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NOTICIES

EN HIVERN FA FRED,
QUÉ T’ESPERAVES?
per Josep Francesc Blai Duart

D

es de ma casa estant, aparte les cortines i guaite
el carrer erm i solitari. A través els vidres intuïsc
la causa: els rajos de sol que acostume a rebre no
m’arriben, palpe els vidres i ho confirme: fa molt de
fred! Un vent lleuger, diuen que siberià, empeny les
branques dels pocs arbres que el meu camp visual abraça amb
constància, insistent. Algun atrevit creua el carrer a pas lleuger...

Com us deia abans, una revista plena de noms propis. I amb la
certesa que va adreçada a noms propis, els vostres. Perquè aquesta
revista/butlletí es fa per a vosaltres, per a cadascú de vosaltres amb
nom i cognoms, per a TU.

CAGUERÀ DE GOS
D’altres passegen gossos. Duen les mans enguantades i a les
butxaques. No les trauen per res. Al meu carrer sempre s’hi caguen.
S’hi caguen pertot arreu. S’hi caguen per tot el barri. El barri que
m’estime me l’han fet un barri merdós! No es pot caminar per
enlloc. Al carrer del nostre local social, a la mateixa porta, en el
raconet que la porta xicoteta fa en retirar-se cap a dins, trobem
de seguit merda i pixum de gos!! (de gos??) Persones que gossos
teniu, mireu per la salut de tothom, collons!!
PLENA DE NOMS PROPIS, PER A TU
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A pas lleuger també algú travessa el carrer per dir-me: “la revista, ja
la tens!”. Tu també la tens, car em lliges. I la trobaràs plena de noms
propis, en lletra o en imatge, que rengló a rengló, plana a plana
descobriràs i reconeixeràs.
A més de les cròniques, habituals en esta època, dels concerts
de Nadal de totes les seccions de la UMH (encara al pavelló
poliesportiu o descobrint noves esglésies), de les ressenyes dels
APN (A Poqueta Nit, divendres plens de vida i germanor), de les
seccions fixes que no poden faltar (Piccolo divertimento, Temps era
temps...), a més de tot això, trobareu també un parell d’entrevistes:
una, que ja feia temps que volíem realitzar, a Jesús Debón, amic i
col·laborador de la UMH, de la coral especialment, a qui coneixem
de fa temps; i altra, a Gemma Sastre, de recent coneixença però
que ens acompanyarà de prop i per temps des del CCR. Un bon
amic ja de la UMH, Isidre Crespo, bon conversador, amb la seua
ploma ens parla d’un mestre (el mestre Giner) a través de d’un
altre mestre (el mestre Fuster). Pasqual Pont segueix instruintnos amb les seues indagacions; i Juan Carlos ens presenta al
professorat de percussió de l’Escola de Música de la UMH: Juan
Lizaso, Jorge Medina i Irene Sierra.
La llista de noms propis no acaba ací. Ací al costat, en esta
mateixa pàgina, teniu la nòmina dels membres de la Comissió
de Revista que fan les seues seccions habituals, o altres tasques
imprescindibles d’imatge, muntatge i gestió. Cada nom una
persona, un temps donat, un servei prestat, un pont alçat, un cop
de mà... En som un bon grapat! Fixem-nos, gaudim-ne, conteu-ho,
un altre món podem musicar, un nou futur que ja podem albirar.

SUMARI
secció

pàgina

EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A POQUETA NIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GRUP DE FOTOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
UMH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ESCOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCERTS NADAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ACORDIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CORAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ENTREVISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MUIXERANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CULTURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CALAIXERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PICCOLO DIVERTIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
TEMPS ERA TEMPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

EL BUTLLETÍ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
DE SANT MARCEL·LI
IV ÈPOCA
COORDINACIÓ GENERAL:
COMISSIÓ DE REVISTA:

COL·LABORADORS:
REVISIÓ LINGÜÍSTICA:
FOTOGRAFÍA PORTADA:
DISSENY I MAQUETACIÓ:
IMPRESSIÓ:
DIPÒSIT LEGAL:
COL·LABOREN:

J. Francesc Blai
Salva Benlloch · Josep D. Climent · Ximo Estal ·
Antoni Francés · Miguel Hernández ·
Víctor J. López Albuixech · María Montes ·
Ximena Ortega · Paco Perales · Joan Quiles ·
Àngels Rodas · Josep Lluís Rodrigo ·
Tomás Sánchez
Samuel Banyuls · Isidre Crespo ·
Pilar López · Pascual Pont
J. Francesc Blai · Josep D. Climent
Salva Benlloch
Graciagrafica
Grafimar Coop. V
V-3958-1997
Conselleria de Turisme, Cultura i Esport
Acadèmia Valenciana de la Llengua

©UNA PUBLICACIÓ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
Músic Cabanilles, 48B València 46017
www.uniomusicalhorta.com
umlhorta@gmail.com
Les opinios manifestades als articles són responsabilitat dels seus autors.
Exemplar gratuït. Imprés en paper ecològic.
Si tens coses que dir i vols participar a la revista escriu al nostre mail:
noticiesmusicalsumh@gmail.com

M

S

MUSICALS . 43

A POQUETA NIT

“ENTRE AMICS II”
per Salva Benlloch
4.11.2011

J

osé Luis planteja, cada vegada que organitza un
‘Entre Amics’, una vetllada càlida, en la qual ens
ajuntem per a gaudir de la bona companyia i cantar
aquelles cançons que sempre ens han agradat.

Crec que la vida de José Luis no es pot entendre
sense el component de les cançons; de fet, moltes vegades ens
ha contat que ja cantava al costat del seu germà Victor quan
eren xiquets o també que s’ajuntava amb Joan Quiles i Miguelón
quan eren només una mica més joves, a tocar l’harmònica (són
molt bons amb l’harmònica) o bé acompanyava amb la guitarra
la veu d’Àngels i sempre ben envoltat d’amics.
No pot viure sense les cançons i per això quan pogué, va
impulsar el cor de la Unió Musical l’Horta. Ell ja havia tingut
l’oportunitat de viure l’experiència d’haver cantat en altres
conjunts polifònics i gràcies a la seua iniciativa, molts som ara
els qui tenim la sort de cantar en el nostre cor i haver compartit
moltes vivències tremendament gratificants.
José Luis prepara una vetllada íntima, entre amics, però ho fa
tan bé, que la cosa se li’n podia haver anat de les mans i, quasi
com qui no vol la cosa muntà un espectacle fantàstic, bestial i
així ho vam viure tots aquells que tinguérem la sort d’estar allí,
al local, el dia 4 de novembre.

Després, recordàrem a aquella Teresa de Montlor, pujàrem un
arbre de 30 pisos, muntàrem castells en l’aire, traguérem les
violes... no faltà ni Queen! Però ni José Luis ni tota la gent que
va participar al seu costat en l’escenari, no van perdre mai la
calidesa i la intimitat que requereix el fet que, al cap i a la fi, ens
havíem ajuntat sobre tot per estima, per estar entre amics.
Cantaren:
Madre (Silvio Rodríguez). Balada de Cómudus Viscach. (María
Elena Walsh).Homenatge a Teresa. (Ovidi Montllor). Un arbol de
30 pisos. (Adriano Celentano). Azzurro. (Paolo Conte, M.Virano
y Vito Pallavicini). Castillos en el aire. (Alberto Cortez). Es
caprichoso el azar. ( J.M. Serrat). I want your pack (Jakson
5). Crazy little thing called love (Queen). Les violes. W. Geisler.
Círculos viciosos. (Chicho Sánchez Ferlosio/Sabina).
Veus:
Joan Quiles, Àngels Rodas, Carmen López, Juan Pechuán,
Alejo Pérez, Encarna Ojeda, Naira Rodrigo i José Luis
Rodrigo.
Instruments:
Baix elèctric: Carles Rodrigo; Percussió: Miguel Hernández;
Guitarra: José Luis Rodrigo; Guitarra elèctrica: Diego Mir.

Però clar, quina culpa té ell si va a poder gaudir
durant tota la actuació de la companyia de
Miguelón, magnífic a la percu i Carles, el seu
‘xiquet’, tremendament còmode i resolutiu amb el
seu baix? Què podia fer ell si Encarna presentava,
si contava amb Àngels i amb Joan per a cantar, si
ho comentà en la coral i s’afegiren a aquesta festa
Carmen, Joan i Alejo? Què passa si canta Naira i
Diego toca la guitarra?
La cosa se’n podia anar de les mans i haver
quedat en un meravellós espectacle, però José
Luis no va perdre mai el nord i ja des del principi
va marcar la pauta d’allò que devia ser aquella
vetllada amb un preciós homenatge a les mares
que estic segur que, d’una manera o altra, arribà
també a la seua mare que estava allí entre
nosaltres, malgrat la dificultat d’enteniment que
ella pateix.

Un dels moments de l’actuació d’eixa nit amb Carles, Diego, Miguelón, Naira y José Luis.
Foto: Tomás Sánchez
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GRUP DE
FOTOGRAFIA

NOTICIES

LES TRES JORNADES
DEL GRUP DE FOTOGRAFIA
per Salva Benlloch

11.11.2011

25.11.2011

nauguració de l’exposició de fotografia en la
que hem fet una selecció del nostre treball i hem
volgut contar com són i quines han sigut les nostres
eixides, que coses aprenem i quin és el nostre ritme
de treball: Després de les eixides, quedem al local de
la Unió Musical l’Horta per a projectar, estudiar i treballar les
fotografies amb l’ajuda d’editors d’imatges. El grup està liderat
pel professional de la fotografia i veí del nostre Barri, Toni
Maicas. Agraïm, doncs, per un costat a la Unió Musical l’Horta
que puguem fer ús del local per a poder reunir-nos i, per
altra, a Toni, per estar sempre amb nosaltres ensenyant-nos i
transmetent-nos la il·lusió per la fotografia. L’exposició es va
poder veure també el dia 12 i el divendres 18 i 25.

