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UN TRIMESTRE PLE D’ACTES
per Josep Lluis Rodrigo

A POQUETA NIT

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “DISCORDANCIAS”

E
ls/les qui assistirem, a la presentació del nou 
llibre de relats curts, d’Elena Casero, anomenat 
“Discordancias”, vam veure, només entrar,  
l’escenari d’un crim. El primer, de molts altres, que 
aniríem descobrint, a mesura que la presentadora 

de l’acte, Salomé Chulvi, ens els anara desvetlant. Anònims, 
fets amb retallades de premsa, ens van ser lliurats, a l’entrada 
tot just, on la silueta de guix, en el sòl, recordava, que allí, a 
l’entrada de la Unió, havia jagut una persona sense vida. 

Com a bona narradora (Metaforario I i Ecos de mariposa, 
llibres presentats en aquesta mateixa secció, en anteriors 
números de Notícies Musicals) Salomé, coautora amb 
Gracia Suñer, ens va  introduir en la dinàmica del repunt que 
filava cadascun dels relats d’Elena, qui va confessar la seua 
gosadia en presentar els seus escrits, fins ara, majoritàriament 
novel·les, en la modalitat de relats curts, (vegeu “Tribulaciones 
de un sicario” també presentats en aquesta secció i publicats 
en aquesta revista).

El fil conductor o el nexe de molts dels relats, en dir de la 
presentadora, convertien la nostra amiga Elena en assassina, 
sí, en assassina de personatges, què no em creus? No em 
cregues, llig-ho tu mateix/a. 

24 DE MARÇ 

La Unió Musical l’Horta del barri de Sant Marcel·lí i 
l’Associació Awayo- Ria (Xarxa Internacional d’Art) exhibiren 
la pel·lícula amb cinema-fòrum “Violeta se fue a los cielos” del 
Director Andrés Wood.

6 DE MAIG. HOT DOG 

Inauguració del cicle de A poqueta nit, amb seu en la 
Rambleta, dues formacions vinculades a la Unió. La primera, 
Hot Dog *(Drums,Organ, Guitar), per mitjà de Juan Lizaso 
a la bateria, com a professor de l’escola i component de la 
agrupació. Aquest trio complet amb Quique Tous a la guitarra 
i Sergio Albentosa a l’orgue va sonar més que correcte, i ens 
va oferir una primera part de la vetlada molt agradable. Van 
fer gala de les possibilitats i les facultats que poden exhibir 
aquests músics amb una sòlida formació. Hi ha casos que 
sols han tocat junts al mateix moment de pujar a l’escenari, 
com perfectament podia haver succeït aquest dissabte. El fet 
que fóra dissabte i no divendres, com és habitual quan la seu 
és la Unió, va propiciar la col·laboració puntual al saxo del 
nostre benvolgut Juan Carlos López Luján, músic de la Unió 
conegut per tots, que va intervenir en la peça Everybody’s 
Party.  

LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA I 
LA RAMBLETA: ÉS HORA DE GAUDIR
per Josep Francesc Blai Duart

P
otser el fet més rellevant d’aquest semestre en el nostre 
entorn, al meu parer, és la posada en marxa del centre 
cultural la Rambleta i l’ocupació i ús musical que la UMH 
està fent d’aquests espais artístics i culturals.

D’aquest ús hi fem constància a través de les cròniques 
dels concerts que a l’auditori han realitzat les distintes seccions de la 
UMH: banda, orquestra, coral, banda juvenil, conjunt instrumental. 
Les audicions de l’escola realitzades al café teatre. I també les 
actuacions de grups i formacions musicals d’altres estils (rock, ska, 
jazz, pop...) nascudes al caliu de la Unió, o formades per músics de 
la Unió que, com a actes del nostre projecte APN (A Poqueta Nit), 
recentment s’han ubicat a la sala cafè teatre; una sala comunicada 
amb el parc per una fresca nocturna terrassa.

A la 4ª planta d’aquest edifici està ubicada la Biblioteca Pública 
Municipal Clara Santiró i la “sala de ponent” que és l’Espai d’Iniciatives 
Culturals, on tot el mes de juny estarà oberta una exposició de 
fotografies organitzada per l’Associació de Veïnes i Veïns de Sant 
Marcel·lí celebrant els 10 anys del Parc de la Rambleta. Del moment 
en què es troba la biblioteca, els seus projectes, el seu fons bibliogràfic 
i altres temes, ens parla el seu responsable, Eugenio Moltó, en una 
entrevista realitzada per Josep Daniel Climent per a NM.

Potser encara no ha passat prou temps per a sospesar les 
conseqüències o resultats del desplaçament de l’activitat musical i 
cultural de la UMH des del Sud-sud del Barri (Pavelló, pati del col·legi 
Sant Marcel·lí...) cap al Nord del barri, que és el bulevar sud (de la 
ciutat). Temps tindrem.

La UMH ha estrenat el Concurs de Joves Intèrprets amb el nom de Josep 
Collado Matamales. I ha sigut un èxit. Trobareu la crònica en aquesta 
revista. Gràcies a la família que ha patrocinat aquest esdeveniment.

Altre fet important, ara en un àmbit encara més reduït: la nostra 
entitat, ha sigut la celebració de l’Assemblea General de Socis de 
la UMH, malgrat haver de lamentar la poca presència d’associats i 
associades. L’informe de gestió, que palesava la vitalitat de l’entitat 
en les diferents seccions i vessants, va ser aprovat per unanimitat. I 
talment passà amb el balanç i pressupost econòmic. Vull remarcar 
que vàries intervencions de l’assemblea, que expressaven el 
sentiment compartit per la totalitat dels assistents, felicitaren la 
gestió econòmica feta per la Junta Directiva, sobretot en una època 
com aquesta que s’han eliminat o reduït moltes subvencions. A més, 
prompte haurem liquidat la hipoteca que mantenim sobre el nostre 
local, que no hem deixat de pagar cada mes. Això ens permetrà 
afrontar nous reptes, com allí s’hi manifestà. L’assemblea acabà amb 
intervencions que permeteren compartir la certesa que pertanyem 
a una entitat cultural sòlida, amb un gran projecte de futur i que a 
més no deixa de ser com una gran família que permet viure grans 
experiències personals i col·lectives d’amistat.

Bo amics i amigues, quan açò escric, dia de sant Joan, les fogueres 
nocturnes ens han avisat que la nit més curta ja l’hem passada i que 
l’estiu ja ha arribat. Que les penúries econòmiques que uns deshonrats 
han provocat no ens impedisquen gaudir a l’estiu, amb més temps i 
més llibertat, dels fills i filles o pares i mares, de la cultura, els viatges... 
però sobretot aneu amb cura de no cremar-vos. Temps tindreu!
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Salomé Chulvi  (esquerra) va ser l’encarregada de presentar Elena 
Casero (dreta) com l’assassina de personatges. Foto: Tomás Sánchez

Hot Dog inaugurà el cicle de A poqueta Nit al café-teatre de la 
Rambleta. Foto: Miguel Durán Domonte
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Rockroaches (esquerra) i Sin perdón (dreta) en dos moments de 
l’espectacle de la nit del 8 de juny. Fotos: Pedro Atienza i Germán de 
la Cruz, respectivament.

Pàgina següent, d’esquerra a dreta, Maria Montes  presentant el 
documental “Manuela Ballester”; representants de l’associació Awayo 
i un grup d’assistents a l’acte del día 24 de març, a la seu de la UMH.
Fotos: Tomás Sánchez.

A POQUETA NIT

GOLPE DE EFECTO

Un dels grups nascuts a l’abric  de la Unió, joves punters de 
la banda que porten uns anys conformant un repertori molt 
treballat i complet que va satisfer a propis, la majoria, i a 
estranys que van comprovar la qualitat que atresoren aquests/
es promeses de la música valenciana. La seua trajectòria la 
seguim molt a prop, entre altres coses pel seu bon fer i per la 
proximitat que amb ells i elles tenim.

8 DE JUNY. ROCKROACHES

Els encarregats d’obrir la segona sessió d’A poqueta nit en 
la Rambleta van ser The Rockroaches, que (com en el seu 
moment, Capitá Peskanova després anomenats The Skafeïnats 
o també Sklatasangs, Barraques Subsistema, o els mateixos 
Golpe de Efecto o Los Viernes Ensayo, dels quals ja parlarem 
en el futur) són l’última i més nova formació eixida del planter 
de la bandeta i la banda de la Unió. Amb tendència al Hard 
Rock destaquen pel seu entusiasme i per la transformació 
de la seua posada en escena i la seua presència a l’escenari. 
Els seus components (Jordi Panayiotopoullos, Ferran Quiles, 
Robert Aldomar, Alejandro Ibañez, Adrián Bonilla) van 
presentar la seua nova maqueta “Benvinguts”  amb gran 
participació del públic.

Van arrossegar a molts joves de la Unió i del Barri que van 
seguir amb gran entusiasme l’actuació d’aquests joves músics.

SIN PERDÓN 

Profundament vinculats a la Unió i quan fa més de vint 
anys que van complir vint anys, aquest grup amb solera que 
va nàixer al barri, en els temps quan encara ens reuníem a 
la plaça, té entre els seus components un alt percentatge 
de nadius del barri, de pares de músics i fins i tot, ni més 
ni menys, que del nostre president de la Unió, Miguel 
Hernández.   Tots ells, Pepe Cayuela, Sergi López, Julio J. 
Fernández, Javi Cifuentes, Paco P. Dolz i Santi Mozas, van 
gaudir a l’escenari i ens van fer gaudir a nosaltres fins que 
la matinada va complir dues hores i mitja. Van oferir la seua 
selecció de música amb versions d’autors com Kiko Veneno, 
Leño, i molts altres. 

UMH / BARRI

<< 

E
l dia internacional de la dona (8 de març) és dia de 
celebració però també de reivindicació i amb ell es 
pretén cridar l’atenció sobre els èxits de les dones 
en tots els àmbits  al llarg de la història. En la Unió 
intentem cada any preparar activitats que ens donen 

a conéixer dones interessants pels seus èxits en diferents àmbits 
artístics: la música, la pintura, la literatura o la ciència... i també 
projectes relacionats amb la vida de les dones.

Fidels a estos objectius es van celebrar tres actes molt diversos 
amb una alta participació de socis i veïns.

Començàrem el dia 9 de març amb la presentació per part de 
María Montes del documental: ‘Manuela Ballester, el llanto 
airado’ de Giovana Rives. Manuela, valenciana, esposa de Josep 
Renau, és una gran desconeguda com a artista per al públic, i 
com les persones assistents a l’acte van expressar, ho continua 
sent. Sabem, després de veure esta pel·lícula sobre la seua vida 
que la seua relació amb Renau va condicionar no sols la seua 
obra, la seua dedicació al pintor i a la família no li deixava quasi 
temps per a pintar,  sinó la seua vida, perquè el va seguir a l’exili 
des d’Espanya a França, Mèxic i finalment a Berlín on va morir. 
La visió que tenim de Manuela és incompleta, perquè ens falta 
informació sobre una part fonamental, la seua obra, i per tant 
quedem emplaçats a aprofundir en el personatge en una altra 
ocasió.

El diumenge dia 11 de març celebràrem el Concert de la Dona 
amb l’actuació de la banda de la  Unió, un dia molt especial 
perquè era la nostra primera actuació en el Teatre Rambleta 
i encara que en este mateix número tindrem ocasió de llegir 

una crònica del concert, ens agradaria dir un parell de coses. 
Primer, que es consolida la celebració d’aquest concert de 
commemoració del Dia Internacional de la Dona, la quaal cosa 
ens permet conéixer i difondre la música feta per dones. Segon, 
que ha sigut significatiu fer coincidir la commemoració del Dia 
Internacional de la Dona, reivindicativa per se, amb el primer 
concert celebrat en el Teatre Rambleta, auditori històricament 
reivindicat pels nostres veïns i veïnes.

Finalment el dia 24 de març el dedicàrem a una gran dona: la 
folklorista Violeta Parra. Cal agrair la participació en aquest acte 
de l’Associació Awayo-ria, grup compost per dones artistes 
que a més de difondre el seu art, col·laboren amb projectes 
solidaris de Cooperació Internacional. Les representants de 
l’Associació Patricia Caicedo, Maricely Corzo i Carolina Romero 
ens presentaren la pel·lícula d’Andrés Wood ‘Violeta que 
estás en los Cielos’ en la que se’ns presenta una Violeta Parra 
lluitadora, que dedicà gran part de la seua vida a reivindicar 
i recuperar les arrels de la música popular del seu país, Xile,  
donant-la a conéixer arreu del món. Finalitzada la pel·lícula, en el 
col·loqui posterior vam tindre l’ocasió de conéixer més Violeta, ja 
que la major part dels assistents sols coneixíem les seus cançons 
i no el seu treball, ni la gran importància que va tindre en la 
cultura del segle XX. També vam poder aprofundir un poc més 
en l’època històrica en què va viure i la influència que va tindre 
la seua obra en el corrent musical representat pels cantautors 
llatinoamericans. Una activitat magnífica amb la qual donàrem 
per finalitzats els actes del Dia Internacional de la Dona 2012, 
agraint a totes les persones que han participat en aquests actes 
el seu suport i emplaçant-les als següents, al març de 2013.

