
BUTLLETÍ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ11.2012

45

LA UMH AL COMPLET
EN LES FESTES POPULARS
DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ

El ball de la MUIXERANGA
Exposició DEL GRUP DE FOTOGRAFIA a la Rambleta
CULTURA: donem pas a la poesia



NOTICIES    MUSICALS.45EDITORIAL

2

NOTICIES    MUSICALS.45

CA LA MÚSICA: 
CASA MEUA ÉS CASA NOSTRA
per Josep Francesc Blai Duart

O
h! Benvinguts! Passeu, passeu. De les tristors en farem 
fum. Casa meua és casa vostra si és que hi ha cases 
d’algú”

Encara ressonen al meu cap els crits i els cants del 14N. 
Un riu incommensurable de gent travessava València, i 

ho feia, no pel “vell llit”, ni pel “nou caixer”, ni tampoc pel poètic carrer 
de la barques, sinó per l’eixample. I vessava a banda i banda. No us diu 
res això. A mi sí. Cal obrir nous camins per on la gent puga transitar, 
viure. Recuperem el bo i millor de les més antigues i noves tradicions 
humanistes i acabem amb aquest mal de morir que és l’ambició, 
l’egoisme, l’afany de lucre desbocat, i que econòmicament pren ara la 
forma de capitalisme financer especulatiu, sense cor ni ànima. Com 
es pot entendre, permetre i suportar un país ple de “gent sense cases i 
cases sense gent”? (Sr. Correa dixit).

Per la part que ens pertoca, la Unió ja no perdrà “la casa”, ja no està 
hipotecada amb cap caixa ni banc. I ara hem de seguir fent, de la 
nostra casa de la música, la casa de tothom, si més no per allò de la 
música llenguatge universal i...

I un poc d’això ja anem fent i la revista ho fa palés. L’activitat musical 
i social de la nostra entitat és una mostra de dinamisme que no s’ha 
de perdre. Cal, això sí, anar a les assemblees per participar avaluant 
la gestió feta i codecidir les orientacions bàsiques de cara al futur. I si 
en cara pots més, ser membre d’alguna comissió, oferir-te voluntari o 
voluntària per a alguna tasca concreta, etc.

A la revista trobareu un bloc de pàgines contant la vida de la Unió 
Musical a través de les seues seccions, amb alguna pinzellada de color: 
campament musical, el nord-americans, accés al conservatori. Un 
bloc que, als menys habituals o no socis, no deixa de sorprendre per la 
seua riquesa i densitat. Tot seguit el bloc cultural on es manté el racó 
de poesia, comptant amb uns versos de Pere Miquel; la contribució 
de la Muixeranga de València a l’actualització i revitalització de les 
tradicions valencianes amb el ball confeccionat i estrenat en les Festes 
Populars del barri, narrada per David Castillo; la col·laboració, sempre 
d’agrair, d’Isidre Crespo sobre Vicent Andrés Estellés que ens fa uns 
cèntims de la seua constant i interessant recerca que, com no pot ser 
d’altra manera, sempre acaba amb troballes gratificants, sorprenents 
i encoratjadores. Amb V.A. Estellés (2013) obrim la porta que tanca 
Joan Fuster (2012). Una referència als 50 anys del llibre Nosaltres 
els valencians, un llibre cabdal per a la nostra generació, no podia 
faltar a Notícies Musicals, Josep Daniel Climent se n’encarrega. I per 
acabar tornem a casa: la pàgina més divertida, per als piccolos i no tan 
piccolos (us heu parat mai a pensar el treball creatiu i de recerca que 
hi ha darrere d’aquesta “pagineta”?). I finalitzem amb una foto, una 
imatge per al record i la memòria.

Si tot va bé, tindreu aquesta revista a les mans abans dels concerts de 
Nadal. No us els perdeu. Esteu atents a les convocatòries i convideu 
també els vostres amics i coneguts.

Potser aquesta malaurada crisi=estafa ens permeta recuperar el sentit 
més original de les festes de Nadal: festes del solstici d’hivern, festes 
de solidaritat, festes de família... on no cal tindre una taula tan parada 
ni una casa tan farcida de regals comercials. Tan sols “un poc de sort i 
que la vida ens done un camí ben llarg”.
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UN TRIMESTRE PLE D’ACTES
per Josep Lluís Rodrigo

A POQUETA NIT

BLUE SESSIONS

L
’últim dia del mes de juny Blue sessions, conjunt 
instrumental integrat per membres de la Unió, 
Eduardo, professor de guitarra, i Jaume Soriano, 
percussionista, dos dels quatre components, ens 
van oferir en el CAFÉ TEATRE LA RAMBLETA una 

mostra del seu bon fer del que destaquem les paraules d’un 
d’ells: “El dia 30 de juny vam tenir el gust de tocar en el cicle 
de “A poqueta nit” en la RAMBLETA, vam oferir un repàs per 
la música blues interpretant temes propis i versions; toquem 
a casa i vam veure moltes cares conegudes i el públic va 
respondre molt bé”.

LOS VIERNES ENSAYO

Set de juliol vint-i-tres hores trenta minuts, un grup veterà 
en el format d’“A poqueta nit” en la nostra seu, en la qual 
tradicionalment actuaven els divendres a les nou de la nit, dia 
de la setmana que ells utilitzen per a assajar, com el seu propi 
nom indica; en aquesta ocasió al CAFÉ TEATRE LA RAMBLETA. 
Aquests entusiastes membres de la banda, Manuel Garcia, 
Carlos Yago, Miguel Angel Soria, Jorge, Manolo Miguel, 
cinc dels huit components van actuar per al seu públic més 
fervent. 
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Los viernes ensayo y Blue Sessions actuàren l’estiu passat a la 
Rambleta per al públic més fidel. Fotos: Tomás Sánchez
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S
enyores i senyors, benvingudes i benvinguts al 
CONCERT DE FI DE CURS de l’escola de Música de 
la UMH.”. Amb aquestes paraules saludàvem el 
públic que acudí al que era el primer concert en 
aquest magnífic auditori per a les dues formacions 

que encara mantenen un vincle més directe amb l’Escola de 
Música: la Banda Juvenil i el Conjunt Instrumental. Ambdues 
formacions satisferen les expectatives de l’auditori.

L’Escola de Música de la UMH és tan antiga com la mateixa 
Unió. Es pot dir que la Unió nasqué com a Escola de Música. 
Abans de fer cap concert, calia formar els músics. Així que des 
de 1980 està en marxa l’escola.

Molts han sigut els mestres que han passat per l’escola. Però 
hi ha dues persones que marquen les dues èpoques de l’escola 
i en són els seus referents: Rafael Montesinos i Juan Carlos 
López. I ha hagut més gent, és clar: Xema Senabre, Miguel 
Hernández... Cal agrair i reconéixer la tasca realitzada. Hui 
en dia, els/les mestres de l’escola de la UMH conformen un 
claustre de professors de categoria. I potser el seu treball 
no està ni ben pagat ni prou reconegut (com a la Junta li 
agradaria). Alguns d’ells estaven al concert i la gent els aplaudí.

També aplaudiren la presència de David Marín, autor dels 
arranjaments de QUEEN 2000, una de les peces del repertori 
del concert.

1ª Part: Conjunt Instrumental

Començà el concert i a la primera part gaudírem de la música 
del Conjunt Instrumental, format per l’alumnat de 2n i 3r 
d’Ensenyances Bàsiques (Elemental). Formar part del Conjunt 
Instrumental és la seua primera experiència bandística. No 
cal que jo en parle ací de tot el que suposa com a experiència 
d’equip, de disciplina, de compartir, de tolerància, etc.  (mireu 
en NM-44 l’article de Pascual Pont: “Escola de ciutadania”).

El Conjunt Instrumental va estar dirigit des dels seus inicis 
per Juan Carlos López, i des del curs 2010-2011 n’és el seu 
director Ximo Estal Herrero.

Cada dissabte, ploga, neve o faça sol (i ara també, encara que 
hi haja bàdminton), aquesta colla, al voltant de 35 músics, 
s’aplega per assajar. Abans al Pavelló, ara als locals de la 
Rambleta).

