc en funció de l’oportuni-
tat política. En el nostre barri
tenim dos exemples clars d’això.
El parc de la Rambleta represen-
taria el primer cas, perquè el rei-
vindiquem prop de dos dècades i
només s’ha executat en la seua
tercera part. La piscina en canvi
es va aconseguir aprofitant que
els terrenys estaven expropiats i
l’Ajuntament estava, en eixe
moment, per construir piscines.

Finalment, dos són els parà-
metres que han de completar
l’actuació del moviment veïnal
del segle XXI; per un costat una
veraç i puntual informació al veï-
nat i per una altra fer arribar les
reivindicacions als mitjans de
comunicació, així com els èxits,
davall la premissa de «si no ixes
en els mitjans, no existixes».

Vicent Soler i Alba
Vocal AAVVExpossició Asso passat desembre

P • Escoltar a les entitats i al veïnat
• Xafar terra
• Anticipar-se als temps
• Evitar el mimetisme amb el poder polític de torn
• No deixar-se arrossegar per l’oposició
• Prioritzar les reivindicacions més sentides
• Seleccionar reivindicacions en funció de la seua posible

assumpció pel poder
• Informar el veïnat
• Fer arribar les reivindicacions i els èxits als mitjans de

comunicació (MMCC)
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LLETRES

nric Valor nasqué a
Castalla el 22 d’a-
gost de 1911, ja fa
quasi cent anys, i
va morir a València

el 13 de gener de 2000. 
Sense dubte estem

davant d’una de les perso-
nalitats valencianes més
importants en l’estudi i difu-
sió del valencià al llarg del
segle XX. I això per diver-
sos motius: per la divulgació
de les Normes de Castelló a
Alacant durant el període
republicà a través del set-
manari El tio Cuc, per la
publicació de nombrosos
articles en la premsa valen-
cianista defensant la conve-
niència de parlar i escriure
correctament el valencià,
per haver estat professor
dels cursos de llengua de Lo
Rat Penat des de 1949, per
haver publicat durant el
franquisme desenes d’arti-
cles sobre correcció lingüís-
tica als periòdics Levante i
Jornada, per haver editat
un conjunt ben significatiu d’o-
bres gramaticals per a l’aprenen-
tatge del valencià, així com diver-
ses obres lexicogràfiques, per ser
l’autor d’una importantíssima
obra literària i, en definitiva, per
la seua tasca en favor de la divul-
gació del valencià entre el nostre
poble, conscient com era que sols
amb la conservació de la llengua
pròpia els valencians ens podrí-
em mantenir lleials a la nostra
personalitat com a poble, atés
l’alt valor identitari que el seu ús
portava implícit.

Al migdia del dijous 13 de
gener Enric Valor ens deixava.
“Em trobe malament, crec que
m’estic morint”, arribà a dir al
seu fill. La notícia s’estengué
ràpidament pels cercles literaris,
acadèmics i per la totalitat de la
societat valenciana.

10 anys sense Enric Valor
Es compleixen deu anys de la mort de l’escriptor i
gramàtic valencià

El dia següent la totalitat dels
diaris de la capital valenciana
anaven plens de titulars com
aquests: “Muere el patriarca de
las letras valencianas”, “El últi-
mo aplauso a Enric Valor”, “La
senyera, su última voluntad”,
“Del rechazo al Nobel”,
“Literatura es pronuncia Valor,
“La memoria de la tierra”, El
compromiso cívico”, “Tot un
escriptor”, La millor tradició
literària”,”Un rondallista univer-
sal”, “Del agravio institucional al
respeto literario”. 

Al so de la muixeranga, nom-
brosos amics i familiars acomia-
daven les restes mortals de l’es-
criptor. El fèretre, cobert amb
una senyera, donava tres voltes
pel claustre de la Universitat de
València, acompanyat de forts
aplaudiments dels presents.

Fins i tot el dia manifesta-
va la seua tristesa amb
una constant pluja que,
tanmateix, no impedí que
centeners de persones es
reuniren al cementeri
capitalí per donar l’últim
adéu a qui tant ens havia
ensenyat. En silenci i
emoció. Diversos mem-
bres de l’Associació de
Veïns de Sant Marcel·lí, de
la Unió Musical L’Horta i
professors del Ramiro
Jover i Sara Fernández
s’unien a les mostres de
dol.

Com que enguany es
produeix la circumstància
que celebrem el desé ani-
versari de la seua desapa-
rició i el 2011 commemora-
rem el centenari del seu
naixement, hem de ser
capaços tant de divulgar la
seua obra literària i lin-
güística, com de expressar
el nostre agraïment a qui
tant va fer per l’ensenya-
ment del valencià, per a la

conservació del vocabulari propi
dels valencians i per enfortir l’a-
portació valenciana al conjunt de
la llengua catalana.

