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EDITORIAL

Felicitats i llarga vida!

C

om és de rigor, cada
vegada, abans d’engegar un editorial em
rellig els articles de la
revista. Abans de portar-la al forn faig un repàs a la
cassola. Cal tastar-la, d’ací i d’allà, pel mig i per les vores, i...
sempre la trobe bona, m’agrada.
Potser ja no tinc remei, he perdut sensibilitat en les glàndules
o papil·les i sóc un dessaborit.
Però si he de ser sincer, no és
això el que pense. El que jo crec
és que tinc (tenim) una colla de
cuineres i cuiners excel·lents,i
que treballem amb productes de
primera qualitat. D’aquesta
manera, això ja no pot fallar. No
fem fallida, fem diana, donem en
el clau.
He mirat la revista, (i no he
pogut fugir que em vinguera la
veu del Raimon al meu cervell i la
mà escriguera “He mirat aquesta
terra...”) m’he mirat la revista i
m’ha colpit. Potser jo hui també
estic tocat i tot siga flor d’un dia,
fum de boja. Però no ho crec. He
observat un gran treball, molta
sinceritat en els textos i una gran
qualitat. Fins i tot els temes habituals referits a algunes de les
nostres seccions estan tractats
per gent nova o de manera nova
(la coral, els 30 anys, els acordions...). Però hi ha més.
La
col·laboració
d’Isidre
Crespo ens desvetlla un Joan
Fuster força desconegut. Massa
gent hi ha encara que desconeixen fins i tot el seu nom (el de
Fuster, vull dir), vergonya col·lectiva, vergonya al·liena. Però per a
molts dels que ja el coneixem, la
vessant musical “fusteriana” ens
era desconeguda. Llegir l’article
ha sigut (perdoneu-me l’expressió) com un rot d’eixos que et deixen ben a gust retornant-te tot el
bon sabor de la trobada amb
Isidre. Quin personatge! Em van
revindre les ganes, les esperan2

ces; malgrat els meus mals auguris sobre el futur de la nostra
llengua, condemnada a ser un
llatí decadent o una nota pintoresca (potser d’això en parlem
un altre dia). Si tot va bé, potser
no siga l’única i última col·laboració d’Isidre en la nostra revista.
He llegit, és clar, també el text
de Maria Montes. M’he quedat
corprès. Corprès d’ella, del seu
text o millor, pel seu text. Encara
que ja ho havia d’haver intuït. Qui
ho porta en la sang això de ser
artista, l’ix la vena com siga.
Felicitats.
Felicitats a tots i totes els que
heu col·laborat en aquesta revista. Però cal allargar la felicitació
de manera particular a Jesús
García, clarinetista de la Unió,
pel premi que ha obtingut amb el
seu relat curt i musical titulat
“Terrorífica llamada”. Jesús és
un habitual de les sessions d’A
poqueta veu, alguns hem pogut
gaudir en més d’una ocasió de la
qualitat dels seus textos. Però
vull destacar ara la seua humilitat i senzillesa, reproduint un
correu seu que diu així: “Siento
no poder estar con vosotros en
una actividad de la Unió que se
prodiga poco y que es muy gratificante, no solo por poder compartir mis relatos sino por escuchar los que otros aportan, que
siempre es muy enriquecedor,
pero justo ese fin de semana estaré en Córdoba por el tema del
premio de relatos que me han
concedido. Supongo que después
del verano se realizará otro, y
prometo asistir. Un saludo. Jesús
García”.
Amb gent així, com la que ha
col·laborat en aquesta ocasió i
com la que sol col·laborar sovint,
ja tenim revista per a llarg.
Llarga vida i felicitats.
Josep Francesc Blai Duart
Vocal de la UMH
Comissió de Revista
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ESCOLA

Reflexions al voltant de la
meua actuació d’acordió

A

hir (8-5-10) vaig participar en el concert d’acordionistes dintre de
la programació de
“Poqueta nit”. Ha sigut
el tercer concert des de que es va
formar el grup. Jo també estava
perquè forme part. La majoria ens
posem nerviosos quan toquem
davant la gent. Jo havia preparat
molt la meua peça, quasi me la
sabia de memòria, però uns
moments abans i quan el públic
anava arribant, estava tan nerviosa que vaig presentir que les notes
ni de lluny sonarien com jo haguera desitjat. I així va passar. Les
meues mans no semblaven les
mateixes amb les quals havia
tocat el meu tango, hores abans.
La meua primera reacció va ser
de frustració, perquè el meu
esforç m’havia servit de ben poc, i
la segona reacció va ser de contrarietat amb mi mateixa per donarli importància a un fet tan poc
rellevant; però no podia deixar de
sentir-me malament. I va passar
pel cap deixar l’acordió, el grup,
l’escola…, però quasi al mateix
temps vaig pensar amb els compa-

nys i com de bé que em sentia amb
tots i van desfilar pel meu cap com
una processó: Toni Francés, que
sempre està animat, organitzant
els programes, el calendari i els
llocs on hi haurà gent disposada a
escoltar-nos; amb el que m’agrada
parlar, amb el que em ric molt i del
que em sent amiga des de fa
temps; Mancio, sempre pendent
dels mínims detalls, atent a qualsevol necessitat dels altres, preocupat perquè tot vaja bé…, és una
persona bona en el millor sentit de
la paraula; Julián Alcocer, al que
admire per la seua voluntad, pel
seu esforç, malgrat algun que
altre dolor de mans, i al que m’alegre de veure, sempre; Jesús,
relaxat i tranquil, amb el seu parlar suau i sense deixar de somriure; Toni Marco que sempre està
content, i mai es posa nerviós,
perquè diu amb molt de sentit,
“que fem el que podem”, i Julián
Pérez, que toca de meravella i ho
fa com si fóra la cosa més senzilla
del món. Per tots ells i pel nostre
profe Pepe, que posa la seua
il.lusió en el nostre aprenentatge,
sé que no posaré en pràctica els

