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ANEM PER FEINA!!
per Josep Francesc Blai Duart

A 
La nova etapa de Notícies Musicals, la IV època, 
ha cobert el seu primer repte: fer els tres primers 
números, el primer any de vida. Vosaltres direu, 
benvolguts lectors i lectores, si el producte vos 
fa el pes. En la nova era de les tecnologies de la 

informació i la comunicació, mantenir i continuar editant una 
revista en paper, sembla anar contracorrent. No ho veiem així 
nosaltres, enamorats de la impremta. Però sí és cert que la funció 
de cada producte ha de canviar, ja està canviant. Des de Notícies 
Musicals estem fent tot el que està a les nostres mans perquè la 
revista estiga penjada en el web de la UMH el més aviat possible i 
puguem gaudir-la i compartir-la d’altres maneres. Així que, anem 
per feina!!!

Qui se’n recorda ja de l’estiu (encara que per l’oratge actual, 
mitjans d’octubre, sembla que no haja acabat i la tardor no puga 
començar), o millor dit, de les vacances, el descans i el gaudi. En 
aquesta revista trobareu cròniques i històries a cavall entre l’estiu 
i la tardor, entre les festes populars i la tasca de recomençament 
de curs. Records i projectes. D’entre els records destaquem, per la 
novetat, l’escola d’estiu de la UMH. Tot un èxit. I també les Festes 
Populars. D’entre els projectes felicitem, també per la novetat i per 
l’espenta amb què arranquen, el Grup de Fotografia. Però no ens 
enganyem. Les estreles que en la nit contemplem no ens enceguen. 
Cada dia ix el sol i retornem a la tasca diària, la marxa tossuda que 
farem única i nova si som capaços de donar-li vida renovada (la 
música ajuda). Per això agraïm el treball constant dels corresponsals 
(comissió de revista) i dels col·laboradors que mantenen viu el 
projecte de Notícies Musicals. Així que, anem per feina!!!

El CCR, si a la premsa ens remetem, més que ceceerre, sembla un 
errequeerre. Tots fent força i la criatura no arriba. S’haurà vist en 
la vida un part tan llarg! Després de tot i de tant, esperem que les 
esperances dipositades en aquest contenidor (cultural per suposat) 
no se’n vagen en orris. Sort que els llibres no caduquen, així la 
biblioteca municipal que allí s’instal·larà, encara que tarde, no 
veurà minvada la qualitat del seu producte. On està el problema 
per a no poder començar a gaudir d’un espai tan necessitat? Vinga, 
no defalliu i seguiu imaginant concerts a cobert, en còmodes 
butaques asseguts assaborint melodies en meravellosa acústica i 
danses evolucionant sobre bastides teixides de mel lleugers de roba 
perquè abrigar-se no cal... Vinga, deixeu-se de romanços i anem 
per feina!!!

LOTERIA. Això voldríem, que ens tocara la loteria. I qui diu que no 
serà enguany? Pel que puga passar, no en deixes de comprar. I pots 
vendre’n tanta com vulgues, la Unió t’ho agraïrà. S’acosten dies 
importants, venen el dia del soci i els concerts de Nadal (de quasi 
totes les seccions), i amb el Nadal, la incorporació de nous músics. 

Des d’ací ja els volem felicitar i agrair a les seues famílies l’esforç 
que cada dia fan. Ara, i poc a poc, el veuran recompensat. Igualment 
donem les gràcies a tota la gent que cada any ompli les sales i 
pavellons en els concerts de Nadal. Sabem que enguany ho tornaran 
a fer. Allí ens veurem, donant suport i coratge a un projecte tan 
important com és la Unió Musical l’Horta. Anem per feina!!! 

Però vaja per davant, la nostra felicitació, BON NADAL!!!!
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VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ 
 I ERNEST SÁNCHEZ SANTIRÓ
 per Toni Francés

A POQUETA NIT

F
a  3 anys, en setembre de 2008, iniciàvem una 
via més de recuperació del valencià al nostre 
barri. Amb la denominació Voluntariat pel 
Valencià es possibilitava la conversa, en la nostra 
llengua, entre ensenyant i aprenent. D’ençà que 

començàrem, unes 70 parelles han practicat, almenys, 10 
sessions de conversa.

Parlar del VpV es parlar de generositat i gust per la conversa. 
D’això hi ha molt al nostre barri. 

Des de fa molts anys vàries són les realitats on hi ha presència 
pública continuada del valencià a Sant Marcel·lí. Està present, 
com a línies d’ensenyament, als col·legis Ramiro Jover i Sara 
Fernández, en les activitats i revistes que promou la Unió 
Musical l’Horta i l’Associació de Veïnes i Veïns, en activitats 
culturals de les falles del barri.

És el desig de VpV oferir la possibilitat de la conversa i així va 
ser  el dia 7 d’octubre passat, a les 9 de la nit, s’obria el quart 
any de converses personals.  Ernest  Sánchez Santiró encetà 
el curs exposant a un auditori fidel i interessat les seues 
investigacions sobre el procés de colonització a Mèxic. Bon 
comunicador i sorprenent, va transmetre el procés de presa 
del poder de la societat mexicana per part d’Hernán Cortés 
amb 1.500 soldats,  una ciutat -México-Tenochtitlan- amb 
més de 200.000 habitants  i un país amb més de 5.000.000. 
Eixa presa del poder polític, militar  i cultural ha portat, al 
llarg de cinc segles, a la situació actual, on la pervivència de 
les llengües i cultures indígenes a penes sobreviu. Situacions 
reduïdes i aparcelades que, de fa pocs anys, alguns ciutadans 
nadius intenten reviscolar possibilitant l’aprenentatge de les 
llengües indígenes a l’escola.

Mirant el que ens va contar, la situació al PV està millor, 
pel que fa a la pervivència de parlants i presència pública, 
almenys a l’escola. El que cal és ser usuari, parlant en la major 
part d’àmbits on vivim i ajudar a qui vulga aprendre fent-se 
voluntari.

EL BUTLLETÍ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA 
DE SANT MARCEL·LI
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Ernest Sánchez Santiró escoltant algunes de les qüestions  que li 
varen fer des del públic assitent. Foto: Tomás Sánchez
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Divendres 27 MAIG GRUP MELETEA

A
questa època de l’any amb l’aturada d’agost 
pel mig, té manca d’actuacions i d’actes 
en el nostre calaix de sastre anomenat “A 
poqueta nit” si bé, podem rescatar des de la 
publicació de l’última revista, i ens remuntem 

a la primavera, mes de maig, la presentació d’un grup, gent 
relacionada fortament a la Unió i amb necessitats musicals 
que no estan dins del que fan cap de les seccions formals. 
Per tant, el grup Meletea rescata melodies i cançons d’àmbit 
internacional i ens les mostra, per a delit dels assistents, a 
aquest racó de la nostra societat musical tan sorprenent 
sempre, tan eclèctic i tan grat.

El dia 27 de maig amb acordió, guitarra, percussió i algun 
altre instrument van interpretar, cançons de Lluís Llach, Paco 
Muñoz, Beatles, Georges Moustaki, música sefardí...

El grup està format per Pepe Vila, Annick, Fina Miñana, 
Sacri Valero, Raquel Marcilla i Toni Francés amb la 
col·laboració especial d’Àngels Rodas i Joan Quiles.

Divendres 1 JULIOL QUINTET DE METALL

Sorprenent, divertit i amb la qualitat que suposa la formació 
musical que acumulen els components d’aquest quintet va ser 
l’actuació que es va presentar davant dels qui acudírem aqueix 
divendres a la cita d’una hora d’espectacle que tenien preparat 
per a nosaltres.

Van alternar obres clàssiques i modernes totes elles escollides 
amb cura perquè l’espectador quedara atrapat a l’escenari, 
com així va ser.

Els professors de trompeta i trompa de l’escola Javi Zorio i 
Miquel Madrigal juntament amb tres companys foren aliats 
per a l’ocasió.

Tota l’actuació va ser sobre peces adaptades per a quintet de 
metall, la primera part sobre obres clàssiques i la segona més 
contemporànies, cal destacar la versió de West Side Story. 

Divendres 28 OCTUBRE. 2011: TRES EN U

“Enguany es complix el centenari de la mort de Teodor Llorente 
Olivares, un dels fundadors, en 1878, de la societat d’aimadors 
de les glòries valencianes Lo Rat Penat, i –significativament- 
del naixement a València del filòleg i historiador Manuel 
Sanchis Guarner i a Castalla de l’escriptor i gramàtic Enric 
Valor i Vives (...)”

“Llorente d’una banda, i Sanchis i Valor per l’altra, són, 
cadascun a la eua manera (...) tres referents capitals de la 
història encara inacabada del redreçament de la cultura i la 
llengua pròpies dels valencians.” Aquestes paraules les trobem 
a l’agenda del Consell Valencià de Cultura. I continua dient 
que proposa “a la societat civil l’organització d’actes dedicats a 
mantenir viva la seua memòria entre les noves generacions”.

Per tant, l’acte del proppassat divendres 28 d’octubre era, més 
que una iniciativa original, el compliment d’un deure. Per això, 
a la revista trobareu dues referències, una referida a Teodor 
Llorente i altra a Sanchis Guarner. Al benvolgut mestre Enric 
Valor ja li hem dedicat més d’un espai en Notícies Musicals.

