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HOMENATGE A 
MIQUEL MORELLÀ 
AL CONCERT DEL 30 ANIVERSARI 
DE LA BANDA 
AL PALAU DE LA MÚSICA

ELS CONCERTS DE NADAL
DE LES NOSTRES SECCIONS
Joan Andreu Quiles i Ricardo Morote 
en un CARA A CARA
ENTREVISTA a Ximo Estal
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NOTICIES    

ÉS UN TEMPS ESPECIAL
per Josep Francesc Blai Duart

N
adal és un temps especial. Ja ho és per a la nostra 
societat, encara que no ens posaríem d’acord en per 
què: àpats familiars, acompanyats -o no- de regals 
(alguns innecessaris), comprar i consumir, l’encarnació 
de Déu en un nounat menut i marginat, solstici 

d’hivern... Per a la Unió Musical l’Horta ho és, si més no, pels seus 
concerts. La Banda, la Banda Juvenil, l’Aula Conjunt Instrumental, 
la Coral i l’Orquestra, totes aquestes cinc seccions celebren els seus 
respectius concerts. Si a d’això li sumes el Dia del Soci i l’eterna 
esperança que ens toque la loteria, ja tenim el marc, el llenç, els 
pinzells i els colors preparats. Només ens queda l’execució, que 
enguany ha estat magistral.

A tanta satisfacció i ben dir, només una nota negativa hem d’afegir. 
Si sempre, des de fa anys, la qüestió dels locals per als concerts 
ha estat un problema, enguany ha sigut encara major. La Coral i 
l’Orquestra han hagut de fer els seus concerts al saló d’actes del 
CIPFP Ciudad del Aprendiz. L’església estava en obres i al Saló 
Parroquial ja fa temps que no tenim accés. El pavelló poliesportiu del 
CEIP Ramiro Jover ha acollit una vegada més el concert de la Banda 
i enguany també el de la Banda Juvenil i Conjunt Instrumental. 
No cal dir que la gran pregunta que corria entre el públic en tots 
els con certs era: serà este l’últim any en aquestes condicions? 
Tindrem l’Auditori ja per als Nadals que ve? Haurà complit l’actual 
corporació municipal amb els seu compromís? Diu un proverbi xinés 
que les grans ànimes tenen voluntats, les dèbils sols desitjos. Doncs 
jo crec que si mirem la Unió podem dir que eixa dèria nostra per 
l’Auditori no és simplement un desig sinó la voluntat ferma i decidida 
d’aconseguir un espai digne per a la pràctica de la música, no sols 
concerts, també classes i assajos i tot el que faça falta. En això estem. 
L’Ajuntament ho sap. Seguirem informant.

De tot açò, i de moltes coses més, en trobareu un bon tast si us 
endinseu pacientment en aquesta NOVA revista.

NOVA, amb majúscules, perquè amb ella iniciem una nova etapa: 
Notícies Musicals IV època. En la darrera revista, NM 39, ja us en 
parlàvem, com a projecte. Hui en parlem com a realitat. Ja la teniu 
a les mans. No cal que us explique els canvis i novetats plàstics 
(disseny, maquetació, rotativa...) i de contingut (noves seccions, 
nous col·laboradors, noves idees...) ja esteu contemplant-los i/o 
endevinant-los fullejant la revista.

A ningú se li escapa que açò ha sigut i serà possible gràcies al treball 
d’un grup de gent que, voluntàriament i desinteressada, dedica 
una part del seu temps a aquest projecte engrescador: és la nova 
Comissió de Revista. No diré noms, podeu llegir-los, en aquesta 
mateixa pàgina, a l’espai dels crèdits.
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UN TRIMESTRE PRÒDIG
per Josep Lluis Rodrigo

A POQUETA NIT

L
'últim trimestre de l'any 2010 ha sigut pròdig en activitats 
culturals organitzades per la nostra societat dins dels “A 
poqueta nit”. 

El 12 de novembre i com a clausura del I Concurs de 
Fotografi a José Gea, coordinat pel secretari de la Unió, 

Salva Benlloch, es va projectar la pel·lícula L'ull públic, el títol de la 
qual era molt coherent amb el món de la fotografi a i les notícies. S’ha 
de dir, en honor a la veritat, que sent l'apartat de “A poqueta llum”, 
o siga, el visionat comunitari de pel·lícules en el local de la Unió, una 
activitat gran en participació del públic fi ns ara, en aquesta ocasió 
va haver-hi una afl uència notable i es va poder gaudir d'un xicotet 
col·loqui posterior a la projecció. Cal dir que també va ser idea de 
Salva Benlloch la projecció de El violí roig, que també va comptar 
amb una participació nodrida de cinèfi ls.

Posteriorment, divendres 19 de novembre, promogut pel soci i 
col·laborador fi x d’“A poqueta veu” Pascual Pont, es va projectar la 
pel·lícula ϖ (Pi) un fi lm dur, difícil, ple de matisos i de claus; tot i que, 
probablement, cap de nosaltres el triaria per a veure’l en el videoclub 
acudírem, però, seduïts pel prestigi del convocant, qui després de la 
projecció, com va sent habitual, va moderar el debat, va comentar 
molts detalls no percebuts pel públic en el primer visionat de la 
pel·lícula i va desenvolupar una petita dissertació sobre la vinculació 
dels nombres i la natura.

Tal vegada perquè al protagonista de la pel·lícula li feia mal de cap 
i prenia moltes píndoles, o més al contrari, perquè a Pascual li dol 

la pobresa en el món, va fer seua la publicitat de l'ONG Médicos sin 
Fronteras i va demanar a tots els assistents que reclamàrem en la 
farmàcies les “pastilles per al dolor alié” i així contribuir, en alguna 
mesura, a pal·liar el dolor dels països desfavorits per l'economia. 

Així que, benvolgut lector/ra, demana en la teua farmàcia “pastillas 
contra el dolor ajeno”, amb les quals si bé no acabarem amb la 
misèria, sense cap dubte ens quedarà un dolç sabor de boca.

Ja en el mes de desembre, el dia 10, es va presentar el projecte 
NARRATIVADORAS i el seu llibre METAFORARIO I, obra simbiòtica 
de l'escriptora Salomé Chuvi i la dissenyadora i il·lustradora Gracia 
Suñer, companya nostra de la Coral i component de la Junta de 
Govern de la Unió. Ens van parlar del seu contingut i projectàren 
part del pròxim llibre ECOS DE MARIPOSA. Vegeu més informació al 
Facebook, narrativadoras.com i els seus blogs narrativadora.blogspot.
com i graciagrafi ca.com.

Fora de l'activitat de la Unió, però, no és possible resistir la temptació, 
doncs no tots els desembres compleixen 50 anys dos presidents de la 
societat. Joan Quiles i Miguel Hernández, tots dos de la collita del 
60; van tenir la feliç idea de celebrar una festa “sorpresa” en la qual 
el món faller i el bandístic van celebrar junts l'esdeveniment. Al jocós 
obrir dels regals i repartiment del pastís va seguir un entranyable i 
“jacarandoso” visionat de fotos de les dècades precedents, l'actuació 
de la meitat d'un duo, un concert improvisat d'harmòniques oferit 
pels homenatjats i càntics i balls que van seguir fi ns l'alba. I ens 
fem ressò ací de les paraules de Miguel l'endemà, recuperats ja dels 
excessos festius, “Xè que bien lo pasemos!!!”

Salomé Chulvi i Gracia Suñer signant exemplars de “Metaforario I”. 
Foto: Salvador Chulvi

Pascual Pont  fent l’analisi de la pel·lícula “Pi”
Foto: Tomás Sánchez
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L’ANY 2010                                     
 A LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
 per Salva Benlloch

ACTES UMH

GENER
29 Xarrada i projecció de fotografi es sobre 
Argentina a càrrec de Tomás Sánchez.

FEBRER
12 Xarrada ONG ABAY.
26 Actuació musical del duet Pepe i Annic.
28 Concert de la Banda Juvenil a l’Ateneu 
Mercantil de València.

MARÇ
05 Conferència sobre dos experiències amb 
dones de Burjassot i de Tigdit (Argèlia) 
Commemoració del Dia de la Dona 
Treballadora.
14 Concert de la Banda UMH – Acte 
Homenatge a la Dona Treballadora
?? Falles Participació dels músics de la Banda 
UMH en els actes de falles.
26 Presentació del llibre Andaluz d’Alfonso 
Legaz sobre Centelles (Ed. El Nadir) i 
Conferència d’Alfonso Legaz “Quijanos de 
julio, vida súbita, en Agustí Centelles”.

ABRIL
18 Concert de l’Orquestra de Cambra UMH 
al Complex Cultural de la Petxina
23 Actuació Grup de Cambra Trompa:  
Agustín Moreno, Piano: Héctor Borobia i 
Oboè: Sara Yago.
25 Concert de la Coral l’Horta a l’Ateneu 
Mercantil de València.
30 Conferència d’Isidre Crespo “Joan Fuster, 
un pensador amb bona orella”.

MAIG
07 Concert d’Acordions a càrrec de l’Aula 
d’Acordions de la UMH
14 Concert de jazz “Jazz i més” Alex Casal, 
contrabaix i baix elèctric, Diego Mir a la 
guitarra i la veu de Naira Rodrigo.
21 Concert Orquestra de Cambra UMH
22 Festival Coral amb la participació de la 
Coral Oñati Abesbatza i la Coral UMH
23 Concert de la Banda UMH
28 Concert d’arpes - Actuació del Grup 
d’Arpistes Bisbigliando
29 Participació de la Banda a Sedaví – Moros 
i Cristians
29 Audició d’Alumnes de l’Escola de la 
UMH

JUNY
05 Participació de seccions de la Banda en la 
Festa Solidària de Càritas
06 Actua la Coral l’Horta en la Trobada de 
Corals 2010 Vila de l’Eliana a l’Auditori de 
l’Eliana
10 Audició d’Aspirants de la UMH al Grau 
Professional de Música que imparteixen 
diferents conservatoris.
11 A Poqueta Veu – Lectura de relats 
18 Concert fi  de curs de l’Aula de 
Conjunt Instrumental. Audició i presentació 
d’alumnes que han començat instrument, i 
lliurament de diplomes a alumnes que han 
aprovat el grau elemental.
19 Audició de saxòfons al local social
25 Sopar i ronda de Sant Joan a càrrec de la 
Coral UMH
26 Concert d’Intercanvi de la Banda Juvenil 
UMH amb la Banda Juvenil Primitiva de 
Paiporta a l’Auditori Florida de Paiporta
26 Participació de la Coral UMH en l’Aplec 
Coral d’Alaquàs.
27 Concert intercanvi de la Banda Juvenil 
UMH amb la Banda Juvenil Primitiva de 
Paiporta al Pati del Col·legi San Marcelino.
30 Participació de seccions de la Banda UMH 
a Benetússer – Moros i Cristians