ACTES DE CELEBRACIÓ
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2012
per Sara Sánchez i Encarna Ojeda
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documental “Manuela Ballester”; representants de l’associació Awayo 
i un grup d’assistents a l’acte del día 24 de març, a la seu de la UMH.
Fotos: Tomás Sánchez.
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E
fectivament, per al concert d’enguany del Dia de 
la Dona, hem estat d’enhorabona, d’estrena d’un 
espai molt especial, molt somniat pels músics i els 
socis i seguidors de la Banda UMH, per l’Associació 
de Veïns, i pel barri de Sant Marcel·lí en general. Va 

ser un gran plaer assistir a eixe concert, i es demostrà, amb la 
gran assistència de públic, el gran desig que teníem de veure 
i sentir la preciosa sonoritat de la Banda UMH amb les millors 
condicions possibles, com són les que ens proporciona el 
teatre Rambleta.

Al programa de mà del concert es reproduïa una frase 
famosa de l’escriptora i política Françoise Giroud, que era 
perfectament adient per a la celebració: “Mai no vaig creure 
que poguérem transformar el món, però crec que tots els dies 
es poden transformar les coses”. Si no tots els dies, sí que 
de tant en tant aconseguim fer realitat els nostres somnis, 
lluitant units i amb constància. Potser ens repetirem tots, 
per un temps, amb expressions de felicitat com aquestes, 
però, gaudim-ho, ens ho mereixem! Molt prompte se 
n’acostumarem a la nova situació, sense deixar de col·laborar 
en tot el que puguem per al seu èxit.

Amb els músics ja als seus seients, preparats per a l’actuació, 
Sara Sánchez i Encarna Ojeda van fer una cuidada i atractiva 
presentació, en la qual, entre altres coses, incidiren en el fet 
de la importància per a la societat de reivindicar i visualitzar el 
treball de les dones. Elles hagueren desitjat, jo també, i molta 
gent, que en el programa del concert d’aquest dia hagueren 
predominat obres compostes per dones. N’hi havia una, 
Vicente Galbis, de Pilar Gironés Galbis. Ara, això sí, totes les 
altres obres estaven dedicades a dones o inspirades per dones: 
Obertura per a una reina, de B. Adam Ferrero; Pepita Greus, 
de P. Pérez Chovi; Elisabeth, de M. Kunze i S. Levey, amb 
arranjaments de J. de Meij; Yakka, de J.R. Pascual Vilaplana; 
Teresa Sáez, de Juan B. Meseguer Llopis; Scherazade, de N. 
Rimsky-Korsakov, tr. per J. Curnow; Aida. Escena i marxa, de 
G. Verdi, amb arranjaments de R. Van Ypeven. I una estrena 
molt especial: Rambleta Overture, de Joaquín Estal Herrero. 
L’obra –un vertader regal- està inspirada i dedicada al centre 
cultural Rambleta, que encara que no siga una dona, té nom 
femení. Com cultura, paraula femenina. Com música, com 
inspiració, com… En fi, propose que en parlem de dones amb 
continuïtat a la revista. Sobretot de dones compositores que 
són les menys visualitzades –o hauria de dir escoltades?- Per 

UMH

CONCERT DEL DIA DE LA DONA 2012. 
PRIMERA ACTUACIÓ DE LA BANDA A LA  RAMBLETA
per María Montes Payá

En acabar el concert, la Banda, a càrrec del mestre Morellà, va rebre els aplaudiments d’un auditori  de gom a gom. El públic fidel estava emocionat per 
les interpretacions i per l’estrena del Teatre en un dia tan especial. A la dreta, Sara Sánchez  i Encarna Ojeda donant pas a l’acte. Fotos: Tomás Sánchez.

la meua part, he començat un xicotet 
article sobre Grazyna Bacewicz, 
compositora, pianista i violinista 
polonesa (Lodz 1909-Varsòvia1969); 
dona, a la que, com a tantes altres, val 
la pena escoltar i conéixer. 

Tornant al concert, va estar molt bé, 
com sempre, i, com es sentia! Quan 
el so està tan controlat, en quant al 
moviment, la dinàmica, els matisos,… 
u solament ha de tancar els ulls i es 
converteix en música. Crec que per a 
tots els espectadors va ser un dia molt 
agradable, incloent, estic segura, tant 
a l’equip gestor del teatre, com als 
invitats especials a l’acte.

EL RACÓ DE LA POESIA

ELS NOSTRES VENTS
Poema de Ximo Espí Espí. 
(Mestre jubilat i tenor de la coral)

Arreu del món hi ha molts vents,
Tot i això, a la nostra terra,
En són Quatre els més valents.
Del nord ve la tramontana, 
el llevant bufa del l’est,
el migjorn puja de l’Africa, 
de l’oest és el ponent.
LA TRAMUNTANA 

A l’hirvern, la tramontana
Viatja per tot  Europa, 
Aportant aire molt fred
D’ascendència siberiana.
Per tal de combatre allò
Que del nord porta aquest vent,
cal que ens posem la bufanda 
i glopada d’aiguardent
EL LLEVANT

Del llevant la història ha escrit:
Com si fos un dels tres mags, 
Sempre ha portar de l’orient
Abundant aigua i granís. 
Ha estat sempre plovedor,
només comença l’hivern,
acabada la tardor, 
els temporals de llevant
han donat vida la terra
saturant-la de saó,
han reviscolat els arbres, 
han fet que brollen les fonts.
Això és antiga contalla, 
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PRIMERA FASE DEL CONCURS 

E
ls dies 21 i 28 del passat mes 
d’Abril se celebraren al local 
social de la Unió les primeres 
fases eliminatòries del I 
Concurs de joves intèrprets, 

concurs que duu el nom del nostre 
sempre recordat company Josep Collado 
Matamales.

Aquest concurs, destinat exclusivament 
a alumnes de l’Escola de música i músics 
de la Banda o l’Orquestra, té com a 
finalitat enfrontar-los i preparar-los per 
als reptes que es trobaran al llarg de la 
seua, esperem, extensa trajectòria musical 
(proves d’accés, concursos, proves a 
orquestres professionals...) i motivar-los 
per a progressar en l’execució dels seus 
respectius instruments.

Al primer dia d’actuació escoltàrem 
les categories B (alumnes que es 
troben cursant des de 1r fins 3r de les 
Ensenyances Elementals) i Especial (des de 
3r fins a 6é d’Ensenyances Professionals), 
mentre que el segon dia ens delitàrem 
amb la categoria A (alumnes que cursen 
des de 4t d’Ensenyances Elementals fins 
2n d’Ensenyances Professionals). Cal 
recordar que totes les categories estan 
dividides en dues modalitats: d’una banda 
vent fusta i corda (1) i de l’altra vent 
metall i percussió (2). 

A la sala fluïen les notes, els nervis, la 
calor...la tensió s’intuïa en els llargs 
moments en què el tribunal es retirava 
per deliberar qui passaria a la següent 
ronda atés que per accedir a la gran 
final s’havia de superar una puntuació 
concreta en relació a uns paràmetres molt 
concrets (afinació, interpretació, ritme...).

El jurat, format per músics de reconegut 
prestigi aliens actualment a la Societat, 

però que, o bé han format part en algun 
moment de la mateixa, o bé són amics 
dels nostres mestres i, per afegiment, 
amics de la Unió. Hem de nomenar 
Rosa (ex professora de violoncel de 
l’escola), Enric Andreu (director de 
l’escola i percussionista a Sedaví), 
Antonio Galera (pianista i concertista 
internacional), Daniel García (professor 
de trompeta a Sedaví), Manuel Romero 
(professor de saxòfon i component del 
quartet “púrpura pansa”) i José Barreiro 
(professor de trompeta al Conservatori 
de Quart de Poblet). Ells tenien la tasca 
més difícil... La seua recompensa? El preu 
estàndard: un “dinaret” o un “soparot” 
amb l’organització al bar d’enfront de 
l’escola...

I, a la fi, els resultats. 

A la categoria B passaren de ronda 
Jordi Cayuela (percussió), Noemí Bravo 
i Desta Hernández (saxòfon) i Guillem 
Jover (flauta travessera).

A la categoria A, l’alt nivell de les 
interpretacions féu que el tribunal 
decidirà augmentar el nombre de 

participants que passarien a la final, 
quedant de la següent manera: Diego 
Santos (flauta travessera), Marta 
Clariana (Clarinet), Adrián Cuenca (oboè), 
Victoria Arauz i Ruth Segarra (saxòfon), 
Sandra García (tuba), Héctor Román 
(trompeta) i Raúl Moliner (percussió).

A la categoria Especial, on tots 
competiran en una única modalitat es 
classificaren Jorge Sintes (trombó) i 
Alexandra Catalá, Marta Yébenes i 
Javier Quintana (saxòfon).

Al tancament d’aquesta crònica encara 
no s’havia produït la final pel que haurem 
de guardar la nostra curiositat per saber 
el nom dels guanyadors a les diferents 
categories i els premis corresponents a 
cadascú d’ells.

SEGONA FASE DEL CONCURS I FINAL

D
e nou amb vosaltres per a 
premiar la vostra fidelitat, 
em dipose a narrar-vos com 
quedà la gran final...

El Dissabte 2 de Juny. El 
lloc? El local social de la Unió. L’Hora? Les 
16:00h. La temperatura? MOLTÍSSIMA 
CALOR!!!!. 

Les portes del local s’obriren puntuals per 
començar a rebre als primers assistents 
i participants. Les cadires anaven poc a 
poc omplint-se de gent que arribava amb 
ganes d’una nova i intensa vesprada de 
música. 

Passaven pocs minuts de les quatre 
quan el Jurat s’asseia al seu lloc i, 
després d’haver sortejat l’ordre en què 
es tocaria, després de fer les indicacions 
necessàries (“desconnecteu els mòbils”, 
“alarmes apagades”, “màxim silenci i 
respecte, per favor...”), i després d’apagar 
els ventiladors, començava la primera 
interpretació.

En primer lloc la Categoria B (vent-fusta 
al principi i percussió a continuació). 
Deliberació dels membres del tribunal i, de 
seguida es donà pas a la Categoria A. En 
aquesta secció el nombre de participants 
era major i això sumat al temps que ja 
havia passat des de l’inici i que l’èxit de 
públic feia que el local estiguera de gom 
a gom, donava com a resultat que les 
gotes de suor vessaren per les galtes dels 
assistents i músics...Nervis o calor? Potser 
un poc de tot...

Per últim, i com a gran remat, la 
Categoria Especial, amb els seu 4 
participants “lluitant” per dos suculents 
premis.

Acabades les interpretacions, bones 
algunes, boníssimes altres i ENORMES 
més d’una, era l’hora de prendre les 
últimes decisions. Tancats en la seua 
cambra aquells qui havien de decidir, el 
local es quedà buit ja que la gent eixí 
al carrer a borbolls a la recerca de la 
poca ombra que hi havia i el poc aire 
que puguera córrer. Els ventiladors i 
els extractors “a tope” per a oxigenar 
l’estimat i reduït auditori i, quan més 
tranquils estàvem, una veu ens tornà a la 
realitat que ens convocava...”Ja tenim els 
resultats!!”. 

De nou tots cap a dins. “Silenci, que 
no es sent res”, “Un poc més fort, per 
favor”, mirades de tensió, de complicitat, 
d’il·lusió... Ximena anà anunciant un a un 
els guanyadors:

“Categoria B, modalitat vent-fusta: 
Guillem Jover (2on premi) i Noemí Bravo 
(1r premi).

“Categoria B, modalitat metall i 
percussió: Jordi Cayuela” (1r premi).

“Categoria A, modalitat vent-fusta: 
Ruth Segarra (2on premi) i Marta 
Clariana (1r premi)”.

“Categoria A, modalitat metall i 
percussió: Raúl Moliner (2on premi) i 
Sandra García (1r premi)”.

“Categoria Especial: Jorge Sintes (2on 
premi) i Javier Quintana (1r premi)”.