mals pensaments de deixar l’acordió. A més a més dels companys i
el profe, per tal que supere les
meus xicotetes frustracions,
estan: Miguelón, que en tots els
concerts ens anima com si fórem
un equip de futbol, i el Públic, amagat a l’ombra de la sala, que sempre ens aplaudíx siga quin siga el
resultat, perquè té la saviesa de
comprendre la dificultat d’aquest
aprenentatge, sobretot si no s’ha
començat de xiquet. Per tot això
he considerat que sóc una dona
afortunada i, per tant, hui dia 8
quan escric sense haver-hi passat
ni 48 hores (per fer fugir els meus
fantasmes), he tornat a agafar l’acordió, pensant ja amb el concert
de Poqueta Nit del 2011.
Continuaré treballant amb les
mateixes ganes (o més), però
pense dir-li a Toni, que seguramente canviaré les valerianes per
algun altre producte que em faça
un poquet més d’efecte.
Gràcies a tots per tot.

Fina Miñana Miralles,
Alumna del grup d’acordionistes
Foto Tomás Sánchez
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AUDICIONS ESCOLA DE MÚSICA
Entre els mesos de febrer i juny
s’han realitzat les audicions de les
diferents aules instrumentals de
l’Escola.
Aquesta
activitat
representa una oportunitat perquè
els alumnes vegen en les obres que
interpreten els continguts que al
llarg del curs han estudiat, a més de
ser un bon exercici per a aprendre a
vèncer el anomenat pànic escènic.
Per alta banda, els pares i els
familiars poden apreciar i gaudir
dels avanços que han aconseguit els
alumnes.
Ximena Ortega
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Agraïm la col·laboració
dels pares en l’obtenció
d’aquestes fotografies.
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AUDICIONS ESCOLA DE MÚSICA
ALUMNES QUE HAN APROVAT QUART DE GRAU ELEMENTAL I QUE VAN A
OPOSITAR PER A ENTRAR EN GRAU MITJÀ EN DIFERENTS CONSERVATORIS
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Fotografia: Ximena Ortega
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Héctor Borobia signa el piano nou
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ESDEVENIMENTS

Fotos: Tomás Sánchez, Miguel Hernández i la col·laboració de la Coral Oñati Abesbatza
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ANIVERSARI
Història gràfica
Parlem de la història que sosté el nostre present

La Unió Musical l’Horta fa 30 anys d’història. Com el temps passa volant ens
pot resultar proper la celebració del 25 aniversari, però tornem a trobar-nos
amb un número “rodó” (eixos que acaben en 0), que sembla que ens convida a
una mirada retrospectiva i a una celebració més especial. En les fotos de l’arxiu
de la Unió he trobat algunes fotos, ja antigues en relació als anys de la Unió,
que ens mostren i ens recorden valors i moments que van assolint l’estil humà
que va nodrint la trajectòria de la Unió, i que van conformant una herència que
rep qualsevol persona que inicia el seu vincle en algú dels espais vius que
sostenim: la Banda, l’Orquestra, la Banda Juvenil, la Coral, la “Xiquibanda”, “A
poqueta nit”, l’Escola... Aquesta xicoteta mostra gràfica ens recorda que a més
de les actuacions i actes públics, hi ha una història que vertebra a la Unió.

Reconèixer els orígens del que era en aquell moment La Banda, no sols com
una data d’inici, sinó també per conservar la il·lusió i el desig de les persones
que començaren el camí que ara celebrem i nodrim de present.
El nostre públic, que
siga dins amb calor, o
fora amb sorolls, ens
aporta sempre el caliu i
la incondicionalitat (que
no lleva la crítica) que
ajuda a mantenir la
il·lusió
i
l’esforç
col·lectiu per a cada
actuació.
La paciència i el bon humor!

12
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ANIVERSARI

Les relacions d’amistat que s’han forjat al llarg de molts moments de
convivència, de trobada lúdica i fins i tot de treball.

Josep Collado, per sempre de la Unió, i
en nom de persones que han passat per
ella, però que han deixat la seua empenta
personal i moltes relacions d’estima i
reconeixement.

Sense
oblidar
altres activitats,
que han ajudat a
crear lligams que
han afavorit que
foren
possibles
amb bon humor
altres funcions no
tan lúdiques, com
parar taula per a
altres.

13
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Cuidar els inicis de totes les persones que comencen un camí musical, que es
desitja llarg, i que sabem, que no sempre fàcil, però amb la seguretat de que és
un camí que arribe on arribe aporta la satisfacció de que ha valgut la pena.

El gran valor dels i les mestres de
l’escola, la paciència per mantenir
l’esforç de xiquetes i xiquets ja
cansats de la seua jornada escolar, i
que s’acosten a la Unió amb el desig
“de tocar” i es troben amb un camí
que requereix d’estudi, concentració.
Un esforç que no ha de cremar la
seua il·lusió.

La gran importància del treball de qui ordena
papers, fa fotocòpies de les partitures, facilita diners
(quant de treball hi ha darrere de les rifes i loteries!),
fa obres en el local, munta i desmunta per als
concerts.

14
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ANIVERSARI

I llocs molt diferents per a actuar
sense oblidar mantenir la
qualitat musical, i fins i tot
l’humor que també moltes
vegades no està renyit amb que
sone la música el millor possible!

Les celebracions que hem pogut viure
de moments molt importants de la Unió!

Les col·laboracions amb la vida
cultural i festiva del barri, del nostre
barri.