Fallo del Concurs José Gea II Edició. Enguany hem tingut
la sort que participen 16 persones amb 32 obres. Vam tindre
l’honor de comptar com a membres del jurat a Carmen Soler,
Toni Maicas, Martín Forés i Álex Hurtado. El premi va estar
finançat pel Bar Restaurant Sento’s, Mordiskitos, Òptica
Hernández, Verduleria i Fruteria Meli i Modas Juan Pardo,
que també col·laboraren en l’edició anterior; moltíssimes
gràcies pel treball de la gent del Grup de Fotografia, la
participació dels concursants, la presència, valoració i decisió
del jurat i la col·laboració dels comerços del Barri. També a
tota la gent que vingué a gaudir dels tres actes, perquè sense
la seua assistència, aquestes jornades dedicades a la fotografia
tampoc hagueren pogut ser una realitat.

El Grup de Fotografia l’Horta som persones que pertanyem
a la Unió Musical l’Horta, que practiquem la fotografia,
fonamentalment la fotografia digital, un món ample que
val la pena aprofundir, però ho fem no només d’una manera
individual, sinó que ens agrada compartir les nostres
experiències, els nostres coneixements i créixer junts
fomentant la creativitat i l’amistat.

Guanyador:

I
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18.11.2011
Projecció de la pel·lícula relacionada amb la fotografia:
“Blow up”. Aquell dia ja es pogué veure la majoria de
fotografies que es presentaven al II Concurs José Gea.

Germán De La Cruz Manjón, per la seua obra, “Esperant
ploure”.
Finalistes: Pedro Atienza Anaya, per “Resistint al Temps” i
“Terra Indòmita”.
Salvador Fernández Salor, per “Llegó el Progreso”.
Miguel Navarro Máñez, per “Tecnologia Punta”.
Enhorabona a tots.

Jurat, guanyadors del Concurs
José Gea II Edició i membres del
grup de Fotografía.
Foto: Tomás Sánchez
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UMH

DIA DEL SOCI, QUANTS ANYS!
per Josep Francesc Blai Duart

E

l Dia del Soci i el Concert de Nadal de la Banda
eren, des de fa molt de temps, els dos dies de
referència obligats per a la gent de la UMH en
arribar l’hivern. Però aquestes efemèrides tenien
data variable, així que havies d’estar molt atent a
la publicitat per no perdre’t uns moments tan especials.
Però un bon dia, la Junta Directiva tingué una idea de les que
marquen època (ho recorde ben bé, jo hi estava) i decidí posar
data fixa a aquests dos esdeveniments: el Dia del Soci es féu
coincidir amb el dia del sorteig de la loteria, 22 de desembre,
i el Concert de Nadal de la Banda es celebraria cada any el 28
de desembre, dia dels Innocents. Que per què? No li pegues
més voltes. Ja ho férem nosaltres aquell memorable dia. Si li
busques les cusquerelles acabaràs pensant que, per motius de
“relació”, potser haguera hagut de ser a l’inrevés: el Concert
és un premi i ser soci una innocentada... Però deixem-ho estar.
Les coses van com van.
Durant molts anys el Dia del Soci obria la porta a eixa
frenètica activitat del Nadal a la UMH (muntar, assajos,
arreplegà, picadetes, concert, desmuntar...), però poc a poc
anaren incorporant-se noves seccions a la festa nadalenca:
la Coral primer i l’Orquestra després, també la Banda Juvenil i
finalment el Conjunt Instrumental de l’escola. De tal manera
que alguns concerts (Coral i Orquestra) acabaren fent-se
abans del Dia del Soci, per raons de calendari.

El nostre president Miguel
Hernández donant un del
premis del sorteig del Dia del
Soci a l’agraciat. Irene, la mà
innocent de la nit, que donà
els premis.
Foto: Tomás Sánchez

Malgrat que el Dia del Soci ja no és el pòrtic d’entrada al
Nadal, seguix sent un a fita de referència obligada, unes
hores especials, una estona de germanor i un espai de gaudi.
Retrobar-se, reconéixer-se com a sòcies i socis de la UMH,
reafirmar-se en la pertinença i refermar el projecte cultural
que la Unió Musical l’Horta representa, són alguns dels trets
que caracteritzen aquest acte, són la saba que recorre els
lligams que allí s’establixen. I plorar perquè no ens ha tocat
la loteria, també. I riure amb la nostra rifa, més encara. I
finalment, quan amb el riure ample, els plats buits, la mistela
més en el cos que en l’ampolla, les nadales de la Coral
reverberant, les paraules del president ressonant... tanquem la
porta i fem balanç, totes i tots sabem que ser de la Unió és de
les millors coses que ens poden passar. Així que Dia del Soci
per molts anys!
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RECONEIXEMENT ALS NOSTRES PROFESSOR
per Juan Carlos López Luján

S

ón ja 18 els anys que porte en l’Escola de Música de la Unió i nombrosos els companys i companyes que han passat
per ella com a docents, transmetent els coneixements musicals a tots els que seran, són o han sigut músics de la
Unió Musical l’Horta, i també a molts altres que no van arribar a formar part de cap de les nostres seccions però van
adquirir els coneixements musicals en la nostra escola.

Considere que hi ha tres persones que mereixen un reconeixement especial. Com la resta dels nostres professors, ells
han acceptat aportar la seua saviesa musical i els seus fabulosos dots pedagògics a la nostra escola de música i pense que és un
deute pendent fer-los una presentació com correspon, perquè tots els socis i sòcies sapieu un poc més d’ells.

JORGE MEDINA MOLINA
Permaneix a l’Escola de la Unió Musical l’Horta des de 2004.
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Natural de Museros (València), Professor de Percussió pel
Conservatori Superior de Castelló de la mà del gran mestre
Josep Vicent. També en el Conservatori de Castelló va
obtindre un Postgrau en Pedagogia de la Percussió. Jorge
ha realitzat cursos de percussió amb diferents mestres entre
els que cal destacar Francisco Díaz (professor de percussió
en el Conservatori Superior de Tenerife i timbaler solista de
l’Orquestra Simfònica de Tenerife), L.H Stevens (creador de
la tècnica de marimba que porta el seu nom), Graham Jones
(percussionista de la London Simphony), Jaume Esteve
(Timbaler de l’Orquestra de Granada), Javier Guillot (timbaler
de l’Orquestra de València) Ivana Bilic (Marimba Solista,
Croàcia), etc.
Ha sigut percussionista de l’Orquestra Clàssica de València, de
la Banda de la Federació de Bandes de Música de la Comunitat
Valenciana, de l’Orquestra del Conservatori de València,
Orquestra del Conservatori de Castelló i de diferents grups de
percussió. com ara, Tres i Percussió, Per-se-cussió Ensemble i
col·laborant també amb el grup de percussió Amors.
Paral·lelament a la Percussió Clàssica, Percussió ètnica i
música contemporània, ha treballat amb la bateria, instrument
pel qual sent una gran passió, Ha estudiat amb Vicent Roig,
Angel Trampa, Felipe Cucciardi, Pepe Sánchez, Juanjo
Garcerá, Felip Santandreu, Ángel Crespo, Juan Lizaso,
Patrici Sozzi, Pedro Barceló i Yoel Paez.
Ha sigut professor en l’Escola de Música de Museros, en les
escoles de la Pobla de Farnals, Massarojos, Rocafort, Segorbe,

Xirivella, Conservatori de Silla, EIM de l’Illa de la Palma
(Canàries), Sobrevent ( Canàries), Centre Artístic Musical de
Moncada i en el Conservatori La Puríssima, dependent del
Conservatori de València, i també ha impartit diferents cursos
d’estiu. Per altra banda, és creador, col·laborant amb altres
professors, de la “Trobada de Jóvens Percussionistes”, trobada
a la qual els nostres alumnes de la Unió Musical L’ Horta han
assistit.
Jorge manté com a propi lema: “la vida està per a aprendre”
i per això continua estudiant direcció de banda amb Ferrer
Ferran, bateria amb Yoel Paez i la llicenciatura de Pedagogia
en la Universitat de València. Fa uns anys fou director invitat
dirigint a la Banda Juvenil de la Unió Musical l’Horta en el
Palau de la Música de València,.
És autor del MÈTODE PERCUADERNO, metodologia moderna
de percussió editat per Tot per l’aire i també ens oferix el seu
blog eltamborteeduca.blogspot.com.
Fa uns dies Jorge contestava a una entrevista de la qual a
mi m’agradaria ressaltar algunes frases: “Per ser un gran
músic no eres un bon mestre”. “El pedagog musical té una
sèrie d’estratègies educatives que no tot gran músic ha de
tindre”. “Cal transmetre felicitat abans que res, tots els sers
humans tenim dies bons i dies roïns i hem d’intentar que açò
no influïsca a l’hora de fer classe. Has de deixar els problemes
fora de l’aula i centrar-te en l’alumne que espera avançar en
els seus estudis”. “Cal desmuntar la idea del parrapapapà que
molta gent té respecte a la percussió i oferir una visió real”.
GRÀCIES JORGE.

Pàgina següent: Jorge Medina (esquerra) i Juan Lizaso (dreta)
Fotos d’arxiu dels músics
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ESCOLA

SSORS DE PERCUSSIÓ
JUAN LIZASO ZAMORANO
El nostre professor de bateria Juan Lizaso porta més de deu
anys amb nosaltres.
Per a començar vos diré que la cultura de Juan meravellaria
a qualsevol, i encara més la capacitat que posseeix per a
relacionar els seus coneixements historicomusicals amb les
matèries que desenvolupa en les seues classes, i us ho dic
en primera persona ja que vaig tindre la sort de ser un dels
seus alumnes de bateria. La il·lusió pel seu treball, així com les
ganes de transmetre als alumnes la informació que s’allotja
en el disc dur del seu cabet, comporten la fidelitat de molts
dels seus alumnes que any rere any continuen rebent les seues
classes.
Igual que altres professors de l’escola, als quals agraïsc la seua
implicació, Juan ha intentat que els seus alumnes acudisquen
a concerts i diverses activitats fora de l’escola i així conéixer
de primera mà als millors especialistes de l’instrument que
estudien.
Juan ha estudiat amb grans experts en aquesta especialitat.
Ha assistit a un infinitat de cursos, seminaris, masterclass,
etc... Citarem alguns dels mestres que han guiat la seua
carrera: Felip Santandreu, Jordi Rossi (baterista amb Brad
Meldhau), Skyp Hadden (baterista amb Weather Report,
Berklee school, etc.) Elvin Jones (baterista amb John
Coltrane), Antonio Sánchez (baterista amb Pat Metheny) Jim
Payne (baterista amb Maçole Parker) etc...