La dotació dels premis comptava entre 
altres amb xecs-regal a la papereria 
Hélène, matrícula gratuïta i descomptes 
en la mensualitat d’instrument, beques 
per al curs d’estiu i concerts com a 
solista amb qualsevol de les seccions de 
la Unió (Banda, Banda Juvenil o Conjunt 
Instrumental), així com amb el seu 
corresponent diploma acreditatiu.

Agraïm a la família Collado-Matamales 
la seua participació i col·laboració en els 
premis, als músics de la Banda, Coral i 
Orquestra el gran suport que donaren 
als seus companys com a públic i a 
tots els participants el seu esforç, la 
seua “esportivitat” i les seues grans 
interpretacions que ens feren gaudir 
d’unes bones estones de música i de la 
certesa que la Unió té un gran futur per 
davant.

Un missatge per als joves lectors que hui 
esteu llegint aquest article... ANIMEU-VOS 
que els premis poden ser vostres l’any 
que ve!

I CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS “JOSEP COLLADO MATAMALES” 
per Ximo Estal Herrero

ESCOLA

Ací tenim els primers guanyadors del I Concurs de joves intèrprets Josep Collado Matamales,  amb el seu 
diploma de participació. Foto:  Vicent Garí
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AUDICIONS DELS ALUMNES
A LA SEU DE LA UMH I AL CAFÉ-TEATRE RAMBLETA

Audició de clarinets Audició de trombó i bombardí Audició de fagot Audició de clarinet

Fotos: JMiguel Matallín, José Cayuela, Amparo MArtínez, Mª Carmen González, Salvador Benlloch y Ramón Hernández

Audició de percussió, al café- teatre Rambleta Audició de violí Audició de violoncel Audició de flauta travessera
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PRIMER CONCERT DE L’ORQUESTRA DE 
CAMBRA A LA RAMBLETA
per Víctor López

P
er fi va arribar el dia tan 
anhelat per a les seccions 
del Cor i l’Orquestra de 
Cambra de la nostra gran 
família que és la Unió. 

El 6 de maig de 2012, una data que 
recordarem amb molta estima. Alguns 
dels components de l’Orquestra, 
membres també de la Secció Banda, 
ja havíem tingut el privilegi de poder 
gaudir de l’acústica i la majestuositat 
de la Sala del Teatre Auditori La 
Rambleta, però la resta solament ho 
havien escoltat en boca d’uns altres, 
o gaudit com a oients, no com a part 
integrant del grandiós escenari. Era 
un dia per vestir amb les millors gales 
la música del gran esdeveniment, mai 
millor dit, i el nostre mestre i director 
una vegada més no va defraudar, amb 
un extraordinari programa, propi per a 
l’ocasió. Aquest programa portava una 
gran sorpresa final, que més endavant 
desvetllarem.

Després d’una magistral primera 
part protagonitzada per la nostra 

benvolguda Coral, arribava el torn de 
l’Orquestra de Cambra, i que millor 
estreno que la Simfonia Veneziana 
d’Antonio Salieri, seguida a aquesta 
magnífica peça, i com si del mateix 
Green Park de Londres es tractés, Music 
for the Royal Fireworks “La Música per 
als Reals Focs d’Artifici” de George 
Friedrich Handel amb els seus famosos 
moviments Overtura, Bourrée, La Paix, 
els Minuets 1 i 2 i la Réjouissance. 
Estampa perfecta per al primer concert 
que realitzava l’Orquestra de Cambra en 
el Teatre Auditori. I com a fermall final, 
una exquisida peça que interpretarien 
conjuntament per concloure aquest 
concert, Coral i Orquestra de Cambra, 
Oblivion de Astor Piazzolla , i aquí 
la gran sorpresa que us avançava al 
principi, interpretant la veu solista 
amb l’oboè, el nostre entranyable i 
benvolgut mestre i director Miguel 
Morellá Asins, colofó a un gran 
espectacle. Els assistents al mateix, el 
nostre incondicionable públic de la 
Unió, es desfeia en elogis amb el que 

havia presenciat en aquest matí càlid 
del mes de maig en el Teatre Auditori La 
Rambleta.

  Dir-vos, que una vegada ja finalitzat 
aquest Concert, l’Orquestra de Cambra 
es va posar a la feina, per preparar el 
que serà possiblement el seu proper 
concert, el dia 24 de juny en l’Ateneu 
Mercantil.

ORQUESTRA 
DE CAMBRA CORAL

PRIMAVERA I  FINAL DE CURS
per Angels Rodas i Joan Quiles

E
nguany, per primera 
vegada, la Coral hem tingut 
l’oportunitat de celebrar 
el tradicional concert 
de Primavera en un lloc 

immillorable ubicat a casa nostra: El 
Centre Cultural Rambleta (CCR). No 
podem negar el gran plaer que va 
suposar cantar amb unes condicions 
tan propícies, però tampoc la gran 
responsabilitat d’oferir un concert 
digne de l’auditori que ens envoltava 
i dels nostres fidels seguidors que 
per fi anaven a escoltar-nos tal i com 
mereixien.

Preparar el repertori ha significat 
treballar tot el trimestre, ja que 
volíem preparar acuradament els 
temes del nostre concert com l’obra 
amb l’Orquestra, el tango Oblivion de 
Piazzolla, arranjada pel mestre Miquel 
Morellà i que no poguérem interpretar 
a la inauguració del CCR (perquè eixe 
concert mai s’ha fet).

Vàrem ser presentats per la nostra 
companya Encarna Ojeda, que va 

introduir el repertori escollit per a esta 
ocasió. Començàrem amb Esta tierra 
de Javier Busto, obra molt melodiosa 
que ens agrada molt interpretar. A 
continuació estrenàrem la cançó 
italiana Legata a un granelo di sabbia de 
F. Marchetti, famosa als anys 70 i que 
a partir d’ara ja forma part del nostre 
repertori. Dedicàrem el bolero Contigo 
en la distancia al seu arranjador, el 
nostre amic i col·laborador que vingué 
a l’auditori a compartir amb nosaltres 
aquesta experiència. Tot un detall per la 
seua part! Tot un luxe per a nosaltres! 
També interpretàrem el tango de Carlos 
Gardel, El dia que me quieras, seguit per 
una divertida, i treballada versió de La 
canción de Baloo, que juntament amb 
La Cucaracha, va ser del gust de tot 
públic en general i del públic infantil 
en particular (fins i tot algú em va dir 
si Alejo Pérez, el nostre director, havia 
matat de veres una cuca al finalitzar 
la cançó). La Dansa Cantà i Zorongo 
foren elegides per ser dos obres 
emblemàtiques per a nosaltres i per 
últim, també estrenàrem una havanera 

catalana La Gavina, de Frederic Sirés 
amb arranjaments de Josep Gusterns, 
peça amb la qual finalitzàrem el nostre 
concert. Ens feia tanta il·lusió oferir 
el nostre treball a este “palauet de la 
música” que no poguérem evitar que 
els nervis afloraren per tot arreu.

Però ací no acabà tot, sense poder-
nos relaxar del tot en la magnífica 
interpretació de l’Orquestra de cambra 
i per finalitzar el concert, tinguérem 
la gran experiència de col·laborar en 
la interpretació de l’obra Oblivion, 
acaronant el solo d’oboé de Miquel 
Morellà que estem convençuts, va 
emocionar tot l’auditori.

Però esta primavera ha vingut 
carregada d’actuacions i una vegada 
passada esta fantàstica experiència, 
estem preparant altres concerts. Al mes 
de juny visitarem i actuarem al Palau de 
les Arts en la cloenda del XVII Congrés 
Nacional d’Administradors de Finques 
d’Espanya (excitant) i després anirem a 
la presó de Picassent on esperem que 
no es quede ningú de nosaltres. Per 
rebre l’estiu no hi faltarà, un dinar dels 
cantaires de final de curs que enguany 
serà a Cullera. Però de tot açò ja vos 
parlarem en la propera revista i us 
contarem cóm ha estat tot.

Ara, ens resta seguir gaudint de la 
música fins que arriben les vacances 
d’estiu (esperem que ningú les retalle) 
i com escolars aplicats farem els 
nostres deures per tal de preparar  nous 
projectes que ja sonen com a proposta 
per a tardor i Nadal.

Miguel Morellá (dalt) interpretant la veu solista d’Oblivion amb el seu oboè.
L’orquestra de Cambra (baix) rebent els aplaudiments del públic. Fotos: Tomás Sanchez
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concert, Coral i Orquestra de Cambra, 
Oblivion de Astor Piazzolla , i aquí 
la gran sorpresa que us avançava al 
principi, interpretant la veu solista 
amb l’oboè, el nostre entranyable i 
benvolgut mestre i director Miguel 
Morellá Asins, colofó a un gran 
espectacle. Els assistents al mateix, el 
nostre incondicionable públic de la 
Unió, es desfeia en elogis amb el que 

havia presenciat en aquest matí càlid 
del mes de maig en el Teatre Auditori La 
Rambleta.

  Dir-vos, que una vegada ja finalitzat 
aquest Concert, l’Orquestra de Cambra 
es va posar a la feina, per preparar el 
que serà possiblement el seu proper 
concert, el dia 24 de juny en l’Ateneu 
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ORQUESTRA 
DE CAMBRA CORAL

PRIMAVERA I  FINAL DE CURS
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Miguel Morellá (dalt) interpretant la veu solista d’Oblivion amb el seu oboè.
L’orquestra de Cambra (baix) rebent els aplaudiments del públic. Fotos: Tomás Sanchez
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PRIMER CONCERT DE PRIMAVERA I CAMPANYA “RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA”  
A L’AUDITORI LA RAMBLETA
per Josep Francesc Blai Duart

E
l proppassat 20 de maig, la Banda de la UMH 
celebrava el seu Concert de Primavera dins la 
campanya “Retrobem la nostra música”, a l’auditori 
la Rambleta.

Sota la batuta del mestre Miguel Morellà Asins, 
la banda interpretà el repertori seleccionat per a l’ocasió. El 
programa musical ens feu viatjar per les nostres terres. A la 
primera part l’itinerari fou costaner. Rambleta Oberture de 
Ximo Estal ens situà en el punt de partida. Eixint de Sant 
Marcel·lí férem estada a Cullera de la mà de Rafael Talens, i 
amb la partitura Sicània li retérem l’homenatge merescut pel 
seu talent i la seua amistat. De tornada cap a casa passàrem 
per Sueca interpretant Fantasia sobre motius d’obres de José 
Serrano de R. Lamote de Grignon. Després d’un merescut 
descans, com en tot viatge, reprenguérem la marxa i ens 
instal·làrem prop de l’Albufera, a Catarroja. El pasdoble Al 
meu pare de Miguel Morellà Giménez fou una abraçada 
musical que envoltà l’auditori. Tot seguit, amb els ulls tancats, 
recordàrem velles i belles escenes de bandolers televisius 
cavalcant al compàs del Diego de Acevedo de Miguel Asins 
Arbó. Acabàrem aquest itinerari gaudint d’una festa especial, 
Dia de Pasqua a Catarroja de J.M. Izquierdo.

A més de la càrrega emotiva de la música seleccionada i per 
tractar-se d’autors nostrats i, alguns d’ells, molt pròxims 
a nosaltres; el concert cobrava un caràcter especial doncs 
semblava ser un concert inaugural sense ser-ho, com tampoc 
ho fou el del Dia de la Dona, ni el de la Coral i l’Orquetra. O 
siga que per a tots, cadascú, hi ha hagut un primer dia, però 
no un primer dia per a tots. Bo, mirem-ho com vulgueu. El 
que està clar és que era el primer dia per a mi presentant 
un concert de la UMH a l’auditori de la Rambleta. La Junta 
Directiva m´ho havia encomanat. A continuació, cosa que 
no acostume a fer en la revista NM, reproduisc les paraules 
centrals de la presentació del concert, llevat de canvis d’estil.

“Sempre és un plaer, amb treball i esforç, però un plaer i 
un repte al capdavall, presentar un concert de la Banda 
de la UMH, però hui encara més. És, per a mi, el primer ací, 
en aquest magnífic auditori i en aquesta ubicació. Els dos 
anteriors vaig seure ahí, a les butaques, i vaig gaudir d’allò 
més.

Quines ganes teníem d’auditori! I que fàcil és i que prompte 
ens acostumem a les coses bones!

Total, no fa tres mesos que iniciàrem els concerts de la UMH a 
La Rambleta, i qui canviaria aquestes butaques per les cadires 
de plàstic i les moquetes polsegoses? I la sonoritat? No hi ha 
punt de comparació. En açò estem contents, vostès i la Unió 
(vostès o la majoria de vostès, són la Unió. I el que no ho siga 
ja tarda a apuntar-se). En açò estem d’acord vostès i la Unió: 
gaudim millor dels concerts ací que en el pavelló. No volem 
tornar arrere, volem anar a més i millor. Sí o no?