JULIOL
03 Participació de seccions de la Banda UMH 
a Benetússer – Moros i Cristians
10 Participació de la Banda UMH al Festival 
de Bandes de Sueca

AGOST
01 Banda – Processó Forn Alcedo

SETEMBRE
24 Inauguració de la Exposició Fotogràfi ca 
“Llenguatge del Cos” del fotògraf Toni 
Maicas
24 Actuació musical amb la veu i la guitarra 
de Vicent Espí
26 Participació de la Banda UMH en el 
Festival de Bandes de Música a Sant 
Marcel·lí (Sta. Cec. Grau)
29 Banda UMH - Processó de Sant Miquel a 
Catarroja

OCTUBRE
01 Cloenda exposició Fotogràfi ca.
01 Xarrada sobre la “Convivència” de Carlos 
Moukarzel i activitats participatives

01 Ronda de casament Coral l’Horta
08 Xarrada sobre l’Expulsió dels Moriscs
13 La Coral UMH participa en Festival Coral 
a Benimaclet
15 Projecció de la Pel·lícula “El Violín Rojo”
22 Inauguració de l’exposició “Miguel 
Hernández”
22 Lectura de poemes i cançons a càrrec de 
socis/es de la Unió
24 Concert de la Banda UMH al Mercat de 
Colom
28 Concert Benèfi c de la Banda Juvenil UMH 
a favor de l’Associació Valenciana de Prader 
Willi.

NOVEMBRE
06 Participació de la Coral UMH en Festival 
Coral X Aniversari (Scolapiarum Cantorum) 
Palau Musica
07 Participació de la Banda UMH en el 
Festival Bandes Música Patraix
10 Taller Batukada començament curs.
12 Taller Dansa Valenciana començament 
curs.
12 I Concurs Fotografi a José Gea + Projecció 
Pel·lícula “El Ojo Público”.
13 Participació de la Coral de la UMH en 
Festival Coral Benimaclet
19 Projecció Pel·lícula “Pi” + Xarrada a càrrec 
de Pascual Pont
20 Concert Orquestra de Càmera UMH a 
l’Ateneu Mercantil
28 Concert Commemoratiu del XXX 
Aniversari de la Banda de la UMH al 
Palau de la Música de Valencia (amb la 
participació de la Coral UMH)

DESEMBRE
10 A Poqueta Nit – Presentació de dos llibres 
de Gracia Suñer
11 Viatge a les Vinyes de Requena
12 Coral UMH – Residència Mafre
18 Coral UMH –Concert al Barri Roca de 
Meliana
19 Coral UMH - Concert Nadal
19 Orquestra de Cambra UMH–Concert 
de Nadal
22 Dia del Soci amb Concert de Piano a 
càrrec de Paul Montenegro S.-Homenatge 
a Vicent Jordá
28 Arreplega de Músics
28 Banda UMH–Concert de Nadal
29 Banda Juvenil UMH–Concert de Nadal
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ESCOLA

NOU CURS, MENYS SUBVENCIÓ
per Ximena Ortega

E
l nou curs va començar sota 
la pressió de la crisi, que va 
arribar a nosaltres amb la notícia 
de la dràstica disminució de 
la subvenció que concedeix 

la Conselleria d'Educació a les escoles 
de música. Finalment, després de les 
mobilitzacions i negociacions mampreses 
per la Federació de Bandes de Música de la 
Comunitat, els perjudicis han sigut menors 
del que s’esperava. 

Però com la nostra tasca és formar nous 
músics i tractar de fer-ho el millor possible, 
estem d'enhorabona pels alumnes que van 
acabar el grau elemental en l'Escola i han 
accedit a les ensenyances professionals: 
Jordi Clemente Rico (violí), Raúl Moliner 
Herráiz (percussió), Héctor Román Llopis 
(trompeta) i Isabel Selma Villanueva 
(clarinet). Els nostres millors desitjos per 
a ells en aquesta nova etapa de la seua 
formació musical.

Hem de destacar també a dos dels nostres 
alumnes per haver obtingut matrícula 
d'honor durant el curs passat: Marta 
Clariana Hervás i Alejandro Ibáñez 
Hergueta, ambdós alumnes de clarinet.

Entre les novetats per al present curs, dos 
són d'especial rellevància: la incorporació 
d'un professor de tècnica vocal que ve a 
satisfer principalment una demanda dels 
membres de la Coral. D'altra banda, el 
canvi de director del Conjunt Instrumental, 
assignatura obligatòria per als alumnes 
de l'Escola. Ximo Estal Herrero ha pres el 
relleu i va tindre el seu debut en el Palau 
de la Música durant el concert que, junt a 
la Banda Juvenil, realitzaren en benefi ci de 
l'Associació Valenciana Síndrome Prader-
Willi. 

ENTREGA DE DIPLOMES I INSTRUMENTS

En el marc del concert de Nadal es va 
fer entrega de diplomes als alumnes que 
durant el curs 2009-2010 van aprovar el 4t 
d'ensenyances elementals. En l'especialitat 
de clarinet: Javier Abellán Jiménez, 
Daniela Araujo Yela, María Garrigós 
García, Aroa Juan Roda, Carlos Morell 
García Calvo i Isabel Selma Villanueva; 
en saxofon: Marcial Dolz del Castellar 
Martínez; en trompeta Víctor López 
Alonso, Félix Marcos Gemar i Héctor 
Román Llopis; i en percussió Guillem 
Climent Pavia i Raúl Moliner Herráiz.

A més es va realitzar la presentació dels 
alumnes que durant aquest curs han 
començat l'aprenentatge d'instrument: 
Irene Benlloch Coscollá (saxòfon), Emma 
Calleja Hortelano (clarinet), Javier Corbí 
Solsona (violí), María Esteve Belenguer 
(fl auta), Nerea López Gómez (fl auta) i 
Hugo Mompó Martínez (saxòfon). 

AUDICIONS

Les audicions es realitzaran al llarg de 
tot el curs, de manera que els professors 
no estiguen limitats a només una. Fins al 
moment s'han realitzat audicions de les 
aules de violí, clarinet, saxofon i fl auta. 

En el pròxim número de Notícies Musicals 
inclourem un reportatge fotogràfi c de les 
audicions realitzades.

Alumnes de saxòfon de la Escola de Música. Fotos: Salva Benlloch
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LA “BANDIUA”
  A TOTA MÀQUINA
  per Ximo Estal

L
a “bandiua” no para, el ritme és 
quasi frenètic i els resultats van 
notant-se gràcies a l’esforç de 
totes i tots.

En primer lloc i encara que tots 
em coneixeu cal que em presente, no només 
com a nou col·laborador d’aquesta nova 
etapa del Notícies Musicals, sinó també 
com a nou director de l’Aula de Conjunt 
Instrumental de l’Escola de Música de 
la Unió (anteriorment coneguda com a 
“Xiquibanda” i reformada actualment i 
familiar en “Bandiua”).

No m’agradaria començar el meu repàs a 
aquests primers quatre mesos de treball 
sense agrair a Juan Carlos López (director 
de l’Escola de Música i anterior director de 
la formació) la confi ança que ha dipositat 
en mi donant-me la possibilitat de conduir 
aquest grup de xiquetes i xiquets plens 
d’alegria, capacitats i il·lusions per créixer 
musicalment.

Bo, doncs com és diu popularment, anem 
per feina!

L’apertura del curs la férem a principis 
del mes d’Octubre amb el començament 
dels assajos, un poc a contrarellotge i 
amb un objectiu clar (al mateix temps que 
complicat): Concert al Palau de la Música 
en benefi ci de l’Associació Valenciana 
Síndrome Prader-Willie. Només cinc dies 
per a preparar-ho i sort que  hi havia un 
repertori treballat de la clausura del curs 
anterior...

Podeu imaginar com fou la resta... presses, 
nervis, repeticions, gresca, bons moments 
i altres un poc més tensos... (encara em 
pregunte com els músics reaccionaren 
tan positivament a l’escenari després de la 
prova de so que férem...). Em quede amb 
el millor de la vesprada: les cares d’emoció 
dels xiquets i xiquetes (per a molts era la 
primera vegada que estaven a l’escenari del 
Palau), la sala Iturbi plena de gom a gom, els 
aplaudiments ensordidors d’un públic agraït 
i el gran treball fet per tots. En aquest punt 

no voldria oblidar-me de donar les gràcies a 
un altre música de la nostra Banda, Carles 
Hernández Coscollá qui m’ha prestat i em 
presta una ajuda inimaginable amb el grup 
dels percussionistes.

L’èxit, gràcies a tots, fou total però, com 
tots els qui pertanyem a la Unió sabem, 
no podíem encantar-se gaudint del triomf, 
perquè nous reptes se’ns presentaven en 
molt poc de temps. Estic parlant del concert 
de Nadal.

Poseu-vos en situació: fi nal d’avaluació, 
ponts i festius pel mig, un repertori 
completament nou,  alguna obra de 
gran difi cultat tècnica... un còctel difícil 
d’empassar a primera vista per a alumnes 
de segon i tercer d’Ensenyances Elementals 
de música. I dic a primera vista perquè 
una vegada més em sorprengueren amb 
la seua capacitat de treball, d’esforç i 
superació. Músics i músiques, pares i mares 
aconseguiren que amb la programació 
d’assajos extraordinaris i, a l’igual que al 
concert anterior, amb molts nervis i alguna 
que altra veu fora de lloc, tot fora una nova 
demostració del que els nostres alumnes 
són capaços de fer. Com deia el meu iaio al 
acabar el concert: “feia goig veure’ls a tots 
tan formals i ben uniformats en les seues 
cadires...”. 

D’aquest concert cal destacar les peces “he 
Raider’s March de la B.S.O d’Indiana Jones 
i Yankke Doodle Doo per la seua complexitat 
(rítmica i de tessitura). Els aplaudiments per 
part del públic ens obligà a interpretar un 
bis Sunny Samba que tocàrem amb molt de 
gust.

I ara què?

Doncs ara continuem amb el ritme normal 
d’assajos (dissabtes al pavelló esportiu del 
C.P. Ramiro Jover), ja més tranquils perquè 
el proper concert sembla un poc més llunyà. 
Tenim un temps per poder respirar i relaxar-
se, però sense confi ar-se perquè hem tornat 
a canviar el repertori per complet. A més a 
més, hem “jubilat” als músics més veterans 
que tan bon servei ens han donat i hem 
incorporat nous músics que ja demanaven 
pas i que es troben actualment en procés 
d’adaptació fent, dia a dia, un poc més seua 
la nostra formació més jove. 