Les assemblees, les
decisions compartides,
una vida democràtica
que dona tret d’identitat
a una història que
celebrem, a un present
viu i a un futur possible.
Ja 30 anys i sols 30
anys! Felicitats!
Inma Coscollà Girona
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Núm. 38 - JUNY 2010

Apunts per a una Història de la Música

HISTÒRIA DE LA MÚSICA

EL RENAIXEMENT (II PART)

LA REFORMA
En 1517, Luter fixa les seues
tesis en la porta de la Catedral de
Wittenberg. En aquest moment
no alberga la idea de formar
esglésies protestants organitzades. No obstant, en 1521, any de
la mort de Josquin, Luter
rebel·lant-se en la dieta de Worms
crea l’escissió de la Reforma,
reformulació de la litúrgia que
arriba a altres països i que adquirirà una especial importància per
a la història de la música en les
seues dos tendències: la luterana
i la calvinista.
Luter és músic. Creu en el
paper pedagògic de la música. Vol
utilitzar-la i en principi no li preocupa reformar-la. De fet, la litúrgia pateix més una adaptació, utilitzant un cant més pròxim als
fidels, que supressions. De fet, va
conservar la litúrgia catòlica com
a base, reservant el llatí per als
clergues –que més tard desapareixerà deixant molts termes- i la
llengua vulgar per al poble.
El repertori va quedar arreplegat en el Coral liederbuch, -llibre de cant coral- d’on pren el seu
nom: coral. Les melodies van tindre diverses procedències: les
melopees tradicionals, cançons
populars i altres expressament
concebudes per a aquests cants.
Prompte tindrien un desenvolupament polifònic, arribant una
miqueta més tard a un estil cancional on els fidels interpreten
les melodies i l’organista acompanya amb distintes figuracions
contrapuntístic-harmòniques.
El cas de Calví és diferent. No
és músic. Es desinteressa de la
litúrgia i ambiciona suprimir-la i
reemplaçar-la per reunions piadoses. Encara que reconeix el
valor de la música, la valora amb
certa ambigüitat: perniciosa i
edificant. No la considera un element del culte sinó una ocupació
moralista d’ús social. Els salms
hugonots són l’equivalent del
16

coral. Les melodies són adaptacions del repertori del cant pla.
També van tindre una solució
polifònica més tardana.
L’últim quart del S. XVI va
ser un període d’efervescència
intel·lectual i busques recolzades
sobre
l’obsessió
de
l’Antiguitat.
Paradoxalment,
esta voluntat de retorn acabarà
desenvolupant novetats molt
fecundes que tindran el seu centre, sobretot a Itàlia. Se substitueixen antigues escales –la
pitagòrica- per noves propostes
–la de Zarlino- basades en estudis de la teoria de la música
grega, iniciant un camí que ens
portarà al temperament igual i
la divisió de l’octava en semitons exactament iguals.
El cromatisme, com a procediment elaborat i raonat nascut de
l’estudi dels teòrics grecs, és aplicat per analogia a la música de
l’època. En principi, va quedar
com un gènere determinat sense
mesclar-se amb la resta de la
música, més amb caràcter
demostratiu que expressiu; però
prompte va prendre significats
concrets: dolor, tensió, passió…
En el terreny harmònic es
produeixen grans innovacions
com a conseqüència tant de les
investigacions “conscients” com
de les “intuïcions”. L’abundància
de les alteracions, el cromatisme,
les noves atraccions entre els
sons creen un entramat musical
dirigit cap a un verticalisme que
va obligar, també, a noves concepcions rítmiques.
La influència humanista, en el
seu interés per rescatar la poesia
cantada dels Antics, funda en
1571 l’Acadèmia de Poesia i
Música a París. Les “sessions”, on
els oients guarden silenci i exhibeixen una medalla a manera
d’entrada, i on es marca una
separació física entre ells i els
músics, ens evoquen els concerts
actuals.