GRUP MELETEA I QUINTET DE METALL
 AMENITZANT DUES NITS D’APN
 per Josep Lluis Rodrigo

A POQUETA NIT

Meletea amb els seus col·laboradors Àngels Rodas i Joan Quiles.
Foto: Tomás Sánchez
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L
a tercera setmana de Juliol va tindre lloc la segona 
edició del campament musical de la Escola de 
Música de la Unió. El lloc escollit fou la granja-
escola “La Llometa de Llavata”, en Llíria.

El lloc, al cim d’un turonet, estava reservat i 
condicionat en exclusiva per l’òptim funcionament de les 
classes de perfeccionament musical i la convivència entre les 
més de cent persones que assistiren entre alumnes, mestres i 
col·laboradors/organitzadors.

L’horari, distribuït en classes individuals i col·lectives des del 
matí fins al capvespre, feia tremolar a més d’un poruc que 
pensava que els alumnes es cansarien o s’avorririen amb tanta 
hora “bufant-li al pito”. A les nits arribava el temps d’esbarjo 
amb activitats programades (projecció de pel·lícules, concerts 
didàctics, assajos de Banda...) i, com no, per desempallegar-se 
de la xafogor, una miqueta de piscina al migdia o abans del 
sopar.

El dia díhuit al matí es feu la presentació del curs i la 
distribució de les habitacions i aules de classes. Fou una gran 
sorpresa al rebre el personal comprovar com havien respost a 
la convocatòria, no només gent de la Unió, sinó gent arribada 
d’altres parts de València (Sedaví, Foios, Tavernes Blanques) 
Alacant (Villena) i Madrid...Tot i que la organització del 
campament havia patit molt intentant cobrir totes les places, 
al remat aconseguiren reunir un bon grapat de gent.

Després d’una ja mes íntima presentació per part dels mestres 
amb els seus alumnes arribà l’hora de l’esmorzar. I ahí 
tinguérem la primera sensació que, en aquell lloc, no anàvem 
a patir fam. Quina gran cuina al llarg de tota la setmana!

Les instal·lacions esportives (futbol i ping-pong), la 
convivència al menjador i a les habitacions, les activitats 
nocturnes, així com també la xerradeta entre mestres i 
col·laboradors al cafè o durant la ronda de nit feren que es 
respirara un ambient social i musical immillorable.

Prompte s’esfumaren les pors d’avorriment i la resta del 
curs anà passant entre les classes individuals, els assajos 
dels grups de cambra per a l’audició, els assajos col·lectius i, 
fins i tot, algun taller de fabricació d’instruments que a més 
d’un sorprengué... I a les nits... doncs, segons avançaren, més 
tranquils estaven els ànims.

L’última vesprada es destinà a la benvinguda als pares, que 
pogueren veure i gaudir per uns moments de la grandària 
i tranquil·litat del lloc, i al concert final, on els alumnes 
pogueren demostrar tot el que havien treballat al llargs dels 
cinc dies. Menció especial a la interpretació de “Pirates del 
Carib” per part de l’ensemble de saxos dirigit pel mestre Javier 
Teruel.

Cal donar l’enhorabona i un fort aplaudiment a tots els 
que participaren i, molt especialment, als organitzadors i 
col·laboradors. Molt agraïts també pel tracte rebut per part del 
personal de la “Llometa de Llavata”, excel·lent i atent a tota 
hora.

Fou tot un èxit i de ben segur tornarà a repetir-se el proper 
estiu. Així que aquells que assistiren i els que s’ho perdéreu 
tindreu una nova oportunitat ja que, com va sentir el cronista 
en resposta d’un alumne a la família el darrer dia del curs... El 
campament musical...? Quina experiència!

ESCOLA

CAMPAMENT MUSICAL...
 QUINA EXPERIÈNCIA!
 per Ximo Estal

Els alumnes dedicant un concerts als familiars i amics assistents, demostrant tot el que havien treballat. 
Foto: Salva Benlloch
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D
esprés de les merescudes vacacions, tant per als 
alumnes com per als professors, reprenem les 
activitats amb renovades energies, a la qual cosa 
contribueixen  significativament dos fets. D’una 
banda, el curs d’estiu organitzat per l’Escola en 

el mes de juliol (veure article) i, d’una altra, el que la majoria 
dels nostres alumnes que es presentaven als conservatoris 
d’ensenyances professionals hagen obtingut plaça. Vaja la 
nostra enhorabona a Guillem Climent Pavia (percussió), 
Alejandro Ibáñez Hergueta (clarinet), María Iranzo Muñoz 
(saxòfon), Carolina Laborde Sala (clarinet), Héctor Palanca 
Ibáñez i Diego Quintana Bea (clarinet). L’èxit obtingut per ells 
és el nostre millor estímul per a continuar amb la labor docent 
que any rere any realitzem.

La matrícula de Jardí Musical ha superat les expectatives, i 
per això hem hagut d’obrir llistes d’espera per a l’eventualitat 
que es produïsca alguna baixa. Per a ingressar a primer de les 
ensenyances elementals també hi ha hagut una considerable 
demanda. Després de superar una prova d’accés, els nous 
alumnes s’han incorporat a l’Escola, tant al llenguatge 
musical com a l’estudi d’instrument. Açò ha tingut com 
a conseqüència la contractació de nous professors que 
s’incorporen al nostre equip docent per a satisfer els actuals 
requeriments. 

CONJUNT INSTRUMENTAL

Amb el començament del nou curs s’ha donat inici als assajos 
del conjunt instrumental, que a més de ser assignatura 
obligada a partir de segon curs d’instrument, és un gran 
estímul per a aquests alumnes que s’inicien en el llarg camí 
de la música. Esperem que a finals d’any podrem gaudir del 
primer concert d’aquesta agrupació, que ja compta amb al 
voltant de 40 alumnes, sota la direcció del seu professor Ximo 
Estal. 

ESCOLA

NOUS ALUMNES, NOUS PROFESSORS
per Ximena Ortega Fuentes i Juan Carlos López Luján

Alumnes que han obtingut plaça als Conservatoris d’Ensenyances professionals.
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L
a Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana promou anualment l’organització 
de campanyes d’intercanvi musical en les quals 
pot participar  qualsevol secció de les societats 
musicals: banda, banda juvenil, coral o orquestra. 

En la Unió procurem que les diferents seccions es vagen 
rotant perquè totes tinguen l’oportunitat de prendre contacte 
amb altres músics de les seues mateixes característiques.

És així com el 16 de setembre, la nostra Banda Juvenil 
–la Bandeta- va rebre la visita de la Banda Juvenil de 
l’Agrupació Musical Patraix, dirigida per Juan Antonio 
Pérez Pardo. El concert es va realitzar en la plaça Monsenyor 
Óscar Romero, més coneguda com la Patxeca, recuperant 
d’aquesta manera un espai obert a tots els veïns del barri. A 
més, l’Associació de Veïnes i Veïns va incloure l’acte dins de les 
activitats de Festes Populars.

El programa de la Banda Juvenil de Patraix incloïa les obres 
següents: Morenito de València de V. Porte’ls, Dakota de 
Jacob d’Haan i The hunchback of Notre Dóna’m d’Alan 
Menken.    

La setmana següent va ser la nostra Banda Juvenil la que es 
va desplaçar al barri de Patraix; ara foren els veïns d’aquest 
barri els que van poder gaudir d’un concert de qualitat amb 

jóvens músics, que dirigits per Juan Carlos López Luján, van 
interpretar El torico de la cuerda de L. Serrano, The prince of 
Egypt de S. Schwartz i Virginia de Jacob d’Haan.

Tant en una com en l’altra de les actuacions, els músics de les 
dues bandes van mostrar a la comunitat dels barris la manera 
d’aportar cultura que tenen les nostres societats musicals.

BANDA JUVENIL

INTERCANVIS MUSICALS
per Ximena Ortega Fuentes

La Banda Juvenil de Patraix al nostre barri, en la foto superior. Una setmana després la nostra Banda Juvenil visita el barri de Patraix (foto inferior).
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U
n any més la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí ha participat al Festival de Bandes 
organitzat amb ocasió de les Festes Populars 
del barri, actuant com a banda invitada la Unió 
Musical Santa Cecília d’Onda. Ambdues bandes 

ens van fer gaudir de debò amb les seues interpretacions 
que van tindre lloc al patí de les Escoles Parroquials, essent 
acompanyades, com és lògic en una actuació a l’aire lliure, pels 
cants dels pardals, els sons dels avions que passaven de tant en 
tant i les campanades de la torre de l’església. Anècdotes apart 
–potser l’any proper ja es cèlebre a l’auditori de La Rambleta- 
els músics tocaren força bé.

A la primera part del concert va actuar la banda invitada. La 
banda simfònica de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda 
pertany a una entitat amb molta història: compta amb dos 
Centres d’Ensenyament Autoritzats en els quals s’impartix 
formació a més de 450 xiquets i joves d’Onda i la comarca; 
un Cor; una Orquestra de Corda i una Banda Jove. La Banda 
Simfònica està integrada per més de cent músics que, no 
obstant la seua joventut, posseeixen una molt bona formació 
musical, com ja vam poder apreciar el passat mes de juny, quan 
nosaltres, la banda de la UMH, anàrem a Onda com a banda 
invitada. Vam ser molt ben acollits i poguérem constatar el seu 
nivell musical, amb una magnífica afinació i bellesa sonora. 
Qualitats que els permeteixen abordar amb èxit composicions 
musicals de gran complexitat.