Encara tenim per davant molta marge de 
millora, però estic convençut que si tots 
continuem esforçant-se de ben segur 
continuaran arribant  moltes alegries i bons 
moments musicals.

Fins el proper concert!

 

CONJUNT 
INSTRUMENTAL

Moments de l’assaig al Palau de la Música i noves incorporacions. Fotos: Tomás Sánchez
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BANDETA

NADAL ÉS NADAL
per Josep Francesc Blai Duart

E
l dia 29 de desembre a les 19:00h. 
estava marcada la cita. Enguany 
el Concert de Nadal de la 
Banda Juvenil seria al Pavelló 
compatint escenari amb el 

Conjunt Instrumental. Tot feia semblar que 
es tractava d’una marató musical. Feia dies 
ja s’havia realitzat el concert de la Coral i 
l’Orquestra, el dia anterior el concert de la 
Banda, a la primera part del mateix concert 
actuà la “Bandiua” i ara la Banda Juvenil... 
Què està passant?

Hi ha molta música a la Unió. I per sort també 
hi ha gent per a escoltar-la. Acudí prou gent, 
malgrat el fred i ser un dia entre setmana. Els 
que hi anàrem, gaudírem d’un bell espectacle 
musical amenitzat amb tocs d’humor i 
simpatia. Ja no era el dia dels innocents, però 
encara surava l’ambient fester dels Nadals i 
del Cap d’Any que ja guaitava.

A l’inici de la segona part del concert 
compartit, es féu lliurament de diplomes 
a l’alumnat que ha fi nalitzat el Grau 
Elemental.

Tot seguit, sota la direcció de Juan Carlos 
López Luján, començà l’actuació de la 
Banda juvenil, amb la marxa mora Sisco de 
Daniel Ferrero. A continuació ens recreàrem 
rememorant imatges mentre escoltàvem La 
vida és bella de Nicola Piovani. Muntanyes 
de foc de Markus Götz ens posà novament 
en tensió, per tornar, com si d’un onatge es 
tractara, a la plàcida música de Barcarola 
(de “Els contes d’Hoffmann”) de Jacques 
Offenbach. De sobte l’escenari s’omplí d’un 
blanc brillant contrastat amb el negre de 
l’uniforme habitual de la Banda Juvenil. Havia 
arribat l’hora de Glenn Miller in concert, amb 
arranjaments de Paul Murtha. Una brillant 
interpretació que ens féu gaudir i somriure. 
Barrets blancs i corbates blanques foren els 
senzills elements que crearen la complicitat 
amb el públic. No es podia acabar d’altra 
manera, Nadal és Nadal! Les notes de A 
Continental Christmas, amb arranjaments de 
Elliot del Borgo, inundaren el pavelló i feren 
participar el públic que ja endevinava cada 

fragment musical nugant-lo amb les seues 
nadales conegudes. Gràcies, Juan Carlos, pel 
teu treball.

Forts aplaudiments i bisos remataren el 
concert. I el públic, ara sí, ajudà a arreplegar 
unes cadires, tot esperant que fóra la darrera 
vegada, perquè un auditori amb còmodes 
butaques i sonoritats estudiades, ens espera 
per als propers Nadals. Que siga veritat!!

Juan Carlos López Luján i la Banda Juvenil en el moment més simpàtic del concert.
Foto: Tomás Sánchez
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CONCERT DE NADAL AMB L’ORQUESTRA
per Pilar López

ORQUESTRA DE 
CAMBRA

E
l diumenge 19 de desembre de 
2010 una vegada més ens va 
oferir un meravellós concert 
la nostra orquestra de cambra 
a càrrec del seu director En 

Miquel Morellà Asins.

Una setmana abans encara no sabien si 
podrien tocar, no tenien lloc, però per sort 
els oferiren el saló d'actes de l'institut de 
FP Ciutat de l'aprenent i conjuntament 
amb la Coral ens van delitar una vegada 
mes. Per aquesta ocasió van tocar: El 
concert de Brandemburg núm. 2 BWV 1047 
en Fa major de J.S. Bach, Barcarola dels 
"Contes de Hoffman" de J. Offenbach i per 
últim un preciós recopilatori de cançons 
de Nadal: A Christmas Festival de Leroy 
Anderson.

Alguns dels components de l'orquestra 
s'emocionaren ja que per primera vegada 
tocaren en el seu antic institut, encara que 
les condicions de l'escenari no eren les 
més adequades, quasi no cabien dalt d'ell, 
estaven apretats com les sardines de llanda!, 
però contents perquè per fi  s'havia pogut 
celebrar el concert.

Hi hagué noves incorporacions de músics en 
aquest concert com Laura Aguilera Torras, 
Carolina Nácher Navarro i Carlos Rodrigo 
Lozano, tots tres violí i Jaume Alberola 
Gómez (violoncel). També vingueren alguns 
músics de reforç amics del Conservatori.

La directiva de l'Institut va quedar molt 
satisfeta i els va prometre que ampliaria 
l'escenari per la propera actuació. Morellà 
també quedà molt content esperant poder 
celebrar el proper concert de primavera als 
jardins de l'institut o a la sala d'actes.

Encarna Ojeda presentant l’Orquestra de Cambra i els seus solistes:  Joaquín Arias Botías, violí.  Joaquín J. Estal Herrero, fl auta travessera. 
Deune López Leibar, oboé. Javier Pérez Zorío, trompeta. Javier Garí Zanón, contrabaix. Foto: Tomás Sánchez.
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CORAL

COMENÇAMENT DEL CURS MUSICAL
per Àngels Rodas i Joan Quiles

F
er la crònica del començament 
del curs musical 2010/11 de 
la nostra Coral és fer repàs 
d'un repte i un gran esforç per 
part del conjunt de coralistes 

que, es pot dir, hem afrontat un primer 
trimestre trepidant i farcit d'actuacions i 
esdeveniments.

Es pot afi rmar que per a molts de nosaltres 
el curs començà ja en estiu: havíem de 
planifi car convenientment la proposta de 
col·laboració per a la celebració del XXX 
Aniversari de la Banda de la Unió i sabíem 
que calia preparar bé l'obra que se'ns havia 
encomanat: Gene-sis d'Arnau Bataller. 
La Comissió Musical planifi cà l'estratègia 
a seguir i el nostre Director va ser la mà 
executora que ens facilità el material que 
necessitàvem per tal de poder avançar les 
tasques per als assajos de setembre. 

I així va ser, arribà setembre i amb ell, un 
seguit de concerts a preparar. En primer lloc 
actuàrem el dia 6 de novembre el Palau de 
la Música en el Concert en benefi ci de la 
fundació Vicente Ferrer, organitzat per la 
Coral Polifònica Scholapiarum Cantores, on

actuàrem en companyia de l'Orfeó Suecà, la 
Coral de Burjassot i la Coral de Foios.

Entre assajos de Gene-sis preparàrem la 
següent cita al XIII Festival Coral CIM 
Benimaclet, aquesta vegada amb el Cor de 
Campanar i el Cor Centre Instructiu Musical 
de Benimaclet, amfi trions de l'esdeveniment.

Sense passar per alt que el dia 17 del mateix 
mes va ser el nostre XIIIé aniversari, 
continuàrem aplicadament la preparació de 
l'obra per a la celebració de l'aniversari de la 
nostra Banda, aquesta vegada amb reforços 
vocals molt benvinguts i apreciats pels 
membres de la Coral.

Assajar i actuar amb la Banda ha estat 
compartir experiències amb els seus 
membres i ésser dirigits per Miquel Morellà 
ha estat una experiència molt interessant i 
altament valorada per tots nosaltres.

Gene-sis ha estat un repte perquè era 
un canvi radical d'estil i de registres i 
l'afrontàrem amb una miqueta de por i 
molta il·lusió: el resultat ens va deixar a tots 
satisfets.

I com que el temps passa ràpidament, 
en un tres i no res ens trobàrem assajant 
nadalenques, ja que havíem de preparar tres 
concerts per a Nadal: el 12 de desembre a 
la residència d'ancians “Mapfre Quavitae 
Valencia” on compartírem música, tendresa 
i alguna que altra llàgrima amb els iaios 
i iaies que hi estaven. El dia 18 al Barri 
Roca-Cuiper, on gaudírem de l'amistat, 
generositat i algun que altre esglai en un 
concert que ja esdevé tradicional en els 
nostres Nadals corals. I per últim, el dia 
19 de desembre, actuàrem al Saló d'actes 
"C.I.P.F.P. Ciudad del Aprendiz", on 
compartírem música, harmonia i molta 
tendresa (algú també una miqueta de por) 
amb els companys de l'Orquestra de Cambra 
UMLH i on donàrem pas "ofi cial" als nous 
membres de la Coral.

I, per fi , acabàrem el mes i l'any com ens 
agrada a nosaltres: amb un bon soparet 
de germanor que va ser la delícia de totes 
i tots.

Llegint aquestes paraules queda evident 
el ritme vertiginós que hem portat (i que 
encara portem en aquestos moments), però 
el més evident és el bon ambient i la bona 
disposició que hi ha al si de la nostra coral.

Podem afi rmar que dóna gust pertànyer 
a aquest grup humà que sempre està 
disposat, amb bona voluntat, a posar 
un granet musical allí on calga i que la 
solidaritat i l'amistat estan fent bandera de 
la gran afi ció que ens uneix: CANTAR.

Coral l’Horta en el concert de Nadal. Foto: Tomás Sánchez
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 BANDA

A VINT-I-HUIT DE 
 DESEMBRE, U-NI-Ó”
 per Josep Francesc Blai Duart

C
om cada any quan arriba 
el 28 de desembre, dia dels 
innocents, després d’haver 
fet la festiva passejada pels 
carrers del Barri per arreplegar 

a tot aquest grapat de músics que hui 
s’incorporen ofi cialment a la Banda de 
Música, la UNIÓ MUSICAL L’HORTA es 
presenta a tots vostés amb el seu CONCERT 
DE NADAL”.

“Sens dubte és aquest un concert especial: 
la data, les peces que s’interpreten... Però 
també perquè és un moment en què la UMH 
com a entitat es retroba amb si mateixa, 
amb totes les seccions instrumentals i vocals 
(ara ja diem concertS de Nadal), i sobre tot es 
retroba amb els socis i sòcies, i amb vostés: el 
barri, el públic”.