EL CONCILI DE TRENT
El papa Pau III es va decidir,
amb molt de treball i després de
llargues vacil·lacions, a confiar a
un concili l’atenció d’organitzar
la defensa catòlica i reafirmar els
fonaments de l’Església. És el de
Trent, celebrat de 1545 a 1563,
en 25 sessions i amb dos interrupcions: una de 1549 a 1551;
una altra de 1552 a 1562; la seua
obra es resumeix en dos llibres,
indispensables per a qui vulga
conèixer el catolicisme modern:
Catechismus Concilii Tridentini…
i Sacrosanti et Oecumenici
Concilii Tridentini.
La primera repercussió de les
decisions preses entorn de la
música catòlica va fer que esta
quedara en un cert estancament.
Les limitacions tridentines s’apliquen, sobretot, en l’àmbit de la
música vocal religiosa, encara
que no deixa de ser sorprenent
que de tals restriccions acabarà
emergint l’Oratori Barroc amb
una evolució paral·lela a l’Òpera.
Es pretén una traducció més
directa del text per la música que
desenvolupa un estil vertical,
tant per al repertori religiós com
el profà. Així, el madrigal italià
arriba al seu apogeu. El madrigal
no és una altra cosa que la forma
italiana de la cançó polifònica
amorosa o elegíaca, una vegada
nodrit per la tècnica francoflamenca. Sol escriure’s a 5 veus –
les 2 superiors s’entrecreuen- en
una sorprenent mescla de contrapunt i verticalisme. Com a
reflex del “figuralisme”, el madrigal italià abunda en detalls descriptius, buscant el colorit vocal i
el sentit emotiu, són els anome1
nats “madrigalismes. ”
Els autors més representatius
són Gesualdo i Monteverdi. El
primer, músic amateur amb una
obra sorprenent plenes d‘insòlites troballes que cridaven l’atenció de molts compositors, inclús
del nostre segle com Stravinsky.
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El segon, un dels més grans de
tots els temps. Músic magistral
del seu segle. Amb un ampli
repertori madrigalesc que exemplifica el pas de l’estil renaixentista al primer barroc a través
dels distints llibres que va dedicar a este gènere.
De fet, el madrigal pateix, en
els últims anys del S. XVI, uns
intents de reforma amb clara tendència cap a la melodia acompanyada. És a dir, un cant a sol,
acompanyat sense passar per
l’estat polifònic anterior i aproximant-se al sentit de les paraules.
Açò era el que pretenia un grup
d’aristòcrates, intel·lectuals i
artistes conegut com Camerata
dels Bardi cap a l’any 1582.
Dihuit anys després naixerà l’òpera. Entre estos dos esdeveniments, alguns altres posaran la
seua part per a aconseguir un
dels fets més rellevants de l’historia musical d’occident: l’òpera.
Per exemple, el “madrigal còmic”,
conformat per una sèrie de
madrigals independents concebuts dins de l’esperit de la
Comèdia de l’Art. Quasi com en
una obra de teatre però sense
posada en escena i on els diversos madrigals segueixen un
assumpte comú.
Un objectiu comença a albirarse tant a Itàlia com a França. Una
idea que, a poc a poc, pren forma
en els principals cercles culturals
del moment i que té com referent
a l’Antiguitat: un espectacle amb
música. La “tragèdia” i la
“òpera”” són el resultat. La música està íntimament lligada al naixement de la tragèdia i n’és part
integrant fins a la ruptura de
Corneille. De fet, la música intervé en divertimentos de tot gènere: misteris i moralitats de caràcter moralitzador o farses i al·legories de caràcter lúdic.
En el S. XVI es va imposar el
costum, seguint la moda de
l’Antiguitat, de celebrar divertimentos escènics de caràcter
mitològic amb motiu de l’entrada
de prínceps en les ciutats o esposalles i naixements d’importància. En aquests espectacles, la
música apareix al llarg de tota la
peça, també en els intermedis
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escènics i els números coreogràfics. D’ací, que les fonts principals de la futura òpera siguen el
Ballet francés i la Pastoral italiana. El “Ballet d’estil francés” és
un conjunt de números de dansa
amb decorats mòbils i trages, la
tradició del qual es remunta a la
cort borgonyona organitzada i
escènicament més coherent.
Finalitzaven amb un “Gran
ballet” que quedarà com a tradició des dels orígens de la “òpera”.
En ells participaven els senyors i
fins i tot el rei abillats amb disfresses i rics vestits (Lluís XIV
deu el sobrenom del Rei Sol a la
disfressa d’Apol·lo que solia lluir
en estes ocasions).
La pastoral italiana té una
àmplia i documentada tradició
des del S. XV. El gènere pren el
seu impuls gràcies a l’èxit obtingut en 1573 per Aminta de
Tasso. Representada a Ferrara
sense música, l’any següent
intercalaren importants intermedis musicals i cors. Aquesta
pastoral exigeix la submissió de
la música a la poesia per a reforçar els “efectes”. Però la música
adquirirà força i formarà part de
l’acció pròpiament dita.
Desapareguda la ‘Camerata
dels Bardi’ el comte va caure en
desgràcia política l’any 1582 i
s’exilia en 1592 a Roma -el relleu
el pren un opositor de l’anterior
Jacobo Corsi. Congrega el seu
‘Camerata’, rival de la precedent.
L’animador va ser Emilio de
Cavalieri, compositor i expert en
espectacles. Aquest grup no es va
ocupar del madrigal -a diferència
de Bardi, sinó per manifestacions
dramàtiques i el seu aspecte
musical. D’ací, que siga el verdader instigador del naixement de
l’òpera.
La visita que Tasso realitza
en 1590 a Florència va ser decisiva per als assajos de pastoral
AMB música. Com a conseqüència d’això, en 1600, apareixen
les obres que es valoren com el
primer oratori: Representació
de l’ànima i el cos de E.
Cavalieri, la primera òpera,
Eurídice, de J. Peri., i la primera òpera important l’ Orfeu i
Euridíce de C. Monteverdi.

Finalment, podríem afegir que
la música instrumental inicia un
camí sense retorn cap a la seua
emancipació. Fins este moment
el seu repertori es basava, com ja
hem vist, en les transcripcions
del repertori polifònic. A finals
del S. XVI el preludi –toccata-, la
variació i el ricercare eren formes prou autònomes. Les tres, en
la seu evolució, aconseguiran
establir les bases de l’important
impuls que la música instrumental tindrà en el següent. Per
exemple, la idea d’unitat interna
de les obres gràcies al treball
temàtic. També la publicació de
col·leccions de danses amb disposició contrastant i inspiració instrumental i no coreogràfica. O l’aparició, a Venècia, de les primeres partitures amb indicacions
imprecises d’orquestració i dinàmiques d’oposició.
(CONTINUARÀ)

José Luis Ahuir

1

El va intent de correspondre a la
poesia va inspirar als músics les
més curioses figures sonores
il·lusòries que es refereixen a símbols o aparences. No els va ser
suficient imitar musicalment una
realitat sonora: rierol, ocell, caça
o guerra. Van intentar trobar
equivalències musicals a certs
conceptes. Tot el que puja o baixa
suscita

moviments

melòdics

ascendents o descendents. Les
paraules ‘cel’ o ‘mort’ van acompanyades d’harmonies transparents o dissonants. Certes paraules claus se subratllen amb melismes i es fa una diversió de posar
paraules com ara “sol”, “si”,
“mon”, “fa” sobre les notes homònimes. La tradició musical del
sentiment poètic fa intervindre a
vegades al cromatisme (canvi de
‘color’, ‘modulació’) per als canvis
de sentiment.
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El cor se’n va de convivència