Per a aquest concert havien preparat un menú de cine, un 
espectacle titulat: FILM AND ROCK. Fou un espectacle ple 
d’agradables sorpreses. Cada peça interpretada, corresponent 
a una pel·lícula, anava acompanyada de la projecció d’imatges 
referides al film en qüestió. En cartell, les següents músiques-
pel·lícules: Chariots of fire, de Vangelis; Forrest Gump, d’Alan 
Silvestri; Somewhere out there, de James Horner (trompeta 
solista: Xema Panayotopoullos); Dances with wolves, de John 
Barry; Apollo 13, de James Horner (trompeta solista: Hugo); 
Sunny Samba, de Jacob de Haan; Close Finish, de Jacob de 
Haan.

CONCERT DE FI DE CURS 2011-2012 DE L’ESCOLA DE MÚSICA,
LA BANDA JUVENIL I EL CONJUNT INSTRUMENTAL DE LA UMH
per Josep Francesc Blai Duart



NOTICIES    MUSICALS.45NOTICIES    MUSICALS.45

5

ESCOLA

Felicitem el seu director, Ximo Estal Herrero, per tot el treball 
realitzat durant el curs i en la preparació d’aquest concert.

2ª part: Banda Juvenil

Entre el Conjunt Instrumental i la Banda simfònica; la BANDA 
JUVENIL, que compleix ja els seus 13/14 anys.

Dirigida des dels seus inicis per Juan Carlos López Luján, 
aquesta agrupació musical ha anat consolidant-se. Ha resultat 
ser un projecte molt interessant i important per a la vida de 
la UMH. Per molts motius, però en destacaré dos: Un perquè 
prepara les i els músics per a la seua entrada a la Banda, ho 
fan amb major experiència, soltura, qualitat... I dos, perquè 
ha ajudat a mantindré els xicons i xicones d’aquestes edats, 
jóvens, en la UMH, tocant música de banda, clàssica... No és 
fàcil!

I un tercer vinculat a tot açò: molts d’aquests joves són 
alumnes al Conservatori fent estudis de grau mitjà. I molts 
d’ells passaran al Conservatori superior, o tenen altres 
agrupacions musicals de rock, Ska i altres estils. En fi, fan de 
la música la seua vida, o com a mínim la música forma part 
essencial de la seua vida.

Han participat en molts concerts solidaris, intercanvis, 
festivals... amb gran èxit per la seua qualitat, que quedà 
demostrada tot seguit amb la interpretació del seu programa: 
Overtura 1707, de Sergio Aparisi (músic de la UMH); Pilatus 
Mountain of Dragons, de Steven Reinecke; Deep Purple 
Medley , arranjaments de Toshihiko Sahashi; Queen 2000, 
arranjaments de David Marín.

Per a la interpretació de les dues darreres peces, els/les músics 
s’abillaren per a l’ocasió (oKasió rock banda) i l’escenari es 
nutrí de bateria (Guillem Climent i Manuel Fuentes), guitarra 
elèctrica (Ferran Quiles), baix elèctric (Carles Rodrigo) i piano 
(Paul Montenegro).

Tot sota la direcció de Juan Carlos López Luján. Un gran 
concert que recordarem sempre amb alegria.

CONCERT DE FI DE CURS 2011-2012 DE L’ESCOLA DE MÚSICA,
LA BANDA JUVENIL I EL CONJUNT INSTRUMENTAL DE LA UMH
per Josep Francesc Blai Duart

Fotos: Tomás Sánchez
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L
a data, posada amb molt de temps per davant per 
poder preparar-ho tot, ens convocava la tercera 
setmana de Juliol a la Torreta del Marqués situada 
al terme de Benigànim. Les ganes i l’energia per 
començar tota una setmana d’activitats musicals 

estaven “a tope” i només faltava que els alumnes anaren 
arribant amb la mateixa il·lusió.

Tocades les nou aparegué l’autobús pel camí d’entrada i ens 
deixà descobrir, entre pins i verdor, un bonic mas que en els 
següents dies seria la nostra casa.

Reunida tota la gent (vora noranta persones) i fetes les 
pertinents presentacions (amb el repartiment del material i les 
habitacions) ens anàrem distribuint per aules per a començar 
la faena: saxos amb saxos, flautes amb flautes, fagots amb 
fagots....”i a mi on em pertoca?” preguntava algun despistat...

Com podeu imaginar algun dels joves estudiants caigué de tos 
al veure tota la muntanya de faena que havia de fer però, amb 
el transcórrer dels dies i, sobretot, amb el temps d’esbarjo, tot 
es féu més lleuger del que a primera vista podia semblar.

Entre les activitats a classe, a banda de les classes individuals, 
hi havia també classes col·lectives, grups de cambra, algú que 

adormia als seus amb exercicis de relaxació i també tallers de 
composició o moments d’audició.

Musical musical, podem dir que eren des de la primera hora 
del matí (mentre despertàvem els menuts i no tan menuts 
a base de Queen, Deep purple, Pocoyó, Fraggle Rock i altres 
bandes sonores “d’ahir, hui i sempre”) passant per l’hora 
de la migdiada (amenitzada per alumnes molt aplicats que 
aprofitaven qualsevol moment per repassar) fins arribar a la 
nit, on els últims acords dels assajos de la Banda o les últimes 
notes de les cançons de bressol entonades pels monitors, 
acabaven de clavar al llit al jovent.

Com sempre, el suport de gent com Ximena, Conxa o 
Vicky facilità molt la tasca del professorat i ens ajudà a 
despreocupar-nos a les hores mortes.

Les nits eren el moment més esperat per tots. Sabíem 
que eren moments per relaxar-se i gaudir. Per treure’s la 
calor acumulada al llarg del dia i conviure amb la resta 
d’instruments. A la nocturnitat és on tinguérem la projecció 
de documentals (més d’una persona descobrí quantes hores 
es necessiten per fabricar el seu instrument), els assajos de 
banda, la nit de música latina (en què tots ballàrem, cantàrem 
i riguérem...), la nit de jazz (en què aprenguérem a improvisar) 

CAMPAMENT D’ESTIU... T’HO VOLS TORNAR A PERDRE?
per Ximo Estal Herrero
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i les llegendàries partides de pilota a mà entre alumnes i 
professors o professors contra professors (l’enhorabona als 
guanyadors...) Les nits també eren el moment en què els 
mestres aprofitaven per fer la xerradeta abans d’anar a dormir 
i en les que com diria Pep Gimeno “el botifarra”: si em pose a 
contar acudits, te’n contaré més de mil.

I així passà tota una setmana, sense oblidar la xerrada de 
Carlos Moukarzel sobre la prevenció de lesions als músics o 
els moments de piscina amb regust de sal i llima...

Dissabte, últim dia, estaven programades les audicions i sota 
la por de la pluja, un sol sobtat que badava les pedres i el 
rítmic acompanyament de les xitxarres, els pares, mares i 
acompanyants pogueren escoltar una mostra del que havíem 
preparat. 

Hem d’agrair a tots aquells companys que, 
desinteressadament o a “preu d’amic” ens ajudaren en les 
activitats realitzades: Paco Alcaina i Juan Lizaso (al taller 
i nit de Jazz) Enei Aranda i Joel González (nit de música 
latina) i Joan Briz (masterclass de flauta travessera).

En fi, una setmana per repetir. L’any que ve més (i millor 
encara). T’ho vols tornar a perdre?

ESCOLA

CAMPAMENT D’ESTIU... T’HO VOLS TORNAR A PERDRE?
per Ximo Estal Herrero

Fotos: Salva Benlloch
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E
s emocionant, il·lusionant, és una vertadera 
satisfacció per a tota la Unió Musical l’Horta que 
les nostres xiques i xics estiguen aconseguint amb 
la música uns èxits personals que contribueixen a 
elevar notablement el nivell de les nostres seccions 

any rere any.

Són al voltant de 80 músics els que formen la Banda Juvenil 
i més de la meitat d’ells estan ja cursant ensenyances 
professionals en els conservatoris; també ocorre el mateix 
en la nostra Orquestra que va adquirint un nivell musical 
excel·lent amb més de la meitat dels seus components en el 
Grau Professional.