Amb aquestes paraules, els presentadors, 
Imma Coscollà i Paco Blai, donaven 
entrada al concert de Banda, davant d’un 
públic que, una volta més, omplia el pavelló 
de gom a gom. I aquest fou el leit motiv de 
la seua presentació. Ens mostraren, amb 
textos i imatges extrets del record, com al 
llarg d’aquest 30 anys de Banda, sempre 
hem hagut d’anar cercant nous espais, cada 
vegada més amplis, per a fer el Concert 
de Nadal. Del Saló Parroquial passàrem a 
l’església mateixa (1998) i dos anys després 
al Pavelló (2000) on ja estem fi ns enguany, 
Nadal 2010. Seria una bona notícia i una 
bona manera de celebrar els 30 anys de 
la Banda, si poguérem assegurar que al 
Nadal que ve ja tindrem l’auditori al Centre 
Cultural Rambleta.

De moment el concert continua amb el guió 
ja quasi habitual en aquestes ocasions. Així 
que per començar feren la seua entrada 
“triomfal” els nous músics i les noves 
músiques que s’incorporen ofi cialment a la 
Banda. Deu en aquesta ocasió (els trobareu 
ben retratats en altres pàgines).

Tot seguit començà la primera part del 
concert. Tres peces sense desperdici. La 
primera, estrena absoluta del pasdoble 

jota: José “El Canastero”, de Joaquín José 
Estal Herrero músic de la Unió i professor 
de fl auta de l’Escola de Música de la 
UMH, que, a proposta del mestre Miguel 
Morellà, dirigí la interpretació de la peça. 
Allí estaven el dos personatges, i arribà el 
moment entranyable quan, en fi nalitzar, 
Ximo li féu donació de la partitura al seu 
iaio José. A continuació, la partitura que 
ocupà el faristol del mestre i músics fou: Un 
deber de amor, de Vicente Ortiz Gimeno, 
present al pavelló, per això, en fer menció i 
agraïment del seu acompanyament, un gran 
aplaudiment envaí l’ambient per donar pas 
a una obra Homenatge a Miguel Hernández, 
el poeta d’Oriola, en commemoració del 
centenari del seu naixement i que fou la 
guanyadora del concurs de composició 
que l’Ajuntament de Castuera (Badajoz) 
organitzà per aquest motiu. Finalitzà 
la primera part amb la interpretació 
d’Apocalypse, una obra de Dereck 
Bourgeois, que els catàlegs qualifi quen 
de difícil i complicada. La Banda estigué a 
l’altura.

La segona part, després del merescut 
descans per a uns i el plus de preparació 
d’artifi cis per a altres, començà amb una 
desfi lada de passarel·la per a triar Miss 
Trombone de Henry Fillmore. Resultà 
guanyador Jorge Sintes que actuà com 
a trombó solista. Tot seguit, actuant com 
acordió solista José Navarro (professor de 
la UMH), sonà el tango La Cumparsita de 
Matos G.H. Rodríguez i vàries parelles ens 
amenitzaren amb les seues evolucions molt 
evocadores. Seguidament l’Habanera de 
l’òpera “Carmen” de G. Bizet i el Vals de la 
Jazz Suite núm. 2 de Dimitri Shostakovitx 
donaren pas a les peces més nadalenques: 
Sleigh Ride i A Christmas Festival, ambdues 
de Leroy Anderson.

Aplaudiments i bisos tancaren el concert. 
La gent no hagué d’arreplegar les cadires, 
com ja començaven a fer alguns dels 
habituals, l’endemà actuava la Banda 
Juvenil i el Conjunt Instrumental. Era un 

dia d’aprenentatge per saber què fer el dia 
que,a l’acabar un concert de la Unió, s’alcem 
de la butaca sense cap més preocupació que 
pensar en un nou concert amb igual o millor 
qualitat musical, i tanta o més germanor 
entre el públic i associats.
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Recollida de les noves incorporacions a la Banda (de esquerra a dreta, i de dalt a baix): 
Sergio Tugores Hervás. Alejandro Ibáñez Hergueta. Victoria Arauz García. Roberto Morote Segura. Héctor Zaldívar Pont. José Luis García Álvarez.
Carles Calatayud Trescolí. Pedro Chinchilla Jiménez. Josep Carbonell Mascarell. Clara Benlloch Coscollá. 
L’última foto: el nostres directors de Bandiua, Bandeta i Banda: Ximo, Juan Carlos i Miquel.
Fotos: Salva Benlloch, M. C armen González i Tomás Sánchez

BANDA

RECULL FOTOGRÀFIC
LES NOVES INCORPORACIONS



NOTICIES   

12

 

Secció de Trombons a l’assaig Sopar del 30 Aniversari al local social de la UMH Cartell de Tomás Sánc he

30 ANIVERSARI 1980-2010
 CONCERT AL PALAU DE LA MÚSICA
 per Josep Francesc Blai Duart

E
l passat 28 de novembre de 2010, a la Sala Iturbi del 
Palau de la Música de València, en un ambient festiu, es 
celebrà el concert commemoratiu dels 30 anys de la 
Banda de Música de la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí. El programa de mà, que duia en portada el 

cartell anunciador de l’efemèride realitzat per Tomás Sánchez i estava 
dissenyat per Gracia Suñer, era prometedor, pel seu contingut, i molt 
agradable i vistós, pel seu disseny.

Hi havia molta gent del nostre barri, a nivell particular i com a 
representants d’associacions; també delegats d’altres entitats 
musicals de la ciutat; representants de diverses institucions 
públiques... Però sobretot comptàvem amb la presència física dels 
anteriors presidents de la nostra entitat: Joan Quiles, Manuel 
Teruel, Francisco Perales i l’actual Miguel Hernández. Era absent, 
Sento Marco, el primer president de la Unió, que des de Londres 
estant, per motius de treball, envià un missatge que, entre altres 
coses, deia: “Aquestes línies volen ser com un modern telegrama, 
mitjançant el qual em faig present al vostre costat, al nostre Palau 
de la Música, per compartir la joia i l’orgull d’aquest aniversari tan 
merescut, i per cridar ben fort: Llarga vida a la Unió Musical l’Horta de 
Sant Marcel·lí!!!”. Un fort aplaudiment donava resposta a aquestes 
paraules manifestant públicament la sintonia entre elles i els ànims 
de la gent.

L’acte, ben conduit pels presentadors, anava prenent força i caliu 
segons com Imma Coscollà i Paco Blai anaven recordant alguns 
dels moments més entranyables d’aquests 30 anys. Com el d’aquella 

pancarta que deia: “La millor banda, per al millor barri”, quan l’any 
2000 guanyàrem el Certamen de la Diputació en la Segona Secció. 
Per a totes les persones que treballem en els moviments socials, 
culturals, veïnals... sabem que la millor garantia d’èxit és el treball 
diari, la constància, la paciència històrica, el no defallir. Massa que 
ho sabem a la Unió. Massa que ho saben tots els músics i totes 
les músiques de la Banda. Però també és cert que en eixe procés, 
en eixe recorregut, hi ha moments especials, que pels motius que 
siga, marquen fi tes importants. La Banda en té un bon grapat, de 
moments especials per al record. Doncs bé, uns d’eixos moments 
han sigut les tres participacions en el Certamen Provincial de Bandes 
de Música organitzat per la Diputació Provincial de València. El 
programa del concert incloïa algunes de les peces interpretades per 
la Banda en eixos certàmens.

A la primera part s’interpretaren la 3ª de Mahler (recordant aquell 
juny de 1995 en què la Banda, amb 15 anys d’història, participà 
per primera vegada en un certamen), Dansa Oriental del mestre 
Josep Manuel Izquierdo (peça obligada en el certamen de l’any 
2000, primer premi de la Secció Tercera) i fi nalment Gene-sis del 
compositor Arnau Bataller, amb la participació de la Coral l’Horta 
que causà una forta emoció entre el públic.

La segona part començà amb uns gestos d’agraïment i estima per la 
fi delitat i la tasca realitzada pels músics i el director.

Respecte dels músics es digueren coses com aquestes: “Durant 30 
ANYS són molts els músics i músiques que han passat per la Banda 
de la Unió. Però ja sabem, la vida ens porta cap ací i cap allà. Moltes 
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ánc hez Músics amb més de 20 anys a la Banda
Homenatge al mestre
Fotos: Tomás Sánchez

d’eixes persones ja no hi són, algunes ens han deixat per sempre 
(record entranyable per a Josep Collado Matamales). Us volem 
donar les gràcies pel trosset de la vostra vida que ens heu donat. 
La celebració de hui és efectivament per a tots els músics que hi 
ha a l’escenari i també els que han format part en algun moment 
de la Banda”. I així, en primer lloc, com a mostra d’agraïment per 
tot aquest temps donat, es feu lliurament de la insígnia de plata 
als músics en actiu que porten en la banda més de vint anys. 
Ells i elles són: Jorge Alcocer Garrido, Celina Lafuente Mateos, 
Juan Carlos López Luján, Félix Marcos Hillera, Enrique Mongai 
Castellanos, María José Mongai Rubio i Rafa Montesinos Rita. 

Seguidament l’atenció es centrà en l’actual mestre de la Banda, 
Miguel Morellá Asins. Millor serà deixar per escrit en la revista les 
paraules que allí es digueren.

“Fins on els nostres coneixements arriben, no coneguem cap Banda 
sense Director. Diríem que és un element constitutiu: els músics i el 
mestre. Els músics amb els instruments, el mestre amb la batuta. 
Després ja vindran partitures, cadires i faristols. Però músics i mestre 
és un binomi indissoluble. També hui ho és, i anem a celebrar-ho.

Durant els 30 anys de la Banda, tan important com el treball dels 
músics, ha sigut també la tasca del director.

Hui és un dia molt important per a nosaltres per que volem reconèixer 
de forma molt especial la tasca del director de la Unió, Miguel Morellà.

Miguel ha transformat el treball a la música en una gran passió, 
juntament amb la passió que tots coneguem i l’amor a la seua família: 
als seus fi lls, als seus nets, a Carmen... Que ell ha fet que formen part 
també del paisatge de la nostra Banda. 

Miguel és qui para un assaig i diu: “si falleu notes, en obres tan 
complicades com aquesta, el públic ja sabem que igual no ho notarà, 

però heu de respectar la partitura pel vostre amor propi, feu-ho bé per 
vosaltres mateixa”. 

Un director que amb el seu projecte ha intentat que tots millorem com 
a persones i ens valorem més,  i valorem més allò que fem. 

Miguel entén la música com un bon forner treballa el pa, o com un 
escultor modela cada racó de la seua obra, exprimint al màxim la 
matèria per a donar el millor fruït possible i amb ell s’aprèn a respectar 
la partitura i a saber interpretar el que hi ha darrere. 