El seu director, el mestre D. Antonio Alapont Casañ, va 
nàixer a Catarroja, iniciant els seus estudis musicals a la 
Societat Musical “La Artesana”, compartint escola amb el 
nostre mestre, Miguel Morellà. Des d’aleshores els uneix 
una bona amistat, motiu pel que han entrat en contacte 
ambdues entitats, decidint celebrar el concert que comentem. 
La trajectòria musical d’Antonio Alapont és excepcional, tant 
com a instrumentista en l’especialitat de flauta travessera, com 
a professor i com a director de banda. Al Festival de Bandes 
interpretaren magníficament tres peces musicals, entre les 
quals deixem constància de THE ILIAD (La Ilíada), 2a simfonia, 
de Robert W. Smith, per l’espectacular sonoritat que van 
aconseguir traure-li els músics castellonencs, baix la direcció 
del mestre Alapont.

En la segona part del concert, actuà la UMH, interpretant també 
tres peces, que, com sempre, sonaren molt bé. Destaquem, com 
a principal peça, THE VALENCIAN WIDOW (La vidua valenciana), 
de A. Khachaturian, que els nostres músics interpretaren amb 
gran sensibilitat. El públic agraí amb forts aplaudiments la 
interpretació de totes les peces interpretades per les dues bandes. 

Podem sentir-nos molt afortunats de que any rere any, la banda 
de la UMH mantinga l’entusiasme per oferir-nos el seu art 
Així com per apropar-nos el d’altres grans bandes de la nostra 
Comunitat.

FESTIVAL DE BANDES 
 A LES FESTES POPULARS DEL BARRI
 per María Montes Payá

BANDA

Entrega de records durant el concert.
Fotos: Tomás Sánchez
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FESTIVAL DE BANDES 
 A LES FESTES POPULARS DEL BARRI
 per María Montes Payá

CONCERT DE FESTES
per Víctor J. López Albuixech

ORQUESTRA

A
l compàs de les campanes de l’església del 
nostre barri, sonaven els primers acords 
d’escalfament de la nostra Orquestra de 
Cambra.  En acabant la prova acústica, venia la 
tasca més important... havia arribat el moment 

de la veritat, el Concert de Festes.

En aquest Concert, como ja ens té ben acostumat el nostre 
mestre D. Miguel Morellà, el repertori escollit va ser 
encertadíssim. Començàrem amb la peça d’Antonio Vivaldi, 
SIMFONIA Num.1 en Do Major amb tres moviments: Allegro 
non troppo, Andante i Presto. Tot seguit, la ROMANZA en Fa 
del mestre Juan Pons (malgrat estar invitat a aquesta estrena, 
no va poder assistir per motius personals), la jove violinista 
Jennifer Barrios Salvador fou l’encarregada de interpretar-la, 
va ser tot un delit de senzillesa i bon gust combinat amb la 
tècnica musical de la peça que va deixar bocabadats a tots els 
presents. Seguidament el nostre estimat Joaquin Estal Herrero 
amb la flauta, actuà també com a solista, amb la famosa peça 
LA TEMPESTA DI MARE d’Antonio Vivaldi, en tres moviments, 
Allegro, Adagio i Allegro. Després de les extraordinàries 

interpretacions, i tal i com va fer a l’últim Concert a l’ateneu 
del Port, la jove oboïsta Sara Yago Mut, interpretà el famós 
moviment Adagio de la SIMFONIA CANTATA Núm.156 de Johan 
Sebastian Bach, tampoc va defraudar gens. I per finalitzar 
aquest extraordinari Concert, com no, una obra molt alegre 
i amb un aire molt fresc, les DANZAS LATINAS  de David E. 
Stone. Els seus dos primers moviments El Tordo i El Mirlo, dos 
Tangos, i per últim el tercer moviment El Gorrión, un Cha cha 
cha, convidaven a alçar-se de la cadira i posar-se a ballar. Va ser 
un gran Concert, interpretat per una gran Orquestra de Cambra 
i dirigida per un gran Mestre i Director.

Cal destacar també, l’extraordinària participació del públic 
assistent.

Jennifer Barrios (violí) , Ximo Estal (flauta)  i Sara Yago (oboè), els solistes que acompanyaren l’Orquestra de Cambra  amb la seua destressa i bon gust.
Foto: Tomás Sánchez
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ACABAMENT I INICI DE CURS
per Àngels Rodas i Joan Quiles

Q
ueden molt llunyans els concerts previs a l’estiu 
quan ja estem assajant i preparant nadalenques, 
però cal completar la crònica del curs coral 
nomenant els que varen ser els darrers concerts 
del tercer trimestre.

Al mes de juny cantàrem en els arcs del pati del col·legi Sant 
Marcel·lí en la setmana cultural de la UMH.

Ens preocupava l’acústica del lloc, la nostra col·locació en 
l’improvisat “escenari”, la comoditat de la gent que anava a 
vindre... i com passa quan no tens res però no et falta il·lusió, 
tot va resultar de la millor forma possible. Estem segurs que 
aquesta mena de prodigis sempre són possibles gràcies a 
l’entussiasme del públic que acudeix a escoltar-nos i que a 
banda d’incondicionals, obren de talismans de la coral.

També en el mes de juny cantàrem en Godelleta convidats per 
la seua jove coral dintre de les festes de la vila.

D’aquests concerts volem destacar l’estrena de l’obra “La 
canción de Baloo” (Bare necessities) de Terry Gilkyson, la qual 
ha estat incorporada al nostre repertori de cançons de musicals. 
També cal resenyar l’estrena d’un projecte encetat recentment 
per la coral anomenat “Mini-coros”. En aquesta ocasió 
s’estrenàrem amb un popurri de The Beatles.

I com no... soparet de doble acomiadament per tal de celebrar la 
fi d’un curs musical i perqué el nostre company Javier i la seua 
companya Mª Angeles començaven una nova aventura laboral i 
de vida a Uruguai. Des de ací els desitgem tota la sort del mon! 
La nit fou plujosa però ni el xàfec que va caure la va conseguir 
aiguar, ja que és ben difícil enterbolir el bon ambient que hi ha 
al si de la nostra coral.

I després d’un merescut descans estival, de nou retrobament 
a setembre. Encetem un nou període amb assemblea de 
valoracions i noves propostes. Assemblea de noves il·lusions 
i nous reptes, com ara participar en la inauguració del Centre 
Cultural la Rambleta (CCR), la qual tindrà lloc molt prompte. 
Tants anys esperant este moment! Un lloc per a la cultura, per a 
la música... una oportunitat per a la UML’H i per a nosaltres.

I així, esdevenen els nostres assajos: entre nadala i nadala, 
cançò per a la inauguració del CCR i Alejo traguent partit de les 
nostres veus com sempre, amb la seua inacabable paciència i 
benevolència. I és que te tanta màgia!

I nosaltres: preparant cançons, excursions i xerrant i maquinant 
alguna que altra sorpresa o col·laboració, però sempre amb un 
somriure i a través d’allò que més ens agrada i que és CANTAR 
A TOT COR.

La Coral l’Horta al saló d’actes de l’Ajuntament de Godelleta. Foto: Josep Lluis Rodrigo
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ACORDIONS

ACABAMENT I INICI DE CURS
per Àngels Rodas i Joan Quiles

LA SECCIÓ D’ACORDIONISTES 
 DE LA UMH CREIX
 per Toni Francés

C
orria l’any 2004 quan 
quatre animosos de 
l’acordió presentaren la 
demanda de classes a 
la directiva de la Unió. 

Hi havia poca oferta coneguda de 
professorat i encara tardaria temps a 
aconseguir-ne. Juan Carlos posà en 
marxa el seu GPS troba profes i tingué 
sort, aparegué Marcos Medina, un 
expert, que portava tocant des dels 8 
anys, aleshores en tenia 27.

Així començaren Mancio Vara, Julián 
Alcocer, Fina Miñana i Toni Francés. 
Han passat 7 anys en els que s’han 
anat incorporant un nombrós grup 
de veïns o afillats d’Aras de los Olmos, 
com Toni Marco, Julián Pérez, Jesús 

Alvaro, Alfredo Gomis i, darrerament, 
Paco Andrés, aportant el seu esperit 
jotero de La Serrania. En estos últims 
cursos s’han incorporat a les classes: 
Carlos López, Juan Martínez i Paco 
Gómez. El profe també ha canviat, ara 
és Pepe Navarro, un director de grup 
amb molta mà per a muntar cançons a 
vàries veus i traure el millor de cadascú.

Aquestos animosos tocadors, d’un 
instrument tan antic com en desús, 
estan recuperant la música d’acordió 
i oferint unes audicions al local de 
la Unió que milloren any rere any. A 
més han obert una via d’actuacions a 
diferents residències de la tercera edat 
on la gent recorda amb nostàlgia i 
alegria els balls dansats al so d’aquest 

instrument tan complet. Així han actuat 
o actuen habitualment a Xelva, Sedaví, 
Ademús, Sant Antoni de Benaixeve, 
Xiva, Sant Marcel·lí...

Amb un bon ambient de germanor, 
esmorzar i un poc de vi per a no 
desafinar, assagen un dissabte al 
mes, de matí, buscant renovar el seu 
repertori popular. A Les seues cançons 
tradicionals: Vals de las olas, Me he de 
comer esa tuna, La manta al coll, Jota 
de Aras, La sirena... estudien les que 
tenen muntades a vàries veus – Bajo el 
cielo de París, La paloma i Perfidia – que 
donen un ambient orquestral, i un nou 
repertori format per  Els borratxos de 
Castelló,  L’estaca,  Dr Zhivago i  Desde 
Santurce a Bilbao, per a present curs.