És evident que el nivell musical que estem aconseguint és 
envejable. Ens hem de felicitar per això i no descuidar-nos 
perquè els nostres alumnes seguesquen  per aquest camí 
que ha de portar-nos a continuar assolint èxits musicals en 
el futur, èxits per a la Unió, i el que és més important, èxits 
personals en el món professional, com està succeint en els 
últims anys, començant a crear un bon nombre de grans 
músics professionals nascuts de l’escola de la Unió i formats 
en les nostres seccions musicals.

En el mes de juny es realitzava la primera part de les proves 
d’accés a les ensenyances professionals en els conservatoris, 
amb una segona convocatòria al setembre. Obtenien plaça en 
els centres les millors notes d’entre les dues convocatòries, 
tot i que el nombre de places era molt limitat en cadascun 
dels conservatoris. Donarem algunes dades: tres places de 
trompeta i dos de flauta a Catarroja, dos places de saxòfon i 
tres places d’oboè a l’Iturbi, quatre places de clarinet a Torrent. 
Amb tot açò ens podrem fer una idea de la dificultat afegida 
per a poder estudiar les ensenyances professionals. 

Dels 21 alumnes que s’han presentat enguany de la 
Unió Musical l’Horta als diferents conservatoris, 18 han 
obtingut plaça i ja estan estudiant en primer curs d’estudis 
professionals. És una gran satisfacció que tot el treball es veja 
recompensat. L’enhorabona a tots i totes, encara que l’esforç 
realitzat és només el principi i que heu de continuar, en 
benefici vostre, amb aquesta il·lusió, estudiant i adquirint una 
cultura que molts dels vostres companys desgraciadament no 
podran gaudir.

A continuació us presentarem els nostres alumnes, que 
han aconseguit una vacant superant les proves d’accés als 
conservatoris on començaran els seus estudis professionals.

ELS NOSTRES ALUMNES
per Juan Carlos López Luján
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A Catarroja amb el clarinet Sergio Tugores Hervás, amb la flauta Marta 
Moncholí Marco i amb la trompeta Xema Panayiotopoullos Reina.

A Velluters, Carolina Nacher Navarro amb el violí, Diego Santos Peyró amb la 
flauta i Rosa Mari de Juan Oliva amb la percussió.

A l’Iturbi, amb el clarinet, Marta Clariana Hervás, amb l’oboè, Víctor Andrés 
García, amb el saxòfon, Ruth Segarra Gilarranz, violoncel, Carla Mompó 
Martínez, i bombardí, Luis García Pascual. 

A Torrent, Iván López Martín amb l’arpa, clarinets, Virginia Gómez Torres i 
David Cayuela Penalva, amb la tuba Sandra García Contell i amb el saxòfon 
Lucía March Ávila.

A Sogorb, Laura Cros Marco amb el clarinet, i a Carcaixent, Alba López Gómez 
amb el saxòfon.

Finalment, també volem donar l’enhorabona al nostre contrabaixista de la banda 
i de l’orquestra, Xavi Garí Zanón, pel seu meritori accés a les ensenyances 
superiors en el Conservatori de Castelló, on a començat els seus estudis de 
composició.

ESCOLA
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E
l 21 de juny passat, la Banda Juvenil va viure, i ens 
va fer viure, una bonica experiència musical: va 
compartir escenari amb una agrupació musical dels 
USA.

L’agrupació musical nord-americana, en realitat n’eren 
dues en una: la Banda Rio Americano Honors Concert i la 
formació Rio Americano AM Jazz Ensemble, està formada per 
estudiants de l’Escola Superior Rio Americano de Sacramento, 
Califòrnia, USA., d’edats entre 15 i 18 anys, i actuen sota la 
direcció combinada de JOSH MURRAY i MAX KIESNER.

Aquest grup ha fet gira per Xina en 2006, Austràlia en 2008, 
Argentina en 2010 i ha estat elegit per a representar Califòrnia i 
els Estats Units a Espanya. Actualment estaven fent un recorregut 
per distintes ciutats de la península.

A la primera part actuà la Banda Juvenil de la UMH que interpretà 
en primer lloc  Overtura 1707, de Sergio Aparisi. I tot seguit, 
recuperant el format Rock Banda del darrer concert, posà en 
solfa les peces Deep Purple Medley, arranjaments de Toshihiko 
Sahashi; i Queen 2000, arranjaments de David Marín. La posada 
en escena fou magnífica i el jovent nord-americà gaudí d’allò 
més, segons manifestaven les seues cares i els seus aplaudiments.

A la segona part ocupà l’escenari La Banda Rio Americano Honors 
Concert, sota la direcció de JOSH MURRAY, amb un repertori 
variat de música de banda com Second Century (Alfred Reed), 

The Spanish Fiesta (Christofer Caliendo), Pas Redoublé (Saint 
Saens),  Danza Final (Alberto Ginastera), entre altres.

I a continuació la formació Rio Americano AM Jazz Ensemble, 
sota la direcció de MAX KIESNER, interpretà un llarg, agradable i 
divertit repertori de peces per a Jazz Band.

Mitjançant aquests concerts els joves de distints països poden 
compartir el seu talent i la seua música. Per a ells i elles és una 
experiència gratificant i per al públic més atractiu. Sens dubte, 
una experiència trobada, que, si ve l’ocasió, caldria repetir.

TOCANT JUNTS: RIO AMERICANO JAZZ 
BAND I BANDA JUVENIL DE LA UMH
per Josep Francesc Blai Duart

Fotos: J.D. Climent
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FESTIVALS MUSICALS DE 
LES FESTES POPULARS
per Ximo Estal Herrero

L
es Festes Populars de Sant 
Marcel·lí sempre són un 
esdeveniment esperat per 
la gent del barri i de tota la 
contornà. Sabem de la seua 

categoria i sabem de l’esforç que costen 
de dur endavant sense cap ajuda. I és per 
això que la Unió Musical, com a entitat 
participant en aquestes festes, enguany, 
més que mai, ha decidit augmentar 
la seua presència en aquests dies tan 
assenyalats.

La 36a edició de les festes ha sigut el 
moment en què per primera vegada totes 
les seccions de la Unió han participat i ho 
han fet com millor saben: escampant la 
seua música per tots els carrers i racons 
del barri.

La primera actuació tingué lloc el primer 
dijous festes en la Cercavila de convit 
on una xaranga d’uns trenta músics i 
músiques acompanyaren als cabets i la 
resta de la comitiva pregonant l’inici dels 
dies més esperats durant un any.

Al dia següent, a la plaça d’Óscar 
Romero, s’organitzava el Festival de 
Bandes Juvenils. En ell participaven la 
Banda Juvenil del CIM de Benimaclet 
i la Banda Juvenil de la Unió Musical 
l’Horta. Al capvespre i lluitant contra els 
elements (vent i megafonia), gaudírem 
d’una bona vesprada de música i unes 
magnífiques interpretacions a càrrec de 
les dues formacions. Hem de fer menció 
especial al creixement, tant en nombre 
com en qualitat musical, de la nostra 
“Bandeta”, gràcies al treball de tots i del 
seu director Juan Carlos López.

Ja la primera setmana festiva havia 
passat, però encara restava per vindre el 
cap de setmana més musical.

En aquest cas l’escenari anava a ser 
immillorable. Per primera volta el 
Festival de Bandes es va fer...(redoble de 
tambors...) a la Rambleta!!!! A la fi tenim 
un lloc en el que poder fer els nostres 
concerts més importants i, entre ells, el 
Festival de Festes ocupa un lloc preferent. 
Les bandes participants l’Associació 
Musical “La Filharmònica Alcudiana” de 
l’Alcúdia dirigida en aquest cas per Rafael 
Doménech Vives, degut a la malaltia 
de Luis Masó (a qui desitgem acabe de 
restablir-se ben prompte) i la Banda de la 
Unió Musical l’Horta. Les interpretacions, 
a l’altura del que són aquestes dues 
bandes, deixaren palès que ens mereixíem 
un escenari com aquest on poder seguir 
creixent.