Per tot açò i com a símbol de la nostra estima li fem entrega d’una 
insígnia d’or amb el símbol de la Unió. 

Gràcies de tot cor!”

Ja podeu imaginar-vos l’emoció a la sala i el rebombori per l’escenari: 
Miguel Hernández, el president, i Ximena Ortega, de la Junta 
Directiva, repartint insígnies, fl ors i rams, besos i encaixades, a músics 
i director. Fins i tot Imma regalà sentides abraçades.

Així, amb els ulls d’alguns i algunes encara entelats, donà 
començament la segona part musical. En primer lloc Música per a 
un Festival de Philip Sparke (obra de lliure elecció en el certamen de 
l’any 2000, primer premi de la Secció Tercera) i per acabar, acabarem 
com allí acabàrem: “Apocalipsi de Derek Burgeois. Apocalipsi: 
com si s’acabés el món. Nosaltres li anem a donar un altre sentit: 
eclosió, plenitud, un salt estel·lar, un avenir inabastable. Un auguri 
de creixement i consolidació, però sens oblidar que el camí, com al 
principi s’ha dit, és el treball diari i constant: mai ens han regalat 
res. O millor dit sí: la vostra benvolença, la vostra estima, el vostre 
caliu. Comptem amb ell per tot el que vindrà. Va per vosaltres! Amb 
tots vostés la Banda de Música de la UMLH de Sant Marcel·lí i el seu 
director Miquel Morellà Asins”. 

Afegim: si pot ser, per 30 anys més!

BANDA



Banda Unió Musical l’Horta al Palau de la Música de València, després del seu magnífi c concert  del 30 Aniversari. Foto: Tomás Sánchez

30 ANIVERSARI BANDA UNIÓ MUSI



SICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ
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VICENTE ORTIZ, GRÀCIES!
per Josep Francesc Blai Duart

E
ra una nit molt freda. Arribí al pavelló per escoltar la 
Banda i prendre notes per a la presentació del concert 
de Nadal. “Ens hem posat en contacte amb el compositor 
de Un deber de amor”, hem digué el mestre Morellà. I 
em lliurà un full imprès. Era una carta de Vicente Ortiz 

Gimeno explicant l’origen i el sentit de la seua obra. El vaig llegir. 
Perfecte. Però més enllà de la qüestió musical (no és el meu fort), em 
quedí amb la persona que hi havia al darrere: educació, amabilitat, 
disponibilitat... 

“Moltes gràcies per la vostra felicitació! Per suposat que estaré el dia 
28, i m’encantaria assistir a algun dels assaigs o col·laborar amb tu de 
la manera que tingueres pensada. (...) Com sabràs sóc a Boston fi ns el 
18 de desembre, i a partir del 20 no tinc cap problema en que quedem i 
veure en què puc ajudar-vos”. 

No calen més paraules per endevinar amb qui estàs parlant 
(llegint). Passat el Nadal, tornà a Boston. Jo també sentia un 
deure de reconeixement. Així que li vaig en viar un qüestionari. Si 
podia contestar-lo, el publicaríem a Notícies Musicals. És el nostre 
agraïment per la seua presència en assajos i concert.

Notícies Musicals. Què t’ha semblat el concert en conjunt? 
Estigueres a gust entre nosaltres?

Vicente Ortiz Gimeno. El passat 28 de desembre vaig tindre la 
sort d’estar al vostre concert de Nadal, i realment em va sorprendre 
l’ambient musical i personal de la vostra banda. Em vaig sentir molt 
acollit per la banda en general, tant Miguel Hernández com Miguel 
Morellá van estar molt atents tractant de que em sentira com a casa. 
Vaig trobar un programa molt ben estructurat, combinant l’estrena i 
primera audicio d’obres a la primera part, i un repertori més proper al 
públic a la segona. Celebrar el concert un dia tant particular com el 
28 de desembre és perfecte per soprendre al públic com ho vareu fer!

NM. Quina impressió t’ha causat la banda quant a nivell musical, 
qualitat interpretativa...?

Vicente. Vaig veure una banda amb gent molt jove, amb ganes de 
treballar que junt amb la il.lussio del director donen un resultat 
extraordinari. El nivell tècnic de les obres era alt, molt exigent 
rítmicament i musicalment. Des del meu punt de vista teniu una 
banda amb un gran potencial per realitzar projectes importants molt 
prompte.

Vicente Ortiz a Boston
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NM. Quina opinió tens de la “versió” de la teua obra que ha fet 
la Banda i com valoraries la seua interpretació?

Vicente. Encara que es va estrenar fa alguns mesos, era la primera 
vegada que l’escoltava en directe. Vaig disfrutar escoltant la vostra 
interpretació, crec que l’obra esta dins les possibilitats tècniques i 
musicals de la vostra banda. Per a mi va ser un plaer poder escolar-la.

NM. Com poden haver infl uït les 
condicions acústiques del local?

Vicente. Evidentment les condicions 
acústiques del local infl ueixen en la 
interpretacio, però el fet d’assajar al lloc on 
es el concert ajuda a que eixes condicions 
no infl ueixquen negativament. Pareix que 
pronte canviaran eixes condicions i el 
pròxim concert de Nadal tindra un marc 
diferent.

NM. Què els diries als músics de la banda que han de fer música 
en les condicions que tu conegueres (doncs anares a algun 
assaig i al mateix concert)?

Vicente. Que han de continuar fent el treball que estan fent, la 
música ha d’estar per dalt dels obstacles que de vegades ens trobem. 
El mèrit és doble quan s’aconseguix el vostre resultat amb les 
condicions que teniu.

NM. Ara que ets a Boston, quines 
semblances i diferències trobes en el món 
bandístic d’ací (València) i d’ahí (USA, 
Boston)?

Vicente. En realitat no he tingut molt de 
contacte amb el món bandístic des de que 
estic ací. Però el que si que crec puc dir és 
que es compleix el tòpic que molts dels 
millors músics de vent són valencians. I 

crec que el món bandístic té molt a veure amb això. És un tòpic i una 
realitat molt estessa, i la universitat a la que tinc la sort d’estudiar, 
Berklee College of Music, oferirà prompte a la nova seu de València 
estudis de Banda Simfònica.

NM. Vols afegir alguna cosa més?

Vicente. Només agrair-vos l’oportunitat d’haver escoltat música 
meua per la vostra banda. Va ser un plaer per a mi estar entre 
vosaltres eixos dies i disfrutar del vostre bon ambient!

Un abraç!

Moltes gràcies per les teues paraules i pel teu temps.

ENTREVISTA

 teniu una banda amb 

un gran potencial per realitzar

 projectes importants 

molt prompte

El mèrit és doble quan 

s’aconseguix el vostre resultat 

amb les condicions que teniu
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JOAQUÍN ESTAL HERRERO
per María Montes Payá

J
oaquín Estal, Ximo, és un jove admirable, una persona 
d’eixes que cauen bé a tothom. Des de la seua realitat 
present com a music –excel·lent el seu domini de la fl auta 
travessera-; compositor, amb ja un bon grapat d’atractives 
peces musicals; docent en l’Escola de música la UMH 

i la de Tavernes Blanques; i com a director de l’Aula de Conjunt 
Instrumental, els seu futur com a music està ja més que assegurat. 
També cal mencionar la seua tasca d’organitzador d’audicions en «A 
poqueta veu», cercant i conseguint fer-nos gaudir el public assistent 
amb la qualitat dels musics invitats. A primera ullada, Ximo sembla 
de tarannà trànquil, però, parlant amb ell, prompte es veu que és 
entusiasta, apassionat... Sobretot quan es parla de música.

Ximo, jo et veig com un dels membres fonamentals de la Unió, no 
obstant la teua joventut. Afortunadament, doncs, així “la festa no 
pararà”. Parla’ns del que signifi ca per a tu la 
Unió i la Banda.

Puc dir que per a mi ha signifi cat tot: el meu 
primer sou –en Falles-; el grup d’amics; el 
referent per com treballar, com fer-ho millor; 
una formació professional permanent, i, a 
més a més, ha sigut també un banc de proves 
per a la composició, la direcció.

I com veus el futur de la Unió?

La veig molt bé. La gestió que estàn fent la Junta Directiva, la 
comissió d’economia i Juan Carlos López i Ximena Ortega a l’Escola 
és molt conscient i conseqüent amb la nostra realitat i la situació 
actual de les escoles de música. A més a més, el nostre nivell musical 
augmenta progressivament ja que cada volta són més els companys 
que estudien Ensenyances Professionals al Conservatori, i els que no 
ho fan tenen un esperit de superació i constància en el treball dignes 
d’admiració.

Tu ets part activa de l’Escola.

Sí. Ara fa deu anys Juan Carlos López em va donar la confi ança per 
començar a donar classes de solfeig i de fl auta; a més, des de l’any 
passat dirigisc també l’Aula de Conjunt Instrumental formada per 
alumnes entre 2n i 3r curs de l’elemental.

T’agrada la docència?

Sí, molt. Contribuir a la formació 
dels musics és molt gratifi cant.

Com has continuat la teua 
formació després d’acabar els 
estudis al Conservatori?

Primer vaig cursar un postgrau 
de fl auta a Barcelona amb Hervé 

Hotier, magnífi c professor. Vaig quedar tan satisfet que sempre 
que fa cursos, i puc, m’apunte. Assistisc també al curs de direcció 
de banda organitzat per les Joventuts Musicals de la Vall d’Abaida, 
amb el mestre de direcció José Rafael Pascual Villaplana, excel·lent 
professor i compositor.

Anomena’ns altres mestres que hagen sigut importants per tu.

A l’Escola de la Unió, Rafael Montesinos, que em va iniciar en el 
solfeig. En el Grau Mitjà va ser fonamental per a mi el professor 
d’instrument Ramón Cavero, que em va ensenyar amb paciència 
infi nita i, sobretot, Miquel Morellà, que és un motivador nat. M’ha 
ensenyat tantes coses! És el meu gran referent.

La conversa continua, centrant-nos ara en la seua faceta 
compositiva. Es mostra molt modest, com si fóra un no-res haver 

composat ja set peces musicals, a més de 
diverses composicions per a fl auta sola, 
encara no estrenades.

Com defi niries la teua experiència en la 
composició?

Vaig fent. Quan una idea o una melòdia em 
ronda el cap, i torna, i torna, em sente i li 
done forma.

Treballes ara en alguna nova composició?