La secció d’acordions al complet. 

Des d’aleshores i amb base d’acordió 
s’han format grups que, amb un 
repertori propi, ofereixen diferents 
tipus d’actuacions. Els alumnes, junt 
a Pepe Vila, Annick i la percussió de 
Raquel Marcilla, van a residències, 
i alguns d’ells formen Meletea, grup 
especialitzat en cantautors i música 
internacional dels anys 70 / 80. Han 
donat dos recitals.

Molt satisfets de formar part del 
conjunt de bandes, orquestres, grups 
musicals i corals que componen la 
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, 
la donen a conéixer allà on actuen. 
Amb els pocs anys de vida musical que 
porten, van obrint-se un espai i volen 
esser presents i reconeguts dintre de la 
Unió com una secció més.
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E
ra una càlida nit, com les que 
hem tingut moltes aquest 
estiu i abellia un soparet a la 
frescor d’una bona terrassa... 
el pla per a aquella vetllada 

no es presentava gens malament: un pis 
al centre de València, mirant a la Catedral 
i al Mercat Central, bon vi i cervesa ben 
fresca damunt la taula mentre acabàvem 
de preparar el sopar i... el millor de tot? 
Com sempre, la companyia. 

En torn als foguers, i entre “picaeta” i 
glopet, el que ara us escriu ben escortat 
per Toni Galera (pianista i concertista 
internacional), Víctor Maroto (flautista 
i mestre de flauta), Joan Ibáñez (Piccolo 
titular de l’Orquestra Simfònica de 
Galícia) i Juan Pechuán (qui no coneix ja 
Juan Pechuan?).

El sopar es feia d’esperar, però la 
conversa era amena i la pregunta 
obligada...

- Bo, Pechu, ens hauràs de contar la bona 
notícia, no? Mira que des que ens hem 
assabentat no som capaços d’amagar 
l’alegria que sentim per tu...

Juan va somriure, es feu el despistat 
(com si la pregunta no anara amb ell) i 
després d’uns breus instants començà 
amb la seua explicació:

PARLANT DE LA VIDA, 
 PARLANT DE JUAN PECHUAN...
 per Ximo Estal

Foto: Tomás Sánchez
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ENTREVISTA

- Com ja sabeu, després d’haver acabat en l’Acadèmia 
de la Filharmònica de Berlín em cridaren per cobrir la 
substitució d’una oboista a la Konzerthaus de Berlín. 

Jo, la veritat, ja estava al corrent que les proves s’havien 
convocat i no sabia molt bé què fer... vaig parlar amb 
el meu mestre i em digué que endavant, però el que 
m’acabà de convèncer fou quan, després d’un concert 
d’academicistes s’acostà a parlar amb mi Simon Rattle...

En aquell moment tos férem un 
bon glop al que dúiem entre mans i 
ens miràrem amb cara d’al·lucinats. 
No tots els dies se t’acosta sir 
Simon Rattle (trobareu informació 
i gravacions seues per internet 
amb només un click) a parlar amb 
tu i molt menys encara si és per 
recomanar-te fer unes proves. 
Les probabilitats es redueixen 
exponencialment si, a més a més 
l’orquestra és una top ten mundial com la London Symphony 
Orchestra. Però clar, no estem parlant de qualsevol, estem 
parlant de Juan Pechuan.

El seu relat va continuar igual de tranquil i seré que havia 
començat.

- Una vegada enviats els papers 
em vaig posar a estudiar de valent 
per a preparar-me les audicions. El 
programa era extens i complicat, 
però les ganes i la il·lusió de 
fer un bon treball ho feien més 
lleuger. Arribà el dia de les proves 
i tot eixí rodó. Tot just en acabar 
la primera part em comunicaren 
que estava seleccionat per a la 
segona ronda i així anà la cosa 
fins al resultat final. 

- I com reacciones quan et diuen que eres el nou oboè solista 
de l’Orquestra Simfònica de Londres?

- Bo, primer he d’estar en un període de prova i després 
ja sabré si em quede o no, però imagineu la cara que 
vaig posar!!! En un primer moment vaig sentir un gran 
descans per tota la tensió acumulada i després una 
felicitat enorme... no sabia a qui cridar primer si a casa, 
si a Miquel (per Morellà)... La veritat és que estava molt 
satisfet del que havia fet.

En escoltar aquelles darreres 
paraules respiràrem profundament 
com assaborint també aquella 
sensació i fent aquell triomf també 
una miqueta nostre...

El sopar havia eixit ja del foc i ens 
seguérem al voltant de la taula. 
Teníem gana i moltes altres històries 
que explicar; històries com les que 
sempre sorgeixen entre bons amics. 

Omplirem els plats i també les copes i brindarem per nosaltres 
i pels sopars que vindran. Parlàrem de la vida i, com no, també 
ens recrearem un poc més en la nostra alegria.

Ara, queda per davant una experiència molt enriquidora i 
un poc estressant... (no serà fàcil al principi combinar els 

programes de les dues orquestres i 
viure a cavall entre Berlín i Londres, 
però el nostre company ens ha 
demostrat que un objectiu (digueu-
li somni si voleu) s’assoleix amb molt 
de treball, constància i determinació i 
si hi ha algú capaç de fer-ho és ell.

Enhorabona, Juan. T’ho mereixes, 
amic.

PARLANT DE LA VIDA, 
 PARLANT DE JUAN PECHUAN...
 per Ximo Estal

Després d’acabar en l’Acadèmia de
 la Filharmònica de Berlín 
em cridaren per cobrir la 

substitució d’una oboista a la 
Konzerthaus de Berlín 

 S’acostà a parlar amb mi 
Simon Rattle, de la London 

Symphony Orchestra...
...Arribà el dia de les proves

 i tot eixí rodó.
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Moments del grup de Fotografia de la Unió.
Fotos: Salva Benlloch

N
o sabria dir exactament quin dia ni quin mes del 
segon semestre de 2010 la Unió Musical l’Horta 
es posà en contacte amb el fotògraf professional 
Toni Maicas, que té l’estudi al número 25 de 
Músic Cabanilles i li vam plantejar preparar uns 

cursos de fotografia. Penjàrem un full en l’escola i s’apuntaren 
dotze o tretze persones.

Prompte ens adonàrem de la dificultat d’organitzar el curs 
quant a dissenyar uns horaris que anaren bé per a tots i 
també quant a infraestructura necessària i pensàrem que no 
podíem dur endavant aquesta idea. Tanmateix no podíem 
abandonar, calia trobar una solució, ja que havíem creat 
unes expectatives, és a dir, hi havia un grup de gent amb 
un somni que demanava materialització. Així va ser com va 
sortir la idea de fer jornades de fotografia, en compte d’un 
curs. Les jornades no demanaven horaris (normalment difícils 
d’encaixar) i ens permetien concentrar una activitat en un 
dia de la setmana que ens vinguera bé a tots, o al menys a la 
majoria. Contactàrem, un per un, amb totes les persones que 
havien deixat les seues dades al full i pràcticament tothom 
comprengué el canvi de la primera proposta.

El dissabte 22 de gener de 2011 va ser la primera eixida i 
com era una cosa que no havíem fet mai, dissenyàrem un 
programa tan ample que no vam ser capaços de complir. Ben 

abrigadets, que feia un fred del dimoni, ens trobàrem de matí 
al Parc de la Rambleta, ens presentàrem i Toni va donar les 
primeres instruccions: “Lleveu l’automàtic i poseu les càmeres 
en mode manual. Elegiu el diafragma i el punt d’obturació 
segons si la imatge ha de ser selectiva o si voleu profunditat. 
Tingueu en compte l’enfocament i la llum. Utilitzeu l’obertura 
de l’objectiu per a enquadrar...” Quin embolic! Havia deixat 
de ser tan fàcil fer una fotografia, però s’obria davant de 
nosaltres un món fascinant d’acció, de creativitat i també 
d’amistat.

Al parc jugarem a fotògrafs i a models. Igual disparàvem que 
érem retratats, aturats o en moviment, per experimentar un i 
altre tipus de fotografia. Després ens dirigírem cap l’església 
del barri. Juanjo, el rector, ens obrí les portes i poguérem fer 
fotografies d’interior. Era un altre escenari. Cap a les dos de 
mig dia teníem fam, però havíem encarregat una paella que 
despatxàrem al local de la Unió. Després del café i d’agençar 
el local, ens n’anàrem cap la marjal, un espai únic per a fer 
fotografies meravelloses i més encara quan els camps d’arrós 
estan tan plens d’aigua que ho reflecteixen tot. A gener es fa 
prompte de nit i no podíem desaprofitar l’ocasió de fotografiar 
la posta a l’albufera. Vaja fotos férem i només era el primer 
dia! Encara estava previst tornar al centre de València a fer-ne 
de nocturnes. Però això no, un altre dia, que estàvem molt 
cansats i morts de fred.

MOLTA FOTOGRAFIA: 
 UN GRUP DE FOTOGRAFÍA A LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
 per Salva Benlloch
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El 4 de febrer ens tornàrem a veure, però per a sopar al 
local, veure les fotografies i, amb l’ajuda del projector i un 
ordinador, Toni ens va donar les primeres nocions sobre 
l’art del tractament de la imatge. Aquest començament tan 
satisfactori ens va donar la fórmula: programar una eixida 
per a fer un determinat tipus de fotografies i després quedar 
al local per a veure-les i tractar-les. Després vindrien tres 
jornades de fotografia nocturna, dos a València i una al saler, 
sota les estrelles i una altra jornada espectacular, en la qual 
omplírem de gent un vaixell de l’albufera i vam ser testimonis 
d’una cursa de Vela Llatina.