Diumenge al mati, i encara amb la 
ressaca musical del dia anterior, arribava 
el Festival d’Orquestres. Actuaven 
l’orquestra del CIM de Benimaclet (que 
duien com a convidats als músics d’una 
jove orquestra xilena que animaren d’allò 
més el concert), l’Orquestra de la Unió 
de Torrent i l’Orquestra de Cambra 
de la Unió musical l’Horta. Totes les 

formacions són molt joves, però aquesta 
joventut no influí el més mínim en el seu 
atrevit repertori, ni tampoc en la seua 
qualitat. Destaquem el paper de Javier 
Pérez Zorío com a solista en la peça Mar i 
Bel que tocà la nostra orquestra.

Per a tancar els Festivals de Festes i, 
havent deixat una setmana de descans 
per a recarregar les ganes de música, 
poguérem gaudir del Festival Coral i de la 
seua energia positiva. Festival que estigué 
carregat de grans sorpreses com podreu 
veure en l’article que ens han preparat.

Cal destacar que també, per primera 
vegada i des de fa molts anys, Paco 
Blai no va presentar cap concert!!!! Per 
aquesta vegada t’ho deixem córrer, però 
no t’acostumes, eh?

Per últim hem de felicitar a la Comissió 
de Festes de l’Associació de Veïns i Veïnes 
pel seu esforç i per estar sempre al costat 
de la Unió. Perquè junts fem força i junts 
fem barri.
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FESTES POPULARS I LA UMH: 
RECULL GRÀFIC

Cercavila
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FESTES POPULARS I LA UMH: 
RECULL GRÀFIC

Conjunt Instrumental

Festival de Bandes

Fotos: Tomás Sánchez
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FESTES POPULARS I LA UMH: 
RECULL GRÀFIC

Festival Coral

Festival de Bandes Juvenils
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TORNADA A L’ALCÚDIA
per Ximo Estal Herrero

E
l dissabte 29 (dia de Sant Miquel) fèiem la tornada 
a l’Alcúdia. El repertori a interpretar era el mateix 
que la setmana anterior al barri. Quedàrem al barri 
a l’habitual punt d’encontre (rodona del bulevard) 
per a agafar l’autobús i dirigir-nos cap a la Casa de 

la Cultura de la localitat riberenca. 

La pluja, que començà ja a l’alçada de la pista de Silla, ens 
acompanyà al llarg de tot el concert fent, en moments 
ocasionals, d’aplaudiment a les obres que tocàrem.

L’hora del concert, poc habitual per a nosaltres (22:30), féu 
que més d’un i de dos arribàrem amb el mos a la boca a 
escassos minuts del començament de l’actuació, però quan 
a la fi arribà l’hora del concert tots ens vam fondre en la 
mateixa sintonia i les notes, com sempre, acabaren fluint.

En definitiva, una bona vetllada musical i de germanor entre 
nosaltres ben atesa pels nostres companys i amfitrions de 
l’Alcúdia. 

BANDA

FESTES POPULARS I LA UMH: 
RECULL GRÀFIC

Fotos: Tomás Sánchez
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FESTES POPULARS: 
FESTIVAL DE CORALS
per Àngels Rodas i Joan Quiles

D
intre de la programació de les Festes Populars 
2012 del barri de Sant Marcel.lí, el darrer diumenge 
de setembre va tindre lloc el festival de corals.

Va ser la primera vegada que organitzàvem un 
festival (i per tant, convidàvem una coral amiga 

a compartir escenari) al Centre Cultural Rambleta. L’ocasió 
mereixia uns “convidats” de luxe i ens atrevírem a engrescar els 
nostres amics del Cor de la Canyada. Sabíem que el seu director, 
Juli Hurtado està molt sol·licitat i que era difícil coincidir en 
dates, però ho intentàrem i aconseguírem la seua implicació.

Com que el moment i l’espectacle ho requeria, nostra coral 
també va voler vestir-se de llarg i li demanàrem col·laboració 
al gran pianista i compositor Jesús Debón, fill del barri, soci de 
la UMH i gran amic nostre, qui desinteresadament no sols ens 
acaronà amb el seu bon saber musical, sinó que ens ajudà en els 
nostres assajos, facilitant-nos el treball de preparació.

Però tot no va quedar ahí, el luxe final ens va vindre en la 
preparació de la peça musical “Oblivión” d’Astor Piazzolla, 
estrenada ja en la Rambleta en el concert de Primavera de la 
mà (i l’oboè) del mestre Miquel Morellà, esta vegada adaptada 
per a veus i piano. Els nostres companys, Juan i Angelines 
ens informaren que el seu fill Juan Pechuán, estaria eixes 
dates a València i estaria disposat a acompanyar-nos a l’oboè. 
Evidentment, ens alegràrem molt i ens posàren a treballar en un 
temps record per a que tot isquera de la millor manera possible.

Arribat el dia 30, el Festival Coral, ben conduit per la nostra 
volguda presentadora Encarna Ojeda, es va desenvolupar de 
manera molt complementària i el públic assistent va poder 
gaudir d’una matinal diferent i harmoniosa.

El Cor de la Canyada, amb vestuari blanc i coreografies per als 
cants oferí un gran espectacle amb el seu repertori: “Todo azul 
do mar” de Fávio Venturini i Ronaldo Bastos; “Amarraditos” 
d’Eduardo Correa; “Conversa de botiquín” de Noel Rosa i 
Vadico; “Let’s go to San Francisco” de J. Carter i K. Lewis; 
“Africa grita” de Jesús Peña i Daniel Escriche i “Glòria” de 
Carole Stevenson. De la mà del seu carismàtic director Juli 
Hurtado i del seu pianista Christian Garcia, reberen els 
aplaudiments estusiastes del públic.

La nostra Coral l’Horta, de la mà d‘Alejo Pérez va marcar un 
punt d’inflexió al concert. Començàrem interpretant a ritme 
de tango “Paraules d’amor” de Joan M. Serrat; en segon lloc 
vingué el dolç arranjament de Jesús Debón per a la cançò 

“Alfonsina y el mar” d’Ariel Luna, el popurri “The Beatles songs” 
de John Lennon i Paul McCartney, “Te quiero” amb lletra de 
Mario Benedetti i música de Ll. A. Favero i l’anteriorment 
comentat “Oblivión”, arranjat per Miquel Morellà amb la versió 
de piano de Jesús Debón i amb l’oboè solista Juan Pechuán. 
Des d’aquestes lletres volem agrair de part de tota la coral la 
seua inestimable ajuda i manifestar a tots el gran honor que ha 
suposat i suposa comptar amb el seu suport i col·laboració.

Per finalitzar, interpretàrem els cants comuns “Que tinguem 
sort” de Lluís Llach i “Contigo en la distancia” de César Portillo.

Bé, i com no, un bon i preciat festival, no podia acabar sense 
una bona celebració. Al dinar que la nostra coral va oferir als 
cantaires de la Canyada es pugué gaudir no sols de les viandes, 
sinó de l’ambient, les converses i rialles i com no... de més cants 
comuns acompanyats per variats brindis.

Ha quedat un grat record d’aquest concert, veiem com a poc a 
poc la Coral va asolint un adeqüat nivell. Enhorabona a tots i 
totes i ara.... a pel festival de Nadal!!!!

CORAL

Fotos: Tomás Sánchez
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ORQUESTRA 
DE CAMBRA

CONCERT DE L’ORQUESTRA A TORRENT
 per Víctor López

U
na vegada realitzat el Festival a l’Auditori La 
Rambleta, ens tocava tornar la visita als nostres 
amics de la Jove Orquestra de la Unió Musical 
de Torrent. Eixe dia va ser el passat diumenge 7 
d’octubre. El repertori triat, atesa la proximitat 

entre tots dos Concerts, tant per a una Societat com per a 
l’altra, era el mateix. Cal destacar una vegada més, la mitjana 
d’edat dels membres de la nostra Jove Orquestra de Cambra.

Els primers acords del concert, vingueren de la mà de la corda 
amb bravesa i decisió, per captar l’atenció dels assistents, 
avisant que alguna cosa meravellosa i màgica els anava a 
delectar tot seguit, Music for the Royal Fireworks, 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, una explosió de goig i alegria 
en aquest últim, que feia presagiar que tal dia com va ser 
aquell 27 d’abril de 1749, culminaria amb una explosió de 
focs artificials sobre el cel, en aquest cas, de Torrent. Per 
finalitzar la nostra participació en aquest Festival, i igual que 
vam fer en l’anterior concert, quina millor peça per a l’ocasió 
que la Fantasia Espanyola Mar i Bel del benvolgut compositor 
de la nostra terra Ferrer Ferran?