Hi ha institucions que han
d’estar especialment comprome-
ses en aquesta tasca, com ara
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, que ja ha anunciat el seu
nomenament com a Escriptor de
l’any 2010. Però no únicament
han de ser entitats oficials les
que s’impliquen en recordar i vin-
dicar l’obra i figura d’Enric Valor;
la societat civil de tots els països
catalanoparlants té un especial
deute amb l’escriptor i gramàtic
castallut, atés que hi ha estat la
principal beneficiaria del seu tre-
ball. És hora, per tant, d’anar per
feina!

Josep Daniel Climent

E
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RESUM ANUAL

Activitat de la UMLH durant  2009
• Divendres 9 de gener – Reunió Voluntariat pel Valencià
• Dissabte 9 i diumenge 10 de maig – Participació de la Coral, de l’Orquestra de Cambra i de

músics de la Banda de la UMLH en la Fira de les Bandes al Jardí de Vivers – XXV Aniv.
Coord.

• Divendres 16 de gener – Projecció de la Pel·lícula “Tocar i Lluitar”.
• Diumenge 18 de gener – Concert de la Banda de la UMLH al Mercat de Colom.
• Divendres 30 de gener – “A Poqueta Veu”
• Diumenge 22 de febrer – Participació de la Banda de la UMLH en l’Entrada de Bandes de la

Ciutat de València.
• Divendres 6 de març – Conferència sobre l’explotació de xiquetes a l’Índia i al Nepal a càrrec

de Alex Hurtado en commemoració del Dia Internacional de la Dona.
• Diumenge 8 de març – Banda Juvenil – Concert de presentació dels alumnes que comencen

instrument – Auditori de la Banda Primitiva de Paiporta.
• Setmana de falles – Participació de músics de la Banda de la UMLH en xarangues.
• Dissabte 16 de maig – Concert a Benaguacil de la Banda Juvenil a la Seu de Consolat de Mar.
• Diumenge 17 de maig – Audició aspirants a l’ensenyament professional – Solistes de la Unió

acompanyats de piano
• Divendres 22 de maig – Inauguració exposició pintures a l’oli de Santiago García.
• Divendres 22 de maig – Concert Duet Lutecia, Pepe Vila i Annick Louaisel. Música Francesa.
• Dissabte 23 de maig – Concert de la Banda a l’Ateneu Mercantil de València.
• Divendres 29 de maig – Concert de l’Orquestra de Cambra de la UMLH al pati del Col·legi San

Marcelino.
• Divendres 29 de maig – Inauguració de l’Exposició Fotogràfica Correfocs.
• Dissabte 30 de maig – Concert de la Banda de la UMLH – Dia solidari amb Àfrica. 
• Dissabte 30 de maig – Actuació del grup “Root Àfrica” de música africana.
• Dissabte 7 de juny – Banda - Xaranga Solidària Càritas
• Diumenge 7 de juny – Concert del X Aniversari de la Banda Juvenil al Palau de la Música de

València.
• Dissabte 29 i diumenge 30 d’agost – Banda UMLH a Carinyena.
• Dissabte 19 de setembre – Festival de Bandes – Concert de Festes – Banda de la UMLH i

Banda del Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios.
• Dissabte 3 d’octubre – Banda – Festival de Bandes de Foios
• Diumenge 4 d’octubre – Banda – Processó Catarroja
• Dijous 8 d’octubre – Voluntariat pel Valencià
• Divendres 9 d’octubre a diumenge 11 – Viatge de la Coral de la UMLH a Oñati, al País Basc.
• Divendres 23 d’octubre – A Poqueta Nit – Actuació del Quartet de Saxòfons 8- 46 a la seu de

la UMLH
• Divendres 23 d’octubre – Inauguració de l’exposició “La Millor Terreta” al local social a càr-

rec del Grup Raconet - Carme Montagud Llopis i Clara Bou Puchalt.
• Diumenge 25 d’octubre – Participació de músics i de presentadors de la UMLH en el Concert

Extraordinari del XXV Aniversari de la Coordinadora.
• Dissabte 24 d’octubre – Presentacions espectaculars amb fruita de Santi García
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RESUM ANUAL

Activitat de la UMLH durant  2009

• Divendres 6 de novembre – Lectura de Relats, rondalles, poesia, etc.
• Divendres 6 de novembre – Cloenda exposició “La Millor Terreta”
• Dissabte 7 de novembre – Juan Pechuan arreplega el premi Euterpe, concedit per la

Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, en la X Gala de la Música cele-
brada a l’Auditori Mar Roig de l’Oceanogràfic de València.