Sí. És una composició més ambiciosa, ja que és una peça simfònica 
al voltant d’un xicotet recorregut per diferents moments musicals 
de la Unió. Em falta la instrumentació, però la idea general ja la 
tinc completa. Si l’acabe a temps -i el mestre dóna el seu permís- 
s’estrenarà en algun dels concerts del 30 aniverxari de la UMH.

Per acabar la xerrada, m’agradaria que em contares com vas 
contribuir al naixement de A poqueta nit al poc de disposar la 
UMH de local social.

Durant la Setmana Cultural del 2006, Carlos Moukarzel se m’acostà 
i em suggerí que podia preparar una audició per al local social de la 
Unió. Com que jo estava estudiant el Grau Superior al Conservatori i 
em juntava amb grups de cambra, vam preparar un concertet...

I va ser un èxit!

Sí. Van vindre altres audicions, i 
la veritat és que els musics que 
venien quedaven encantats amb 
la resposta de la gent, els soparets 
preparats per Mancio Vara i 
l’ambient que es respira al local. 
Tots volien repetir.

Miquel Morellà 
ha sigut sempre 

un referent per a mi

Ara estic treballant en una peça simfònica. 

Si el mestre dóna el seu permís 

s’estrenarà en algun dels concerts 

del 30 aniversari de la UMH
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I allò va ser el germe de A poqueta veu, de 
les conferències, exposicions, etc., que ja 
són un hàbit cultural de la Unió.

Així és. Plantes una llavor i, amb l’esforç de 
molta gent i una bona aigua, creix un gran 
arbre.

Ens podem felicitar tots de comptar amb 
aquest grandíssim hortolà. Fins sempre, 
Ximo.

ENTREVISTA

Obres composades per Joaquin Estal 
Herrero:

Leuqim, dedicat a Miquel Morellà, 
1998

Vicente Jordán, pasdoble, 2001

Ave María, 2003

Cant a Sant Marcel·lí Bisbe, 
himne, 2004

Ai, María!, pasdoble, 2004 

Engra 1244, marxa cristiana, 2008 

José "El Canastero", pasdoble jota, 
2010

Ximo Estal Herrero. Foto: Tomás Sánchez
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RICARDO MOROTE SEGURA >
    per Ximo Estal

Q
uè us fa interessar-vos per la música i a quina 
edat començàreu?

R: Vaig començar als 4 anys per indicació dels meus 
pares ja que jo era massa xicotet per pensar-ho. 
He passat per diverses escoles al centre, a la Creu 

Coberta, on vaig començar amb el requint, a l’Acadèmia Mercedes 
(als xalets), qui aconsellà als meus pares fer l’accés al Conservatori i, 
a partir dels 8 anys, a l’Iturbi.

J.A: Vaig començar als sis anys a l’escola de música de la Unió amb 
Juan Carlos López i David Nácher  i pense que sempre he dut el ritme 
dins. A casa ja practicava amb els perols cuina...

Per què triareu el vostre instrument?

R: No tenia cap predilecció, així que fou una qüestió de grandària. 
Havia d’agafar un instrument a mida...A més a més el clarinet és un 
instrument molt popular i això feu decidir-se als meus pares. Tot 
i això, en entrar a l’Iturbi vaig estar a punt de tocar el fagot per la 
manca de places de clarinet, però un colp de sort feu que puguera 
quedar-me amb el meu instrument.

J.A: La percussió sempre m’ha cridat l’atenció. Potser m’ajuda a 
calmar l’hiperactivitat.

Què ha sigut per a vosaltres  la Banda?

R / J.A: Ha sigut una ajuda per a tocar amb més gent (també 
pel carrer), escoltar els demés i veure que no sempre ets el més 
important, diferenciar els matisos i buscar els plànols sonors, saber 
prioritzar les responsabilitats, adquirir valors com el cooperativisme 
perquè tot funcione i aprendre a superar-se personalment i en grup.

Com us heu plantejat el ritme d’assajos, actuacions, concerts...?

R: És difícil compatibilitzar els horaris. De fet, al principi és més 
senzill anar a la Bandeta per la facilitat horària. Tanmateix ho fas 
a gust i més després del Certamen. Conforme vas fen-te més gran 
t’impliques més i tens més ganes de quadrar els horaris.

J.A: Es tracta de col·laborar el màxim possible pel compromís que 
has adquirit intentant compaginar-ho molt bé amb els estudis.

El millor moment amb la Unió?

R: De moment, el Certamen de 2007, concretament el de Xest.

J.A: El Certamen fou molt gran, però el millor és l’amistat feta amb la 
gent de la percussió.

Alguna anècdota?

R: El primer any que tocava a Falles tenia un acte a les 12 i no m’ho 
vaig apuntar bé. Vaig aparèixer pel casal a les 10...em tocà matinar i 
després esperar 2 hores amb els fallers!!

J.A: Hi ha moltes...La darrera fou en un assaig que vaig oblidar la 
partitura i vaig estar inventant-me-la tota la nit...el Mestre pensava 
que no me l’havia estudiat, així que ara estarà esbrinant la veritat.

Ricardo Morote amb el seu clarinet. 

 RICARDO

28/03/1992

Clarinet/Requint

 Fins 6é d’Ensenyances 
Professionals

Antonio Edo

2005

Magisteri

 C órrer, Basket...                 

Nom:

Naixement:

Instrument:

Estudis musicals:       

Professors/res: 

Incorporació a la Banda:

Altres formacions:

Estudis extra musicals:

Afi cions:                          
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CARA A CARA

Parlem ara dels vostres estudis musicals fora de la Banda...

Com heu viscut compaginar la música amb l’escola, l’institut i la 
Universitat?

R: Doncs ha sigut prou difícil, especialment el 2on de Batxillerat. Al 
principi és més fàcil pel nivell dels cursos, però és fa molt més difícil 
conforme vas avançant. Augmenta la difi cultat, el temps de dedicació 
i arriba un punt en què has de decidir.

J.A: La meua recepta és: organització, responsabilitat, disciplina i 
eliminar la sesta. 

Heu aconseguit el Premi de fi  de Grau...Ho esperàveu? Com ho 
heu viscut?

R: No, en absolut! De fet no sabia si podria participar perquè 
depèn de la mitja que tingues i no estava segur si arribaria... És la 
recompensa al dur treball realitzat durant 10 anys.

J.A: Tenia moltes possibilitats i ho duia molt preparat, però sempre 
et queda el dubte de si agradaràs al Tribunal... Ha sigut el millor 
tancament d’una etapa.

Algun referent musical?

R: La veritat és que no. Si bé és cert que sempre intentes aprendre de 
tots els teus mestres al fi nal el que importa és millorar personalment 
dia a dia.

J.A: Tots els meus mestres m’han marcat un poc...Carles Hernández, 
Jorge Medina, Juan Lizaso i Salvador Pelejero (qui m’ha aportat 
serenitat i un nou punt de vista sobre la música).

Quins són els vostres plans de futur?

R: Acabar Magisteri i ser mestre d’anglès o música.

J.A: Acabar la carrera, fer el superior de percussió i treballar  en la 
postproducció de pel·lícules o a la ràdio.

Entra la Banda en eixos plans?

R / J.A: Sí, per suposat! La Banda és un lloc excel·lent on tocar i estar 
en contacte amb la música.

I ja per a acabar:

Què destacaríeu de la Unió?

R: Jo destaque el seu gran amor per la música, la capacitat de 
superació que té la Unió, la manera de dignifi car les coses i de traure 
allò positiu davant la manca d’infraestructures. La Unió és molt més 
que una Banda!

J.A: Per a mi són les amistats que es fan, l’ambient dins de les cordes 
i l’extraordinari Director que tenim.

Bo, doncs fi ns ací l’entrevista. Moltes gràcies a tots dos. Molta 
sort amb els vostres projectes i que tots puguem gaudir i 
compartir els vostres èxits.

< JOAN ANDREU QUILES I RODAS

Joan Andreu a la percussió

JOAN ANDREU                                                

09/01/1991

Percussió

Fins 6é d’Ensenyances 
Professionals

Salvador Pelejero

2002

OJIPC, Percujove, Sklatasangs

Comunicació Audiovisual

Llegir, cinema, fer curts, fer ràdio...
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PRIMER NADAL DE 
QUATRE ALTURES
per Josep Francesc Blai Duart

MUXERANGA 
DE VALÈNCIA

COMPANYS DE VIATGE, PER MOLTS ANYS!

L
a Unió Musical l’Horta ens ha convidat formalment 
a participar en aquesta nova singladura de Notícies 
Musicals. La nostra entitat, l’Associació Cultural 
Muixeranga de València, ha dit que sí. És per això que 
a partir d’aquest número 40, i si les coses ens van bé 

a totes dues entitats, a cada revista podreu trobar un parell de 
pàgines dedicades al món muixeranguer. Aquest nou projecte és prou 
engrescador com per a posar-nos a treballar tots plegats. I encara 
que acabat de nàixer ja tenim un munt d’idees sobre què hi podem 
fer: donar a conéixer els trets més rellevants d’aquesta tradició, el 
vocabulari bàsic de les fi gures, les colles existents al País, les trobades 
més interessants... Ja anirem fent.

Esperem que aquest viatge que tot just ara iniciem siga llarg i 
venturós. No cal dir que més d’un de vosaltres ja té al cap, com 
nosaltres, el poema de Kavafi s musicat per Lluís Llach: “Més lluny, 
heu d’anar més lluny (...) tingueu ben present no aturar-vos (...) Bon 
viatge per als guerrers / si al seu poble són fi dels”. Doncs això.

PRIMER NADAL DE QUATRE ALTURES

Tots vosaltres, amigues i amics lectors de Notícies Musicals, ja 
coneixeu, sens dubte, la Muixeranga de València. Entre altres coses 
perquè és ací, al barri de Sant Marcel·lí, on ha arrelat amb força i on 
ha trobat l’impuls que li calia per consolidar un projecte que ja venia 
covant-se a la ciutat de València des de feia uns anys. Ara ja en som 
uns quants aplegats d’altres barris de València: Benimaclet, el Carme, 
Patraix, Camins al Grau, La Fonteta...

És per això que no us estranyaran aquestes paraules,nascudes 
d’aquesta experiència i de l’emoció de veure com el treball constant 
qualla, ja i de moment, en la Torreta de 4, que vaig escriure per 
felicitar els Nadals a tots els companys i companyes de Colla. 
Considereu-vos felicitades i felicitats totes i tots vosaltres també, que 
per tardana no és menys sincera la meua felicitació.