Fer menció, com no, de l’excel·lent treball que està fent 
al capdavant de la Jove Orquestra amfitriona de la Unió 
Musical de Torrent, En Rafael Ortí Martínez, i tots els que 
formen part d’ella, que com ja feren en l’anterior concert, ens 
regalaren a tots els que allí acudírem a gaudir d’un excel·lent 
concert, una segona part magnífica.

Dir, per a finalitzar aquest apartat, que només concloure el 
IX Programa de Concerts d’Intercanvis Musicals del 2012, ja 
estem treballant de valent en el que serà sens  dubte un dels 
millors concerts de Nadal que ha viscut aquesta Jove Unió.

(Esquerra) Festval Coral: els directors de les dos corals, Juli Hurtado i Alejo Pérez, junt el oboe, Juan Pechuan i els pianistes Christian Garcia i Debón 
Foto: Tomás Sánchez . (Baix) L’orquestra de Cambra interpretant  a l’auditori de Torrent. Foto: Paco Perales
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ELS ACORDIONS REPRENEN LES SEUES 
ACTUACIONS
per Toni Francés

E
ls acordionistes de la Unió hem començat els 
assajos del curs 2012-13 amb l’empeny i il·lusió 
que ens caracteritza. Tenim previstes un mínim 
de 9 actuacions entre novembre i juny. A banda 
dels tradicionals concerts a residències de majors, 

enguany actuarem a llocs que suposen un major compromís, 
on l’auditori és més exigent. Parlem de l’Ateneu de València, 
del dia del soci al local de la Unió o locals de jubilats amb 
ganes de ballar o cantar...

El grup d’alumnes ha arribat a 12, xifra que es va 
incrementant any a any, en un instrument que pareixia en 
perill d’extinció. Per a les actuacions portem l’acompanyament 
d’altres instruments com les guitarres de Pepe Vila i Juan 
V. Ruiz, la percussió de Raquel Marcilla o el piano de Pepe 
Navarro.

El grup d’acordions va nàixer fa pocs anys, amb gent que 
s’inicia a tocar sent ja major. Això suposa un sobreesforç, 
doncs no es té la mateixa facilitat per aprendre amb l’energia 
desperta de la joventut que quan has d’acompanyar els néts a 
l’escola. Així i tot ganes no ens falten i seguirem aportant a la 
Unió eixe instrument tradicional i complet que és l’acordió.

Hi ha una excepció dintre del grup, es tracta de Julián Pérez 
Montesinos. Ell toca des de ben jovenet i això es nota en 
l’habilitat per a manejar l’instrument. Per 
això li fem una xicoteta entrevista.

Nascut fa 57 anys a Aras de los Olmos–La 
Serrania

Des de quan toques?

Vaig començar les classes més o menys als 
15 anys.

Com se’t va despertar el cuquet de tocar?

A la meua família els agrada molt l’acordió. 
És un instrument que, ell sol, és capaç 
de fer ball. Els conjunts d’aquells anys es 
componien d’un acordió i d’una bateria. Al 
poble el mateix conjunt passava els quatre 
dies de festa local tocant, per la vesprada 
i per la nit. Això a mi em cridava l’atenció 
entre altres coses perquè m’agradava molt 
ballar. El meu pare em deia «digues als 

oncles que et compren una acordió». Jo els ho deia, però 
ells no estaven molt per la labor. Un dia em diu el meu 
oncle Gregorio: «Ja tens l’acordió, li l’ he comprat a Abel, 
el de Losilla, una Gerríni Italiana molt bona». Havia costat 
8.000 pessetes i aleshores, amb 15 anys, més o menys, vaig 
començar a anar a classes a Burjassot, a una professora, 
Pepita Gómez de la Yesa. Per cert m’acompanyava el meu 
oncle Gregorio, que es cansà prompte i es deixà les classes al 
mes.

On has tocat? En quins ambients o circumstàncies?

Jo tocava sol a casa. Al poble fèiem algun passacarrer en 
festes. 

Hi ha molta tradició a Aras? Coneixem varis acordionistes.

L’ambient crec que és com el de qualsevol poble, depén del 
grup en el què et trobes.

Què t’agrada del grup d’acordions de la Unió? 

Els esmorzars dels assaigs del dissabte. Bromes a part, l’assaig 
de tot el grup i la Unió, mai més ben dit, del grup.

ACORDIONS /
ENTREVISTA
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GRUP DE 
FOTOGRAFIA

II EXPOSICIÓ DEL GRUP DE 
FOTOGRAFIA L’HORTA
per Salva Benlloch

T
ot i que era dimarts, vingué moltíssima gent 
a la inauguració de la II Exposició del Grup de 
Fotografia l’Horta, celebrada a la preciosa Sala 
que reserva la Biblioteca Clara Santiró i Font per 
a desenvolupar activitats culturals en el quart 

pis del Centre Cultural Rambleta. Va ser una autèntica festa, 
una ocasió per a tornar a veure a molta gent, xocar les mans, 
donar besos, intercanviar somriures i paraules. El treball dels 
mesos que conten des de l’última exposició -que va ser a la 
nostra seu- motivava els diversos comentaris. Uns parlaven de 
la impressió que els havia produït la qualitat de les fotografies, 
altres mostraven interès per l’evolució i la marxa del grup. 
El fet de rebre moltes preguntes ens omplia de satisfacció. 
Darrere quedava l’esforç que havia fet tot el grup per a poder-
la muntar. El moment pagava la pena, i de sobra.

Igual que l’any passat, amb aquesta mostra hem intentat que 
hom veja, no només quina ha segut l’activitat al llarg d’un any 
del nostre col·lectiu, sinó també quina ha segut l’evolució de 
cadascú dels nostres fotògrafs, com ha evolucionat el nostre 
aprenentatge. A l’hora de seleccionar les fotografies hem 
seguit dos criteris: el primer, fer una selecció de les millors 
fotografies i el segon, que ningú del grup es quedara sense 
exposar. Enguany, a diferència de l’Exposició de l’any anterior, 
les fotografies mostraven qui era el seu autor. El fet que som 
un grup no lleva el caràcter individual de cada creació. Els 
fotògrafs del Grup de Fotografia l’Horta han volgut mostrar, 
amb aquesta exposició, quina és la seua il·lusió, les seues 

propostes, la seua motivació i esforç, les ganes de saber, la 
implicació i, sobretot, el seu ànim de transmetre, de comunicar 
emocions a través de les imatges. 

Torne a expressar les gràcies a totes les empreses i institucions 
que ens han ajudat al llarg de l’any: a D. Vicente Varea 
per obrir-nos les portes del seu taller faller; a la pirotècnia 
Hermanos Caballer, especialment a D. Sergio Matoses i 
a D. José Vicente Caballer per convidar-nos a estar amb 
ells durant el muntatge de la seua mascletà; al Cabildo de 
la Catedral de València, especialment a D. Jaime Sancho i 
D. Salvador Castellote, per atendre’ns tan amablement. A 
D. Eugenio Moltó per haver-nos ajudat moltíssim perquè 
poguérem exposar en aquesta Sala de la Biblioteca que 
dirigeix, la Clara Santiró i Font, que, com es digué en aquella 
inauguració, només de dir el seu nom a més d’un i una ens 
emociona. A la Unió Musical l’Horta, a la qual pertanyem, 
especialment a D. Miguel Hernández, el seu president, per 
tota la ajuda que rebem durant tot l’any, pel local, per la 
difusió i en definitiva, pel seu recolzament.

I sempre, moltíssimes gràcies a Toni Maicas, el nostre mentor 
per posar constant i desinteressadament la seua saviesa i 
experiència al nostre servici. 

Gràcies a vosaltres, amics i amigues, per vindre a la 
inauguració de la nostra mostra i visitar-la durant les tres 
setmanes que ha estat finalment exposada, i fer-nos sentir el 
vostre calor. 