Aquest és el concert de primavera de la Banda de la Unió 
Musical, i aquest auditori és com un esclat primaveral, no 
debades l’inauguràrem pel març.

Tenen per costum a la “casa” tancar les cortines abans de 
començar. Els he demanat per favor que deixaren oberts 
els finestrals durant uns instants. Observen vostès a dreta 
i esquerra: barri i parc, ciutat i natura, treball i esplai. I al 
bell mig aquest magnífic, preciós espai cultural: auditori, 
biblioteca, café teatre, sales d’exposició, aules.

I cal recordar, senyores i senyors, en estos temps de tants 
desvergonyits i maldestres instal·lats als governs, quan tanta 
gent pensa que no es pot fer res, que no ens fan cas, que 
cal recular..., cal recordar-los a totes i tots que açò ho hem 
guanyat, ningú ens ho ha regalat. Ens ha costat, sí, 16 anys de 
batalla i reivindicació constant. Però ho hem aconseguit, és 
una realitat. Primer férem de la rambleta un parc (ahí està), i 
ara fem de la rambleta un espai cultural (ací està).

Ei! Hi ha esperança, hem de continuar lluitant... i gaudint dels 
èxits assolits.

No seria honrat per la meua banda (per la meua part), si no 
diguera tot seguit, com ho he fet durant tants concerts, que 
hem de donar les gràcies per aquest esplèndid regal al treball 
constant d’una entitat en especial: l’Associació de Veïnes 
i Veïns de Sant Marcel·lí, del nostre barri. És el moment de 
retre’ls públic reconeixement. Un fort aplaudiment.

Ací on estem, podríem no ser-hi. I si estem és perquè hi ha un 
edifici (estructura) i gent que l’ompli fent cultura (contingut). 
De l’edifici ja n’hem parlat. Queda clar que aquest és el 
concert de primavera i açò un esclat primaveral.

I del contingut? Ara parlem a expenses del “Retrobem la 
nostra música”.

BANDA

D’una Comissió de Cultura d’aquella, d’aquesta, Associació de Veïns, va nàixer el 
projecte de fer una banda de música. El projecte quallà en la Unió Musical l’Horta. 

Amb tots els respectes i sense desmerèixer el treball de tantes altres entitats del 
barri, si hui estem ací és perquè portem 32 anys treballant intel·ligentment i sense 
descans, fent música, fent cultura, creant il·lusions, donant oportunitats: una 
banda simfònica (110) -ara l’escoltaran-, una banda juvenil (40), una Coral (35), 
una orquestra de cambra (25), un grup d’acordions (10), una Escola de Música 
amb 200 educands. Són quasi 400 persones amb un instrument a les mans (o a la 
gola, per al cas tant se val). Sumeu-li els socis, i...

Senyores i senyors, açò no és màgia o sort. Açò, com he dit abans, és treball 
intel·ligent i constant. I això que és faena de molts, podem simbolitzar-ho en les 
persones dels presidents que fins ara han guiat aquesta nau: Sento Marco, Joan 
Quiles, Manolo Teruel, Paco Perales i Miguel Hernández.

I ací estem, retrobant la nostra música, els nostres músics...”

Els aplaudiments en aquell moment i les mostres d’adhesió que he rebut de gent 
de la UMH i de fóra de la Unió (què fan que encara no s’han apuntat), palesen que 
eixe és el pensar de molta gent. Sens dubte la posada en marxa del centre cultural 
la Rambleta obri noves expectatives a la UMH, en totes les seues activitats. Desitge 
llarga vida a la Unió, i bona dosi de trellat i fermesa per afrontar amb intel·ligència 
aquest nou repte. Estic convençut que així serà.

Paco Blai (dalt) presentant l’acte. La banda de la Unió Musical l’Horta dirigida pel mestre Morellá, interpretant una de les peces del repertori.
Fotos: Tomás Sánchez
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A 
quina edat vas iniciar la teua activitat 
musical? 

Vaig començar als 9 anys estudiant solfeig i 
acordió, als 11 anys orgue electrònic (aquells 
de moble de dos pisos) i als 13 comencí piano. 

La música, en el teu cas, és una tradició familiar o ha 
sigut una vocació personal? 

No és una tradició familiar, l’únic que estudiava música en 
ma casa era jo. Tot va començar quan visitàrem uns cosins 
meus que estudiaven musica i piano en el col·legi quasi per 
obligació. Eixa vesprada, en compte de jugar amb els meus 
cosins, me la passí colpejant el piano tota la vesprada i, en 
tornar a casa els vaig dir als meus pares quina sort tenien els 
meus cosins d’anar a un col·legi on estudiaven música i piano, 
ignorant jo que havien acadèmies 
i conservatoris. Quan m’assabentí 
que podia estudiar música, em costà 
convéncer els meus pares uns quants 
mesos perquè m’apuntaren, ja que es 
creien que era capritx.

Quins instruments musicals són els 
que domines? 

Acordió, que m’examinava en el 
conservatori de Barcelona per 
convocatòries lliures; piano, que vaig 
estudiar en el conservatori Joaquín Rodrigo de València; teclat 
i sintetitzadors.

Parlem de l’acordió. Des de quan l’afició? Com naix? 

Sóc acordionista quasi per accident, com a prop de casa dels 
meus pares no hi havien acadèmies ni conservatoris, em 
van apuntar a classes particulars amb Antonio Dura que era 
un home molt a prop de 80 anys, jo volia piano i el senyor 
Antonio donava classes de guitarra, acordió i solfeig, pel que 
va començar a donar-me solfeig, ja que guitarra deia jo que 
no volia (cosa que ara em penedisc). L’acordió jo no sabia ni 

què era. Només tènia un xicotet referent amb els pallassos 
de la tele. Un dia el senyor Antonio em tocà una peça i em 
va posar damunt l’acordió i m’agradà molt. L’any 1982 mor 
el senyor Antonio i un any més tard començaria les classes 
amb José Xirivella durant deu anys i ell em preparava per al 
conservatori de València.

A més de donar classes als animosos acordionistes de 
la Unió, tens altres activitats com a professor o com a 
intèrpret de música? 

Sí, estic des de fa 12 anys en la Unió Musical de Castellar-
Oliveral com a professor de llenguatge musical de tercer, quart 
i preparació per a la prova d’accés al conservatori i també com 
a professor de piano, també tinc alumnes particulars i tinc una 
orquestra per a fer bolos de set components.

Per què l’acordió és un instrument que atrau a la gent 
madura i no tant als joves? 

Sí que és una cosa curiosa, ja que els meus alumnes la majoria 
estan prop dels 60 anys i això que els que tenen esta edat 
ara no són generació de pasdobles, sinó dels Beatles o quasi 

ja moguda dels 80. Els xiquets 
majoritàriament desconeixen el que 
és una acordió, vaig a contar-te 
una anècdota d’abans de falles. A 
Castellar quasi ningú sap que sóc 
acordionista i una vesprada els 
xiquets es van assabentar que ho 
era, precisament van entrar amb la 
música del mòbil tocant la cançó de 
moda  Ai seu te pego de Michel Telo. 
Quan els vaig dir si sabien el que 

era una acordió només em van saber dir de la romanesa que 
toca l’acordió en la porta de l’església i ningú s’havia adonat 
que la cançó de moda era d’acordió. De totes maneres hem 
de reconèixer que l’acordió és un instrument desubicat, ja 
que el problema històric que té és que va ser inventat cap a 
1850 com el saxòfon, quan tota la música clàssica ja estava 
feta. El saxo va tindre la sort que el dignificà el jazz i les 
bandes, mentre que l’acordió ha sigut molt marginat en els 
conservatoris i s’ha quedat amb la música popular, quan era 
l’instrument polifònic portàtil més complet que existia fins 
que va aparéixer l’electricitat i l’electrònica, d’ahí el record de 
tots els majors que feien balls amb una acordió i una bateria.

ENTREVISTA

PEPE NAVARRO,
PROFESSOR DEL GRUP D’ACORDIONS
per Toni Francés

És pot viure de la música sense ser Serrat o Bruce 
Sprinting? 

Per descomptat que sí, mai seré el doctor o el magistrat José 
Navarro i seré el xic que toca l’acordió i el piano, però faig el 
que m’agrada i el meu fill José Vicente, de 12 anys, ja està de 
percussionista en la banda juvenil de Castellar i Oscar, de 6 
anys, en jardí musical. Jo no pretenc que els meus fills siguen 
músics com jo, però ho considere imprescindible per a la 
formació personal i intel·lectual i, així, el dia de demà, que ells 
trien el que vulguen.

Sóc acordionista quasi per accident. 
Els meus pares em van apuntar 

a classes particulars 
amb Antonio Dura

L’acordió 
és un instrument desubicat.

Ha sigut molt marginat en els 
conservatoris i s’ha quedat amb 

la música popular, quan era 
l’instrument polifònic portàtil 

més complet que existia 
fins que va aparéixer l’electricitat i 

l’electrònica

Nom complet: José Navarro Amador
Any de naixement: 1968



NOTICIES    MUSICALS.44

16

NOTICIES    MUSICALS.44

17

A 
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GRUP DE 
FOTOGRAFIA

MUXERANGA 
DE VALÈNCIA

E
n el marc de la Trobada 
d’Escoles en Valencià que se 
celebrà a València el 13 de 
Maig de 2012, la Muixeranga 
de València i escoles i 

col·lectius de l’Horta Sud, l’Horta Nord, 
el Camp de Túria i el Camp de Morvedre 
han volgut celebrar amb l’execució 
d’una complexa figura del repertori de la 
Muixeranga, la declaració de la Festa de 
la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí 
per la UNESCO com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat.
Aquesta iniciativa, nascuda arran 
d’una conversa en un assaig per a la 
representació extraordinària de la Festa que 
tingué lloc a Algemesí el 8 de Desembre 
passat, impulsada per la Muixeranga 
de València, ha trobat la inestimable i 
indispensable cooperació d’una escola 
de l’Horta Sud i una de l’Horta Nord, un 
col·lectiu cívic de Bétera i un col·lectiu que 
promou la creació d’una muixeranga al 
Camp de Morvedre.

La cooperació ha estat materialitzada en un 
seguit d’assajos parcials i dos generals per 
a executar amb la major dignitat possible la 
figura (quadre plàstic) coneguda a Algemesí 
com a “sénia doble”. Aquesta figura 
requereix la participació d’una seixantena 
de persones organitzades en quatre rengles 
que s’han de desplaçar sincronitzadament 
al voltant d’una construcció de quatre 
altures coneguda pels muixeranguers 
d’Algemesí com a “pi doble” i pels castellers 
com a “pilar de 4”.

 La imatge que acompanya este text 
mostra el resultat de tot aquest treball fet a 
cinc bandes:

Com diu el clàssic, nulla aesthetica sine 
aethica. Per això vull explicar què porta 
a dins una persona que està vivint un 
moment com aquest. La cita és d’Òscar, que 
ho ha expressat en paraules molt millor del 
que jo sabria fer-ho, parlant d’un acte que 
també he pogut viure en primera persona 
i per això sé que té més d’una similitud 
amb el que estic contant: la XIII Trobada de 

Muixerangues d’Algemesí.

“La muixeranga parla.
Podria escriure com la muixeranga 
regalima per tots els seus costats olors, 
colors, veus i un sentir que es fa present 
en cada figura que s’alça. Sentir, que beu 
els licors propis d’esta terra de tarongers 
i arròs, però també d’horta i de secà, on 
la dolçaina i el tabalet porten el ritme i la 
solemnitat als actes. Una història que es 
manté viva i no vol caure en l’oblit.
Podria descriure com, una a una, les figures 
agafen cos i s’aixequen del terra formant 
un guionet, una torreta desplegada, una 
trobada, un pilar de cinc, la sisena, la 
xopera o un bell altar vestit dels colors 
verd i roig. Però, tot això és el resultat d’un 
procés laboriós, un treball en equip, una 
unió o com diem nosaltres mateixos, una 
pinya.
Quelcom podria pensar que els herois 
que posen en risc la seua integritat física 
són més protagonistes, però, tenint nom 
passen a l’anonimat. Fins i tot podríem 
arribar a pensar que els valents i atrevits 
xiquets i xiquetes, són la peça més 
important, d’estes obres mestres humanes. 