Vull aprofitar l’ocasió per donar les gràcies a Toni Maicas 
per la seua dedicació, sense la qual no seria possible aquesta 
aventura. Qualsevol dels que integrem el Grup de Fotografia 
de la l’Horta, com ens agrada també dir-nos, coincidirà a dir-
vos com es sent d’agraït.

A hores d’ara, quan escric aquest article, estem preparant 
una exposició amb fotografies representatives de les nostres 
eixides. La inauguració serà el dia 11 de novembre. Ens 
agradarà  veure-vos per allí. Contarem allí totes aquestes 
coses amb anècdotes i més detalls. Esperem que siga del 
vostre gust i que anime a molta gent a participar de la nostra 
activitat. L’única cosa que demanem a les persones que 
s’incorporen és que ómpliguen el full de sol·licitud per a fer-se 
socis (si no ho són encara).

Volem donar les gràcies a la Unió Musical l’Horta, per haver-
nos acollit, per oferir-nos totes les facilitats perquè ens 
puguem reunir, de comunicació, etc., perquè ens estigué 
ajudant tant en els nostres primers passos i finalment, que 
puguem ser una realitat.

Les Jornades de Fotografia de Novembre esdevindran 
durant tres divendres de novembre seguits: l’onze, el divuit i el 
vint-i-cinc.

L’onze farem la inauguració de l’exposició, tal i com vos he 
contat dalt, que prepara el Grup de Fotografia l’Horta.

El divuit preparem una pel·lícula relacionada amb la fotografia, 
concretament projectarem BLOW UP de Miguelangelo 
Antonioni, de 1966 inspirat en un relat de Julio Cortazar “Las  
barbas del diablo”, música de Herbie Hancock i fotografia de 
Carlo di Palma.

El vint-i-cinc sabrem qui ha guanyat el premi de fotografia 
José Gea II Edició, al que la Unió Musical l’Horta vos va 
convocar des del passat 17 d’octubre, les bases del qual 
figuren en la seua pàgina web. Hi ha un premi de 100 euros a 
la millor fotografia que patrocinen els següents comerços del 
barri: Modas Juan Pardo, Verdulería y Frutería Meli, la tenda 
d’animals Mordiskitos, el Bar Restaurant Sento’s i l’Óptica 
Hernández.

MOLTA FOTOGRAFIA: 
 UN GRUP DE FOTOGRAFÍA A LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
 per Salva Benlloch

GRUP DE
FOTOGRAFIA
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BARRI SANT MARCEL·LÍ: 35 ANYS DE FESTES POPULARS 
per Josep Francesc Blai Duart

U
n any més, i en van 35, hem gaudit d’unes Festes 
Populars excel·lents. Vaja per davant l’enhorabona 
a la Comissió Organitzadora. Malgrat totes les 
dificultats, han sigut capaços de mantindre un 
fum d’actes distribuïts en set dies de festa. Si 

els ajuntàrem en un continu seria ¡una setmana completa 
de Festes Populars! Com en qualsevol poble. I d’això tracta 
la meua crònica/reflexió, de les dificultats sense fonament. 
Dels actes ja se’n parla en altres articles d’esta revista, i també 
teniu suficient informació, i de la bona, en el magnífic “llibret 
de festes” (si no el teniu, compreu-lo al local de l’Associació de 
Veïnes i Veïns del barri).

¿AJUNTAMENT, PER A QUÈ?

Si fórem un poble, com a mínim tindríem els tres dies de festa 
local, que sumats al cap de setmana ens dóna un resultat 
de cinc dies de festa popular. Però no som un poble. Som 
un barri de la ciutat de València. I les nostres “festes locals” 
són les Falles. I ben orgullosos que n’estem. Però València és 
molt gran i està formada per molts barris, molts d’ells amb 
una forta identitat i amb una població amb un alt sentit de 
pertinença. ¿Per què l’Ajuntament, institució que representa 
a tota la població de la ciutat, no pot ajudar, col·laborar, 
potenciar... les Festes Populars dels barris? Ja sabem que no és 
el mateix viure a una poble amb un Ajuntament proper, que a 
un barri perifèric de la ciutat. Però el pitjor no és no recolzar 
les festes dels barri. No. El pitjor és posar entrebancs, fer-ho 
difícil, llevar-se responsabilitats... Aleshores surt la pregunta: 
Ajuntament, per a què? Ajuntament per a què, era la frase 
repetida durant les festes populars cada vesprada, cada nit a 
cada activitat on es notava fortament l’absència d’allò més 
bàsic: la neteja, les senyals de trànsit, les tanques, o siga, els 
serveis municipals que paguem entre tots i totes i només 
gaudixen uns pocs, segons qui sigues i segons on visques, i 
segons quines festes faces. Des d’ací reivindiquem que volem 
serveis municipals per a tots i Festes Populars amb dignitat. 
I us fem arribar el manifest que vàries associacions de veïns 
han lliurat a l’Ajuntament i que la UMH, com a entitat membre 
de la Comissió de Festes Populars, recolza.

LA UMH I LES FESTES POPULARS

Pel que a la Unió respecta, podem estar satisfets i contents. La 
presència de la UMH a les Festes Populars s’ha incrementat. 
I és que la Unió davant l’adversitat es creix. Sempre ho hem 
fet així. Que l’Ajuntament diu que no hi ha ni un euro per a 
Festes Populars, ni cap facilitat de permisos i infraestructures... 
Doncs ahí està la UMH, fent costat a la AVV en la Comissió de 
Festes. 35 anys de Festes Populars. I la presència de la Unió 
torna a ser important. Enguany hem obert les Festes amb 
música de banda: una cercavila el dijous 15 i un concert de la 
Banda Juvenil divendres 16, i les hem tancat amb una tanda 
de concerts: dissabte 24, Festival de Bandes i diumenge 25, 
concert de l’Orquestra de Cambra. I traca fi de festes.

Cal agrair des d’aquestes pàgines l’esforç que fan tots 
els músics preparant eixos concerts en unes dates prou 
complicades: inici de curs i enmig de les pròpies Festes 
Populars.

Cercavila del Convit i Pilota Valenciana (dreta)
Fotos: Lluis Vallés
La Unió Musical l’Horta en diferents moments de les festes 
populars (baix). Fotos: Tomás Sánchez
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BARRI SANT MARCEL·LÍ: 35 ANYS DE FESTES POPULARS 
per Josep Francesc Blai Duart

BARRI

EL VII CICLE CULTURAL AL VOLTANT DE LA DOLÇAINA

L’any 2007, l’Associació de Veïnes i Veïns i la Unió Musical 
l’Horta, ens incorporàvem com a entitats organitzadores 
al Cicle. Encara que ja tenia una participació activa, és a 
partir de l’any 2010 que també s’integra la Muixeranga de 
València en la Comissió de Festes i en el Cicle com a entitat 
organitzadora. Molts bons resultats ens ha donat aquests anys 
la col·laboració amb tot un munt d’entitats que també tenen 
per finalitat enriquir les festes populars amb la seua música 
(dolçaina i tabal) i amb les seues propostes i iniciatives.

Enguany, el programa de les Festes Populars contemplava sis 
actes del Cicle: tallers de cabets i muixerangues, cercaviles, 
trobada de torres humanes, concert de música en valencià i 
concert de banda. I tot açò, i amb aquestes paraules tanquem 
el cercle, sense cap subvenció institucional. Tot gràcies a la 
col·laboració desinteressada i a la complicitat de les colles 
i grups que han participat. I en especial, a la faena de la 
Comissió de Festes Populars.

Si fórem un poble... Durant els dies i les nits de festes, ja 
tornava a sentir-se aquell crit de lluita que déiem en joventut: 
Sant Marcel·lí, califat independent!!
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Les associacions de veïns de València que 
organitzem festes populars als barris i en 
concret les dels barris de Sant Marcel·lí, 
Senabre, Patraix, la Creu Coberta, Favara, 
etc.

MANIFESTEM:

ANTECEDENTS

Que les associacions veïnals tenen com a 
objectiu la millora dels barris, tant pel que 
fa a les infraestructures i serveis públics, 
com a millorar la relació social del veïnat 
i promoure un teixit social on es potencie 
la convivència.

Que les festes populars que organitzem 
no s’han de considerar com una activitat 
privada de cada associació sinó com una 
activitat de caràcter socialitzador perquè 
es fan de portes cap a fora, en el carrer i 
estan obertes a qualsevol persona que hi 
vullga participar.

Que les festes populars són diferents 
en cada barri amb activitats musicals, 
culturals, esportives, tradicionals, etc., però 
compartixen un element fonamental que 
és la convivència veïnal en el carrer fent 
activitats lúdiques, culturals i històriques. 
Esta convivència és un bé públic que 
l’Ajuntament hauria de potenciar.

FETS QUE DENUNCIEM:

Les associacions veïnals que organitzem 
festes populars estem patint des de fa 
uns anys cada vegada més dificultats per 
tal d’aconseguir els permisos municipals. 
El canvi de regidoria de Festes i Cultura 
Popular a Descentralització, demores en la 
resolució dels permisos, moltes exigències 
que han d’assumir les associacions veïnals 
amb escassos recursos.