(esquerra) Preparant i muntant l’exposició. Foto: Gonçal Mira
(dreta) Un instant de la inauguració amb tots els assistents.  Foto: Germán de la Cruz
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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:

El Ball de la Muixeranga de València

A hores d’ara, el lector d’aquest 
article, de ben segur, sap què és una 
muixeranga. Amb tota probabilitat no és 
la seua primera aproximació a aquesta 
manifestació cultural dels valencians 
consistent en l’alçament de torres 
humanes. No obstant, el que molta gent 
encara desconeix és que la muixeranga, 
en temps passats, no era més que una 
part d’un ball més extens, una composició 
coreogràfica ballada que solia intercalar 
o finalitzar amb la formació de torres 
humanes.

Eixe conjunt de ball i torre tenia la 
denominació de ball, sense més; no 
obstant, fora de les fronteres del nostre 
antic Regne de València, el denominaven 
ball de valencians, per tal d’identificar-lo 
com un ball diferent als seus, pel fet de 
tenir un element que els propis no tenien, 
és a dir, la formació d’una torre humana.

Amb el temps la part estrictament ballada 
i la part de la formació de la torre humana 
es van separar, de forma que la torre 
començà a executar-se com una expressió 
artística pròpia, sense realització de ball o 
dansa. Durant un temps el fet de fer torres 
va continuar anomenant-se ballar, fins 
que per raons que explicarem en un altre 
article adoptà el nom de muixeranga.

Actualment, colles muixerangueres del 
País Valencià han mantingut els arrels dels 
antics balls de valencians i així, trobem 

que ballen i alhora fan muixerangues a 
l’Alcúdia, Titaigües, l’Olleria o Algemesí.

La Muixeranga de València, dins del nostre 
propòsit de recuperació de les tradicions 
valencianes perdudes o en camí d’extinció, 
ens hem proposat el recuperar les 
muixerangues originàries, aquells balls o 
balls de valencians consistents en dansa i 
torre humana. D’eixa forma vam presentar 
a la societat valenciana en general, i al 
veïnat de Sant Marcel·lí en particular, 
el Ball de la Muixeranga de València, 
el passat 15 de setembre de 2012, dins 
l’excel·lent espai de les 36 Festes Populars 
de Sant Marcel·lí i dins de la programació 

del VIII Cicle Cultural al Voltant de la 
Dolçaina.

EL BALL

El ball està executat per huit balladors i 
balladores que, distribuïts inicialment en 
dues fileres encarades, interactuen entre 
ells. Com en tota dansa, els uns necessiten 
els altres per poder executar-la, però en 
aquest ball, atés el significat del qual està 
dotat, s’enfatitza de manera especial la 
necessitat del company, de l’altre, del grup.

Els dansaires ballen i juguen utilitzant 
les faixes, fins que arriba un moment 

EL BALL DE LA MUIXERANGA DE VALÈNC IA
per David V. Castillo i Ferrís (Muixeranga de València)

El ball de la Muixeranga en plena execució. Foto: César Navarro Soler
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MUXERANGA 
DE VALÈNCIA

en el qual un d’ells queda aïllat per la 
impossibilitat d’embolicar-se amb la seua 
faixa. És llavors, quan aquest ballador 
busca l’ajuda dels altres. Quan la resta de 
balladors respon a la comanda d’ajuda 
serà quan podran finalitzar amb èxit el ball 
i rematar amb un pinet o torreta humana. 
Per tant, un necessita a tots, però tots 
necessiten a un. El missatge és clar, la unió 
de les forces individuals genera una força 
superior, la del grup, la força de la colla. 
Exactament igual que en la formació de les 
muixerangues.

Com vegem és un ball ritual: respon a 
una finalitat (donar inici a l’actuació 
muixeranguera), té un simbolisme (el del 
treball en germanor), els seus moviments 
no són lliures, estan predefinits, i els 
balladors necessiten ser iniciats per poder 
formar-hi part. A més, a més, el ball és 
executat en un moment concret, l’anterior 
a les torres, i en aquell espai on estiga 
present la Muixeranga de València.

El ball conté elements propis de la tradició 
valenciana i muixeranguera:

• Utilitza un instrument d’execució, que 
és la faixa. Moltes danses valencianes, 
d’origen gremial o no, empraven les 
eines propis del gremi, així la Muixeranga 
d’Algemesí utilitza ciris; forques en el 
ball del mateix nom a Bellreguard; la 
Mojiganga de Titaigües amb instruments 
d’oficis i activitats dels fusters, ferrers, 
segadors, el treball de la llana, etc; els 
Locos de l’Olleria ballen amb carxots (o 
bastonots coberts de pell de conill). La 
Muixeranga de València, a falta de ser 
hereva d’un gremi que li aporte una eina 
concreta, hem volgut dotar-nos d’una 
ferramenta singular i inequívocament 
muixeranguera, la faixa.

• Està format per un nombre de huit. 
Aquesta és una formació o quadre molt 
habitual en les danses rituals valencianes i 
en particular en les muixerangueres.

• Utilitza el pas del valseig, característic 
d’una dansa tradicional valenciana com ho 
és la Moma de València. S’ha volgut que 
aquest siga l’element que ens lligue amb la 
tradició local del municipi d’on és la nostra 
colla.

• El ball finalitza com els antics balls de 
valencians, amb la formació d’una torreta 
humana.

• S’expressa una proclama final, a l’estil de 
les lloances o gràcies a divinitats, pròpies 
de les muixerangues religioses.

LA MÚSICA

El ball està acompanyat en tot moment 
de la música de la dolçaina i del tabal. 
El terme acompanyament rep major 
significat en tant que s’integren totalment 
en la coreografia tenint una participació 
específica per a cada part del ball. Així, un 
toc d’avís de la dolçaina; un bombo que 
marca el compàs i els primers moviments 
dels balladors; a continuació, el tabal 
indica el pas dominant del ball i l’inici 
del vol de faixes; les dues tonades de la 
melodia indiquen moments diferents del 
ball; les segones veus de la dolçaina entren 
en la repetició de la tocata per augmentar-
li la intensitat; un silenci trencador del 
ritme, que atrau l’atenció de l’espectador 
i ens alerta de la soledat del dansaire; un 
ritme de tabal solitari i inquietador que 
acaba amb l’esclat de la dolçaina, el tabal 
i el bombo celebrant conjuntament en 
triomf del ball en colla, simbolitzat en un 
cercle unificador.

La melodia és novedosa però beu 
igualment dels element propis de la 
tradició. Trobem un ritme ancestral de 
Morella, emprat en tocates com els 
Gegants, el Traspasset o les corregudes 
de gall, i adaptat en la més recent del 
Sant Antoni Ermità i, trobem també, un 
altre ritme no menys antic i originari de 

la ciutat de València, que ocupa la part 
central i decisiva del ritual, el ritme de la 
Moma de València.

En definitiva, potser el Ball de la 
Muixeranga de València no és un ball 
que hem adquirit per una transmissió 
ininterrompuda des de temps immemorial, 
però en tant que els elements coreogràfics, 
instrumentals, simbòlics i musicals que 
incorpora són i han estat inspirats en 
la nostra tradició, podem afirmar sense 
complexos que el nostre Ball és tradicional. 
Això sí, és la nostra forma de manifestar 
que els valencians podem crear noves 
expressions bevent de les fonts de la 
nostra cultura pròpia.

Si vols gaudir del Ball de la Muixeranga de 
València pots fer-ho acudint a qualsevol 
actuació de la colla muixeranguera 
valenciana. Pots trobar el nostre calendari 
a www.muixeranga.org

Agraïments:

Als atrevits balladors i balladores atrevides 
de la Muixeranga, a les Festes Populars de 
Sant Marcel·lí, al Cicle Cultural al Voltant 
de la Dolçaina, a la colla de dolçaines 
i tabals del Micalet, a l’Estrela Roja de 
Benimaclet, a Yves Julien i a Ferran 
Navarro.

València, tardor de 2012.