Que la llengua que els unix té un únic 
accent, però, no és així, doncs la nova 
muixeranga té, en estos moments sabors 
argentins. La muixeranga entén que la 
seua força és la unió i si esta es compren 
tots es comuniquen a un nivell superior. 
Les diferències en ella, són necessàries i la 
varietat agafa sentit. Veure este espectacle 
sempre és un plaer i es torna un sentiment 
més intens si es viu des de peu com jo vaig 
tindre la sort i l’honor d’experimentar. 
Notar com els braços s’amunteguen, 
com unes persones formen un escala, per 
facilitar la ascensió d’una altra persona, 
com estes, ja dalt, en certa manera 
s’abracen, com indistintament del gènere 
els xiquets que en un futur seran adults, 
culminen estes construccions humanes. 
Tot en silenci, sona la Muixeranga i quan la 
Muixeranga parla, tots callen.
Gràcies per deixar-me escoltar la seua veu, 
formant pinya.”
Potser no serà tan vistós, però aquests 
sentiments es reproduiran el 29 de juny al 
Centre Cultural la Rambleta, amb la visita 
dels nostres amics i companys de la Nova 
Muixeranga d’Algemesí.

S
i no hi haguera res que contar 
no podria dir això que “ha 
plogut molt” des de novembre, 
quan la primera exposició de 
fotografia, però el Grup ha 

estat molt viu durant tot aquest temps. 
Només vaig a fer una relació de les eixides 
i, per no fer-ho pesat, no contaré les 
vegades que ens hem reunit al local per a 
veure i estudiar les imatges:

27.11.11 Marató Divina Pastora

11.12.11 Excursió a Cortes de Pallàs: 
fotografia a la vora del Xúquer

21.01.12 Visita al Taller Faller de Vicente 
Varea a la Ciutat Fallera

23.01.12 Vam estar en la celebració de 
l’Any Nou Xinés al carrer Pelaio.

25-02.12 Carnestoltes al Barri de Russafa.

10.03.12 Fotografia a les projeccions, 
dins de l’activitat fallera, que van emetre 
contra la façana de l’Ateneu Mercantil de 
València.

14.03.12 Estiguérem en la Plaça de 
l’Ajuntament durant el muntatge de la 
mascletà a càrrec de la Família Caballer.

24.03.12 (Un any més) Cursa de Vela 
Llatina a l’Albufera.

14.04.12 Festival Internacional de 
Catxerulos al Passeig Marítim.

21.04.12 Fira Manga en un pavelló de la 
Fira de Mostres.

22.04.12 Participàrem en el Marató 
organitzat per Las Provincias que tingué 
lloc a l’Oceanogràfic de València.

05.12.12 Fotografia de Orquídies al Jardí 
Botànic de València.

12.05.12 Visita a la Catedral.

26.05.12 Jardins de Monforte.

Des d’ací vull donar les gràcies a totes 
les empreses, associacions i totes les 
institucions que ens han obert les portes 
perquè puguem fer la nostra activitat i 
especialment a la Unió Musical l’Horta 
per poder gaudir del seu local durant les 
nostres reunions.

També vull destacar la tasca realitzada 
per el company Pedro Atienza relativa 
a la creació i manteniment del Facebook    
Grup de Fotografia l’Horta i el blog http://

grupfotografialhorta.blogspot.com.es/ on 
es pot seguir el nostre treball.

També continuar destacant les 
ensenyances de Toni Maicas, al qual 
hem d’afegir a Miguel Navarro i a Pedro 
Atienza, que s’han llençat a compartir els 
seus coneixements durant alguna de les 
reunions al local.  

ACTIVITAT EN EL GRUP DE FOTOGRAFIA 
L’HORTA
per Salva Benlloch

LA FESTA PEL VALENCIÀ (ES) 
RECONEIX (EN) LA FESTA D’ALGEMESÍ
per Antoni Alminyana

Foto: Tomás Sánchez
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ESCOLA DE CIUTADANIA
per Pascual Pont

L’AJUNTAMENT DEDICA LA BIBLIOTECA 
DE ‘LA RAMBLETA’ A CLARA SANTIRÓ
per Josep Daniel Climent i Vicent Soler Alba

U
na orquestra és una escola d’igualtat i ciutadania”. 
La frase és de Valèria Atela, una dona argentina 
que en 1998, quan tenia 20 anys, va fundar 
l’Orquestra Escola de Chascomús, per a portar 
la música als barris més “vulnerables”. En 2011 

el seu sistema d’integració per la música s’ha traduït en 22 
orquestres-escola en la seua província i 80 en tota Argentina. 
A l’octubre del 2004 va conéixer José Antonio Abreu, iniciant-
se una fecunda col·laboració. En la Unió Musical l’Horta vam 
poder degustar l’obra d’Abreu el 16 de gener del 2009, amb la 
pel·lícula documental “Tocar i lluitar”, que mostra el potencial 
de “El Sistema”, el moviment musical mereixedor del Premi 
Príncep d’Astúries de les Arts 2008, que té com a objectiu el 
que la música constituïsca un assumpte de les majories per a les 
majories, i un element rellevant per a la formació de l’individu 
que li permeta inserir-se en la societat de manera productiva.

És evident que el que es diu de l’orquestra és aplicable a la 
banda i a la coral, perquè com diu Valeria Atela “la identitat 
no és l’amor pel fagot sinó fer part d’un equip. Quan un xic es 
dóna compte que el que ell fa afecta el tot, ja va entendre el que 
és la ciutadania. Després se’l pensa dos vegades abans de tirar 
un paper al sòl. Efectivament, no és el fagot, ni el violí, ni el 
clarinet, ni qualsevol altre instrument, el més important en una 
orquestra o banda, sinó la trobada entre individu i comunitat. 
Per això el silenci és un component fonamental de la música.

Totes estes idees es van fer carn de forma espectacular el 27 
de desembre del 2011, quan l’Aula de Conjunt Instrumental i 
la Banda Juvenil, van interpretar conjuntament l’obra “Lluna 
Mediterrània”, resultant especialment significatius els temps 
de silenci dels xics i xiques que formen l’Aula. Era un silenci 
carregat de tensió, d’atenta escolta dels sons que anava 
produint la banda per a poder intervindre en el moment precís 
i en la forma adequada. No és fàcil saber escoltar. Saber que el 
que hàgem de dir està profundament lligat al que diguen els 
altres. És l’enorme, infinita diferència, entre aquella magnífica 
audició i el desagradable espectacle d’alguns “col·loquis” en 
els que tots parlen al mateix temps, competixen per veure 
qui crida més i ningú escolta a l’altre. Tot músic sap de la 
importància de què els sons que emet estiguen plenament 
sincronitzats amb els que emeten els altres, que s’unisquen 
amb força fins a fer tremolar les parets i se suavitzen fins a 
fer-se quasi imperceptibles, quan així es requerisca.

La formació de la joventut és una tasca complexa, el factor 
més important de la qual és el testimoni que oferixen els 
adults i la justícia i eficàcia que es desprén de l’estructura 
social. Per això, les agres polèmiques que han rodejat a 
l’assignatura de “Educació per a la Ciutadania”, així com a 
la de “Religió” i la seua seqüela de “Alternativa” pot tindre 
efectes més negatius que positius. Pot fer falta una formació 
ideològica, però en estos temps de globalitat planetària es fa 
imprescindible una educació que facilite i fomente la trobada 
entre els diferents, que descobrisca els valors singulars de cada 
individu i els integre en col·laboració sinèrgica amb els de tota 
la humanitat. 

A eixa tasca pot contribuir poderosament la música, no sols 
per la seua condició de llenguatge universal, sinó també per la 
seua capacitat per a despertar, mobilitzar i coordinar les fibres 
més profundes de l’individu, així com per les seues exigències 
d’esforç personal i disciplina col·lectiva i per la recompensa 
que oferix de gaudir i fer gaudir amb el que s’està fent, a un 
cost totalment sostenible. Són raons més que suficients per a 
considerar-la com la millor assignatura per a la formació de 
ciutadans.

CULTURA

L
’Ajuntament de València ha atès la sol·licitud 
presentada per l’Associació de Veïnes i Veïns amb 
el suport de totes les entitats culturals, esportives 
i educatives del barri, dedicant la biblioteca del 
recentment inaugurat Centre Cultural Rambleta a 

l’escriptora Clara Santiró i Font, en record i homenatge de la 
insigne escriptora valenciana veïna del barri. La petició va ser 
formulada fa quatre anys a la Delegació de Cultura.

Clara Santiró, desapareguda el 2007, era coneguda per tots 
els veïns i veïnes de Sant Marcel·lí, on residia des dels 8 anys 
i on havia exercit una impagable tasca cultural i social. Com 
a escriptora de narracions infantils va mantenir un constant 
contacte amb molts xiquets i xiquetes del barri que, en més 
d’una ocasió, van escoltar els seus contes, van assistir a les 
seves visites guiades per Sant Marcel·lí o van llegir i van 
treballar a les escoles els seus llibres, com per exemple El dos 
gegants de Sant Marcel·lí, El gripau, Tha-rom-xina o Mil tretze.

Segons s’afirma en l’escrit que es va presentar en el seu 
moment a l’Ajuntament, d’aquesta manera s’aconseguirà 
que la seva memòria perdure entre els valencians, i amb ella 
els valors humans que representava, perquè “Clara Santiró 

simbolitza la tenacitat, la tolerància, l’amistat i la generositat. 
I també, no hem d’oblidar-ho, el respecte per la seua llengua, el 
valencià, que tant estimava, com un element inseparable de la 
nostra personalitat. No és casualitat que el seu llibre El gripau 
fos triat pel Forum dels Cultures pels seus valors humans i 
ecològics”.

Entre les entitats que van donar suport a la demanda dels 
veïns de Sant Marcel·lí -quaranta en total- cal destacar la 
totalitat dels col·legis i instituts de la zona, les dues falles 
del barri, l’entitat musical, els clubs esportius, les penyes 
futbolístiques i de ciclistes, associacions de discapacitats, 
l’Associació José Luis Sanpedro per a la salut i la cultura i la 
biblioteca de l’Hospital la Fe, entre altres.

Dona entranyable i de tarannà vitalista estava oberta a 
nombroses iniciatives. Va ser sòcia de diverses entitats del 
barri com per exemple l’Associació de Veïns, la Unió Musical 
l’Horta i la Falla, entre altres. En 2004 va col·laborar en 
activitats relacionades amb el 50 Aniversari del barri i durant 
molts anys participava en la parròquia com catequista per a 
les xiquetes i xiquets valencianoparlants.

Foto: Tomás SánchezLa Banda Juvenil en un concert de les Festes Populars del nostre 
barri. Fotos: Tomás Sanchez
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ESCOLA DE CIUTADANIA
per Pascual Pont

L’AJUNTAMENT DEDICA LA BIBLIOTECA 
DE ‘LA RAMBLETA’ A CLARA SANTIRÓ
per Josep Daniel Climent i Vicent Soler Alba
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l’Orquestra Escola de Chascomús, per a portar 
la música als barris més “vulnerables”. En 2011 

el seu sistema d’integració per la música s’ha traduït en 22 
orquestres-escola en la seua província i 80 en tota Argentina. 
A l’octubre del 2004 va conéixer José Antonio Abreu, iniciant-
se una fecunda col·laboració. En la Unió Musical l’Horta vam 
poder degustar l’obra d’Abreu el 16 de gener del 2009, amb la 
pel·lícula documental “Tocar i lluitar”, que mostra el potencial 
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que la música constituïsca un assumpte de les majories per a les 
majories, i un element rellevant per a la formació de l’individu 
que li permeta inserir-se en la societat de manera productiva.

És evident que el que es diu de l’orquestra és aplicable a la 
banda i a la coral, perquè com diu Valeria Atela “la identitat 
no és l’amor pel fagot sinó fer part d’un equip. Quan un xic es 
dóna compte que el que ell fa afecta el tot, ja va entendre el que 
és la ciutadania. Després se’l pensa dos vegades abans de tirar 
un paper al sòl. Efectivament, no és el fagot, ni el violí, ni el 
clarinet, ni qualsevol altre instrument, el més important en una 
orquestra o banda, sinó la trobada entre individu i comunitat. 
Per això el silenci és un component fonamental de la música.

Totes estes idees es van fer carn de forma espectacular el 27 
de desembre del 2011, quan l’Aula de Conjunt Instrumental i 
la Banda Juvenil, van interpretar conjuntament l’obra “Lluna 
Mediterrània”, resultant especialment significatius els temps 
de silenci dels xics i xiques que formen l’Aula. Era un silenci 
carregat de tensió, d’atenta escolta dels sons que anava 
produint la banda per a poder intervindre en el moment precís 
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amb força fins a fer tremolar les parets i se suavitzen fins a 
fer-se quasi imperceptibles, quan així es requerisca.