En el món del blues ha acompanyat a Blue Sessions (Eduardo
Garcia), Bluesville (Danny boy), Salva Poquet, Bar blues band i
inenarrables col·laboracions amb diversos músics que busquen
Juan per a realitzar els seus concerts. En el terreny del Jazz
participa en el Festival de Jazz d’Eivissa amb Pedro Aznar, en
el Festival de jazz de Getxo, i en el Festival de Jazz de Lugo, en
distintes edicions.
Apassionat pel funk, estil on ell ha treballat més en els últims
anys, ha participat amb The Natural thing ,Festival de jazz de
Lleó i Euroyeye. També integra 3 Beans&Rice, projecte entorn
al funk i la música negra pel que han passat distints músics
com Julian Maeso, Sergi Fece Teclats, Paco Alcaina i
Gerard Vercher saxo, etc...
A més a més, ha fet col·laboracions en directe amb Otis
Grand (guitarrista blues), Mike Howard (guitarrista blues),
Jim Payne (baterista funk), Marcus Miller (baixista de Mils
Davis) acompanyant a aquest últim en els seus màster class
a Espanya. També ha actuat amb Sugarman three, Osaka
Monaurail, New Mastersounds, etc...
Com veieu, una intensa activitat musical la que acompanya
a aquest gran baterista, amb qui tenim la sort de comptar en
la nostra escola per a tots els que vullgueu conéixer el món
de la bateria, complementar els vostres estudis de percussió o
prosseguir amb les classes.
Contínua amb el teu treball amb la mateixa energia, i moltes
gràcies!
>>
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IRENE SIERRA SÁEZ
Porta pocs anys amb nosaltres, però la integració ha sigut
genial des del primer moment. Irene és una gran professional
de la percussió i també de l’educació infantil, ja que és profe
en la nostra escola de jardí musical impartint classes a xiquets
des de 5 a 8 anys.
Va realitzar els seus primers estudis musicals a Buñol. És
Titulada Superior de Música en l’especialitat de Percussió
en el Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de
València amb els professors Manuel Tomás, Sergio Izquierdo
i Salvador Cabut, entre altres, i diplomada en magisteri en
l’especialitat d’EDUCACIÓ MUSICAL per la Universitat de
València.
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Ha realitzat cursos de perfeccionament musical amb un
gran nombre de professors com Angel Frette (marimbista
argentí), Victor Mendoza (professor del conservatori de
Berkley), Igor Lesnik (professor del conservatori d’Elovenia),
Sisco Aparici i Jordi Francés (grup “Nexe Duet”), Nick
Woud (prof. de timbals del conservatori d’Holanda),
Gratiniano Múrcia (timbaler O.B.C), Fernando Hasimoto
(professor del conservatori de Brasil). Cursos de percussió
orquestral amb professors com Jose A. Bladers (orquestra
de Galícia), Enrique Llopis (timbaler de l’orquestra de RTVE),
Nacho Molins, Roberto Sòria (professor del conservatori
professional de Riba-roja), Frederick Macarez (professor del
conservatori de París), entre altres.
Ha assistit a cursos de “PERCUSSIÓ LLATINA”, “JOCS
MUSICALS”, “MUSICOTERAPIA”, “LA CREATIVITAT EN L’ESCOLA”,
“L’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL: RECURSOS EN L’AULA”, “EL
CÒMIC COM A RECURS DIDÀCTIC”, tot això enfocat a xiquets
de primària.
Irene és membre de la Banda de la “SM l’Artística de Buñol”,
així com de la seua orquestra; també és membre titular de la

JOVE ORQUESTRA DE CASTELLÓ, amb la que ha realitzat gires
internacionals per Itàlia, Viena, Bulgària, Eslovènia i França.
Ha col·laborat amb diferents orquestres com l’ORQUESTRA DE
LA UNIVERSITAT” de València i l’ORQUESTRA FILHARMÒNICA
DE REQUENA, formant part del grup de percussió
PERKUMANÍA, durant 4 anys, entre 2000 i 2004, amb el que
ha assistit a festivals internacionals a París, Eslovènia o Brasil..
És un gran honor per a nosaltres comptar amb grans
professionals com Irene en la nostra escola, per a poder oferir
als nostres alumnes el millor nivell d’ensenyança.
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L’ARREPLEGÀ. ÉS HORA DE COLLITA
per Josep Francesc Blai Duart

U

n vent fort i gèlid
escampava per tot el Barri
les melodies que la Banda,
carrer amunt i avall, anava
fent sonar pas a pas,
compàs a compàs.
La bandera obri el seguici seguida
per la percussió i tota la gama
instrumental acabant pel flautí. Però
això fou només al principi. De seguida
la processó guanyava adeptes per
davant i per darrere. A la capçalera
anaven incorporant-se els músics i les
músiques que hui de manera solemne
s’incorporaven a la Banda, instrument
propi a la mà, somriure ample, ullets
brillants, mig sorpresos, mig porucs,
del tot protagonistes. Ells i elles eren el
motiu de la festa.
Per darrere i a dues bandes, fent llarga
i ampla la corrua, els pares i mares,
germans, avis, amics, socis de la
Unió. Van parlant, explicant-se coses,
recordant quan entraren els seus fills
i filles, de com ha canviat la festa, de

la picadeta en cada casa a la porta del
carrer, abans no es feia aquest dinar
tan ben preparat, i quina il·lusió que
sempre fa, xica mira quanta gent,
se me desfiguren les cares, no para
d’entrar gent a la Banda, i ara també a
l’Orquestra...
Encara com a cada parada, abans que
el jove o la jove s’incorpore al grup
que creix sense parar, es fa la foto de
rigor. A Tomás no se li n’escapa cap.
És el moment d’associar familiars
amb músics, de trobar nexes, refer
lligams... A cada foto canvia la persona
protagonista i el seu nucli familiar, però
allí estan, impertorbables, tres figures
permanents, imprescindibles: el director
de l’Escola de Música on s’han format
i director de la Banda Juvenil on han
practicat, Juan Carlos López; el director
de la Banda a la qual s’incorporen i
on es faran “músics” donant i rebent,
Miguel Morellà i finalment, Miguel
Hernández, el President de la Unió
Musical l’Horta, l’entitat que fa possible

La Banda, junt al Centre Cultural Rambleta, fent l’arreplegà dels nous músics i la cercavil·la pel barri.
Foto: Tomás Sánchez

materialitzar tants somnis personals i
familiars...
Ja hi són tots i totes? Doncs ara al parc,
a fer-se les fotos i... a dinar!
Al local social, diguem-li el Musical,
la gent s’aglomera buscant lloc entre
les taules parades. La faena feta
per persones de la Junta Directiva
coordinades per Mancio resulta
satisfactòria. Tot va segons el previst.
Alegria i satisfacció, germanor,
noves coneixences, nous propòsits i
afermament del compromís amb la
Unió. Qui pot deixar perdre una ocasió
com aquesta? Qui renunciarà a sentirse membre d’aquesta família-entitat
que, amb la música per bandera, fa de
la cultura el vincle d’amistat?!
La gent jove marxa enjogassada,
contenta, sabent que d’ací a poc, el
proper 28 de desembre serà, de bell
nou, un dia amb tota la família: el
Concert de Nadal serà, per a ells, el seu
primer gran concert, diploma en mà.
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Els 16 nous músics acompanyats pels seus familiars, el president de la UMH, Miguel Hernández, i els director, de la Banda i la Banda Juvenil,
Miquel Morellá i Juan Carlos López, respectivament.
Fotos: Tomás Sánchez

NOTICIES

M

NOVA UBICACIÓ I GRAN ACOLLIDA
DELS CONCERTS DE CORAL I ORQUESTRA
per Pilar López i Roberto Aldomar

C

om cada any per Nadal tenim el plaer de celebrar
conjuntament “la Coral” i “l’Orquestra de Cambra”
el nostre magnífic concert de Nadal.

Semblava que possiblement enguany es podria
realitzar en l’auditori del Centre Cultural
Rambleta però, dissortadament, com encara no estava
acabat haguérem de recorre de nou a buscar un lloc adequat,
una església de les rodalies que ens deixara fer el concert.
Malgrat tot això, tant els membres de la coral com els de
l’orquestra portàvem assajant des de setembre amb totes les
ganes i esforç per tal de fer gaudir a tots els amics i amigues,
seguidors, veïns…, que cada vegada en són més i més.
Cal donar les gràcies als seus meravellosos directors i
amics, Alejo Pérez, director de la Coral i gran company, i a
l’extraordinari director de l’Orquestra, Miquel Morellà, que a
més a més, tingueren que coordinar-se per tal d’unir la Coral
i l’Orquestra per donar un punt i final espectacular a la seua
actuació conjunta.
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Quede clar que tant per als membres de la Coral com per
als membres de l’Orquestra, els assajos des del mes de
setembre són molt importants i, això que les condicions en
què es realitzen no són les més adequades, però les ganes de

superació i de marcar-se nous reptes fan que se superen part
de les dificultats.
Com fa alguns anys, la Coral ja tenia des de la tardor un
compromís adquirit per al dissabte 17 a l’església del barri
Roca-Cüiper de Meliana-Foios, on es rebuda pels veïns amb
molta gratitud i alegria.
El diumenge dia 18 de desembre va celebrar-se el tradicional
concert de Nadal de la Coral i l’Orquestra de Cambra a
l’església de Sta. Teresa (al costat de l’hospital Pesset), gràcies
a les mediacions de membres de la UMH i altres amics amb
els responsables d’aquesta parròquia, als quals també volem
agrair la seua hospitalitat. En aquesta església no havíem
actuat anteriorment i, com que sembla que els va agradar
molt i van oferir-se per properes ocasions, no descartem
properes col·laboracions.
A les 20,30 tot estava preparat. L’església plena de gent oferint
la seua estima i càlida acollida.
Com sempre va ser l’encarregada de presentar el concert, la
nostra companya, Encarna Ojeda. En primer lloc va presentar
la Coral i va aprofitar per donar la benvinguda a l’entrada
de nous i noves coralistes, com Ángeles Ramírez i Ángeles

Diferents moments del Concert de Nadal que oferiren la Coral i l’Orquestra, al barri de Patraix, a la Parròquia de Santa Teresa.
Fotos: Tomás Sanchez
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STRA A PATRAIX
Verdú (contralts) i Javier Valdeolmillos (tenor). També amb la
seua dolça veu va explicar al públic el contingut del concert,
donant dades curioses sobre les Nadales, ja que en aquesta
ocasió era una varietat d’obres de tot el món, en diferents
idiomes i diferents temàtiques.
A continuació la Coral interpretà el concert dirigit i amenitzat
pel nostre estimat mestre Alejo Pérez Lamata.
Després de la Coral va actuar l’Orquestra de Cambra, sota
la direcció del també estimat mestre Miquel Morellà i Asins,
que va fer una bonica selecció d’obres de L. Mozart com ara
Passeig en trineu.