La subvenció que rebem de la Junta de 
Districte per a les festes populars és de 
la mateixa quantia que la que reben la 
resta d’entitats que no organitzen estes 
festes populars. Pesem que esta situació 
és totalment injusta.

Els serveis que anteriorment oferia 
l’Ajuntament a les festes populars, ara 
van a càrrec de les associacions veïnals 
organitzadores, com ara la neteja dels 
carrers, les tanques i senyals de transit 
per a fer els talls de carrer, entaulats, 
contenidors de fem extres, vàters químics, 
seguretat...

A diferència d’altres entitats les 
associacions veïnals no tenim activitats 
subvencionades per l’Ajuntament, com 
per exemple actuacions de les bandes de 
música de la ciutat.

REIVINDIQUEM:

El recolzament municipal per a poder 
continuar fent festes populars als barris 
de València i així mantindre una tradició 
perquè són festes consolidades als barris 
on se celebren, amb més de trenta anys 
en alguns. Per tant que les festes populars 
dels barris siguen considerades com a 
festes tradicionals per l’Ajuntament i 
que done el seu suport com a festes de 
la ciutat.

Que l’Ajuntament centralitze els permisos 
de festes populars en la regidoria que 
considere per a que tot s’agilitze en la 
seua tramitació.

Que l’Ajuntament oferisca a les 
associacions veïnals que organitzen 
festes populars poder utilitzar serveis 
municipals com tanques, panells de reixa, 
senyals de transit, vàters químics, neteja 
dels carrers, seguretat en la via pública, 
etc.

Que l’Ajuntament convoque subvencions 
per a activitats dins de festes populars als 
barris en relació amb les activitats que es 
realitzen i a més a més oferisca activitats 
subvencionades.

València, 15 de setembre del 2011

MANIFEST A FAVOR DE LES FESTES POPULARS I 
TRADICIONALS ALS BARRIS DE VALÈNCIA
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Dos grups amb futur, als que no perdrem de vista, i 
procurarem disfrutar amb les seues actuacions sempre que 
ens siga possible. Els recomanem.

ELS GRUPS BARRAQUES SUBSISTEMA I 
 ROCKROACHES A LES FESTES
 per María Montes Payá

L
’Inspèktor (Héctor Galán Benito), i ElTom 
(Tomás Sánchez Montes), són els components 
del grup de reggae/ragga i hip-hop BARRAQUES 
SUDSISTEMA que va actuar a la Nit de Hip-Hop 
de les Festes Populars del Barri de Sant Marcel·lí. 

Són ben coneguts al barri i a la Unió ja que formen part de la 
banda de la UMH des de molt jovenets. Aquest bagatge fa que 
experimenten en qualsevol tipus de música amb resultats molt 
atractius. Junts, amb altres músics, van crear el grup de rock 
Conflikto Urbano. Ara, expressen les seues idees en cançons 
composades per ells en aquest nou grup. Interpretaren, entre 
altres dels seus temes, cançons amb molt de ganxo, com, “Hui 
és el moment”, “Aixeca el cap”, “Somni Caribeny” o “Road to 
Senabre”. Amb la força expressiva i l’entusiasme de la seua 
actuació divertiren el públic i feren ballar als joves amb moltes 
ganes. Tenen una primera maqueta autoeditada, que es pot 

escoltar a  http://www.megaupload.com/?d=AJ8KKU6D, i 
actualment estan gravant la segona maqueta.

Amb semblant entusiasme i ímpetu, actuaren a la Nit de 
Música en Valencià, Música al Ras, el grup de Hard Rock,  
ROCKROACHES, composat per músics molt jóvens, que 
toquen, també, a la banda de la UMH. Aquest grup, nascut 
al 2008, el formen Àlex Ibáñez (cantant/guitarra), Adri 
Bonilla (guitarra), Jordi Panayiotopoullos (baix), Ferran 
Quiles (guitarra) i Robert Aldomar (bateria). Admiradors 
de grups tan grans com AC/DC, Iron Maiden, Metallica…,  
aquests xavals són, ells mateixos,  músics “tot terreny”, com 
demostraren a l’actuació de les Festes: tots canten, tots 
toquen, tots fan espectacle. Van fer-nos passar una molt 
bona nit rockera. Tenen un single editat i poden seguir-los a     
http://therockroaches.blogspot.com

BARRI

Barraques Sudsistema (esquerra) i 
The Rockroaches (esquerra)
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LA MÚSICA DE LES ESTRELES
per Pascual Pont

D
urant el seu conflicte amb la Inquisició per la 
qüestió de si era el Sol qui girava al voltant 
de la Terra o era esta la que girava entorn del 
Sol, Galileu va expressar la seua convicció que 
la filosofia està escrita en este llibre grandiós: 

l’univers... escrit en el llenguatge de les matemàtiques, 
i els seus caràcters són triangles, cercles i altres figures 
geomètriques. Però quines figures triar i com relacionar-les 
entre si? La resposta era: aquelles en què es pogueren ordenar, 
de la manera més senzilla, totes les dades obtingudes en les 
observacions. 

Des dels temps prehistòrics el ser humà va observar els 
moviments dels astres i va aconseguir establir els seus cicles 
amb gran precisió, la qual cosa els va permetre preveure els 
eclipsis i quan els rajos del Sol entrarien per un determinat 
badall i paririen un determinat punt, com s’ha pogut 
comprovar any rere any en les pedres de Stonehenge. El cercle 
va ser la figura triada per tots per a representar eixos cicles, 
però calia ordenar els cercles del Sol, de Mart, de Venus.. per 
a aconseguir un conjunt sincronitzat. Els sistemes geocèntrics 
de Ptolemeu i de Tycho Brahe eren molt complexos i no 

aconseguien quadrar totes les observacions. Els heliocèntrics 
d’Aristarc i Copèrnic eren més senzills i molt més exactes, 
però continuaven presentant unes diferències entre el model 
establit i els resultats de les observacions.

Kepler es va esforçar per superar eixes diferències i per 
a això va col·locar, entre la geometria i l’astronomia, a la 
música i a les ensenyances pitagòriques i platòniques sobre 
l’harmonia. Va desenrotllar una teoria coneguda com “la 
música o l’harmonia de les esferes celestes” basada en una 
suposada relació directa entre el nombre de planetes llavors 
coneguts i el de poliedres perfectes, en la que estos definien 
una sèrie d’esferes niades successivament unes en l’interior 
d’altres. Però no va aconseguir ajustar en ella les dades cada 
vegada més precises obtingudes per Tycho Brahe pel que va 
abandonar la rígida igualtat del cercle i va provar amb l’oval 
que podia considerar-se com la síntesi de dos cercles, però va 
fracassar fins al punt que va arribar a dir que “només em va 
quedar una carreta de fem”.

Però Kepler era un home de profunda fe, convençut que Déu 
ha creat un món de bellesa i harmonia que exigix elevar-se 
espiritualment per a comprendre-ho, per la qual cosa va 

Pascual Pont en un acte de la Unió Musical l’Horta
Foto: Tomás Sánchez
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iniciar un nou estudi canviant d’hipòtesi, suposant que les 
òrbites foren el·líptiques. Prompte va començar a descobrir 
que les dades concordaven plenament, i va avançar il·lusionat 
i estremit cap a una comprensió global unitària i senzilla 
que li va portar a exclamar: “Em sent arrabassat i posseït 
per un entusiasme inefable davant de l’espectacle diví de les 
harmonies celests”. En 1609 “després de díhuit mesos des que 
ratllara la primera llum, lluïra sencera fa tres...” publica les tres 
lleis que definixen el moviment dels astres. L’exactitud que 
oferia el seu model cosmològic va obligar tots els astrònoms 
i amb ells, a tot el món, a reconéixer el nou paradigma. Però 
molt pocs van arribar a degustar la meravellosa simfonia que 
feia que Kepler quasi levitase extasiat, a pesar que ell també 
patia les penúries econòmiques i els enfrontaments religiosos 
que sacsaven Europa i que van desembocar en l’espantosa 
Guerra dels Trenta Anys. 

Kepler va ser continuat per dos vies molt distintes. La 
de Newton, amb el seu paradigma del rellotge mecànic, 
cartesià, monòton i determinista i la de Leibniz amb la 
seua harmonia preestablida, que no s’oposa a la Llei de la 
Gravitació Universal, sinó que la plena de musicalitat, a 

l’entendre esta com un bestreta i una prova de la meravellosa 
concordança de la naturalesa. El problema és que el ser 
humà, cegat per una egolatria narcisista, ha basat la seua 
ànsia d’infinit en un impossible creixement econòmic 
continuat, en compte de reconéixer que la Terra és limitada 
en recursos manufacturables, però il·limitada en saviesa. 
Saber escoltar a la naturalesa és condició indispensable 
per a comprendre la nostra gènesi i les nostres immenses 
i inesgotables possibilitats. La música ens prepara per a 
això i, en especial, la música executada comunitàriament, 
perquè en ella s’harmonitzen la responsabilitat individual i la 
sinergia col·lectiva. Una harmonització de què saben molt els 
ens que ens han precedit evolutivament, en un procés que 
estem cridats a continuar perquè la Terra abaste el màxim de 
potencial plenitud, i amb ella, tots quants la conformem.

CULTURA
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Vora el barranc dels Algadins
hi ha uns tarongers de tan dolç flaire,
que per a omplir d’aroma l’aire,
no té lo món millors jardins.
Allí hi ha un mas, i el mas té dins
volguts records de ma infantesa;
per ells jo tinc l’anima presa
vora el barranc dels Algadins.