EL BALL DE LA MUIXERANGA DE VALÈNC IA
per David V. Castillo i Ferrís (Muixeranga de València)
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LA TERRA CONTRAATACA
per Pascual Pont

E
s el títol de la conferència que Pedro Costa 
Morata va donar a València el passat 18 
d’abril. No es referia a cap episodi de guerres 
intergalàctiques, sinó a la resposta del planeta 
a la brutal agressió que pateix per part dels 

grups humans que trenquen els límits ecològics amb la seua 
pretensió d’un creixement econòmic continuat. La Terra no és 
un cos passiu sinó un ser viu que ha evolucionat al llarg de 
milions d’anys. Amb el treball transformador, el cultiu de la 
terra i la domesticació d’animals, el ser humà va iniciar una 
nova fase evolutiva semblant a la que va fer que a la geosfera 
succeira la biosfera; una fase que intenta substituir la trobada 
aleatòria per la col·laboració conscient, però que les diferents 
formes d’esclavitud i l’ambició desmesurada de poder personal 
han entorpit greument i amenacen de destruir el progrés 
aconseguit.

Per a fer les paus amb la Terra, la Humanitat ha de fer-les 
també amb si mateixa, substituint l’explotació de recursos 
i de persones per la redistribució d’esforços i fruits. Davant 
d’aquesta immensa i fonamental tasca, les bandes de música 
constituïxen més que un paradigma, perquè amb la seua 
actuació realitzen en l’àmbit acústic el que la vida busca 
realitzar en àmbits més profunds: l’harmonia unitària. 
Transduccions i ressonàncies fan possible que els resultats en 
un àmbit incidisquen en els altres confirmant l’encert de la 
paraula univers.

La ressonància Schumann, descoberta en 1950, és compartida 
per l’atmosfera que queda per davall de la ionosfera i pel 
cervell de tots els mamífers. La seua freqüència, de 7,8 Hz pot 
ser alterada per les tempestats i l’activitat elèctrica humana, 
amb negatius efectes sobre la salut, encara que el pitjor és 
la seua absència, com han comprovat els astronautes. Al 
situar-se en la frontera entre l’inconscient i el conscient, entre 
el cervell vegetatiu i el racional, entre el món físic i el mental, 
unit al fet que a la freqüència de 7,8 Hz correspon un període 
en què pràcticament cap tot l’espectre ondulatori, permet 
pensar que la ressonància Schumann és el resultat d’una 
acumulació d’afinitats generadores d’altes sinergies i que 
exercix com a vincle de tots els que conformem el planeta.

El canvi radical que ha d’experimentar la humanitat per 
a evitar el desastre passa per aconseguir una interacció 
harmònica el més àmplia possible, que al sincronitzar-se 

amb la ressonància Schumann canvie l’actual tendència a la 
confrontació i la depressió per un sentiment comú capaç de 
desbordar-se en entusiasme, admetent per a aquesta paraula 
qualsevol de les seues diferents definicions: Adhesió fervorosa 
a una causa o interès. Exaltació de l’ànim, fervor interior, que 
pareix vindre de fora, d’alguna força superior a la nostra...

Potser haurà que començar amb coses senzilles i que ja 
utilitzem, com són els aplaudiments, que és una forma de 
ser part activa d’un espectacle. Potser es tracte d’actuacions 
com la tamborrada de Calanda, de la que Buñuel va dir: A les 
dotze del matí l’hora quedarà trencada i els tambors, fenomen 
sorprenent, irresistible, còsmic, que sacseja l’inconscient 
col·lectiu, fa tremolar el sòl davall els peus. Potser hauré de 
guardar silenci per a escoltar que tots els cors bateguen a 
l’uníson, com va ocórrer el 12 d’octubre del 2010 quan mil 
milions de persones van seguir amb temor, esperança i goig el 
rescat dels 33 miners de la mina de San José. Entre l’estrèpit 
i el silenci hi ha una gamma infinita de sons que la banda 
reuneix i harmonitza igual que fa amb els individus que la 
conformen. Potser serà el camí més adequat per al canvi 
efectiu i eficaç que la Terra necessita.

CULTURA
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EL RACÓ DE LA POESIA
per Pere Miquel Guillem

CULTURA

LES FINESTRES, INDISCRETES

Un mirall, la mar tranquil·la.
Una muntanya empinada.
Una rosella a l’estiu.
La mare i la seua filla.
Nosaltres i tots els altres.
La llum plena d’alegria 
quan a boqueta de nit
passa un tramvia i l’esguard
dels que anem a peu es desvia
pel so d’una melodia.

El vent, després la tempesta.
Un vaixell, una conquesta.
Un tro ensordidor, temor.
Una gran llum, passes tu.
Vosaltres i tots nosaltres.
La xiqueta corre i espenta 
la infantesa per la pressa 
que té tota  adolescència  
per buscar la vehemència 
que perdrà en la senectut.
Res, tot un món ple de flors.
El Sol, tot un espai d’ ombres.
Els núvols, s’unflen i s’unflen.
Les finestres, indiscretes.
La multitud, el futur.
Un gerani creix al test
i té les arrels constretes,
però  la tija es rebel·la 
contra allò que és el destí  
i les rames fan floretes.

La música, és alegria.
Tu caus, entre la mentida.
Fulles, la tardor divina.
Casa, eres una ruïna.
Jo, simplement sóc  no-res. 
Córrec davant de la vida
pràcticament tot el dia 
i l’esforç em produeix 
un plaer immens que em mima 
pràcticament tot el dia.

La mel endolceix la vida
de l’abella i l’escurçó.

Pere Miquel Guillem Calatayud (La Font de la Figuera, 1963) 
Doctor en Geografia i Història per la Universitat de València. 
Investigador i arqueòleg de la Generalitat Valenciana.
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S
ant Marcel·lí és un barri on la ciutat s’encalma» 

Desconec si coneixíeu aquest vers de Vicent 
Salvador, un poeta valencià. Però puc dir-vos 
que jo, que acostume a escriure en prosa, tinc 
una altra imatge, i ben sonora, d’aquest racó del 

Cap i casal del País Valencià. Hi he gaudit d’una veu ben clara 
—i ben entonada, cal dir-ho— amb la qual digueu sovint les 
vostres conviccions, les nostres il·lusions, els vostres projectes. 
I tota veu que, a més, s’acompanya de música pautada sens 
dubte sona més i millor.

Posat a parlar de sons... fa temps que tinc al cap la tira de 
versos, estrofes i poemes sencers en què el nostre poeta de 
Burjassot deixa anar guitarres, cants... música! D’ací quatre 
dies l’Acadèmia Valenciana de la Llengua declararà que, des 
del 23 de novembre de l’actual fins al mateix dia de 2013, serà 
l’any Vicent Andrés Estellés. Deu ser que l’art dels sons li 
era més pròxima que no s’ha dit. Cert que ha estat reconegut 
com el gran poeta valencià d’enllà d’Ausiàs March, i que els 
estudiosos han vist en els seus poemes la veu del seu poble, 
assumida ben conscientment. “Poeta de realitats”, en deia el 
seu amic Joan Fuster, a qui Estellés deia “Wolfang Amadeus 
Mozart”, si bé 

“ell no deia em dic mozart però això tothom

ho sabia i callaven i li guardaven un gran respecte”

Sí, el gran poeta de Burjassot sembla que tenia present 
l’aforisme del de Sueca: “Puix que ‘no es pot impedir que 
un ocell cante’, resulta aconsellable d’ensenyar-li solfa”. 
En efecte, ací i allà, en els seus poemes, tant en els més 
quotidians —“cante llavors, distret, raone amb l’oli cru, / 
amb els productes de la terra.”— com en els més solemnes 
—“Poble meu, acostuma la teua vida al càntic”; “Però hi havia 
més dintre el cor de la música / Dintre el cor de la música de 
madrigals i vidre”— ressonen veus entonades, “Les nostres 
cançons, / Les jaculatòries del nostre poble.”

Si parlàvem de poemes complets, repareu en tants que tenen 
títol que inclou la paraula cançó o cantata: Cançó de bressol; 
Cantata del Rei Jaume I, des d’Alzira;  Cantata inicial del País 
Valencià...

Proclamava ben convençut que “És el poble qui fa la música”, 
per això ens recomanava: “Escolteu unes músiques cereal 
polseguera”; era la seua visió “popular” de la vida, que el feia 
dir: “Jo escolliré una música que agrupe”. Li era ben clar allò de 
“no ser res si no s’és poble”. Perquè 

“entre xiprers, entre ordenats bancals,

baixa la llum i baixa lentament

i canta el cos precipitat del dia

i estima més vida contemplativa.” 