Després d’una xicoteta pausa l’Orquestra va interpretar la
simfonia El Messies de Haendel i en la segona part d’aquesta
obra es va afegir la Coral i junts van interpretar el Hallelujah.
L’actuació va ser molt be rebuda per tots els espectadors que
ho manifestaren amb els seus aplaudiments i ovacions.
Per finalitzar el concert, conjuntament van delectar-nos amb
la coneguda Jingle Bells, acompanyats per l’alegre so dels
cascavells.
I ara amics a preparar el següent concert que esperem siga ja
al CCR.

A l’Orquestra, com no, també hi va haver noves incorporacions
i hem de destacar que cada vegada són alumnes més joves.
Concretament en aquest concert les noves incorporacions
van ser al violí Victor López Albuixech, Natalia Moreno
Maestre, Carolina Nácher Navarro i Lucía Portillo Castaño;
a la viola Mar Puchades Ibáñez; al violoncel Jaume Alberola
Gómez, Carla Mompó Martínez i Cristina Puchades Ibáñez;
i al contrabaix Raquel Fernández Martínez.
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CONCERT A CÀRREC DE L’AULA DE CONJUNT
per María Montes Payá

AULA DE CONJUNT INSTRUMENTAL

E

l Poliesportiu del Col·legi
Professor Ramiro Jover,
engalanat per acollir els
concerts de Nadal de la
Banda de la Unió Musical
l’Horta de Sant Marcel·lí, era, la
vesprada del dia 27 de desembre de
2011, un espai ple d’alegria i soroll. Per
tot arreu jugaven xiquets i xiquetes
feliços per estar junts i de festa. Uns
anaven a actuar com a músics, altres al
cor i una gran colla més a assistir com a
espectadors als concerts de la vesprada
dedicada als músics més jóvens de la
UMH. Cal dir que, una vegada anava a
començar l’acte, cadascú ocupà el seu
lloc i tots pararen atenció.
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Jacob i Jan de Haan. La resta de la
programació estigué dedicada a dues
bandes sonores molt conegudes: Star
Trek, de Jerry Goldsmith, i Back to
the Future, de Alan Silvestre, amb
arranjaments de les dues partitures
de M. Sweeney. Van fer-ho molt bé
els joves estudiants i van ser molt
aplaudits pel públic.

S’escomençà amb l’acte formal de
l’entrega d’instruments als alumnes
que comencen en aquest curs 20112012 a estudiar el seu primer curs
d’instrument.
Vint-i-cinc nous aprenents de músics,
amb instruments com flauta, oboé,
clarinet, saxòfon, trompeta, trombó,
percussió, i, també, violí i violoncello.
I, després dels aplaudiments i de les
fotos fetes per a deixar constància i
memòria del moment, es procedí a la
interpretació del concert programat.
L’Aula de Conjunt Instrumental està
composada per músics amb una
mitjana d’edat de nou anys i està
dirigida per Joaquín Estal Herrero, qui
està fent un treball excel·lent amb els
seus deixebles, com pogué comprovar
el nombrós públic que assistí al concert.
Començaren el programa interpretant
sis peces curtes dels compositors i
directors holandesos contemporanis,

Dalt: Ximo Estal, dirigint l’Aula de Conjunt Instrumental, mentre una primera fila improvisada
de públic infantil escoltava atentament. Baix: lLliurament d’instruments als educands que s’hi
inicien. Fotos: Tomás Sánchez
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UNT INSTRUMENTAL I LA BANDA JUVENIL
BANDA JUVENIL UMH
La Banda Juvenil UMH actuà el mateix
dia 27 de desembre, després de l’aula
de Conjunt Instrumental. Dirigida per
Juan Carlos López Luján, interpretaren
cinc peces molt diferents. Tras el
passdoble de Jeff Penders, La Primitiva,
interpretaren la famosa obra Chess,
de Björn Ulvaeus i Beni Anderson
–components masculins del grup
Abba. Después van interpretar Las
playas de Río, de Kees Vlak. La peça
última va ser Continental Christmas,
que agrupa quatre nadales populars
de diversos països. Cal dir que en
totes les interpretacions aconseguiren
transmetre l’especial sensibilitat de
cada una de les obres.

composició ho demanava. Com que és
una peça també per a veu, els alumnes
de l’aula de conjunt instrumentral
participaren en la interpretació cantant
la seua lletra plena d’esperança.

Havem deixat per a comentar més
extensament la quarta composició que
van interpretar, Lluna mediterrània,
de Teo Aparicio Barberá. L’autor
estava sentat en primera fila, seguint
atentament el concert. Nascut a
Énguera, este músic i compositor
valencià, té un amplíssim historial
professional en els diferents camps
de la música, com la direcció,
la docència, la composició i la
interpretació. Membre numerari de
la Il·lustre Academia de la Música
Valenciana, en l’actualitat és professor
d’Analisi i Direcció en diferents cursos
especialitzats i director titular de la
Unió Musical Santa Cecilia d’Énguera
i de la banda simfònica Primitiva
Setabense de Xàtiva.
La interpretació que de la seua obra
programada va fer la Banda Juvenil de
L’UMH, va estar molt bé, desplegant
força i energia, però també gràcia
i delicadesa en els moments que la
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Alumnes de l’Escola de Música cantant Lluna Mediterrània, de Teo Aparicio Barberà, interpretada
per la Banda Juvenil de la UMH. Fotos: Tomás Sánchez

NOTICIES

M

EL CONCERT DE LA BANDA, PLE DE SORPRES
per María Montes Payá

E

l Concert de Nadal de 2011 de la Banda de la
Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí va ser, una
vegada més, un èxit. I no em refereix únicament
a la qualitat de la música que ens va oferir, sinó,
també, al conjunt de la posada en escena de
l’acte: presentació dels nous músics, presentació de l’acte,
projeccions, innocentades, etc. Entranyable i divertit, com es
mereix la fita anual. El públic va omplir el local del poliesportiu
del col·legi Professor Ramiro Jover on encara va haver de
celebrar-se per no estar acabat el Centre Cultural La Rambleta.
Públic integrat per persones de totes les edats, que van riure
i van calfar-se les mans de tant d’aplaudir els acudits i les
interpretacions dels músics.
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Però, parlem ara del més important, de la música, de la bona
música que fa la Banda de la UMH. La programació del
Concert va consistir en la interpretació a la primera part de
peces musicals interpretades en altres concerts nadalencs
d’anys enrere, com The Typewriter (La màquina d’escriure),
de Leroy Anderson, que van estrenar al concert de Nadal de
l’any 1997. En aquest cas, el “mecànograf” solista va ser Joan
Andreu Quiles i Rodas, que va fer una divertida interpretació.
La segona peça va ser La vida breve (Danza), de Manuel de
Falla, que la Banda presentà al Nadal de 2002, i que molts

recordareu també per la interpretació de la balladora Esther,
la guitarra de José Alfredo i la veu de Pepe. I, com no?,
recordareu, a més, a Miguel Morellá disfressat de Robin Hood
al Nadal de 1997, per a dirigir Robin Hood, Prince of Thieves
(Robin Hood, príncep dels lladres) Totes elles sonaren tant bé o
més en aquesta ocasió com en aquelles.
La programació de la segona part incloïa dues precioses peces
preparades especialment per a aquest concert. La primera que
van interpretar va ser Tuba Concerto, de Edward Gregson, a
la qual actuà com a tuba solista, Pau García Salt. D’aquesta
obra, constituida per tres temps, s’interpretaren dos d’ells,
Allegro deciso i Allegro giocoso. Edgard Gregson, nascut a
1945, és un compositor de prestigi internacional que ha escrit
tot tipus de música. Aquesta peça, escrita originàriament per
a banda de metalls al 1976, fou versionada per a orquestra pel
músic al 1978. Va ser estrenada al 1983, i pertany a una sèrie
de nou concerts de la seua producció orquestral que va iniciar
en 1970, dedicada a diferents instruments.
Però, el moment més àlgid del concert va arribar amb l’última
obra programada, Jazz Suite Nº 2, de Dimitri Shostakóvich.
Una suite és la unió en una sola obra de vàries danses de
la mateixa tonalitat, encara que de distint caràcter i ritme,