• Divendres 20 de novembre – Presentació de la novela “Tribulaciones de un Sicario” escrita
per Elena Casero.

• Divendres 11 de desembre – Presentació del curt “La Reina de la Nit: Cuca Power” a càrrec
de Ángels Rodas i Elena García.

• Dimarts 15 de desembre – Concert de l’Orquestra de Cambra de la UMLH  a la Sala Carolina
Torres.

• Dissabte 19 de desembre – Concert de la Coral de la UMLH en l’església del Barri de Roca a
Meliana.

• Diumenge 20 de desembre – Concert de Nadal de la Coral i de l’Orquestra de la UMLH a l’es-
glésia de Sant Marcel·lí.

• Dimarts 22 de desembre – Dia del Soci amb participació dels acordionistes de la UMLH.
• Dimecres 23 de desembre – Audicions al local social de la UMLH.
• Diumenge 27 de desembre – Arreplega de Nous Músics
• Dilluns 28 de desembre – Concert de Nadal de la Banda de la UMLH.
• Dimecres 30 de desembre – Concert ExpoJove.
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©Per Joan i Àngels
PICCOLO DIVERTIMENTO 24

Solucions al Piccolo Divertimento 23: 
Qui l’encerta l’endevina!:Ocarina. Quina cançó sonarà?: “Un elefante se balanceaba...!”

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

POSA-LI CARA ALS COMPOSITORS MÉS FAMOSOS:

F.  Shuber t ,  J .  S .  Bach,  J .  Serrano ,  Beethoven,  Mat i lde  Sa lvador,  Mozar t

Piccolo divertimento 24                  Per Joan i Angels 
 
Posa-li cara als compositors més famosos: 
 

F. Shubert, J. S. Bach,  J. Serrano, Beethoven Matilde Salvador,  Mozart 
 

1  2  3  4 .5  6  
 
MIRADES SOBRE LA MÚSICA! 
 
“La guerra dóna forma al buit i la música al silenci”. (BRAQUE, pintor 
i escultor francés –1882-1963) 
 
“La música comença on s’acaba el llenguatge”. (HOFFMANN, escriptor 
i compositor alemany -1776- 1822-) 
 
“En la música tots els sentiments tornen al seu estat pur. El món no 
es més que música feta realitat” (SCHOPENHAUER, filòsof alemany, 
1788-1860)  
 
“La música es una cosa ampla, sense límits, sense fronteres, sense 
banderes.” (GIECO, músic cantautor argentí –1951) 
 
 “La música es per a l’ànima alló que la gimnàsia per al cos”. 
(PLATÓN, filòsof grec -427 - 347 a. C.-)  
 
 
I per a tu, què representa la música? 
.................................................................................................
................................................................................................. 
 
BUSCA LES SET DIFERÈNCIES! Un falsificador ha volgut imitar el 
logo de la Unió Musical L’Horta. Sabries trobar-ne 7 diferències i dir 
quin és l’autèntic? 
 

 A   B  

MIRADES SOBRE LA MÚSICA!

“La guerra dóna forma al buit i la música al
silenci”. (BRAQUE, pintor i escultor francés –
1882-1963)

“La música comença on s’acaba el llenguatge”.
(HOFFMANN, escriptor i compositor alemany -
1776- 1822-)

“En la música tots els sentiments tornen al seu
estat pur. El món no es més que música feta reali-
tat” (SCHOPENHAUER, filòsof alemany, 1788-
1860) 

“La música es una cosa ampla, sense límits,
sense fronteres, sense banderes.” (GIECO, músic
cantautor argentí –1951)

“La música es per a l’ànima alló que la gimnàsia
per al cos”. (PLATÓN, filòsof grec -427 - 347 a. C.)
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logo de la Unió Musical L’Horta. Sabries trobar-ne 7 diferències i dir 
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 A   B  
 
JEROGLIFIC: Quin instrument toques? 
 
 
 

          + A 
 
 
 
Qui l’encerta l’endevina! 
 
Aina i Mireia son germanes. Mireia li demana a la seua germana una 
llepolia (“donam un...”)  i ella li respón: quina casualitat has dit el 
nom del instrument que toque! 
 
De quin instrument parlem?     __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
 
 
Solucions al Piccolo Divertimento 23: Qui l’encerta l’endevina!:Ocarina. Quina 
cançó sonarà?: “Un elefante se balanceaba...!” 
 

JEROGLIFIC: QUIN INSTRUMENT TOQUES?

QUI L’ENCERTA 
L’ENDEVINA!

Aina i Mireia son germanes.
Mireia li demana a la seua ger-
mana una llepolia (“donam
un...”)  i ella li respón: quina
casualitat has dit el nom del
instrument que toque!

De quin instrument parlem?
__ __ __ __ __ __ __ __
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