La formació de la joventut és una tasca complexa, el factor 
més important de la qual és el testimoni que oferixen els 
adults i la justícia i eficàcia que es desprén de l’estructura 
social. Per això, les agres polèmiques que han rodejat a 
l’assignatura de “Educació per a la Ciutadania”, així com a 
la de “Religió” i la seua seqüela de “Alternativa” pot tindre 
efectes més negatius que positius. Pot fer falta una formació 
ideològica, però en estos temps de globalitat planetària es fa 
imprescindible una educació que facilite i fomente la trobada 
entre els diferents, que descobrisca els valors singulars de cada 
individu i els integre en col·laboració sinèrgica amb els de tota 
la humanitat. 

A eixa tasca pot contribuir poderosament la música, no sols 
per la seua condició de llenguatge universal, sinó també per la 
seua capacitat per a despertar, mobilitzar i coordinar les fibres 
més profundes de l’individu, així com per les seues exigències 
d’esforç personal i disciplina col·lectiva i per la recompensa 
que oferix de gaudir i fer gaudir amb el que s’està fent, a un 
cost totalment sostenible. Són raons més que suficients per a 
considerar-la com la millor assignatura per a la formació de 
ciutadans.
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L
’Ajuntament de València ha atès la sol·licitud 
presentada per l’Associació de Veïnes i Veïns amb 
el suport de totes les entitats culturals, esportives 
i educatives del barri, dedicant la biblioteca del 
recentment inaugurat Centre Cultural Rambleta a 

l’escriptora Clara Santiró i Font, en record i homenatge de la 
insigne escriptora valenciana veïna del barri. La petició va ser 
formulada fa quatre anys a la Delegació de Cultura.

Clara Santiró, desapareguda el 2007, era coneguda per tots 
els veïns i veïnes de Sant Marcel·lí, on residia des dels 8 anys 
i on havia exercit una impagable tasca cultural i social. Com 
a escriptora de narracions infantils va mantenir un constant 
contacte amb molts xiquets i xiquetes del barri que, en més 
d’una ocasió, van escoltar els seus contes, van assistir a les 
seves visites guiades per Sant Marcel·lí o van llegir i van 
treballar a les escoles els seus llibres, com per exemple El dos 
gegants de Sant Marcel·lí, El gripau, Tha-rom-xina o Mil tretze.

Segons s’afirma en l’escrit que es va presentar en el seu 
moment a l’Ajuntament, d’aquesta manera s’aconseguirà 
que la seva memòria perdure entre els valencians, i amb ella 
els valors humans que representava, perquè “Clara Santiró 

simbolitza la tenacitat, la tolerància, l’amistat i la generositat. 
I també, no hem d’oblidar-ho, el respecte per la seua llengua, el 
valencià, que tant estimava, com un element inseparable de la 
nostra personalitat. No és casualitat que el seu llibre El gripau 
fos triat pel Forum dels Cultures pels seus valors humans i 
ecològics”.

Entre les entitats que van donar suport a la demanda dels 
veïns de Sant Marcel·lí -quaranta en total- cal destacar la 
totalitat dels col·legis i instituts de la zona, les dues falles 
del barri, l’entitat musical, els clubs esportius, les penyes 
futbolístiques i de ciclistes, associacions de discapacitats, 
l’Associació José Luis Sanpedro per a la salut i la cultura i la 
biblioteca de l’Hospital la Fe, entre altres.

Dona entranyable i de tarannà vitalista estava oberta a 
nombroses iniciatives. Va ser sòcia de diverses entitats del 
barri com per exemple l’Associació de Veïns, la Unió Musical 
l’Horta i la Falla, entre altres. En 2004 va col·laborar en 
activitats relacionades amb el 50 Aniversari del barri i durant 
molts anys participava en la parròquia com catequista per a 
les xiquetes i xiquets valencianoparlants.

Foto: Tomás SánchezLa Banda Juvenil en un concert de les Festes Populars del nostre 
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E
ugenio Fernando Moltó Llopis (València, 1953) 
és un professional amb una llarga experiència, 
primer, des de 1979 fins a 1991, va treballar en 
la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de València 
i en el Museu de la Ciutat; posteriorment en 

la Biblioteca Azorín, del barri de Patraix, i més tard en la 
Secció de Biblioteques de l’Ajuntament, fent tasques de 
gestió i coordinació. Actualment és el tècnic de gestió de 
patrimoni encarregat de la Biblioteca Municipal Clara Santiró, 
inaugurada recentment en el Centre Cultural Rambleta. Veí 
de la nostra zona, és una persona vinculada a l’Associació de 
Veïns de Sant Marcel·lí.

Quina és la teua funció en la Biblioteca Clara Santiró? 

Sóc el bibliotecari, el que s’encarrega de les qüestions 
tècniques d’organització de la biblioteca, com ara catalogar, i 
també de parlar amb la gent per a generar activitats culturals, 
tot i que també faig les tasques pròpies de préstec i devolució 
o d’informació al públic.

Quantes persones treballen en la 
Biblioteca? 

Actualment hi ha tres auxiliars amb 
mi, encara que esperem que al mes 
d’octubre o novembre se n’incorpore 
una altre, perquè el volum de treball 
està augmentant molt ràpidament. 
Calculem que per aquesta època 
tindrem un 2000 préstecs mensuals.

Quines característiques té la 
Biblioteca? 

Aproximadament té uns 600 m2 i 140 llocs de lectura, que es 
poden ampliar fins a 160; a més, hi ha una sala infantil on 
els xiquets tenen els llibres, i que està aïllada de la resta de 
l’espai bibliotecari, amb la qual cosa s’aconsegueix un major 
tranquil·litat a l’hora de llegir i estudiar. Per altra banda, la 
sala general presenta una característica important: té el sol 
emmoquetat i el sostre amb panells amb microsolcs, amb la 
qual cosa la sonoritat és molt bona, tant que permet a la gent 
parlat a cau d’orella sense molestar els veïns.

A més a més contem amb el sistema de consulta de l’OPAC de 
la Xarxa de Biblioteques Públiques i la connexió wifi gratuïta 
en el marc del projecte “València Ja”. En un futur esperem que 
s’instal·len els quatres llocs multimèdia que hi ha prevists, 
amb un ordinador cadascun d’ells, que permetran l’accés 
gratuït a internet.

I pel que fa al fons de llibres i altres materials? 

Ara per ara encara és un fons reduït, sobretot per les 
circumstàncies econòmiques en què ens trobem; ara bé, a 
principis d’octubre, que ja estarà tot pràcticament catalogat, 
i després d’estudiar el que ens faria falta, comprarem 
ordenadament més llibres fins a arribar als 4.000 o 5.000, 
que per començar no està malament. Actualment, com que 
hi moltes prestatgeries, la sensació que tens a l’entrar a la 
biblioteca és de molts espais buits, però és precís saber que la 
biblioteca és un organisme viu que poc a poc ha de créixer.

La Biblioteca Clara Santiró disposa d’un fons de llibres i 
materials especial dedicat a la música... 

Així és; no és un fons molt ampli en 
aquests moments però part de les 
futures adquisicions seran d’aquests 
materials; prèviament consultarem a 
l’Escola de Música de la Unió sobre 
les seues necessitats i així estudiar el 
que podem cobrir. En tot cas, ara ja 
disposem de llibres, DVDs i pel·lícules 
de temàtica musical.

Heu començat els préstecs de 
llibres i materials fa molt poc? 
Efectivament, vam començar a 

principis de maig, i ja hem arribat als 1.000 préstecs mensuals, 
que per ser el primer mes està molt bé.

I quanta gent visita la biblioteca diàriament? Durant el mes 
de maig hem comptabilitzat, sense ser exhaustius, unes 7.000 
visites, i això vol dir una afluència d’unes 350 persones diàries. 
Per altra banda, ja tenim prop de 700 socis, i això que només 
fa tres mesos que hem obert, des del mes de març.

EUGENIO MOLTÓ, BIBLIOTECARI DE LA BIBLIOTECA ‘CLARA SANTIRÓ’
per Josep Daniel Climent

ENTREVISTA

Heu començat a organitzar altres activitats relacionades 
amb la biblioteca? 

En aquests moments el nostre treball se centra en catalogar 
tots els fons; quan acabem, a principi del curs escolar, tenim la 
idea de passar per tots els col·legis per a organitzar activitats 
de formació d’usuaris, i també pensem dur a terme alguna 
activitat cultural, tot i que encara no les tenim programades. 
En aquest sentit, hem de dir que la biblioteca gestiona l’Espai 
d’Iniciativa Cultural (EIC), dins del Centre Cultural Rambleta, 

una sala polivalent de 62 m7 pt. A hores d’ara hem iniciat 
les col·laboracions amb l’AAVV de Sant Marcel·lí, que ha 
organitzat l’exposició fotogràfica “Parc de la Rambleta: 10 
anys de natura viva”. Amb l’AAVV tenim una relació molt bona.

Com tots els nostres lectors saben, la Biblioteca porta el 
nom de l’escriptora Clara Santiró, veïna del barri i persona 
molt estimada pels membres de la Unió Musical l’Horta, 
entitat amb la qual va col·laborar molt activament. Sabem 
que des de l’Associació de Veïns hi ha una comissió que 

El fons de material dedicat 
a la música que tenim,

 no és molt ampli, però consultarem 
a l’Escola de música de la Unió 

sobre les seues necessitats 
per a futures adquisicions

 >>

Foto: Tomás Sánchez
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qual cosa la sonoritat és molt bona, tant que permet a la gent 
parlat a cau d’orella sense molestar els veïns.

A més a més contem amb el sistema de consulta de l’OPAC de 
la Xarxa de Biblioteques Públiques i la connexió wifi gratuïta 
en el marc del projecte “València Ja”. En un futur esperem que 
s’instal·len els quatres llocs multimèdia que hi ha prevists, 
amb un ordinador cadascun d’ells, que permetran l’accés 
gratuït a internet.

I pel que fa al fons de llibres i altres materials? 

Ara per ara encara és un fons reduït, sobretot per les 
circumstàncies econòmiques en què ens trobem; ara bé, a 
principis d’octubre, que ja estarà tot pràcticament catalogat, 
i després d’estudiar el que ens faria falta, comprarem 
ordenadament més llibres fins a arribar als 4.000 o 5.000, 
que per començar no està malament. Actualment, com que 
hi moltes prestatgeries, la sensació que tens a l’entrar a la 
biblioteca és de molts espais buits, però és precís saber que la 
biblioteca és un organisme viu que poc a poc ha de créixer.

La Biblioteca Clara Santiró disposa d’un fons de llibres i 
materials especial dedicat a la música... 

Així és; no és un fons molt ampli en 
aquests moments però part de les 
futures adquisicions seran d’aquests 
materials; prèviament consultarem a 
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que podem cobrir. En tot cas, ara ja 
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Heu començat els préstecs de 
llibres i materials fa molt poc? 
Efectivament, vam començar a 

principis de maig, i ja hem arribat als 1.000 préstecs mensuals, 
que per ser el primer mes està molt bé.

I quanta gent visita la biblioteca diàriament? Durant el mes 
de maig hem comptabilitzat, sense ser exhaustius, unes 7.000 
visites, i això vol dir una afluència d’unes 350 persones diàries. 
Per altra banda, ja tenim prop de 700 socis, i això que només 
fa tres mesos que hem obert, des del mes de març.

EUGENIO MOLTÓ, BIBLIOTECARI DE LA BIBLIOTECA ‘CLARA SANTIRÓ’
per Josep Daniel Climent

ENTREVISTA

Heu començat a organitzar altres activitats relacionades 
amb la biblioteca? 

En aquests moments el nostre treball se centra en catalogar 
tots els fons; quan acabem, a principi del curs escolar, tenim la 
idea de passar per tots els col·legis per a organitzar activitats 
de formació d’usuaris, i també pensem dur a terme alguna 
activitat cultural, tot i que encara no les tenim programades. 
En aquest sentit, hem de dir que la biblioteca gestiona l’Espai 
d’Iniciativa Cultural (EIC), dins del Centre Cultural Rambleta, 

una sala polivalent de 62 m7 pt. A hores d’ara hem iniciat 
les col·laboracions amb l’AAVV de Sant Marcel·lí, que ha 
organitzat l’exposició fotogràfica “Parc de la Rambleta: 10 
anys de natura viva”. Amb l’AAVV tenim una relació molt bona.