Dalt: Ximo Estal, Marc Pavia a la guitarra, i la ballaora Victoria Aráuz . Al costat: Manuel Fuertes, Joan Andreu Quiles i Rodas i Sergi Aparici, interpretant
The typewriter. Fotos: Tomás Sánchez
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PRESES I SENTIT DE L’HUMOR
amb el qual s’aconsegueix donar el sentit dramàtic i de
contraposició típic del Barroc. Shostakóvich la va composar en
1938. I, encara que la partitura es va perdre durant la Segona
Guerra Mundial, una versió per a piano fou afortunadament
redescoberta en 1999, essent reconstruïts i orquestrats per
Gerard McBourney els tres moviments que composen la Suite,
per a ser finalment estrenada a l’any 2000.
A Sant Marcel·lí ha arribat onze anys més tard, quedant
inundat l’improvissat auditori pels meravellosos ritmes i
grandioses melòdies inventades, creades, pel músic soviètic.
Melòdies que giraven, fugien, s’entrecreuaven, ens envoltaven,
amb l’extraordinària força expressiva de la música. Un any més
celebraren la festa nadalenca amb bona música, interpretada
per bons músics i disfrutada per bons espectadors.
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Miquel Robin Morellá dels boscos disposat per a dirigir la Banda.
Fotos: Tomás Sánchez

ACORDIONS

NOTICIES

EL GRUP D’ACORDEONISTES A LA
RESIDÈNCIA DE MAJORS DE XELVA
per Toni Francés

E

l grup d’acordionistes de
la Unió Musical l’Horta va
actuar el passat nadal en
la Residència de persones
majors de Xelva – la
Serrania. Com ve sent habitual, en els
darrers anys, actuem dues vegades per
curs A Xelva.
En aquesta ocasió, hem volgut
entrevistar la seua directora Mª José
Paredes Roger i recabar el sentir cap al
nostre grup i la música d’acordió
Quin és el nom de la residència?
CDPMD: Centre de Dia de Persones
Majors Depenents. Som un centre de
titularitat pública amb gestió privada.
Nombre de residents? 50
Nombre de treballadors? 41
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Quina és la persona de contacte
entre el Centre i la nostra agrupació
musical?

Dos músics del vostre grup: Toni Marco
que va tindre ací el seu pare i des
d’aleshores continua l’amistat, i Julián
Pérez, que té ací a son tio Gregorio que
és el vostre millor representant.
Com planifiquen vostés les activitats
ludico-culturals que es desenvolupen
al centre?
Hi ha un Consell d’Usuaris representatiu
on es decideixen i concreten les
activitats que es van a realitzar,
atenent els gustos. En aquest Consell
teniu persones que demanen la vostra
presència, pel bon record que els queda,
encara que parega que hi ha gent que
no s’entera en les audicions.
Tu que coneixes bé l’actitud dels
residents, quin efecte observes en ells
durant l’actuació?
Jo observe alegria i després ho recorden
i fan comentaris.
Com valoreu la nostra actuació?

Molt positivament, es nota que doneu
tot el que teniu.
En els 3 o 4 anys que venim, noteu
alguna evolució en el grup?
Sí, aneu a més, especialment quan
escoltem les veus d’Annick , la percusió
de Raquel i algunes cançons noves.
Penses que l’acordió és un
instrument adient per a l’audició?
Sí, al 100 % per a ells. Se’n recorden de
joves quan anaven a les seues berbenes
amb acordions. Almenys els que tenen
70 anys així ho han viscut.
Teniu algun projecte musical?
Estem intentant crear un cor, sabem
que és un projecte ambiciós, però
volem que gaudisquen, que ho passen
bé cantant.

Dalt: Mª José Paredes Roger, directora del Centre. Sobre estes línies: El Grup d’Acordions
amenitzant els residents.

El nostre compromís amb la residència
és permanent. Nosaltres seguirem
anant a actuar, doncs ells també ens
fan un regal a nosaltres, són un alicient
per al nostre estudi de l’instrument i
per ajuntar-nos en grup i preparar el
repertori.
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EXCURSIÓ DE LA CORAL
A LA SERRA D’IRTA
per Pilar López

N

omés començà el nou
curs musical la comissió
de viatges de la Coral
va organitzar una
excursió a la Serra d’Irta
(Peníscola). Tot estava preparat per al
dia 23 de novembre de 2011, però les
expectatives no estaven massa clares, ja
que l’oratge, segons les previsions, no
anava a acompanyar-nos, tanmateix les
ganes de passar un dia junts, va fer que
un grup de coralistes iniciàrem el camí
cap a l’esmentada serralada.
Des de Peníscola anàrem amb cotxe al
punt de partida, la platja del Pebret,
per una bonica carretera que vorejava
la costa, agafant de seguida una pista
de terra al costat d’unes precioses
cales, Ordí i l’Arjub, i passàrem per la
torre Abadum, antic fortí per previndre
atacs de pirates. En arribar-hi ens férem

un bon esmorzar per agafar forces.
Començarem la marxa amb moltes
ganes de caminar però sobretot de
conviure i passar un bon dia tots junts,
xerrar i gaudir del meravellós paisatge.
Pujarem fins al pou del Moro entre
pins, carrasques i àrides rambles
fins arribar a una cabanya de pedra
i falsa cúpula, típica de la comarca.
Continuàrem el camí entre oliveres
i joncs, voltejàrem la muntanya i,
quan portàvem unes dues hores,
començàrem a veure de nou la mar i,
en un lloc privilegiat sobre unes roques
i pedres dels antics murs del despoblat
d’Irta, paràrem a dinar. En front teníem
al Bartolo (muntanya a la qual cantem
en una nadala).

i a l’hora de dinar el sol ens va
donar la benvinguda i vàrem dinar
envoltats d’un paisatge impressionant,
escoltàrem música, cantàrem i
compartirem fruita, beguda, café i,
sobretot, un dia meravellós.
Després de dinar baixàrem per una
bonica cala de roques on fins i tot ens
mullàrem els peus mirant les ones en la
platja de Pebret.
Avançada la vesprada tots cap a
València. El dia va ser inoblidable.

Fins aquí l’oratge ens havia respectat,
un poc nuvolat per no suar massa

Els llaços entre membres de la Coral s’estreten gràcies a excursions com ésta, on coralistes, amics i familiars conviuen en un ambient del més saludable.

19

NOTICIES

JESÚS DEBÓN ALCODORÍ
per Àngels Rodas i Joan Quiles
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Q

uedar amb Jesús Debón és un plaer, passar
unes horetes xarrant i rient amb ell, un
luxe; però intentar fer un resum del seu
currículum, és tota una odissea. Vegeu ací
un intent. Cursà els seus estudis musicals al
Conservatori Superior de Música de València que va completar
amb multiples cursos de perfeccionament amb músics tan
rellevants com ara Mario Monreal, Bruno Turner, Felix
Lavilla, Wolfran Rieger, Miguel ZanettI, Antón García
Abril.... Abandonà una “plàcida” vida d’empleat de banca
per a dedicar-se plenament al món musical. Compositor
reconegut de peces tant per a formacions corals com de
grups de cambra, piano i orquestra. Compta amb més d’un
centenar d’obres entre pròpies i versionades.S’ha especialitzat
en la vessant d’acompanyament. És pianista acompanyant
de l’”Orfeó Valencià Navarro Reverter” i de la formació coral
juvenil “Pequeños cantores de València”, i col·laborador d’un
llistat interminable d’interprets, actors, actrius i formacions

musicals. Ha intervingut en nombrosos concerts tant a nivell
nacional com internacional i en importants festivals, en
qualitat d’interpret com de compositor. En quant a l’àmbit
didàctic musical, és arranjador, compositor, tècnic i intérpret,
treballant per a nombroses editorials educatives. Professor de
piano. Ponent en cursos d’una gran varietat de temàtiques
musicals (noves tecnologies, didàctica musical, improvisació,
composició aplicada a l’aula,...)
Encara que tota la trajectoria exposta guanya en sorpresa
quan recordem que es tracta d’un “fill del barri Sant Marcel·lí”.
Nascut a Xirivella i amb arrels a Manzanera. Vingué al barri
als 4 anys, al grup de cases de l’escola parroquial, reservades
per als mestres. Ells eren una excepció, degut al treball de son
pare en “Les Teresianes”.
Als 16 anys, i per motius de treball, canvià la seua trajectòria i
començà la seua activitat frenètica i el seu distanciament físic,
però no del cor, de Sant Marcel·lí.

M

S

MUSICALS . 43

Jesús, quin record et queda de quan vivies en el barri?

ENTREVISTA

Què és el més sacrificat?

Recorde el meu primer orgue elèctric, i que amb Salva
No tindre temps d’oci. La composició i el temps per a estudiar
Gabaldón i la seua guitarra elèctrica, passàvem vesprades
continuament obres noves requereix moltes hores de soledat,
senceres tocant. Feiem gravacions, recorde que fins i tot
de dedicació exclusiva.
s’atrevíem amb les cançons de
Què n’opines de la UMH?
Santana. Gaudíem molt. També
participava en les mogudes musicals
La llavor que està realitzant és
És arranjador, compositor,
de l’església, a la seua seu social
assombrosa, jo diria que màgica.
amb Julio Ciges. Els meus amics
Al barri hem estat sempre molt
tècnic i intèrpret, ponent
estaven vinculats a l’Alqueria on
allunyats de tot i ara eixa situació
professor de piano, ...
organitzàvem espectacles per als
ha canviat. Totes les seccions, amb
xiquets i xiquetes per 2’5 pessetes
però sobretot
el nivell que tenen, em mereixen un
(als quals l’entrevistadora acudia
gran respecte. Reconec el gran esforç
“fill del barri de Sant Marcel·lí”
molt interessada). Eren espectacles
que es realitza i valore els premis
de màgia i música. Fins els 16
amb molta admiració.
anys esta va ser la meua vida. Sant
Participares en el Xé aniversari de la Coral l’Horta on et
Marcel·lí és la meua infància.
guarden un gran record. Què et va semblar l’experiència?
De la diversitat d’activitats musicals a les que et dediques,
Molt emocionant. Per a mi va estar molt emotiu. Recorde amb
quina prefereixes?
afecte com em rebereu als assajos. Em venien a la ment els
M’agraden totes perquè he decidit que la vida m’ha abocat
meus primers contactes amb el món coral on existeix un altre
a totes i de totes aprenc . Són totes complementàries i
nivell d’exigència. Vaig gaudir molt i pel meu cap passaren
totes elles m’aporten molt. No podria ara estar sense cap en
imatges de fa molts anys, de quan estàvem a l’església
particular. Per la qual cosa, no puc quedar-me amb una en
preparant les cançóns amb tanta il·lusió. Em va agradar molt
concret.
compartir amb vosaltres eixe moment.
Fer-se un renom en el món de la
música, cóm de complicat és?
A nosaltres també ens agrada
És una llavor de molts anys de
Davant de tot em sent músic en el
compartir amb Jesús Debón tots els
treball. Vas consolidant, creant. Estàs
sentit
més
ample.
moments possibles i el que més ens
molt de temps en un lloc, has viscut
admira és que a més de ser un gran
molt i arriba un moment en què tu
De tot aprenc
músic és una millor persona. Gràcies
comences a aportar, sense adonara que mai ha volgut trencar les seues
te, comences a tornar tot el que
arrels, hem pogut gaudir de la seua
has rebut. També pot passar que no
ajuda
i
alguns
hem
tingut
el privilegi de col·laborar amb els
ocórrega. Jo vaig entrar en el món coral de casualitat, com
seus
projectes.
Esperem
que
la vinculació vaja en augment.
tenor. A poc a poc vaig anar trobant el meu lloc com pianista
acompanyant i com a compositor. Després de molts anys, veig
el meu camí i cóm ha anat fent-se, moltes vegades per atzar,
però sempre amb molt d’esforç i treball.
Quina faceta musical et compensa més ?
Tornaré a contestar com abans: tot em compensa. Davant de
tot em sent músic en el sentit més ampli, no sols pianista. De
tot aprenc.
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GEMMA SASTRE ENS OBRI LES PORTES DE
per Josep Francesc Blai Duart