L

os días 27 y 28 de
marzo nuestro coro ha
estado de convivencia
En El Más De Noguera,
en un lugar privilegiado
junto al pueblo de Caudiel, a tan
solo una hora en coche de nuestro
querido barrio San Marcelino. En
este lugar la naturaleza brota a
raudales creando un ambiente de
paz y tranquilidad.
Nuestra meta era descansar,
ensayar, y crear vínculos de
amistad entre nosotros, y lo
hemos conseguido.
El primer día después de
almorzar nos enseñaron las instalaciones. Es asombroso ver
como se puede vivir de forma
autónoma sin tener que depender de la hidroeléctrica, las aguas
potables y un montón de etcéteras. Nos enseñaron como producen la luz eléctrica con placas
solares y molinos de viento, para
después ser almacenada en grandes baterías. El agua la bombean
desde un manantial natural a
unos depósitos para consumirla
cuando la necesitan y los alimentos que hemos comido, son del
huerto y de la granja que están
dentro del más. Cuando visitamos la granja, los niños se lo
18

pasaron genial jugando con las
cabras y los corderos y viendo
como unas enormes vacas sacaban sus cabezas por los barrotes
de hierro para saludarnos, estos
nobles animales se dejaron acariciar por los niños y mayores,
aunque algún niño se encontró
con la sorpresa, de recibir un
lametazo inesperado que causó
las risas de grandes y chicos.
Después de la visita hicimos
un ensayo de dos horas de duración en una sala grande con ventanas de madera y un suelo
enmoquetado sobre el parqué,
donde disfrutamos cantando los
temas de nuestro próximo concierto, bajo la dirección de nuestro maestro y amigo Alejo.
A las 14 horas sonó la campana que nos invitaba a ir a comer
un buen menú. Ensalada, lentejas, pollo asado, fruta y chocolate
de garrofa con galletas, este fue
nuestro menú, tras esta suculenta comida vino un merecido descanso, unos echaron la siesta,
otros descansaron en los bancos
de madera situados estratégicamente bajo los árboles desnudos
que empezaban a brotar, dando
signos evidentes del inicio de la
primavera. Tras el descanso,
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paseamos, jugamos al fútbol y los niños se lo pasaron pipa correteando por
los alrededores del más,
jugando a ser sus héroes
preferidos. Me emocionó
ver como los niños se
organizaron entre ellos de
una forma espontánea y
natural, los más mayores
cuidaban de los pequeños
y les proponían juegos que
estos aceptaban, no utilizaron ningún tipo de
máquina ni artilugio electrónico y se lo pasaron en
grande.
Avanzada la tarde, después de la merienda, realizamos nuestro segundo
ensayo
que duró dos
horas y media. Nuestras
voces empezaban a tener
más fuerza y seguridad lo que dio
como resultado un ensayo productivo.
Volvió a sonar la campana llamando a cenar, no os voy a contar el menú porque no os quiero
poner los dientes largos, pero fue
rico y sano. En la sobre mesa nos
reunimos en una sala grande,
equipada con una chimenea de
leña. Allí hablamos de nuestros
futuros proyectos, organizando
los vestuarios, las coreografías y
los audiovisuales de nuestro próximo concierto, la velada se prolongó hasta las 2.30 de la madrugada y nos fuimos a dormir.
El domingo después de desayunar exploramos otras zonas
que no habíamos visto el día anterior “este lugar está lleno de
rutas y lugares pintorescos”
Realizamos nuestro tercer y último en sayo, comida y vuelta a
casa.
Como podéis ver hemos trabajado mucho y con ilusión, para
poder ofreceros un buen concierto en el Ateneo de valencia, aprovechando también para disfrutar
de la naturaleza y de nuestra
amistad.
Paco Beltrán
Foto Víctor Rodrigo Salguero
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Anem de festa? Fem la festa!

E

34ª FESTES POPULARS
SETEMBRE 2010

–

ncara no ha acabat el
curs actual, encara han
de passar les vacances
i després, sols després,
quan retorna la vida
escolar, amb ella arriben les
Festes Populars del nostre barri.
Així és com són les coses des de
fa 34 anys.
Però la Comissió de Festes
Populars
promoguda
per
l’Associació de Veïnes i Veïns, on
col·labora la Unió Musical l’Horta,
i des d’enguany també la
Muixeranga de València, i persones a nivell individual, ja porta
temps treballant. Per això ja
podem avançar a grans trets quines seran les línies més importants de les Festes Populars de
2010.
En primer lloc cal dir que
mantenen l’estructura habitual
de 5 dies, al voltant, enguany, del
tercer cap de setmana de setembre (del dijous 16 al diumenge 19,
i després el dissabte 25 per a la
música de Banda).
Continua la participació i
col·laboració en l’organització del
Cicle Cultural al voltant de la
Dolçaina i el Tabal. Sabem que
enguany estan rebaixant les ajudes en un 50%, aleshores farem
un esforç perquè siguen realitat
algunes de les activitats programades conjuntament per la
Comissió i el Cicle, com per exemple la 2ª Mostra de Danses al

Carrer, la 2ª Trobada de Torres
Humanes i la presentació al
públic dels nous gegants que
durant aquest curs s’han estat
construint.
Quant a la música sembla que
podrem gaudir de rock, hip-hop i
música en valencià. El Festival de
Bandes de Música està assegurat.
També hi ha algunes novetats
o recuperació d’activitats que
s’han fet en aquests 34 anys
(tants anys donen per a molt) i
que van apareixen i desapareixent: teatre infantil, matinal
esportiva i de balls, pilota valenciana...
Abans he mencionat un fet
que pot ser greu per a les Festes
Populars, em referisc al tema
econòmic. Des de fa bastants
anys cap institució (Generalitat,
Diputació o Ajuntament) ha
col·laborat ni econòmicament ni
de cap manera amb les Festes