Com tots els nostres lectors saben, la Biblioteca porta el 
nom de l’escriptora Clara Santiró, veïna del barri i persona 
molt estimada pels membres de la Unió Musical l’Horta, 
entitat amb la qual va col·laborar molt activament. Sabem 
que des de l’Associació de Veïns hi ha una comissió que 

El fons de material dedicat 
a la música que tenim,

 no és molt ampli, però consultarem 
a l’Escola de música de la Unió 

sobre les seues necessitats 
per a futures adquisicions

 >>

Foto: Tomás Sánchez
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FESTES POPULARS 2012
NO HI HA QUI ENS PARE. TU VOLS COL·LABORAR?
per Josep Francesc Blai Duart

C
ada vegada queda més clar que les Festes 
Populars de Sant Marcel·lí es fan per la voluntat 
i capacitat de treball de l’Associació de Veïnes 
i Veïns en la Comissió de Festes Populars i pels 
diners de la gent del barri, sobretot els comerços 

anunciant-se en el llibret de festes.

Subvencions concedides fa anys que encara estan sense 
cobrar, perquè la Generalitat no paga. Altres subvencions 
no s’han tornat a convocar perquè la Generalitat no té 
diners ni crèdit. L’Ajuntament també ha tancat la seua via 
d’ajudes a través de les Juntes de Districte. De la Diputació de 
València fa anys que no en sabem res. NI UN CÈNTIM DE LES 
INSTITUCIONS.

Aleshores, què? Ara proposaré quatre coses de riure, de tan 
simples i evidents que són.

1. Els veïns i veïnes hem de comprar el llibret de festes. És 
un document de molta qualitat, ajuda a entendre la festa i fa 
memòria de les festes anteriors; tracta temes d’actualitat per 
al barri i també estudis sobre el nostre país i paisatge.

2. Els comerços han de seguir confiant en l’Associació 
i seguir anunciant-se en el llibret. Sempre resulta una 
guia molt bona quan vols encomanar alguna cosa, o fer un 
preguntat, buscant el telèfon de la tenda en el llibret de festes.

3. Tothom ha de comprar numerets de la rifa que cada 
anys es fa. És una manera de contribuir directament al 
manteniment de les Festes Populars.

4. És molt important baixar i participar en els actes, sopar 
en les casetes, compartir amb el veïnatge, ballar, gaudir...

Efectivament són molt simples. Però... tu ho fas? I tu? I el teu 
amic i la teua amiga? Compren el llibret cada any?

Que passaria si enguany la Comissió de Festes en comptes de 
100 llibrets en venera 200 o 300... O mil, per què no? Som vora 
12000 habitants en el barri. 

Seria una molt bona notícia, perquè a més d’arreplegar més 
diners, que fan falta, seria un reconeixement al treball que des 
de fa 36 anys ve realitzant desinteressadament la Comissió de 
Festes Populars.

Sí, enguany hi haurà festa. Per les nits omplirem la plaça de 
música: hip-hop, Nit de Rock, Nit al Ras... Cercaviles dijous 

i dissabte, amb la IV Trobada de Torres Humanes, gegants 
i cabets (cabuts). Tallers, exhibicions de balls... Concerts de 
bandes, orquestra, coral... Paelles i més i més. Però tu què 
faràs????

T’espere i m’agradaria veure’t amb el llibret de festes baix del 
braç o fullejant-lo assegut a la plaça en un banc.

BARRIENTREVISTA

treballa en l’organització d’una sèrie d’actes per a celebrar 
que l’Ajuntament de València, a petició de pràcticament 
totes les entitats cultural i socials de Sant Marcel·lí, 
decidira atorgar-li aquest nom. Ens pots parlar de quan 
es duran a terme i què es pensa fer? Efectivament, des 
de la biblioteca hem parlat amb la família de Clara Santiró 
i amb l’AAVV i segurament serà durant el mes de novembre 
que realitzarem una sèrie d’actes, entre els quals hi haurà 
una exposició sobre la figura i obra de l’escriptora de Sant 
Marcel·lí. També hi haurà un acte central amb la participació 
de diversos col·lectius i entitats del barri. La idea és que 
l’exposició estiga oberta al voltant d’un mes i que la puguen 
visitar col·legis i col·lectius tota la zona. 

Ens hem trobat un matí de principis de juny, al voltant de les 
12; a la biblioteca hi ha més de 70 persones, la major part 
estudiants que preparen els exàmens i alguns xiquets menuts 
que lligen i juguen amb els seus pares. Al fons, un marc 
incomparable, el verd intens del Parc de la Rambleta. Segur 
que si Clara Santiró pogués veure aquesta imatge, el cor se 
li ompliria d’alegria. Un somni fet realitat. Hem aconseguit 
el que ens proposàrem el setembre de 2007, “unir per sempre 
el nom de Clara Santiró al de Sant Marcel·lí, i també al de la 
biblioteca del barri, un espai en el qual s’haguera sentit molt a 
gust, rodejada de xiquetes i xiquets, i 
sobretot, de llibres, el seu món màgic 
que explica la vida”.

<< 

Festes Populars del barri de Sant Marcel·lí. Fotos d’arxiu

La biblioteca Clara Santiró (dalt) i la 
biblioteca infantil (baix)
Fotos: Tomás Sánchez
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CALAIXERA

31per 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 
vore’s. Només hi ha una solució! Les notes dels quadrats amb om-
bra, llegides d’esquerra a dreta i de dalt a baix, sonaran com els 
primers compassos de: La cançó de bressol de J Bramhs (Hamburg, 
1833 – Viena, 1897). [Baixat de http://www.sidokus.com/]

BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES!

Sabries trobar 7 diferències amb els següents dibuixos.

Sol·lucions al Piccolo Divertimento 30. Sudoku musical! Trompeta-Trombó-Tuba-Trompa; Tuba-Trompa-Trompeta-Trombó; Trombó-Tuba-Trompa-Trompeta; 
Trompa-Trompeta-Trombó-tuba. Què sona? “The lion sleeps tonight” (Esta nit dorm el lleó) El rei lleó. Quin desorde!  Miquel Gil – Per Marcianes (2011) – Catarroja 
(L’Horta sud); Feliu Ventura – Música i lletres (2011) – Xàtiva (La Costera); Pep Gimeno “Botifarra” – La Barraca (2011) - Xàtiva (La Costera); Obrint Pas – Coratge 
(2011) – Valencia (L’Horta); La Gossa sorda – L’últim heretge (2010) – Pego (La Marina); Verdcel – Sàmara (2008) – Alcoi (L’Alcoià)

DEFININT ESPÈCIES MUSICALS: Els coralistes

Nom científic: Coralistus cantoris. 

Especie: Homo sapiens, per la qual cosa són humanoides. 

Hàbits: Encara que ells no ho saben són gregaris senescents i 
es necessiten els uns als altres. Solen juntar-se a partir dels 50 
anys en grups en els que estan capacitats per a emetre sons 
conjuntats i fins i tot agradables. 

Varietats: Si més no coneguem quatre tipus: vulgaris, melodicus, 
aullensis i silentis.

Coralistus vulgaris. Ancestralment el més pur. Sabem que inicia 
les cançons amb el to que li pertoca però, com que va perdre el 
GPS fa temps, després d’acompanyar una estona a cadascuna 
de les diferents veus en els darrers compassos és capaç de 
retornar als seus orígens. 

Coralistus melodicus. De veu prou harmoniosa, respecta el seu 
to i és obedient amb les indicacions del seu director. Esta varietat 
és molt escasa. D’ací ix excepcionalment, una subespècie: el 
coralistus solistis.

Coralistus aulliensis. Fa sons estranys, disonants, no coneix 
què és el ritme, encara que és capaç d’encertar alguna nota o 
tonalitat de forma aleatòria. Engola la veu, per tal de semblar-
se a Pavarotti o a la Caballé (que pot ser d’ ambdos sexes). 
Reacciona amb la mistela, i baix la seua influència canten i 
canten i ja no hi ha director que els frene.

Coralistus silentis. És una varietat de cantaire també conegut 
com “presencialis” o “ventriloquis” i es caracteritza perquè si els 
mirem fixament donen a entendre que canten encara que això 
no estiga demostrat científicament. Es sap de la seua existència 
perquè tenen corporeitat, i passe el que passe tenen presència 
als assajos i a les actuacions més importants, on sempre són els 
que millor queden a les fotos. 

Coralistus directoris. Rara subespècie de paciència il·limitada 
que sap el que vol però que mai pot estar segur del resultat que 
obtindrà. És el gurú de la mainada.

Piccolo divertimento 31                  Per 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 vore’s. 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 de bressol de J 
Bramhs (Hamburg, 1833 – Viena, 1897). [Baixat de http://www.sidokus.com/] 
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Coralistus aulliensis. Fa sons estranys, disonants, no coneix què és el ritme, encara que és 
capaç d’encertar alguna nota o tonalitat de forma aleatòria. Engola la veu, per tal de semblar-se 
a Pavarotti o a la Caballé (que pot ser d’ ambdos sexes). Reacciona amb la mistela, i baix la 
seua influència canten i canten i ja no hi ha director que els frene. 
 
Coralistus silentis. És una varietat de cantaire també conegut com "presencialis" o "ventriloquis" 
i es caracteritza perquè si els mirem fixament donen a entendre que canten encara que això no 
estiga demostrat científicament. Es sap de la seua existència perquè tenen corporeitat, i passe 
el que passe tenen presència als assajos i a les actuacions més importants, on sempre són els 
que millor queden a les fotos.  
 

SI EM DIUS ADÉU...

En un breu espai de temps han sigut vàries les persones vinculades a la UMH que ens han deixat, ens han dit adéu per sempre. Vicent 
Morellà, el germà de Miguel i Carmen, la seua sogra (mare de Carmen); José Manuel Pavía pare de Xavi (i amb més familiars a la Unió); 
Francisco el iaio de Carles Hernández; Rosario, la iaia de Víctor i Carlos Giner; Isidoro, el pare de Pilar López; i Araceli, la mare de Xa-
loc.

A tots els familiars manifestem el nostre condol. 

La Junta Directiva

NOTES I DATES
BANDA. Per Ximo Estal Herrero

Al llarg del passat mes d’Abril s’han fet diversos actes assemblearis i de germanor al si de la Banda. Començàrem amb el ja més que 
tradicional “dinar de Falles” on, al marge de parlar temes a millorar en futures edicions d’aquestes festes, s’aprofità per donar als 
músics la seua ben merescuda remuneració pel treball realitzat. 

La següent cita fou una Assemblea extraordinària de músics feta a petició d’algun company de la nostra formació i celebrada un 
dimecres a la nit (aprofitant que el Mestre havia donat festa). A aquesta reunió, en la que hi havia presència de la Junta directiva, 
de la Comissió, del director i tots els músics que hi pogueren assistir es tractaren temes habituals del funcionament de la Banda 
(aprofitament dels assajos, comportament als actes, puntualitat, responsabilitats dels músics, compromís...etc).

Per últim, podem citar els distints dinars que s’han organitzat com a cloenda dels distints concerts oferits recentment i en els que 
s’han viscut bons moments amenitzats per acudits de “joves promeses de la comèdia” i en els que els més grans hem pogut brindar 
amb la ja típica “misteleta”...Gràcies Mancio! Què faríem sense tu...?.

1 DE JUNY DE 2012

Per Josep Lluis Rodrigo

No era una acte d’A Poqueta Nit, però... També a la 
Rambleta, el divendres 1 de juny va actuar The Black 
Cats Jazz Big Band, una vintena de músics que recreen i 
actualitzen l’essència de les grans formacions jazzístiques. 
En aquesta actuació va col·laborar un membre de la 
nostra Unió, Naira Rodrigo Ojeda, posant veu a alguns 
dels  temes, com ara Diamonds are a girl’s best friend 
(popularitzada per Marilyn Monroe) i At Last (Etta James).

20 D’ABRIL. ACTUACIÓ DE LA THE BLUES COOKS

Per Josep Lluis Rodrigo

El passat 20 d’abril vam ser convocats per dos socis de 
la Unió al local Cafè Berlín en ple barri de Russafa (barri 
natal d’Elena Casero) per a escoltar a una nova formación. 
Tan efímera com les papallones de Salomé i Gràcia, en 
la qual va cantar Naira Rodrigo i en la percussió Juán 
Lizaso. Els altres components Salva Poquet guitarra solista, 
Julián Santaeulalia, guitarra rítmica, Juan Carlos Mota  
contrabaix i Ana Sanahuja al teclat.  La qualitat d’aquest 
nou grup de jazz/soul va agradar a la concurrència malgrat 
la  distribució del local per a aquest tipus d’esdeveniments. 
Com a anècdota cal dir que la insonorització  acústica 
no existia i la policia local va acudir passada la mitjanit a 
dissoldre la reunió, i amb ella la possibilitat de veure actuar 
una altra vegada a aquest grup, llevat de que en el futur 
decidisquen reunir-se de nou. 

Coralistus directoris. Rara subespècie de paciència il·limitada que sap el que vol però que mai 
pot estar segur del resultat que obtindrà. És el gurú de la mainada. 