Bastida la primera fase, la base, que és l’humus, l’adob, la matèria 
imprescindible a partir de la qual podem arrelar i créixer, se sent 
cridar, forta i potent la veu del mestre: AMUNT XIQUETS!! El cos 
es somou, la sang puja de to i un alè misteriós, però ja ben i prou 
conegut, envaeix cossos, ments, cors i esperits enfi lant-los cap a un 
mateix horitzó. Ara entren en joc tot un munt de valors, habilitats, 
sentiments, emocions, llàgrimes i crits. Silenci esglaiador romput per 
un esclat ensordidor, carcassa fi nal: s’ha produït el miracle. Retorna 
la fi gura al poble, d’on ha sorgit i es resguarda i s’arrecera fi ns a una 
altra. No t’allunyes que ja no tarda.

LA TERCERA TABALÀ

“De la festa, la vespra” fa la dita popular. I té raó. Per a la Muixeranga 
de València, el 12 de desembre , vespra de Santa Llúcia, és ja una 
data signifi cativa. El 12 de desembre de 2008 fou la nostra primera 
actuació al Cap i Casal. El 12 de desembre de 2009, després de la 
tabalà, signàrem l’acta fundacional i els estatuts de la nostra entitat. 
Enguany, el 12 de desembre de 2010, per tercera vegada consecutiva, 
hi hem sigut presents. Ja l’any passat, l’amic David Castillo, membre 
de la MV, al núm. 37 de Notícies Musicals va fer una crònica de 
l’esdeveniment alhora que ens il·lustrava sobre el sentit, origen i 
evolució de la festa de Santa Llúcia. Tot seguit, en aquestes pàgines, 
hem volgut fer-vos partícips de l’emoció que traspua una crònica 
feta quasi quasi a peu d’ermita. Encara que escrita per a consum 
intern, us la mostrem; potser això la fa més sincera i transparent i 
us dóna a conéixer l’activitat de la MV des del moll de l’os. Gràcies 
David.

Dibuix de Carmen Monteagut
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CRÒNICA DE LA TABALÀ
    DE SANTA LLÚCIA
    per David Castillo

MUXERANGA 
DE VALÈNCIA

U
na agradable nit de 12 de desembre de 2010 i la 
Muixeranga de València acaba de fer no un pas de puça 
com fa la dita onomàstica, sinó de gegant.

La gent de la colla ha respost al cent per cent en 
assistència, en compromís i en competència a la seua 

tercera i darrera cita dins el calendari anual de la nostra colla. I tant, 
fi ns i tot amb gent nouvinguda que avui ha tingut la seua primera 
actuació entre nosaltres. La colla creix en nombre, però també en 
reconeixement social dins València. La Confraria de Santa Llúcia 
diposita any rere any, i ja van tres, la seua confi ança en nosaltres i 
nosaltres tornem el favor en forma de torretes de quatre, sènies i 
guions a ritme de muixeranga com segles enrere havien sonat en 

els voltants de l'antic Hospital de Folls de València. Vora un centenar 
de tabaleters i de dolçainers, coordinats per la família Blasco (Joan 
i Paco), paradigma de la recuperació de la dolçaina al País arran els 
anys seixanta, tocant junts la única peça que ens fa sentir un poble 
unit, la Muixeranga. I tot on ha de ser, al bell mig del Cap i Casal.

Si Santa Llúcia és la portadora de la Llum, no és per casualitat que 
estem ací. Santa Llúcia portarà la Llum d'una nova era a les nostres 
muixerangues, a les nostres tradicions, al nostre himne i al nostre 
País.

Ja ho veureu... Conserveu-vos la vista.

Enhorabona a tothom.

Santa Llúcia. Torre de quatre altures
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Exposició d’ArteEnred. Foto: Tomás SánchezTomás Sánchez i Jorge Dexler. Foto: Martín Forés

CULTURA

ARTE ENRED
per María Montes Payá

La música com a musa inspiradora dels artistes d’arteEnred

M
olt a sovint, els artistes plàstics s’han inspirat 
per a les seues produccions en altres disciplines 
creatives: literatura, música, teatre o cinema. Aquesta 
relació pot ajudar al creador a aconseguir obres 
especialment suggerents i de gran força estètica. 

En l’actualitat comptem a la nostra Comunitat amb un col·lectiu 
d’artistes que es proposen projectes basats en aquesta relació. És el 
cas d’arteEnred, col·lectiu que començà a caminar a mitjans de l’any 
2006 amb l’objectiu d’establir contactes entre artistes de diferents 
llocs de la geografi a espanyola i promoure l’intercanvi d’experiències 
i projectes expositius. Des dels seus inicis, el responsable de la 
Asociación Profesional de Artistas Plásticos arteEnred és l’escultor 
José Manuel Ramos, i en l’actualitat hi ha més de 200 artistes 
associats. 

És interessant saber la forma de treballar d’aquest col·lectiu: a 
partir de la proposta d’un projecte, els artistes que volen participar 
en l’exposició realitzen una obra sobre el tema elegit. Així, per 
exemple, recrearen una relació entre la mitologia i la realitat en 
l’exposició El hilo d’Ariadna; l’idea per a l’exposició L’Horta Sud, 
sorgí del V Congrés d’Història de l’Horta Sud; Els Moriscos, partí de 
la XIII Assemblea d’Història de la Ribera. “Els moriscos a la Ribera 
del Xúquer. Segregació, integració i expulsió, 400 anys després”. 
La darrera exposició la van realitzar a les Drassanes de València, 
durant els mesos de setembre i octubre de 2010, amb el títol Todo se 
Transforma, cançó del cantautor d’Uruguai Jorge Drexler. Inspirant-
se en aquest suggerent tema, noranta-sis artistes, entre pintors i 
escultors, donaren forma a una festa per als sentits. Una exposició 

preciosa, a la qual també assistí Drexler, qui quedà encisat amb 
l’homenatge, i cantà per a ells, a capella, el tema que havia donat 
peu a la mostra. Volem també deixar constància de l’actuació, el dia 
de la inauguració, dels nostres estimats components del grup The 
Skafeïnats, que van interpretar nombrosos temes d’ska jazz.

Un important membre d’aquest col·lectiu és Martín Forés, 
col·laborador de la Unió que ens té acostumats a moltes alegries. 
Perquè Martín, a més de ser professional de la decoració i el 
cartellisme, i de ser un gran publicista amb els seus magnífi cs 
cartells sobre la Banda, és també un artista plàstic de gran qualitat 
i creativitat. En l’interessant quadre que presentà creava una relació 
plàstica, dinàmica i de sentit entre la imatge del cantant i el tema de 
la cançó. 

Les properes exposicions a les que podem assistir d’arteEnred són la 
dedicada a Vicent Andrés Estellés, amb el títol El fi ll del Forner… feia 
versos, inspirada en els seus poemes, que s’inaugurarà el dia 6 de 
maig de 2011 al Convent de Sant Francesc de Benicarló, i l’exposició 
homenatge a Miguel Hernández que tindrà lloc al Palau d’Alaquàs, 
amb data encara sense determinar. 

Podeu trobar abundant informació en els següents enllaços: 
sobre arteEnred: www.arteenred.es
 i sobre Martín Forés: www.martinfores.com  
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UN ACTE ESPECIAL AL DIA DEL SOCI
per Josep Francesc Blai Duart

CALAIXERA

DIA DELS SOCIS 2010

N
o ens tocà la loteria, però sí ens tocà la sort. La sort 
de poder gaudir, un any més, de la companyonia de la 
gent que dia a dia fem la UNIÓ. Xarrar, beure, menjar... 
compartir una estona amb un grapat de bones persones. 
Un grapat que ja no cap a les mans, per moltes que en 

poses. Gent a cabassades! I de la bona! No hi ha més motiu ni més 
causa que l’amistat i compartir un projecte comú. La rifa, les paraules 
de Miguel -el president-, les atencions de Mancio, un fl ash!, un 
bum! un tap! i la sorpresa de l’any: enguany un concert de piano 
a càrrec de Paul Montenegro S., professor de piano de l’Escola 
de Música de la Unió, que interpretà tres peces: Scherzo, Op.39, 
Balada Nº 3, Op. 47 i Estudio Op. 25, Nº 12, totes tres de F. Chopin. 
El motiu era sobrat: La Unió agraïa a la fi lla del Tio Vicent Jordán, 
soci exemplar, la seua col·laboració econòmica en la compra d’un 
piano. El mateix que aquella nit ens omplí el local de música, tan ben 
interpretada i respectuosament escoltada. Per molt anys, visca la 
Unió!

Paul Montenegro al piano, donació de la família Jordán.
Foto: Montenegro

JA ESTÀ ACÍ LA “NOVA” COMISSIÓ
per Ximo Estal

A 
fi nals de setembre de l’any passat se celebrà una 
assemblea extraordinària de músics i músiques, en la 
qual el punt principal era la renovació de la Comissió 
de Banda que, per motius personals o professionals, 
havia quedat un poc desestructurada.

Així, doncs, i tenint en compte la importància que les diferents 
Comissions ocupen dins de la Unió, era d’una gran importància 
rellançar-la i fer-la funcionar.

Reunits al local social, i amb una més que acceptable assistència 
per part dels components de la formació musical, es plantejà 
l’oportunitat de participar en la “nova” Comissió a tots aquells 
que estigueren interessats. Ràpidament aparegué un nombrós 
grup de gent il·lusionada amb el projecte i amb ganes de treure’l 
endavant. Aquest grup són: Jordi Calatayud (saxo) que complirà una 
importantíssima tasca de col·laboració amb Santi García, el nostre 
arxiver, Mar Todossantos (oboè) que actua com a secretaria, Victor 
López (oboè) encarregat de les comunicacions al web de la Unió, 
Héctor Herráiz (bombardí) que s’ocupa d’obrir i tancar el pavelló 
per als assajos, Patricia Palmí (clarinet), Sara Yago (oboè), Víctor 
Ramírez (saxo), Manuel García (trombó), Xaloc Marí (percussió), 
Aroa Juan (clarinet), Mª Carmen González (saxo) i Ximo Estal 

(fl auta), que servirà d’enllaç entre la Comissió i la Junta Directiva de 
la Unió.

Les tasques fonamentals que hauran de realitzar són coordinar als 
músics en els diferents actes, tenint clar en tot moment l’assistència 
dels mateixos als concerts i als assajos per poder aplicar-ho després 
al Reglament de Falles; transmetre informacions de la Junta als 
músics, ajudar en el muntatge i desmuntatge de concerts, dur 
un control sobre els músics majors de 18 anys per fer-los socis, 
un control sobre els instruments de la Societat, manteniment i 
actualització del web i, per últim, proposar i realitzar activitats 
(dinars, sopars, eixides) que puguen servir d’unió entre totes i tots.