Populars del barri. En realitat
l’escassa ajuda de l’Ajuntament,
ve bé, però és molt insuficient. De
fa tres anys cap ací, a través
d’una convocatòria pública d’ajudes, hem pogut revifar les festes
amb activitats relacionades amb
la cultura, les tradicions i el
patrimoni valencià. És el que
anomenem el Cicle Cultural al
voltant de la dolçaina i el tabal.
Enguany eixes ajudes es voran
dràsticament retallades com a
conseqüència de la crisi.
L’altre fet que també és greu
per a les Festes Populars és la
manca de gent que s’incorpora a
treballar en la Comissió. Cal que
la gent jove es plantege el seu
protagonisme en l’organització
d’unes festes populars, autogestionades des del barri. No sols és
“anar de festa”, també cal “fer la
festa”.
Paco Blai
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D’Andalusos i altres víctimes

E

l passat divendres 26
de març es va realitzar
un acte que va despertar gran interés en els
assistents. Era la presentació del llibre Andalúz, de
l’escriptor Alfonso Legaz, qui
va impartir una memorable conferència “Andaluz, Quijanos de
julio, vida súbita en Agustí
Centelles”. Van presentar el llibre
els
responsables
de
l’Editorial El Nadir de València,
Blas Parra i Carmen Botello. El
primer va parlar sobre la línia
de l’editorial, marcada per
exigència en la qualitat literària
de les seues edicions i sobre l’interés que va despertar en ells el
llibre de Legaz per la seua
excel·lència
i
singularitat.
Posteriorment, Carmen Botello
va presentar el llibre de manera
fascinant, centrant-se en la
importància i la transcendència
de les paraules, del llenguatge i
del seu empobriment en la societat actual, i de com Alfonso
Legaz el reivindica, el posa en
valor.
En esta novel·la heterodoxa,
Andaluz, la consciència, els sentits, els sentiments, les emocions,
20

el ser sencer es fa llenguatge
davant de la contemplació de les
imatges captades pel valencià
Agustí Centelles, que fou durant
la II República i la guerra civil
fotògraf de premsa. Al final del
conflicte bèl·lic va fugir a França,
i s’endugué els negatius i la seua
càmera per continuar fotografiant la realitat que tenia davant
els seus ulls, els camps de concentració on va ser internat,
encara que ja no poguera vendreles a cap periòdic. La immensitat
del seu llegat és impagable perquè, gràcies a ell, coneixem les
vicissituds de tot tipus a les quals
s’hagué d’enfrontar l’Espanya
republicana davant del colp d’estat.
Alfonso Legaz ha seleccionat
una sèrie de fotografies de
Centelles per a construir un llibre profundament personal, on
cadascuna de les imatges dóna
peu a un text específic inspirat
per ella. El conjunt de fotografies
i textos, encara que recorregut
internament per un eix conductor, dóna forma a un peculiar
puzle que pot ser llegit en qualsevol ordre, constituint-se en última instància en la imatge de la
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consciència –ferida- de l’autor.
Imatge en què molts dels seus lectors podem reconéixer-nos. Però,
acostem-nos ara de manera més
detallada al llibre.
En una nit en blanc, el
Narrador té cura de la seua filla
malalta –la Xiqueta-, i, mentre
contempla fotografies de la II
República i de la guerra civil
espanyola d’Agustí Centelles,
sosté un soliloqui amb el fantasma de l’Andalús, paradigma de
l’intrèpid poble espanyol que va
lluitar amb ardor quixotesc contra els infames colpistes. Tres
personatges, tres generacions,
tres consciències, davant de la
història. La consciència ferida,
estancada, del que la va viure: el
Andaluz; la consciència irada del
que la coneix “d’oïdes”, patidor
subsidiari de les seues conseqüències: el Narrador; i la possible consciència futura de l’abrigada nova generació: la Xiqueta.
Deixem-nos impregnar per les
paraules de l’autor, escoltant la
súplica que el Narrador li dirigeix
al seu fantasmagòric interlocutor: “Dime cómo no necesitar a
los muertos cuando no se aparecen, dime algo sólo para no callar
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ante sus ojos” (Bombardeig de
Lleida, 2 de novembre de 1937, p.
99).
Podem creure que el Narrador
és menys víctima de la història
que l’Andalús? Ha de carregar
amb el pes del patiment dels perdedors, i no sap molt ben com
afrontar la responsabilitat de
transmetre la injustícia d’aquella
brutalitat: “…qué digo si mi siembra de vida me mira al salir de
sus sueños pidiendo explicaciones que no he conseguido preparar a estas alturas si miro a los
muertos que no cesan de morir
cuando todos los olvidan” (p. 99).
Ens trobem davant d’un llibre
important, exemplar. Alfonso
Legaz fa literatura d’alta volada,
però, sobretot, la literatura li serveix per a millor expressar les
emocions despertades en ell per
eixes potents instantànies de la
vida dels nostres pares, dels nostres iaios, que van respondre amb
sang ardent en les venes a la
realitat que els violentava el present i el futur: mal vestits, mal
armats, mal calçats, mal menjats,
però dignes -quanta dignitat la
d’aquells sers!: “…yo soy quien le
llega al hijo, mujer, la muerte
puede cebarse con todo mi pasado, que le aproveche, no me
importa, soy yo quien le llega al
hijo, ahora mismo voy a salir a
campo abierto, mujer, no te preocupes, … deja que me unte bajo los
ojos con un resto de meconio, que
camufle mis mejillas con este
ungüento que ha de protegerme
de caer en un barranco, librándome de emboscadas, de morir congelado en Teruel, que ha de prepararme un respeto que paralice la
tortura en las manos del enemigo,
sí, yo le llego al hijo, …” (Milícies
Antifeixistes, Barcelona, 28 de
juliol de 1936, p. 197).
Tots els que vam nàixer
durant la interminable postguerra, fills dels nostres dolorosament amats “quijanos” perdedors, tenim –supose- una resposta emocional semblant a la de
Legaz davant de les imatges captades per Agustí Centelles: llegint aquest apassionat al·legat és
impossible que un plor violent no
abrase les nostres galtes, que la
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indignació acumulada durant
tants anys no es materialitze en
una bola de foc en les nostres
entranyes. Resposta física –que
no únicament metafòrica-, que
altera el nostre cos, els nostres
sentits, els nostres afectes.
També nosaltres hem portat –
portem- el nostre propi soliloqui
interior respecte a esta Història,
de la que formem part, que ens ha
conformat tal com som. I en este
sentit constatem que ens trobem
davant d’un llibre exemplar: no
perquè siga brillant –que ho és,
però ací no convé aplicar aquest
adjectiu- sinó per la seua qualitat
de constituir-se com un exemple
a seguir. La creativitat com un
mitjà per augmentar la consciència de nosaltres mateixos, d’aconseguir comprendre’ns per
mitjà del coneixement del nostre
passat, de la nostra realitat íntima, familiar i col·lectiva. Perquè,
com ens demostra Legaz, descarregant les nostres reflexions, les
nostres emocions, la nostra
ràbia, conformant-les, donant-los
forma creativa, podem ser capaços de conèixer, en primer lloc,
fins a quin punt és profunda la
nostra ferida i, d’aquí endavant,
què fer amb aquest coneixement.
Parlant, ara sí, metafòricament,
al córrer el vel, al desvelar-nos, al
fer-nos visibles a nosaltres mateixos, podrem, per fi, afegir una