E

l Centre Cultural La Rambleta ja és una realitat.
L’edifici està acabat. Ja està vestit i enllestit per
dins. Cal donar-li vida. Un equip de persones
s’encarrega d’això, al seu cap Gemma Sastre.

És un projecte de fa bastants anys, que per fi es fa realitat
ara. Una concessió de l’Ajuntament de València a 20 anys,
que comporta la construcció de l’edifici i la seua posterior
explotació. Es tracta per tant d’un projecte innovador en què
un equipament de titularitat pública és de gestió privada,
seguint la tendència actual adoptada amb èxit en altres
organitzacions.

Qui és Gemma? Una dona amb caràcter, educada,
eficient. De xicoteta compaginava les classes de música amb
el ballet clàssic. La seua carrera
professional ha estat sempre
lligada al món de l’art, el disseny
i la cultura. Esta valenciana
Rambleta naix del barri.
va botar del seu lloc com a
Volem formar part del teixit cultural
directora de Comunicació de la
del barri, i que Sant Marcel·lí
multinacional Lladró a assumir
la direcció de la Rambleta.
estiga ben present
Un repte apassionant al qual,
en les activitats del centre
afirma, no es va poder resistir.
A ella hem acudit perquè ens
explique les característiques del
centre i el seu projecte cultural.
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Definitivament, com serà el nom del centre cultural?
Rambleta, un nom que ens agrada molt. No cal oblidar que el
projecte naix del barri, com a centre cultural molt pròxim a ell.
Quan de temps fa que esteu treballant en la posada en
marxa del Centre Cultural la Rambleta?

Construcció del Centre Cultural Rambleta.
Foto: Mariela Apollonio. www.fotografadearquitectura.com

Jo em vaig incorporar a principis de 2011
per a posar en marxa la gestió del centre.
Durant aquest últim any hem seguit de
prop la construcció i dotació de l’edifici
per a adequar-ho al que serà el seu ús
definitiu, i crec que hem aconseguit un
espai polivalent i versàtil que dinamitzarà
la zona i del que –esperem– El conjunt
d’associacions i col·lectius dels barris
pròxims al centre, especialment de Sant
Marcel·lí, se sentiran orgullosos.

Des de fora, potser no s’aprecia tota la capacitat que té
l’edifici. Quines són les dependències amb què compta de
cara a l’activitat al públic?
La Rambleta compta amb un teatre amb prop de 700
localitats, un café-teatre, dos sales d’exposicions, biblioteca
municipal, zona wifi, cafeteria, aules de música i dansa, i
espais multidisciplinaris per a assajos, ponències, activitats de
xicotet format, etc.

Centre Cultural Rambleta a punt d’obrir les seues portes fa uns dies.
Foto: Vicent Soler
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DE LA RAMBLETA
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Gemma Sastre, a les butaques de l’auditori

En relació a altres auditoris de la ciutat (El Musical)
o fins i tot de la comarca (TAM d’Aldaia, El Molí de
Benetússer...), que estan ben a prop de nosaltres, quines
diferències hi trobes? Té algunes característiques especials
que el facen distint?
Volem ser un espai vital i dinàmic. Un punt de trobada en què
es donen cita la creació actual, les experiències escèniques i
altres manifestacions de la cultura contemporània. Amb la
Rambleta volem que s’impulse l’extensió del centre cultural
fins a la ronda Sud, ampliant la molt gastada centralitat de
la ciutat de València. A més, nosaltres no som només un
teatre/auditori, la pròpia configuració de l’edifici i les seues
instal·lacions ens permet oferir molt més, ser un espai real
d’experiències i contacte amb la cultura en les seues diferents
manifestacions.
Buscareu alguna especialització en la vostra programació?
Quines seran les línies mestres de la programació del CCR?

Apostem pel nou oci cultural. Volem obrir nous espais per
als creadors de hui en dia i proposar noves formes de viure
i entendre la cultura. Per a posicionar-nos és fonamental
la diferenciació, definir molt bé el que volem ser, amb
coherència, qualitat i rigor en tot el que programem. I per
a això comptem amb l’experiència i professionalitat de Toni
Pastor, el nostre director artístic. En l’apartat d’arts escèniques,
des de la Rambleta volem refrescar l’oferta teatral. Una
programació implicada en el rastreig de les noves tendències
artístiques en la dansa, el teatre dels objectes, el nou circ i l’art
sonor. Buscar, sobretot buscar.
Quin sector de població penses que serà el vostre públic?
No volem tancar-nos a res ni a ningú. No ens agraden les
etiquetes fèrries; una bona programació escènica o unes
interessants propostes artístiques poden atraure a tot tipus
de públics. Ja no hi ha un públic determinat, n’hi ha molts. I
anem a per ells. Esperem no defraudar expectatives.
>>

ENTREVISTA

NOTICIES

<<
Sabeu que al barri Sant Marcel·lí hi ha bastant activitat
cultural generada per diverses entitats (escoles,
associacions de tot tipus, grups de música jove...) que
fan teatre, audicions, presentacions de llibres, cinema,
concerts... Heu pensat en donar cabuda en la vostra
programació a tota aquesta
activitat? Heu tingut ja alguns
contactes amb aquestes
Volem ser un espai
associacions culturals?

i disfrutar del nou oci cultural. Un lloc per a normalitzar
l’hàbit d’absorbir cultura, però també el de crear-la. I eixe
és el nostre principal objectiu. Ha de ser un espai que ajude
a l’estructuració social, a la formació, al creixement i a la
integració de les persones. I que aquestes es reconeguen entre
elles i en el territori que habiten.

vital i dinàmic.
Apostem pel nou oci cultural i
esperem no defraudar expectatives

Per descomptat, com ja t’he
comentat, Rambleta naix del barri,
i com a centre de proximitat.
Volem formar part del teixit
cultural del barri, i que Sant Marcel·lí estiga ben present en les
activitats del centre. Hem volgut parlar, d’igual a igual, de les
possibilitats de col·laboració, de les possibilitats d’enriquiment
mutu. I ens hem trobat uns col·lectius inquiets, expectants i
desitjosos de col·laborar.
Quins serien els grans objectius que us heu plantejat amb
la posada en marxa d’aquest centre?
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Entenem la Rambleta com un lloc de trobada, de relació
i intercanvi, on s’acudeix per a crear, dialogar, aprendre

Personalment i professionalment,
quins reptes et planteja aquesta nova
responsabilitat que assumeixes?

Tots! És molt vertiginós però al mateix
temps molt atractiu. Tinc moltes ganes
de pujar ja el teló i de començar amb
les activitats. Que es veja el gran treball
que ha realitzat tot l’equip –uns professionals excepcionals–
de la Rambleta.
Gràcies Gemma, per les teus paraules. Sabem que estos dies
portes una activitat trepidant posant a punt el CC Rambleta,
així gràcies també pel teu temps. Sort en el viatge que ara
comences.

Imatge corporativa i aplicacions gràfiques del Centre Cultural la Rambleta. A la dreta, panoràmica del Centre al barri de Sant Marcel·lí.
Fotos: Tomás Sánchez
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MUIXERANGA
SECCIÓ
DE VALÈNCIA

ACABAT EL 2011, COMENÇA EL 2012
per Samuel Banyuls

A

mics i seguidors muixeranguers, tanquem un
any i n’encetem un altre de nou. És moment,
per tant, de fer balanç i alhora començar a
treballar noves propostes. Aquestes van ser
justament les dues principals línies sobre les
quals es va incidir a l’Assemblea General Ordinària de Socis
celebrada el passat 3 de desembre de 2011, sense oblidar, és
clar, l’exposició de l’estat de comptes. D’una banda vam fer
un recordatori no sols complaent sinó també crític d’aquells
esdeveniments que havien marcat la nostra trajectòria al 2011,
amb una menció molt especial al nostre benvolgut Vicent
Fandos, qui ens havia deixat a principis d’any.

actuàvem. Allí vam desplegar amb destresa el nostre cada
volta més ampli repertori de figures, davant d’un nombrós i
entusiasmat públic que va gaudir de la festa en general i de
l’espectacle muixeranguer en particular. Condicions, salvant
les distàncies, semblants a Velluters, a on per segon any
consecutiu érem presents. I açò és tot de moment, seguirem
en contacte.