Vora el barranc dels Algadins
s’alcen al cel quatre palmeres;
lo vent, batent ales lleugeres,
mou son plomall i els seus troncs fins.
En ells, milers de teuladins
fan un soroll que el cor encisa.
Qui oir pogués sa xiscladissa,
vora el barranc dels Algadins!

Vora el barranc dels Algadins
l’aigua corrent los camps anega;
en sos espills lo sol llampega,
I trau l’arròs verdosos brins.
Sona el tic-tac en los molins:
i, al caure el sol, caçadors destres
a joca van d’ànecs silvestres,
vora el barranc dels Algadins

Vora el barranc dels Algadins
mourà demà les palmeres l’aire;
li donaran los horts son flaire,
i sa cantúria els reuladins.
Lo más demà guardarà dins
dolços records i imatges belles;
jo no podré gojar ja d’elles
vora el barranc dels Algadins!

TEODOR LLORENTE OLIVARES
 per Josep Francesc Blai Duart

D
e Teodor Llorente Olivares, 
com de la majoria dels 
nostres prohoms, què en 
sabem? Més bé res o poca 
cosa. Com han estat i 

encara estan d’amagats per al poble en 
general. És que els valencians no serem 
un poble agraït? O són uns altres els 
motius que fan que la nostra història i 
cultura s’oblide, es dissipe, o s’evapore 
per a ofrenar noves glòries a Espanya?

Llorente nasqué el 7 de gener de 1836 
al carrer de Serrans de València i morí 
el 2 de juliol de 1911. De la seua vida, 
potser hui alguna dada ens sorprendrà. 
En destacaré tres, mirant de relacionar-
les amb el temps actual.

En 1866 fou el fundador del diari Las 
Provincias, que no era el que és, ni 
menys encara el que fou no fa massa 

temps. Hi ha hui algun diari clarament 
valencià? Potser s’hauria de dir The 
Community, o de Country’s New?

Participà de manera molt activa en els 
Jocs Florals de Barcelona i València. 
I va participar en el Primer Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana 
(Barcelona, 1906). On s’ha vist això? És 
possible que a principis del segle XX hi 
hagués més cultura que ara? O n’és un 
altre el problema?

Era membre del Partit Conservador: 
diputat, senador, cap provincial. El País 
Valencià serà d’esquerres o no serà. 
Doncs, no hi és. És possible que la dreta 
d’ara siga més cerril i més tancada?

Deixem les preguntes i acabem aquesta 
pàgina amb un poema de Llorente que 
pertany a l’obra Nou llibret de versos 
(1909)

CULTURA

VORA EL BARRANC DELS ALGADINS
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CENTENARI DE MANUEL SANCHIS 
 GUARNER
 per Josep Daniel Climent

M
anuel Sanchis Guarner va nàixer el 9 de 
setembre de 1911 a la ciutat de València, on 
també va morir el 16 de desembre de 1981. 
La seua va ser una vida marcada per un gran 
interés per la llengua i cultura dels valencians. 

Va estudiar dret i filosofia i lletres, secció d’història, però 
diverses circumstàncies el portaren a Madrid, als anys trenta, 
per estudiar i treballar sota el mestratge de Ramon Menéndez 
Pidal i T. Navarro Tomás, dos dels millors lingüistes del 
moment. Fou allí on conegué també Francesc de B. Moll, que 
es convertirà en un gran amic, i junts recorreran la major part 
del territori catalanoparlant realitzant nombroses enquestes 
lingüístiques per a l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica.

Quan va esclatar la Guerra Civil de 1936 es va incorporar, 
com a voluntari, a les milícies de la FETE, i en poc de temps 
va adquirir el grau de capità. La seua participació activa en 
defensa de la República el van portar a ser comdemnat a 
20 anys de presó, tot i que tres anys després es beneficià 
d’un indult general i fou alliberat. Quan va eixir, va acceptar 
l’oferiment del seu amic Francesc de B. Moll de col·laborar 
en l’elaboració del Diccionari Català-Valencià-Balear. El 1959 
va retornar a la sempre enyorada ciutat de València per tal 
d’impartir classes de francés a l’Institut Sant Vicent Ferrer, i 
a partir de 1977 s’incorpora com a professor de Lingüística 
Valenciana a Universitat de València.

Sanchis Guarner és autor d’una llarga llista d’obres que 
engloba una gran diversitat i vastedat de temes amb una 
característica comuna, l’interés per les qüestions valencianes. 
Així, va ser autor d’importants estudis de caràcter filològic 
i lingüístic, entre els quals destacarem La llengua dels 
valencians o la Gramàtica; de caràcter històric, com La Ciutat 
de València, l’estudi global més interessant escrit sobre el 
nostre cap i casal; de literatura, com La Renaixença al País 
Valencià, o sobre etnologia i folklore on recollia, comentava i 
estudiava milers de refranys, locucions populars, malnoms o 
proverbis propis de les terres valencianes. 

Finalment, també hem de referir-nos a la dimensió cívica de la 
seua obra i a la enorme influència que la seua tasca lingüística 
i historiogràfica ha exercit sobre gran part dels actuals 
estudiosos de la llengua, la literatura i la història valencianes. 
En l’actualitat, en el centenari del seu naixement, la figura de 
Manuel Sanchis Guarner se’ns apareix engrandida per la 

consolidació de molts dels seus projectes i l’encert de moltes 
de les seues iniciatives. Tant és així que podem dir, sense por a 
equivocar-nos, que amb l’obra de Sanchis Guarner, producte 
de l’estima que tenia per la seua terra i la seua llengua, 
els valencians també hem aprés a augmentar la nostra 
autoestima i a encetar un camí que, afortunadament, no té 
marxa enrere i que, a la llarga, ha de conduir necessàriament a 
la recuperació de la nostra personalitat com a poble. 

I és per tot això que des de la Unió Musical l’Horta de 
Sant Marcel·lí, i especialment des de la seua revista, volem 
homenatjar Manuel Sanchis Guarner i tot el que ell representa 
en l’any del seu centenari, perquè la seua figura suposa per als 
valencians una mirada cap al futur, un futur com ell sempre 
havia imaginat, amb unes institucions autònomes plenes 
de vigor i fortalesa, i amb una llengua que camina potent 
per les escoles de pobles i ciutats valencianes, com a millor 
garantia de la seua continuïtat, i que ha de constituir un dels 
basaments fonamentals en la nostra projecció al llarg del 
segle XXI. 

CULTURA
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III TROBADA DE TORRES HUMANES
per Antoni Alminyana, mestre de la Muixeranga de València

L
’estiu comença a donar alguns indicis d’anar 
acabant. Les vesprades s’acurten, s’escapa alguna 
gota d’aigua del cel, la vida a la ciutat, al barri, va 
mostrant a poc a poc les rutines que ingènuament 
esperàvem trencar amb les vacances. Arriba el 

tercer cap de setmana de setembre, i una colla de gent de 
Sant Marcel·lí s’afanya amb els preparatius; d’altres, des del 
barri i des d’altres barris, de València, de Silla, de Cullera, de 
Torrent, de Xirivella o Burjassot, i encara me’n deixe algun, 
segur, també experimentem expectació. La festa popular 
bull i el divendres i dissabte dues cites ens atrauen. Primer, 
divendres, un taller a la plaça, per animar el veïnat que ignora 
els detalls del com es fa, i veu que això que altres anys ha vist 
no ix perquè sí, que hi ha un treball, una predisposició i una 
disposició particular dels artistes que fan reviure la tradició un 
any i un altre. Som els muixeranguers de València, que volem 
lluir allò que sabem fer, el dia gros, el dissabte 17 de Setembre 
de 2011, i ajudar, i també acceptar la seua ajuda, igual de 
necessària i vàlida, els nostres convidats, la Muixeranga de 
Cullera.

Sí, amics i amigues músics i voluntaris dels dos sexes i de 
totes les edats que s’hi volen acostar, per primera vegada o 
com en el meu cas després de més de mil, gaudim plegats de 
la tercera edició de la Trobada de Torres Humanes. Una fita 
molt important per a nosaltres, per tercera vegada, organitzar 
la vinguda de grups visitants, i donar-los acollida i un ambient 
festiu que sense la Unió Musical l’Horta, junt amb l’Associació 
de Veïnes i Veïns, i les entitats que des de fa anys promouen 
el Cicle al Voltant de la Dolçaina i el Tabal no seria possible, 
un esforç col·lectiu al qual nosaltres aportem la nostra força, 
equilibri, valor, seny i germanor per arrodonir-lo, i que agraïm 
enormement.

La crònica dels fets podria començar molt abans, els 
precedents, els preparatius, la programació – i el seu laboriós 
finançament-, l’oferta a diverses colles, el sí de Cullera... Però 
anem a la part més pública. Divendres 16, quedem la colla a la 
plaça de Sant Marcel·lí, per oferir al veïnat un taller que de pas 
ens serveix d’assaig general, de com es muntaran les figures, 
en especial les de més dificultat.

Dissabte, traiem els uniformes, camisa i pantaló blanc, faixa 
negra, i anem per faena.