nova imatge més, la de nosaltres
com a víctimes, la de la nostra
condició, en eixa crònica històrica de la realitat espanyola que
són les imatges captades per
Centelles.
No em resistisc a afegir una de
les imatges mentals que en la
meua jove personalitat es va formar davant dels rècords reiteradament narrats per un particular Andalúz, ma mare. Ella, i no
només ella, m’explicava moltes
vegades: “Quan veiem córrer els
gossos cap al refugi, sabíem que
venien els avions a bombardejarnos”. La imatge que jo “veia” era
la d’un gos corrent tot el que li
permetien les seues potes, per un
carrer desert. I m’admirava la
superioritat dels sentits dels gossos sobre els dels humans i em
dolia que també a ells els hagueren ficat el terror en el cos.
Però acabem este comentari
sobre el llibre amb un últim acostament al text: “Cálmate
Andaluz, no montes un cañaret
que la niña está durmiendo, y
dime una vez más lo que ya sé
sobre los perdedores, sobre los
locos, que me gusta oírlo…”
(Bombardeig de la Gran Via ,
Barcelona, 17 de març de 1938,
p. 85).

María Montes Payá
Fotos Tomás Sánchez
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Joan Fuster, un pensador amb bona orella
amic més íntim d’aquesta
etapa, José Albí,2 ens ho deixa
ben clar:
«Nos atraía de un modo especial el cine. Y la música.
Aunque era tan difícil escuchar en Sueca, y durante
aquellos años, música seria.
Revivo el recuerdo de una
noche… La Rapsodia de Liszt,
húngara, número 2, fue su primer amigo. Quiero decir, nuestro primer amigo».

En molts moments va confessar aquesta “debilitat”,
posem per cas en una entrevis3
ta de tantes:
«La música m’acompanya moltíssim, sempre he estat un
gran aficionat a la música,
fins que no he pogut comprarme discos i coses d’aquestes,
ni un bon trasto d’aquells, un
tocadiscos d’aquells, d’una
certa viabilitat acústica, ¿no?,
amb normalitat; en fi, m’apanyava com podia; tinc la meua
discoteca...».

«Hi ha qui es pensa que Déu Nostre senyor

A

s’entretingué modelant els dits d’Adam a fi que,
passats els segles, Mozart pogués tocar el piano.»1

ixí sona una de tantes
melodies aforístiques
en boca de Joan
Fuster. I en va fer
unes quantes. I qui diu
aforismes, diu tota una munió
de textos —148 en tinc constatats, de moment, i això que en
compte com a un tots els aforismes sobre el tema (42, per
ara)—, des d’entrades als seus
diaris, a articles en revistes i,
22

sobretot, en periòdics. I ja en
van 235 pàgines. I alguns es
pensaven que Fuster només
vivia l’art a través de la pintura. Qui vulga veure-hi un tast,
que repasse El descrèdit de la
realitat: hi trobarà unes quantes petges ben sonores.
De bon començament, és a
dir, ja en la seua jove experiència artística, en formava part
important l’art dels sons. El seu