Fets com la presentació de la Muixeranga de València al Club
Diario Levante o les diferents actuacions realitzades al llarg de
l’any van ser motiu de revisió i d’anàlisi, per connectar, acte
seguit, amb una sèrie d’accions previstes ja per al 2012, on
continuarem amb l’èmfasi i il·lusió que ens caracteritzen. Cal
remarcar la significativa assistència a l’assemblea de sòcies i
socis col·laboradors, figura contemplada als nostres estatuts
que permet a moltes persones ser membres actius d’un
projecte encisador, malgrat no bastir figures, assumint moltes
altres responsabilitats que calen en tota entitat.

25

Però no volíem que la celebració de l’Assemblea es limitara a
una pura formalitat administrativa que calia fer i prou. Havíem
decidit aprofitar la jornada i posar en pràctica eixa convivència
i eixa germanor que als membres de la Muixeranga tant ens
agraden i, per això, una volta finalitzat l’acte, res millor que
compartir una deliciosa paella entre els assistents, grans i
menuts perquè tots som colla. L’aperitiu previ al dinar, la
sobretaula posterior, converses, rialles, cançons i, fins i tot,
una brillant actuació de prestidigitació van contribuir al
divertiment de tothom i a la cohesió muixeranguera.
Per un altre costat, i ja endinsats a l’any nou, cal dir que l’hem
estrenat amb els habituals assajos dels dissabtes al CP Ramiro
Jover i amb dues actuacions: la primera el diumenge 15 de
gener a Llombai, dins les festes patronals de Sant Antoni; la
segona al barri valencià de Velluters, dissabte 21, en el marc
de la jornada reivindicativa, amb foguera popular inclosa, que
ve celebrant-se pel gener d’aquests darrers anys a l’esmentat
barri.
La valoració que podem fer d’ambdues és positiva,
especialment la de Llombai, on era la primera vegada que

Membres de la Muixeranga de València.
Fotos: Tomás Sánchez
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SALVADOR GINER, UN MÚSIC MESTRE I DEL
per Isidre Crespo

“La música, una àrea de cultura molt desatesa” (Fuster, 1977)

E
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s curioso que, en el reparto de nuestras habituales
negligencias, sean los músicos más ilustres
del pasado local quienes hayan sufrido la peor
parte. Más o menos, y aunque sólo sea a efectos
retóricos, todavía solemos acordarnos de los
escritores y de los artistas del pincel,
de los eruditos notables, de algún
que otro personaje insigne a fuerza
de espectacular. Pero a los músicos
los ignoramos. No sé por qué, pero
así es. [...] Hoy se da la paradoja
de que nuestros venerables
compositores -esos, precisamente,
cuya identidad y hasta cuyo
apellido nos son casi desconocidostengan fuera del país una audiencia
y unas admiraciones superiores,
con mucho, a las que aquí les
tributamos”.

Així s’exclamava l’escriptor de
Sueca, tot parlant del músic
d’Algemesí. (“Primer homenaje
a Cabanilles”, Levante, 8-4-62).
Enguany, per cert, en celebrem
el tercer centenari –ho esperem
confiats; els del seu poble de
segur que no li fallaran. Tampoc
no ho faran altres col·lectius
o associacions; fa uns dies, a
l’Església del Patriarca, de València,
en un concert-recordatori de Sant
Joan de Ribera, se’n feia memòria
musical –dos peces d’obra vocal- i al programa de mà.
L’any que acabem de tancar celebràvem el centenari de la
mort del mestre Salvador Giner, de qui, ara i ací, volem fer
memòria. Insistim, amb Joan Fuster, en el fet que “en el
reparto de ayudas y afectos locales en el campo de la cultura,

son los músicos quienes quedan más desatendidos”. I ho deia
en un article el títol del qual és ben explícit: “ELOGIO PARA
UNA INICIATIVA. Hacia la creación de un archivo-biblioteca
PARA LA MÚSICA REGIONAL”. (Jornada, 3-5-1962).
Però nosaltres, els valencians de la Unió Musical L’Horta de
Sant Marcel·lí, sí que volem repartir justament els nostres
afectes. Som conscients que la societat valenciana és un poc
oblidadissa al respecte. I, per això, tenim una intenció clara:
“Tenemos pendiente de completar
y aclarar la historia de nuestra
música. [...] Un poeta, o un
novelista, “clásico”, más o menos
bien reeditado, vuelve a ser de hoy:
se nos convierte en compañía,
en estímulo, en sustancia viva.
Para el poeta, para el novelista,
la supervivencia es un trámite de
tipografía y de mercado. Pero ¿y la
música? ¿Y el “músico”? Su suerte
es amarga: necesita intérpretes,
oportunidad de realización,
ambiente propicio. Cosas bastante
difíciles”.
D’aquesta manera ens animava
Joan Fuster a prendre’n
consciència [Destino, núm. 1760,
26-6-1971]. I ens hi va donar
exemple. Mireu, si no, el que
afirmava sobre el nostre gran
músic Salvador Giner:

“MÚSICA VALENCIANA
CONTEMPORÀNIA”
Jo tinc una especial simpatia per don Salvador Giner. No
per les seues òperes, que mai no he pogut escoltar, perquè
la merdeta de la burgesia local no s’ha interessat a fer-les
representar, tot i que són cantades en castellà, i no diguem
res del «Rèquiem», tan italianesc, tan efectista: els capellans
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CULTURA

DELS «NOSTRES»
l’han desterrat dels funerals solemnes, ignore per quines raons.
Però els «poemes simfònics»! «Es xopà hasta la Moma», per
exemple, o «Una nit d’albaes». Giner fou el primer compositor
«nacionalista» valencià. D’ell procedeixen -més o menys
sofisticats tècnicament- tots els altres. La ingenuïtat estètica
de don Salvador, amb el temps, es va convertir en un treball
progressivament refinat i en una perspectiva creadora molt
estimable, a través de Chavarri, de Palau, de Gomà, de l’oblidat
Cuesta, de Garcés, de Moreno
Gans, d’Asencio, de la deliciosa
Matilde, de... De molts més,
i, també, és clar, d’Esplà i de
Rodrigo. «La nochebuena del
diablo», amb aquells cantables
andalusos d’Alberti, tan tristos,
ve a ser com «Una nit d’albaes»
de la Serra d’Aitana. Salvant
totes les distàncies que calga,
naturalment... De tota manera,
el «nacionalisme» musical
valencià, diluït en les troballes
de la temptació impressionista,
es ressent de molts dèficits: el
de la «popularitat» n’és un. Avui,
el vent bufa per un altre cantó.
M’arriben notícies de la sòlida
importància que van aconseguint
mitja dotzena, una dotzena,
de joves: una gent de ruptura,
d’«avantguarda». A penes en
sabem res: no en parla la premsa
indígena -¿de què parla la premsa
indígena?-, sembla que no
tenen massa ocasions d’accedir als programes dels concerts
habituals, crec que no hi ha cap gravació discogràfica seua.
És tot un problema. Molt gros. Perquè la «música» també és
«cultura», i tant! I l’hem d’assumir com a «valenciana», siga com
siga.
Joan Fuster. Qué y dónde, nº 66, 18/24-06-1979

Amb aquesta lliçó d’història i de fidelitat a la pròpia cultura,
ja tenim un inici de programa, per no limitar-nos a “recordar”.
Podem remirar la nostra pràctica cultural, de manera
especial respecte de la nostra música, i dels nostres músics.
Fuster en parla de més d’un. Sabem que en aquests afers,
fusterianament “tot és qüestió de tindre vives les arrels”.
Sembla que les tenim, ara queda donar-li vida a l’arbre. Els
cinquanta anys del seu Nosaltres els valencians ens pot
confortar els ànims de seguir
gaudint de la nostra música, i
de fer valdre els artistes que la
crearen, com ara Joan Baptista
Cabanilles o Salvador Giner. Un
valencià aquest que, a banda de
fer-nos música de la bona, també
es comprometia en assumptes
de defensa i promoció de la
nostra cultura, com quan va ser
membre de la Junta directiva
de Lo Rat Penat, allà pel 1888.
Junta que tenia “un intent
conciliatori per harmonitzar les
discrepàncies sòcio-literàries
del valencianisme”, segons que
escrivia don Manuel Sanchis
Guarner en el seu llibre El sector
progressista de la Renaixença
Valenciana (Universitat de
València, 1978).
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EL METRÒNOM
per Pascual Pont

L

a racionalitat humana s’ha enfrontat a la
necessitat comprendre i controlar els diferents
ritmes amb què es desembolica l’existència,
particularment a partir de quan va haver de
preveure les èpoques de sembra i de collita. El
dia i la nit, les fases lunars i l’any solar, van ser i continuen
sent les principals referències, però resultaven insuficients per
a orientar-se en mar obert, coordinar activitats col·lectives
complexes i respondre a les creixents exigències del progrés
científic i tècnic. La divisió del dia en hores i la d’estes en
minuts i segons, és l’objectiu dels diferents rellotges. Es
tracta d’una divisió arbitrària que la Revolució Francesa va
voler incloure en la seua racionalitat mètric decimal, però va
fracassar perquè per a llavors ja havien a Europa molt bons
rellotges mecànics basats en el sistema sexagesimal dels
sumeris. El primer rellotge mecànic data de 1283, però la
precisió dels minuts i segons no es va aconseguir fins a 1656
amb la inclusió del pèndol en el seu mecanisme.
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El descobriment de les immenses ensenyances tancades en
el pèndol es van iniciar en 1581, quan Galileu que llavors
tenia dèsset anys, va observar que els llums que penjaven
en la catedral de Pisa, variaven la velocitat de la seua
oscil·lació segons fora la seua amplitud, amb el resultat que
cada oscil·lació durava sempre el mateix temps. Resulta
especialment curiós que les investigacions de Galileu sobre el
moviment i la velocitat li conduïren al concepte d’un temps
i un espai absoluts i independents entre si, la qual cosa va
permetre un gran desenrotllament de la cinemàtica, però
va dificultar la comprensió de la dinàmica subjacent en els
processos naturals en què temps i espai van lligats com així
manifesta el pèndol.
Els que si van descobrir eixa relació molt abans que Einstein,
van ser els músics, que des dels temps de Pitàgores i la
seua escala musical sabien de la relació entre la longitud
de la corda vibrant i els diferents cicles que conformen les
octaves. L’oïda humana ja percebia els diferents ritmes, però
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era subjectiu i era necessari trobar un mitjà objectiu en què
pogueren harmonitzar-se totes les subjectivitats i mesurar
millor el temps per a poder superar amb èxit els esforços que
durant tota l’Edat Mitjana es van estar fent per a passar de
les melodies de forma monofònica a les polifòniques. L’exacta
i constant relació existent entre la longitud del pèndol i la
duració de les oscil·lacions, constituïa una ferramenta ideal per
a aconseguir eixos
mesuraments, i els
primers metrònoms
es basaven en
una corriola amb
què s’allargava o
acurtava la longitud
del pèndol per a
marcar les diferents
duracions i indicar
el tempo o compàs
de les composicions
musicals amb un
major rigor que les
paraules italianes
d’allegro, ‘vivace’,
‘andante’ i prest,
amb la qual cosa va
poder desenrotllarse la tècnica del
contrapunt, de la
que Bach que va
viure entre 1685 i
1750, va ser el seu
gran artífex.