 

Busca les set diferències! Sabries trobar 7 diferències amb els 
següents dibuixos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Sol·lucions al Piccolo Divertimento 30. 
Sudoku musical! Trompeta-Trombó-Tuba-Trompa; Tuba-Trompa-Trompeta-Trombó; Trombó-Tuba-
Trompa-Trompeta; Trompa-Trompeta-Trombó-tuba. 
Què sona? “The lion sleeps tonight” (Esta nit dorm el lleó) El rei lleó.  
Quin desorde!  Miquel Gil – Per Marcianes (2011) – Catarroja (L’Horta sud); Feliu Ventura – Música i 
lletres (2011) – Xàtiva (La Costera); Pep Gimeno “Botifarra” – La Barraca (2011) - Xàtiva (La Costera); 
Obrint Pas – Coratge (2011) – Valencia (L’Horta); La Gossa sorda – L’últim heretge (2010) – Pego (La 
Marina); Verdcel – Sàmara (2008) – Alcoi (L’Alcoià) 
 
Sol·lucions al Piccolo Divertimento 31. 
Super-Sudoku musical! RE-SOL-LA-MI-SI-DO FA; LA-MI-SOL-FA-DO-RE-SI; SI-FA-DO-RE-LA-SOL-MI; 
DO-RE-MI-SI-SOL-FA-LA; MI-SI-FA DO-RE-LA SOL; SOL-DO-SI-LA-FA-MI-RE; FA-LA-RE-SOL-MI-SI-DO. 
Busca les set diferencies! Arruga xarol de la sabata; bigot del director; botó del coll de la camisa; dit 
de la ma esquerra, botó bessó del puny de la camisa; ombra de la monyica esquerra; i botó del frac. 
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Sol·lucions al Piccolo Divertimento 30. Sudoku musical! Trompeta-Trombó-Tuba-Trompa; Tuba-Trompa-Trompeta-Trombó; Trombó-Tuba-Trompa-Trompeta; 
Trompa-Trompeta-Trombó-tuba. Què sona? “The lion sleeps tonight” (Esta nit dorm el lleó) El rei lleó. Quin desorde!  Miquel Gil – Per Marcianes (2011) – Catarroja 
(L’Horta sud); Feliu Ventura – Música i lletres (2011) – Xàtiva (La Costera); Pep Gimeno “Botifarra” – La Barraca (2011) - Xàtiva (La Costera); Obrint Pas – Coratge 
(2011) – Valencia (L’Horta); La Gossa sorda – L’últim heretge (2010) – Pego (La Marina); Verdcel – Sàmara (2008) – Alcoi (L’Alcoià)

DEFININT ESPÈCIES MUSICALS: Els coralistes

Nom científic: Coralistus cantoris. 

Especie: Homo sapiens, per la qual cosa són humanoides. 

Hàbits: Encara que ells no ho saben són gregaris senescents i 
es necessiten els uns als altres. Solen juntar-se a partir dels 50 
anys en grups en els que estan capacitats per a emetre sons 
conjuntats i fins i tot agradables. 

Varietats: Si més no coneguem quatre tipus: vulgaris, melodicus, 
aullensis i silentis.

Coralistus vulgaris. Ancestralment el més pur. Sabem que inicia 
les cançons amb el to que li pertoca però, com que va perdre el 
GPS fa temps, després d’acompanyar una estona a cadascuna 
de les diferents veus en els darrers compassos és capaç de 
retornar als seus orígens. 

Coralistus melodicus. De veu prou harmoniosa, respecta el seu 
to i és obedient amb les indicacions del seu director. Esta varietat 
és molt escasa. D’ací ix excepcionalment, una subespècie: el 
coralistus solistis.

Coralistus aulliensis. Fa sons estranys, disonants, no coneix 
què és el ritme, encara que és capaç d’encertar alguna nota o 
tonalitat de forma aleatòria. Engola la veu, per tal de semblar-
se a Pavarotti o a la Caballé (que pot ser d’ ambdos sexes). 
Reacciona amb la mistela, i baix la seua influència canten i 
canten i ja no hi ha director que els frene.

Coralistus silentis. És una varietat de cantaire també conegut 
com “presencialis” o “ventriloquis” i es caracteritza perquè si els 
mirem fixament donen a entendre que canten encara que això 
no estiga demostrat científicament. Es sap de la seua existència 
perquè tenen corporeitat, i passe el que passe tenen presència 
als assajos i a les actuacions més importants, on sempre són els 
que millor queden a les fotos. 

Coralistus directoris. Rara subespècie de paciència il·limitada 
que sap el que vol però que mai pot estar segur del resultat que 
obtindrà. És el gurú de la mainada.

Piccolo divertimento 31                  Per 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 vore’s. 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 de bressol de J 
Bramhs (Hamburg, 1833 – Viena, 1897). [Baixat de http://www.sidokus.com/] 
 

 SOL      

 MI   DO RE SI 

SI  DO   SOL  

DO  MI  SOL FA  

   DO RE   

  SI   MI  

FA LA RE   DO  

 

DEFININT ESPÈCIES MUSICALS: Els coralistes 
 

Nom científic: Coralistus cantoris.  
Especie: Homo sapiens, per la qual cosa són humanoides.  
Hàbits: Encara que ells no ho saben són gregaris senescents i es necessiten els uns als altres. 
Solen juntar-se a partir dels 50 anys en grups en els que estan capacitats per a emetre sons 
conjuntats i fins i tot agradables.  
 
Varietats: Si més no coneguem quatre tipus: vulgaris, melodicus, aullensis i silentis. 
 
Coralistus vulgaris. Ancestralment el més pur. Sabem que inicia les cançons amb el to que li 
pertoca però, com que va perdre el GPS fa temps, després d’acompanyar una estona a 
cadascuna de les diferents veus en els darrers compassos és capaç de retornar als seus 
orígens.  
 
Coralistus melodicus. De veu prou harmoniosa, respecta el seu to i és obedient amb les 
indicacions del seu director. Esta varietat és molt escasa. D’ací ix excepcionalment, una 
subespècie: el coralistus solistis. 

 

Coralistus aulliensis. Fa sons estranys, disonants, no coneix què és el ritme, encara que és 
capaç d’encertar alguna nota o tonalitat de forma aleatòria. Engola la veu, per tal de semblar-se 
a Pavarotti o a la Caballé (que pot ser d’ ambdos sexes). Reacciona amb la mistela, i baix la 
seua influència canten i canten i ja no hi ha director que els frene. 
 
Coralistus silentis. És una varietat de cantaire també conegut com "presencialis" o "ventriloquis" 
i es caracteritza perquè si els mirem fixament donen a entendre que canten encara que això no 
estiga demostrat científicament. Es sap de la seua existència perquè tenen corporeitat, i passe 
el que passe tenen presència als assajos i a les actuacions més importants, on sempre són els 
que millor queden a les fotos.  
 

SI EM DIUS ADÉU...

En un breu espai de temps han sigut vàries les persones vinculades a la UMH que ens han deixat, ens han dit adéu per sempre. Vicent 
Morellà, el germà de Miguel i Carmen, la seua sogra (mare de Carmen); José Manuel Pavía pare de Xavi (i amb més familiars a la Unió); 
Francisco el iaio de Carles Hernández; Rosario, la iaia de Víctor i Carlos Giner; Isidoro, el pare de Pilar López; i Araceli, la mare de Xa-
loc.

A tots els familiars manifestem el nostre condol. 

La Junta Directiva

NOTES I DATES
BANDA. Per Ximo Estal Herrero

Al llarg del passat mes d’Abril s’han fet diversos actes assemblearis i de germanor al si de la Banda. Començàrem amb el ja més que 
tradicional “dinar de Falles” on, al marge de parlar temes a millorar en futures edicions d’aquestes festes, s’aprofità per donar als 
músics la seua ben merescuda remuneració pel treball realitzat. 

La següent cita fou una Assemblea extraordinària de músics feta a petició d’algun company de la nostra formació i celebrada un 
dimecres a la nit (aprofitant que el Mestre havia donat festa). A aquesta reunió, en la que hi havia presència de la Junta directiva, 
de la Comissió, del director i tots els músics que hi pogueren assistir es tractaren temes habituals del funcionament de la Banda 
(aprofitament dels assajos, comportament als actes, puntualitat, responsabilitats dels músics, compromís...etc).

Per últim, podem citar els distints dinars que s’han organitzat com a cloenda dels distints concerts oferits recentment i en els que 
s’han viscut bons moments amenitzats per acudits de “joves promeses de la comèdia” i en els que els més grans hem pogut brindar 
amb la ja típica “misteleta”...Gràcies Mancio! Què faríem sense tu...?.

1 DE JUNY DE 2012

Per Josep Lluis Rodrigo

No era una acte d’A Poqueta Nit, però... També a la 
Rambleta, el divendres 1 de juny va actuar The Black 
Cats Jazz Big Band, una vintena de músics que recreen i 
actualitzen l’essència de les grans formacions jazzístiques. 
En aquesta actuació va col·laborar un membre de la 
nostra Unió, Naira Rodrigo Ojeda, posant veu a alguns 
dels  temes, com ara Diamonds are a girl’s best friend 
(popularitzada per Marilyn Monroe) i At Last (Etta James).

20 D’ABRIL. ACTUACIÓ DE LA THE BLUES COOKS

Per Josep Lluis Rodrigo

El passat 20 d’abril vam ser convocats per dos socis de 
la Unió al local Cafè Berlín en ple barri de Russafa (barri 
natal d’Elena Casero) per a escoltar a una nova formación. 
Tan efímera com les papallones de Salomé i Gràcia, en 
la qual va cantar Naira Rodrigo i en la percussió Juán 
Lizaso. Els altres components Salva Poquet guitarra solista, 
Julián Santaeulalia, guitarra rítmica, Juan Carlos Mota  
contrabaix i Ana Sanahuja al teclat.  La qualitat d’aquest 
nou grup de jazz/soul va agradar a la concurrència malgrat 
la  distribució del local per a aquest tipus d’esdeveniments. 
Com a anècdota cal dir que la insonorització  acústica 
no existia i la policia local va acudir passada la mitjanit a 
dissoldre la reunió, i amb ella la possibilitat de veure actuar 
una altra vegada a aquest grup, llevat de que en el futur 
decidisquen reunir-se de nou. 

Coralistus directoris. Rara subespècie de paciència il·limitada que sap el que vol però que mai 
pot estar segur del resultat que obtindrà. És el gurú de la mainada. 

 

Busca les set diferències! Sabries trobar 7 diferències amb els 
següents dibuixos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Sol·lucions al Piccolo Divertimento 30. 
Sudoku musical! Trompeta-Trombó-Tuba-Trompa; Tuba-Trompa-Trompeta-Trombó; Trombó-Tuba-
Trompa-Trompeta; Trompa-Trompeta-Trombó-tuba. 
Què sona? “The lion sleeps tonight” (Esta nit dorm el lleó) El rei lleó.  
Quin desorde!  Miquel Gil – Per Marcianes (2011) – Catarroja (L’Horta sud); Feliu Ventura – Música i 
lletres (2011) – Xàtiva (La Costera); Pep Gimeno “Botifarra” – La Barraca (2011) - Xàtiva (La Costera); 
Obrint Pas – Coratge (2011) – Valencia (L’Horta); La Gossa sorda – L’últim heretge (2010) – Pego (La 
Marina); Verdcel – Sàmara (2008) – Alcoi (L’Alcoià) 
 
Sol·lucions al Piccolo Divertimento 31. 
Super-Sudoku musical! RE-SOL-LA-MI-SI-DO FA; LA-MI-SOL-FA-DO-RE-SI; SI-FA-DO-RE-LA-SOL-MI; 
DO-RE-MI-SI-SOL-FA-LA; MI-SI-FA DO-RE-LA SOL; SOL-DO-SI-LA-FA-MI-RE; FA-LA-RE-SOL-MI-SI-DO. 
Busca les set diferencies! Arruga xarol de la sabata; bigot del director; botó del coll de la camisa; dit 
de la ma esquerra, botó bessó del puny de la camisa; ombra de la monyica esquerra; i botó del frac. 
 
 
 



TEMPS ERA TEMPS

L
a banda de l’unio musical l’horta a les festes populars de Sant Marcel·lí  desde 1983.

 Homenatge a la festa i homenatge a Josep Collado Matamales.

De izquierda a derecha: 

Ximo Fandos, 
Miguel Hernández
Paco López
Paco Perales
Miguel Ángel Valiente
Miguel Ángel Olmedilla
Isabel Solsona
Empar Marco
Félix Marcos
Josep Collado

per Miguel Hernández i Paco Perales