I no només, òbviament, un
aficionat consumidor. Aquesta
és la novetat del nostre treball
en projecte, ja ben avançat.
L’escriptor de Sueca va pensar
la música, s’hi va assajar. Van
ser moltíssimes les tecles que
en va tocar, i en diversos tons i
formes. Des de «l’òpera» del
Misteri d’Elx —«puix que d’una
veritable òpera es tracta»—,
Fuster dixit, fins als problemes que planteja la inclusió de
sorolls en una peça formalment «musical»; no els sorolls
que «torben l’encís i la unció de
l’auditori» —com deia ell, en
4
parlar dels tipus d’audició.
No, hi parla dels sorolls pròpiament dits, amb motiu de l’òpera de Luigi Nono estrenada el
1966: Ricorda cosa... Tant que
aprofita l’ocasió i gosa proposar una nova definició de músi-
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ca, aforística, ves per on:
«Qualsevol soroll premeditat,
ja pot considerar-se que és
5
música».
Tant la música popular —o
una varietat com la Nova
Cançó, on es va allargar en les
seues anàlisis—, com la culta;
per igual els músics de tota la
vida com els més moderns.
Tant el cant gregorià, l’òpera,
les sonates, com el Ball de
Torrent i, per descomptat les
bandes de música. D’autors, hi
passen per davant des del més
citat, Mozart, fins el qualificat
per ell mateix com «el nostre
Bach»,
Joan
Baptista
Cabanilles; pel mig una bona
banda de músics valencians —i
no només Raimon i companyia—, a més dels noms consagrats:
Vivaldi,
Bach,
Pergolèse, Boccherini (els barrocs eren els més “seus”). La
seua mirada s’hi ha posat i
ausades que n’ha dit, de coses.
Fins i tot el seu poder de conscienciació nacionalista. A més,
naturalment, de tants valors
culturals —i psicològics— com hi
troba. Un detallet que val més
que no sembla: denuncia la sordera —amusios, els diu— de la
pràctica totalitat dels literats
espanyols, llevat del poeta
Joan Maragall, «que sabia
tocar el piano»; amb tot el que
això puga significar.
Fins i tot proposà, des de la
música, l’ideal de conversa:
«M’atreviria a suggerir un
paral·lel ideal, per al cas, pres
del repertori de les formes
musicals. Entre aquestes, n’hi
ha unes que, al meu entendre,
“encarnen” en el seu terreny
la perfecta i equilibrada fórmula de la conversa, tant pel
que fa al nombre dels instruments que hi participen, com
per la manera amb què
6
aquests es conjuguen».

Com a primera notícia de les
nostres troballes, ací en teniu
unes conclusions, parcials i provisionals:
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1. La germanor de les arts: El
descrèdit de la realitat, articles, amistats, sa casa...
2. L’existència de dues classes
de música: La música —
Bach, Haendel, Beethoven,
Wagner, i els russos... compositors emfàtics i estupefactors. La música deliciosa,
que demana virtuts més
subtils i menys genials, i no
pot oferir tanta producció —
italians del XVII i del XVIII
(Vivaldi o Galuppi...),
Mozart de vegades, les cançons
de
Schumann,
Chopin..., prou de Debussy,
Ravel...
3. El significat de la música, la
relació música-lletra...
4. La música, companya —en
el sentit més ple— de la vida.
5. La igual, o superior, dignitat
de la música respecte de la
resta de les arts.
6. Valor cultural de la música
[polèmica
amb
Pío
7
Baroja] .
7. La “invasió” actual de la
música a tot arreu.
8. «Experimentar» en art, una
necessitat.
9. Maragall, l’únic escriptor
català modern que «visqué»
culturalment la música.
«Aquesta “amúsia” general
ens proporciona la mesura
d’una òbvia precarietat
intel·lectual —¡i social!».
10. Si desaparegueren de les
falles els músics de poble...,
alguna cosa hauran perdut.
11. ¿Ens és lícit de «parlar» de
música? Vull dir «parlar-ne»
amb paraules... Si [el crític]
no l’ha sentida, si no l’ha
vista, ¿arribarà a fer-se’n
càrrec per les paraules del
crític?
12. La música ha de ser sentida
amb molta circumspecció i
amb molta aplicació. Les
ingerències de la vida corrent en l’àmbit sacrosant de
l’expectació musical tenen
un escandalós aire sacríleg.
El lliurament devot hi és

preceptiu... La manera més
adequada d’escoltar música: l’orella i l’esperit atents.
Ell, a sa casa de Sueca, sempre en gaudia...
«Yo no tengo una discoteca
demasiado abundante, pero
puedo permitirme el lujo de
escoger un Adam de Halle, un
Francesco
Durante,
un
Telemann, un Michel-Richard
Delalande,
un
Orlandus
Lassus, sin contar con el
repertorio maquinal de los
“clásicos”, de Bach a Chopin,
de Mozart a Wagner, o lo más
entretenido de los “contemporáneos”, de Ravel a Britten, de
8
Strawinski a Schömberg».

Isidre Crespo.
Riola, 30 d’abril de 2010
Foto Tomás Sánchez
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L’Espill, núm. 6/7, 1980; posteriorment, dins Sagitari –“Poques
paraules”- (1985).
“Joan Fuster: adolescencia y
amistad”, dins Joan Fuster entre
nosaltres. València, Generalitat
Valenciana, 1993.
M. ROIG. TVE-Catalunya, «Joan
Fuster - Personatges» 21-XII-77.
Dins Joan Fuster. De viva veu.
Afers, Catarroja 2003. Edició
d’Isidre Crespo.
«Les salsitxes i els giradiscos», a
Causar-se
d’esperar .
1965.
[Edicions 62/Orbis, 1988, pp.7578].
«Algo que llamamos música», a El
Correo Catalán, 3-09-1967.
«El nombre dels que s’entenen»,
dins L’home, mesura de totes les
coses. 1967. També a Raons i
paraules,
1999,
Barcelona,
Hermes Editora General.
Pío Baroja havia dit al seu
Juventud, egolatría... [1927], a
l’article «La música como calmante»: «Otra ventaja tiene la música:
adormece ese fondo de maldad
desinteresada y turbia del espíritu... Los aficionados a la música
son, en su mayoría, gente un poco
vil, envidiosa, amargados y sometidos.»
«Música de todos nosotros». El
Correo Catalán. 8-04-1965.
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e la terra amb un bastó? Un SOL major

... una rosca
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mació penjada
a l’estenedor
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En esta revista, el Piccolo fa 25 números.
Solucions al Piccolo Divertimento 24: sonar estes bandes?

uina música estan fent

Pósa-li cara als musics: F. Shubert (5), J. S. Bach (6), J. Serrano (4), Beethoven (1); Matilde Salvador
(2), Mozart (3). Jeroglífic: La tuba. Busca les set diferències: El logo vertader és el A. Raig del sol; creu
barraca; finestres barraca; nota del camp; apostrof L’horta; interior de la lletra O i de la lletra A. Qui l’encerta l’endevina!: Dolçaina
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