CULTURA

El metrònom mecànic es va crear en 1814 i consistix en una
vareta que funciona com un pèndol invertit de freqüència
ajustable que actua impulsada per un moll helicoïdal. En la
vareta hi ha una pes ajustable segons una taula que té darrere
i que marca les oscil·lacions per minut. Quan la pes està prop
de la base la longitud del pèndol és mínima i mínims també
els seus períodes. Hi ha una major freqüència i temps més
curts. Quan la pes està en
un extrem, la longitud és
màxima i els temps més
llargs, per la qual cosa en
un d’ells caben alguns dels
curts.
Però la mirada sobre el
pèndol no pot limitar-se
a la seua síntesi espaitemporal perquè si ha sigut
definit com l’instrument
més fonamental de la
física, és degut al fet
que constituïx el millor
exponent de l’oscil·lador
harmònic ideal en què a
més del pendular estan
continguts el moviment
circular, el vibratori i
l’ondulatori, així com una
àmplia gamma d’oposats
complementaris de
l’harmonització de la qual
depén l’harmonització de la
nostra existència.
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CALAIXERA

NOTICIES

NOTES I DATES
NOVA JUNTA DIRECTIVA DE LA CSMF DE LA CIUTAT DE
VALÈNCIA
El passat 16 de desembre de 2011, la Coordinadora de
Societats Musicals Federades de la Ciutat de València
estrenava nova Junta Directiva que quedava constituïda
per les següents persones: PRESIDENT: Miguel Hernández
Ferrer (U.M. l’Horta Sant Marcel·lí), VICEPRESIDENT: Joaquín
Martínez Planells (Ateneo Musical del Puerto), TRESORER:
Gabriel Sánchez Jiménez (Banda Música de Campanar),
SECRETARI: Manuel Teruel Rocatí (U.M. l’Horta Sant
Marcel·lí), VOCAL 1r (Vicetresorer): Manuel Asensio Gisbert
(S.I.O.A.M. de Benimàmet), VOCAL 2n (Vicesecretari): José León
Alapont (C.I.M. Castellar-Oliveral), VOCAL: José Solís Borredá
(Ag. Musical Benicalap), VOCAL: Enrique C. Vizcaíno Cambra
(Ag. Musical Gayano Lluch).
Agraïm a tots ells el treball desinteressat en pro de les
agrupacions musicals de la nostra ciutat i els desitgem un

30
ROSENDO SORIANO GÓMEZ
El temps passa, però en la memòria
queda el record de les persones
entranyables. Hui fem present a
Rosendo Soriano Gómez, soci de la
UMH i president de l’Associació de
Veïnes i Veïns del
Barri Sant Marcel·lí
un grapat anys, en
agraïment pel seu
treball constant i la
seua bonhomia.
Valguen també
aquestes ratlles
com un record per
a totes les persones
vinculades a la UMH, o
familiars dels nostres
socis, que recentment
han faltat.

llarg i bon viatge. I en especial a Miguel Hernández, president
de la Coordinadora i president de la nostra entitat, la UMH, li
fem memòria del poema de Kavafis musicat per Lluís Llach:
ITACA, del que m’és difícil triar-li el vers més adequat, però li
diria: “Que tingues sempre al cor la idea d’Itaca.”
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PICCOLO DIVERTIMENTO

30per Joan i Àngels
SUDOKU MUSICAL!

ANÈCDOTES MUSICALS

Per completar la graella, posa un instrument musical en cadascun
dels quadrats buits, tenint en compte que no pot haver instruments
repetits en cap de les files, columnes o quadrícules grans. Només
existeix una solució! [ baixat de http://www.sidokus.com]

Manuel de Falla i Matheu (Cadis,1876 - Alta Gracia, Argentina,
1946), fou un compositor andalús de música clàssica. Famós
per moltes raons. Per ser un gran compositor , cal recordar la
seua música (El amor brujo; El sombrero de tres picos i d’altres).
Per ser la imatge dels darrers bitllets que hi hagueren de 100
pessetes. I curiosamente per les seues manies. Va ser un gran
hipocondríac: l’obsessió pel seu estat de salut l’impulsava a
anotar diàriament dades completes sobre les seues mínimes
accions, símptomes, diagnòstics, i els tractaments mèdics als
quals es sotmetia. A més a més presentava una gran adversió
a la brutícia fins el punt de desinfectar personalment amb
alcohol cadascuna de las tecles del piano en el que tocava quan
donava un concert, pel senzill fet de que hi havía passat per
moltes mans. Fins i tot va fer una tendinitis de tant llavar-se
les mans.

QUÈ SONA?
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Fes sonar aquestes notes i digues en quina pel.li l’has escoltada.

QUIN DESORDRE!
Hi ha a la música actual gran quantitat d’interprets que cal escoltar perque canten i conten històries en la nostra llengua. Sabries ordenar
i relacionar a cada grup o cantant amb el seu darrer CD i el seu lloc d’origen?
Feliu Ventura

Coratge (2011)

Alcoi (L’Alcoià)

La Gossa Sorda

La Barraca (2011)

València (L’Horta)

Miquel Gil

Sàmara (2008)

Xàtiva (La Costera)

Obrint Pas

Música i lletra (2011)

Pego (La Marina)

Pep Gimeno “Botifarra”

L’últim heretge (2010)

Catarroja (L’Horta sud)

Verdcel

X marcianes (2011)

Xàtiva (La Costera)

Sol·lucions al Piccolo Divertimento 29. Super-Sudoku musical! SI-FA-SOL-MI-RE-DO-LA; DO-RE-LA-SI-MI-FA-SOL; MI-LA-DO-SOL-FA-RE-SI; LA-SOL-SI-RE-DOMI-FA; SOL-MI-RE-FA-LA-SI-DO; RE-SI-FA-DO-SOL-LA-MI; FA-DO-MI-LA-SI-SOL-RE. Busca les set diferencies! Pél del contrabaixista del fons; nota al contrabaix
del fons; puntet del pont del contrabaix del fons; puntet de las espiral del contrabaix de davant; nota de la caixa del contrabaix de davant; segon punt dels trastes del
contrabaix de davant i cordons de les sabates del primer contrabaixista.

TEMPS ERA TEMPS

per Miguel Hernández i Paco Perales

D

esprés de les Festes Populars de Sant Marcel·lí, en setembre de 1990, assumeix la direcció de la banda nostre actual
director Miguel Morellà Asins. Com es pot veure en les fotos, afronta la primera actuació amb 33 músics propis i l’ajuda
d’un saxòfon soprano, d’un flauta, del professor de trompeta i dels seus fills en la percussió. És en el “I Cicle de Festivals
de Bandes de Música Ciutat de València” organitzat per la Coordinadora i patrocinat per l’Ajuntament de València. Se celebra el 21
d’octubre de 1990 en el parc de Benicalap, amb poca publicitat i quasi nul·la assistència de públic, interpretant Suspiros de España,
Coplas de mi Tierra i Valencianes.
1. Javier Pantaleón (clarinet). 2. Mª José Mongay (clarinet). 3. Ana Teruel (clarinet) 4. Miguel Morellà (director). 5. Miguel Sánchez
(clarinet). 6. Celina Lafuente (clarinet). 7. Rafael Montesinos (clarinet). 8. Ruth Roblá (clarinet). 9. Isabel Alabau (clarinet). 10. Álvaro
Sánchez (clarinet). 11. Ana Sánchez (clarinet). 12. José A. Monreal (clarinet). 13. Santiago García (clarinet). 15. Rosario Verdejo
(clarinet). 16. Begoña Herrero (oboé). 17. Mercedes Beltrán (flauta). 18. Isabel Solsona (saxòfon alt). 19. Rafael Catalá (trompeta).
20. Juan Ruiz (trompeta). 21. Jorge Alcocer (fliscorn). 22. Quique Mongay (saxòfon alt). 24. Jordi Albuixech (trompeta). 25. Carlos
Morales (trompa). 26. Juan Carlos López (saxòfon tenor). 27. Félix Marcos (trompeta). 28. Miguel Hernández (percussió). 29. Miguel
Ángel Albuixech (saxòfon tenor). 30. Josep Collado
(trompa). 31. Paco Perales (percussió). 32. Ximo Sanchis
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(trombó). 33. Matías Gimeno (trombó). 34. Carmina
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Morellà (percussió). 35. Enrique Tejedor (trombó). 36.
37
40
6
1
20
38
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15
Miguel Olmedilla (bombardí). 37. Pau López (percussió).
2
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38. Miguel Morellà (percussió). 39. José Schez. Cantero
21
11
3
23
14
25
39
30
(tuba). 40. Susana Pantaleón (banderera). 41, 42, 43,
17
36
16
44 i 45. Públic: família García-Troncho (Mari, Cristina,
29
22
26
18
Victor i Santiago) i Miguel Ruiz.