Ens trobem al Col·legi Públic Sara Fernández, ens vestim per 
a l’ocasió i rebem, una part de les colles de dolçainers i la 
Muixeranga de Cullera. Els dolçainers ja han vingut altres 
anys, la gent de Cullera s’estrenen al barri. Ells van fer la 
primera actuació en públic al seu poble, en la baixada de la 
Mare de Déu del Castell, divendres de la setmana de Pasqua, i 
repetiren l’emblemàtic dia de Sant Vicent Ferrer. Una primera 
eixida del poble, els va dur a la Processó de la Mare de Déu 
de Sales, a Sueca, el 8 de setembre. I poc més d’una setmana 
després, a Sant Marcel·lí, tot botant el límit comarcal, enmig 
d’una apretada agenda que els duria dissabte següent a 
Gandia i el 9 d’Octubre a Sueca novament.

Després de presentar-vos la Muixeranga de Cullera, tornem 
amb la Trobada: ens apleguem tots, dolçainers i tabaleters 
i muixeranguers, davant l’Associació de Veïns, i iniciem la 
cercavila, amb diverses parades, per a fer algunes figures més 
senzilles, com l’encontre, la sénia, el guionet, el retaule, junt 
amb les que feren els companys cullerencs, alcoianets, peu de 
torreta, i com a novetat, un pilar de tres alçat des de baix, fins 
que férem l’entrada a la plaça, on el públic va tindre ocasió de 
quasi tocar-nos de tan prop com estaven. 

L’entrada que férem a la plaça requereix una breu explicació. 
És la part de la muixeranga d’Algemesí anomenada “l’Enterro”. 
La vam assajar expressament per a l’ocasió, tant nosaltres 
com els músics, perquè la melodia és la mateixa que conserva 
Algemesí. Representa un homenatge dels muixeranguers als 
companys difunts. La Muixeranga de València retia, ret, 
així, homenatge a Vicent Fandos Cortés, que ens va deixar 
a principi d’aquest any, i l’ocasió, immillorable, la nostra 
actuació al seu barri de tota la vida, a prop dels seus familiars, 
amics i veïns.

Dins ja de la plaça, com que el temps se’ns venia damunt, 
dues rondes: la Font nostra, al costat de l’homònima que hi 
ha allà tot l’any; Cullera amb una desplegada de tres, o peu 
de desplegada, per a mostrar la tècnica; una Sénia, figura 
en moviment també, en aquest cas caminant, de València; 
la primera figura de quatre de Cullera, la torreta sense 
desplegar, per a mostrar quin és el poder de la col·laboració. 
Havíem posat el llistó alt: ara calia estrenar a València la 
nostra desplegada, aquesta sencera. I així ho férem, i ho féreu 
també vosaltres, en una mesura o altra. I per concloure, la 
figura que més assaig demana, on s’ha de cercar el màxim 
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equilibri, el pilar de quatre, executat per la Muixeranga de 
València, sí, però no sola. Des d’ací el més sincer agraïment 
a totes les persones que es van acostar a fer pinya, a donar 
una seguretat única i imprescinible als i les que pujaren, i 
una força suplementària a la base per als desplaçaments que 
fa el pes mentre es basteix i es desmunta. Entre totes i tots 
vàrem fer possible una vetlada irrepetible basada en tradicions 
nostres que vénen de lluny en el temps, posades en escena 
amb les característiques socials de la València d’aquest segle 
XXI. Ens quedarà sempre el record de les emocions viscudes, 
que podem intentar explicar però el millor és experimentar-les 
en primera persona.

MUIXERANGA 
DE VALÈNCIA

La Muixeranga de València fent un pilar de quatre i “l’Enterro” (dreta)
La Muixeranga de Cullera (baix)
Fotos: Arxiu Muixeranga de València
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NOTICIES    MUSICALS.42BARRI

E
l moviment 15M en el nostre barri sorgix com en 
altres llocs com una expressió quasi espontània de 
dir: fins ací hem arribat!, caldrà fer alguna cosa!,no 
podem permetre que ens roben el futur!. 

Les primeres assemblees testifiquen que sense 
apenes organització la participació és nombrosa i permet 
la formació de comissions de treball com la d’integració o 
la d’educació.  La manifestació del 19J culmina este procés 
amb el brillant èxit de convocatòria que va obtindre, que 
va recordar les grans manifestacions de la nostra ciutat per 
la democràcia i la llibertat. Cal destacar des del principi la 
participació i l’oferiment constant per part de l’AA.VV de Sant 
Marcel·lí, sempre hem rebut el seu suport i el seu calor.

Transcorregut l’estiu amb iniciatives i accions diverses que 
mantenen viu eixe esperit inicial, a la volta veiem que molts 
ja s’han baixat, que la rutina o les circumstàncies personals 
comencen a minvar el nombre d’assistents.

Des de les primeres assemblees es va dir que esta, per 
l’ambiciós de les metes a aconseguir, era una carrera de fons 
i com a tal calia prendre-se-la. De manera que continuem les 
accions participatives com “el sopar  d’integració” que vinculat 
a les Festes de Sant Marcel·lí va ser una molt agradable 
experiència de comunicació i coneixement personal.

Fa poc, el 15 d’ Octubre, es va fer patent que el vent ja es un  
huracà d’ esperanza global.

Les assemblees continuen tenint lloc tots els dijous a les 20 
hores i alternativament es fan en la Plaça de Sant Marcel·lí 
i en la Plaça de Segòvia, les seues metes com en un principi, 
són la regeneració democràtica, la solidaritat, la justícia i la 
llibertat i en eixe camí estarem perquè som inassequibles al 
desànim i a la desesperança. 

Un altre món millor, és possible!

EL 15M EN SANT MARCEL·LÍ
per Assemblea 15M Sant Marcel·lí

Fotos: Tomás Sánchez
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29per Joan i Àngels

SUPER-SUDOKU MUSICAL

Posa una nota en cadascun dels quadrats buits, tenint en compte 
que les set notes (do, re, mi, fa, sol, la, si) han d’aparèixer sense 
repetir-se per columna, per cada fila i a cada zona delimitada 
per vores. Només hi ha una solució! Les notes dels quadrats amb 
ombra, llegides d’esquerra a dreta i de dalt a baix, sonaran com els 
primers compassos de la cançó: “Aniversari feliç”.

Sol·lucions al Piccolo Divertimento 28. Jeroglifics: 1.Quina actuació va fer la UML’H al Palau de la Música de Valencia? CERT-AMEN (Certamen); 2. Quin instrument 
toques? ACORD-IÓ (Acordió). Qui l’encerta l’endevina! (Barbes i música): “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” de Stephen Sondheim; “Il barbiere di 
Siviglia” de Gioachino Rossini; “El barberillo de Lavapiés” de Francisco Asenjo Barbieri; “La filla del Rei Barbut” de Matilde Salvador.

ANÈCDOTES MUSICALS

En 1839, un jove alemany, poeta i músic, intentava fer-se camí 
a França. Va arribar a París amb una carta de recomanació per a 
ser llegida pel músic Meyerbeer (Berlin 1791- París 1864). Este 
li va donar altra carta de recomanació per al director d’òpera 
Léon Piller, però li la donà tancada. Allò no pareixia massa 
elegant! La carta deia:”Benvolgut amic: Desfes-te quan pugues 
d’este inutil”. 

Sabeu qui era aquest “inútil”? El gran Richard Wagner (Leipzig 
1813- Venecia 1883) autor entre altres de L’ holandés errant i 
Tannhäuser. 

CINC ACUDITS RÀPIDS (ningú digué que bons!)

Quin és el gènere musical que més agrada als cirurgians? 
L’ÒPERA 

Quin és el conjunt de cambra que sempre toca brut? 
El NONET 

Quin és l’instrument que mai no es quedarà a l’atur? 
El “CONTRABAJO” 

Quina és la diferència entre Déu i un director? 
Déu sap que ell no és director 

Cognom del compositor que sempre s’equivocava? 
FALLA 

Busca les set diferències! 

Sabries trobar 7 diferències 
amb els següents dibuixos?

    RE DO LA 

   SI MI FA SOL 

MI LA   FA RE  

LA  SI RE DO MI  

SOL  RE FA LA  DO 

  FA DO   MI 

FA  MI  SI  RE 

 

   



TEMPS ERA TEMPS

E
sta foto va ser presa al tradicional Concert de Nadal de la Banda, que a males penes encara cabia a l’escenari del Saló 
Parroquial, el divendres 28 de desembre de 1997, i correspon a la primera actuació de la Coral l’Horta (en aquell moment 
encara sense nom). Van interpretar tres obres: Brindis (Mozart), El Cant dels Ocells (popular catalana) i Adeste Fideles. El 

primer assaig de la coral havia sigut poc abans, el 17 de novembre del mateix any, al local que llavors compartia l’Associació de 
Veïns amb la Unió.

per Miguel Hernández i Paco Perales

1. Àngels Rodas Jordá (soprano)
2. Pilar (soprano)
3. Rosa Valiente Ruiz (soprano)
4. Mª Ángeles Rodríguez López (soprano)
5. Mila Leibar Urquía (contralt)
6. Carmen Giménez Costa (contralt)
7. Empar Marco Peñarrocha (contralt)
8. Pepa Alambiaga Zurriaga (contralt)
9. Maica Gómez Verdeguer (contralt)
10. Sento  Marco Peñarrocha (baix)
11. Pascual Collado Fernández (tenor)
12. Jesús Álvaro Sánchez (baix)
13. José Luis Rodrigo Giménez (tenor)
14. Juan Pechuán Poveda (Baix)
15. Ferran Marco Peñarrocha (baix)
16. Alejo Pérez Lamata (director)