La Comissió ha començat amb molta força i al crit d’UH OH, UNIÓ! 
s’ha posat a la marxa il·lusionada amb aquest any que, de moment, ja 
ens ha deixat el concert del XXX Aniversari al Palau de la Música i la 
recent eixida i concert a Amposta... Ara per davant està l’organització 
de les particions de Falles i, el que és encara més important, la 
preparació del Certamen.

Cal dir que aquest grup és un grup obert que agraeix tot tipus 
d’ajuda que vinga per part de qualsevol company o companya per 
continuar fent una Banda més gran, més unida i millor informada.
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MARTÍN FORÉS, GUANYA DOS 
CONCURSOS DE CARTELLS

L’amic i col·laborador de la Unió, 
Martín Forés ha començat 
amb bon peu el 2011; i ho ha 
fet com a guanyador de dos 
concursos de cartells. El primer, 
el de la Setmana Santa Marinera 
de la ciutat de València que 
ha d’anunciar les celebracions 
d’aquest any, i que porta per títol 
"Processó Marinera". El segon, el 
de Moros i Cristians de Banyeres 
de Mariola, per a anunciar la 
commemoració de les festes 
que se celebren en honor a Sant 
Jordi a fi nals d’abril del 2011, i que són 
considerades d’Interés Turístic Nacional. 
Curiosament, Martín Forés ja havia guanya 
anteriorment els dos concursos. El 2008 el 
de la Setmana Santa Marinera, i el 2009 el 
de Banyeres. Des de Notícies Musicals volem 
felicitar-lo públicament i desitjar-li que la 
ratxa continue al llarg de tot el que resta 
d’any i que ens sorprenga ben prompte amb 
nous premis.

CORREU ELECTRÒNIC DE NOTÍCIES 
MUSICALS

Ja sabeu el que es diu: nova època, nou 
correu electrònic; si reviseu l’apartat de 
crèdits en la pàgina segona, observareu 
que la nostra revista estrena una adreça de 
correu electrònic i que el posa a disposició 
de tots els socis de la Unió i dels molts 
amics i col·laboradors que tenim. A través 
del correu ens podeu enviar suggeriments, 
crítiques (constructives, si pot ser) i 
qualsevol altra aportació que servisca per 
a millorar la revista i la vida de la Unió. A 
més a més, si s’animeu podeu escriure sobre 
qualsevol tema relacionat amb la nostra 
societat, la musical, la de Sant Marcel·lí o la 
valenciana en general, i publicar el vostre 
text en la revista. I recordeu: entre tots ho 
farem tot!

ANEM AL 
CERTAMEN EN LA 
SECCIÓ PRIMERA

Després de guanyar 
el 21 d’abril de 2007 
el primer premi de 
la Secció Segona 
del XXXI Certamen 
Provincial de 
Bandes de Música, 
i aconseguir el 21 
d’octubre del mateix 
any el primer premi 
de la Secció Segona 
en el Certamen de la 
Comunitat Valenciana, 

el 2011, amb molta més força i energia, 
la Banda de la Unió Musical l’Horta de 
Sant Marcel·lí participarà en el XXXV 
CERTAMEN PROVINCIAL, però ara en la 
SECCIÓ PRIMERA. La maquinària de la 
banda ja està treballant a tota marxa per tal 
d’aconseguir un bon resultat en el Certamen 
que se celebrarà entre el 14 i 15 de maig del 
2011, en el Palau de la Música i Congressos 
de València. Seran mesos de dur treball, 
però la recompensa bé que s’ho mereix. 
Endavant!

PREMIS PER AL GRUP DE TEATRE DE LA 
FALLA ARQUEBISBE OLAECHEA-SANT 
MARCEL·LÍ

La Junta central Fallera ha premiat 
justament la tasca del Grup de Teatre de la 
Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí, 
i ha concedit els següents guardons: Olga 
Corbin, millor actriu novella, Vicent López, 
premi a la millor direcció en la modalitat 
llarga, Marisol Macias i María Torras, premi 
execuo a les millors actrius principals en 
modalitat llarga, i 1r premi a l’obra llarga de 
2011, titulada Homes.

Felicitats a totes i tots, i que aquest 
reconeixement servisca d’estímul en el seu 
treball.

ENTREVISTES AL PRESIDENT DE LA UNIÓ 
I AL DIRECTOR DE LA BANDA A PUNTO 
RADIO

El passat dissabte dia 5 de febrer dins el 
programa Les nostres Bandes de Música, 
conduït per Octavio Hernández, foren 
entrevistats el president de la Unió, Miguel 
Hernández, i el director de la Banda i 
Orquestra, Miguel Morellà.

NECROLÒGICA. CONDOL AMICAL

He llegit el teu correu. He penjat el telèfon.
Al primer paper que trobe escric. Encara no 
et conec prou, a penes sé dir el teu nom i 
ja em fas escriure coses que només ixen del 
cor. Anàvem a fer la revista i de sobte sent 
la teu veu:

“Com un arbre sense fulles, com un llibre 
sense planes, com una au sense plomes, 
com un foc sense fl ames. Amb llàgrimes 
escriuré el teu record que se m’esmunyirà 
entre els dits fent rius amb els planys dels 
meus amics. Adéu, papà!!”

Per a Gracia Suñer, companya de la Junta 
Directiva i de la Coral. Per Paco Blai.

La Unió Musical L’Horta manifestem el 
nostre condol per la mort de son pare 
Francisco Suñer.

CALAIXERA

NOTÍCIES BREUS
per Josep Daniel Climent

Festejant el Primer Premi 
del Certàmen de Bandes al 2007
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BUSCA LES SET DIFERÈNCIES! 

De vegades les copies són difícils de descobrir. Ajuda el nostre detectiu 
Sherlock Músic a trobar 7 diferències en el dibuix original de Victor 
Carbajo (www.carbajo.net)

Sol·lucions al Piccolo Divertimento 26. Encreuat: Horitzontals: A1: cap; A5: m; A8: s; B2: faristol; D2: laic;D8: rol; E1: harmonia; F5: re; G1: nit; H3: tu; H6: re; on. I3: 
fl autí. Verticals: 1G: nota; fa; si; 2D: la. 3B: Pavarotti; 4D: si; 4H: ut; 5A: do; 5D: cor; 6B: si; 6E: negra. 7H: sol; 8A: soprano; 8I: fa;10C: clarinet. Busca les set diferències!: 
Orella; llaç de coll; ungla; llaç de la sabata; bola de la baqueta; botó del puny de la camisa; dit de la mà de la baqueta. Jeroglífi c: Faltaré (falta –re).

ANÈCDOTES MUSICALS: L’enginy de Mozart

Un dia estaven reunits Haydn (1732-1809) i Mozart (1756-1791) amb un grup de nobles. Ells parlaven de la facilitat que ambdós tenien per a la 
composició. El jove i rebel Mozart, al llarg de la reunió, va apostar a Haydn que no seria capaç de tocar al piano una peça que anava a composar en 
aquell mateix moment. Per donar més interés, li va prometre una caixa de champagne, si ho aconseguia. Haydn acceptà el repte. 

Mozart composà una breu melodia. Haydn va asseure’s i començà a tocar-la fi ns que arribà un moment que va dir: “no puc seguir”. Tenia una mà en 
cadascun dels extrems del teclat i a la partitura es marcava una nota que es trobava a la meitat del teclat: impossible tocar-la! -va tornar a dir. 

PICCOLO DIVERTIMENTO

Mozart s’assegué al piano i començà a tocar i, arribat a tan delicat moment, baixà 
el cap i va fer la nota amb la punta del nas. Davant tal genialitat, Haydn va pagar 
–pense que gustosament- la caixa de champagne. E U M L’H T D E 

S A L T N T M 

A R C T E R L 

 L E Í I D E 

D V N A L L I 

È N T M C R I 

A F U A M O L’H 

ESCACS MUSICALS (Per als més atrevits!)

Amb el moviment que el cavall fa als escacs, començant a la lletra que fa 
cantó, acabant amb la T assenyalada i en sentit de les agulles del rellotge... 

¿Series capaç de dir el nom de l’opera que el compositor alcoià Amando 
Blanquer (1935-2005) va estrenar al Teatre Principal de Valencia el 7 d’octubre 
de 1992, inspirada en la novel·la més emblemàtica de Joanot Martorell? 

Per cert, el llibret va estar escrit per Rodolf i Josep Lluis Sirera.



TEMPS ERA TEMPS

D
es d’esta secció volem 
recuperar instantànies 
de la vida de la Unió, 

amb un breu comentari sobre 
el lloc, activitat i intentant 
encertar el nom de totes 
les persones que apareixen, 
que a vegades no és fàcil, 
tenint en compte el temps 
transcorregut. 

Hui en comentem dos de 
la Banda. L’uniforme era 
l’original predecessor de 
l’actual, amb llacet granat, i 
botó i rivets de cinta també 
del mateix color en  solapa i 
butxaques de la jaqueta.

La primera està presa en una 
cercavila al març de 1985 amb 
la comissió de la falla “Cadis-
Centelles”, on vam estar 
actuant durant cinc anys fi ns 
que en 1989 ens va contractar 
“Na Jordana”. La segona es del 
22 de desembre del mateix 
any, data del concert de 
presentació de la bandera i 
banderera.

1. Vicente Amado (trombó). 2. 
Enrique Mongay (fl iscorn). 3. 
Juan Carlos López (saxofó). 4. 
Posiblement Miguel Giménez 
(clarinet). 5. Pepe Sánchez 
Cantero (Tuba). 6. Félix Marcos 
(trompeta). 7. Isabel Solsona 
(saxofó). 8. Miguel Olmedilla 
(bombardí). 9. Ana Teruel 
(clarinet). 10. Miguel Ángel 
Valiente (trompeta). 11. Susana 
Pantaleón (banderera). 12. 
Josep Collado (percussió). 13. 
José Rivera (percussió). 14. 
Antonia Macías (clarinet). 15. 
Lola López (fl auta). 16. Miguel 
Hernández (trombó). 17. Paco 
Perales (percussió). 18. Vicent 
Benavent (director). 19. Vicent 
Bas (trompa). 20. Ximo Fandos 
(trombó). 21. Jaime Martínez 
(tuba). 22. Javier Pantaleón 
(clarinet). 23. Empar Marco 
(saxofó). 24. Miguel Sánchez 
(clarinet). Posiblement Celina 
Lafuente (clarinet). 26. Mª José 
Mongay (clarinet). 27. Rafa 
Montesinos (clarinet). 28 Paco 
López (trompeta). 29. Alejo 
Pérez (saxofó).

per Paco Perales

Fotos: arxiu Unió Musical l’Horta