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS,  POETA SONOR
per Isidre Crespo
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VICENT ANDRÉS ESTELLÉS,  POETA SONOR
per Isidre Crespo

CULTURA

I perquè “Tot el dia és ple de les músiques”, i “Tot a la vida és 
música, aigua que corre, festa”, i “Sonen guitarres recobrades”. 

En aquesta primera aproximació —l’any estellesià ens en 
facilitarà més— a aquest sonor poeta, volem posar al vostre 
abast perquè en gaudiu un poema molt significatiu; forma 
part d’un llibre seu poc conegut —La casa de la música vora 
el mar (1988)—, però no per això menys valuós. Està dedicat a 
la seua dona, emblema del seu amor. Llegiu-lo calmadament i 
musical, us sonarà bé. I, de passada, comprovareu que Vicent 
Andrés Estellés canta molt i hi fa bé, ja que “com sent les 
coses, ací les cante, ací les dic”...I

A Isabel, intemporalment

La meua casa és la casa de la música 

La música sosté tot el seu firmament 

És la rosa i l’espiga i ens agrupa i dispersa 

Després constituïm l’estament de la festa

Fem que totes les cases siguen cases de música 

Siguen música i biga i cadira i dinar

Agafareu la música com uns grapats d’argila 

Bastireu edificis centrals per a la música

Oh vida per parelles Oh vida tota rams

Oh l’estrella amarada que et regalima al front 

Et recorre una fúria tota la calavera

Monuments de la música! Torna la moixeranga 

El mocador del vals i la sina florida

Ulls esgarrats de música amb una ala al seu fons!
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E
l 2012 es compleixen 
cinquanta anys de la 
primera edició d’aquesta 
obra tan emblemàtica, així 
com 90 anys del naixement 

de Fuster i 20 de la seua desaparició; bé 
està que des d’una revista com Notícies 
Musicals dediquem un breu espai a 
recordar aquestes efemèrides.

Resulta singular, com a mínim, 
commemorar l’aniversari de la 
publicació d’un llibre, i més d’un llibre 
d’assaig i reflexió històrica sobre el 
nostre passat. Ara bé, l’obra s’ho mereix, 
tant per la repercussió que va tindre 
entre els valencians del moment, des 
dels estudiosos i universitaris fins a 
la gent del carrer, com per la vigència 
de molts dels postulats explicitats per 
Fuster, tant per a defensar-los com 
per a reprovar-los. Perquè les obres de 
Fuster, aquesta i moltes altres, sempre 
cercaven la implicació del lector en 
les seues reflexions, i l’esdevenir dels 
valencians bé que s’ho mereixia. 

El 1962 Joan Fuster s’interroga en 
la “Introducció” de Nosaltres els 
valencians sobre «què són –què som- 
els valencians», però en realitat estava 
plantejant als lectors sobre quin era 
el futur al qual aspiraven. De fet, 
l’homenot de Sueca proposa un examen 
de consciència, amb un objectiu, el de 
conèixer-nos, perquè sols des d’aquest 
coneixement col·lectiu seríem capaços 
de traçar les línies del nostre futur. No 
em direu que les reflexions de Fuster no 
són de total actualitat, tant que encara 
ara no hem resolt satisfactòriament 
l’interrogant.

Per altra banda, no cal dir que una de 
les màximes preocupacions de Fuster, 
tant en aquest llibre com en moltes 
de les seues obres d’anàlisi històrica, 
literària o cultural, ha estat l’interés per 
la llengua dels valencians, pel nostre 
valencià i pel català de tots, com un 
element central en la configuració de la 
nostra identitat nacional i per la seua 
capacitat d’aconseguir la imprescindible 
cohesió social d’un país. 

Ara tenim, per tant, una oportunitat 
per a llegir –o rellegir- l’obra, amb 

la seguretat que no ens deixarà 
indiferents, i també amb la certesa 
que aconseguirà el que ja va assolir fa 
50 anys, que recuperàrem l’orgull de 
ser valencians i que eixe sentiment el 
projectàrem cap al nostre futur. D’ací, 
per tant la seua vigència, perquè com 
deia Fuster, som molts els valencians 
«que no volem deixar d’ésser el poble 
que som, que no volem cedir a la 
dissolució ni a la indiferència». I en això 
estem, 50 anys després.

JOAN FUSTER 
I NOSALTRES ELS VALENCIANS
per Josep Daniel Climent
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31per Joan i Àngels

SOPA DE LLETRES

Podries trobar estos 15 compositors en esta sopa de lletres? 
Beethoven, Blow, Borodin, Chopin, Debussy, Dvorak, Field, Liszt, 
Machaut, Mozart, Purcell, Rachmaninov, Ravel, Satie, Wagner.

BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES!

Sabries trobar 7 diferències amb els següents dibuixos.

SOM IGUALS?

 Busca la figura que sobra en cada ninot per a que cadas-
cú d’ells valga el mateix que el primer.

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 mà esquerra, botó bessó del puny de la camisa; ombra de la monyica esquerra; i botó del frac.

ANECDOTARI MUSICAL:

Quaranta anys per descobrir una important errada

El “Concert per a Orquestra”, obra composta per Bela Bartok en 
1944 i estrenada en desembre d’aquest mateix any, s’ha estat 
executant i gravant erròniament durant gairebé quaranta anys. 
Concretament, l’error estava en la velocitat del segon temps 
“Giuocco delle coppie”.

En 1981, durant els assajos per a la gravació d’aquesta obra i de 
la “Suite de Danses” del mateix compositor (DECCA 9-40.002), 
Sir Georg Solti havia observat que el tempo indicat a la 
partitura, negra = 74 era excessivament lent però ell sempre 
havia estat molt escrupolós pel que feia respecte als temps, 
i sobretot amb les obres de Bartok, a qui havia conegut molt 
directament. 

Durant una pausa dels assajos, l’instrumentista que tocava el 
tambor es va acostar al director i li va dir: “Mestre, la meva 
partitura indica 94 la negra. Ha de ser una errada. Cap altra 
partitura indica aquesta velocitat”. 

Com que l’única manera de comprovar-ho era consultar 
l’original. Solti va buscar i aconseguir una còpia del manuscrit, 
per cortesia de la Library of Congress de Washington i amb 
sorpresa va poder comprovar que la indicació era efectivament 
de negra = 94. Aquestes 20 pulsacions per minut de més feien 
canviar totalment el caràcter de l’obra. Però a més no es tractava 
d’un Allegretto Scherzando com figurava a la partitura editada, 
sinó d’un Allegro (els termes italians que indiquen la velocitat 
d’execució acabats en ‘etto’ són més lents que els iguals sense 
aquesta terminació). I per si el cúmul de despropòsits era 
poc, Bartok havia escrit a la capçalera “Presentant li coppie” 
(Presentant els parells d’instruments) i no “Guiocco delle 
copieu” (El joc de les parelles). Ningú sap el per què però com 
en tantes altres coses, per conèixer la veritat cal anar a les fonts 
originals.

Piccolo divertimento 32                  Per Joan i Angels 
 
Sopa de lletres. Podries trobar estos 15 compositors en esta sopa de lletres? Beethoven, Blow, Borodin, 
Chopin, Debussy, Dvorak, Field, Liszt, Machaut, Mozart, Purcell, Rachmaninov, Ravel, Satie, Wagner. 

 
R N I D O R O B I Q R T B O U  

Y A E S H D W M X A R T E P J  

P W C U L W L W V A M Z E K Z  

X A K H O S D E Z I S S T Y R  

T G P L M E L O I A L I H O B  
F N B E B A M X Y F H L O L F  

C E O U D W N E I T A S V L Z  

Q R S S W U A I T O Q V E E X  

D S M Y E D W Y N U U B N C C  

Y V R A L A V K Z O A L X R O  
M G S W Q U K O A T V H D U R  

M P Z F W U O D R G L R C P X  

W Z A F F J U I C A M L N A D  

C H O P I N S Y Y N K V V O M  

X G C L P I S I B Z Y G O R O  

 
Anècdota musical: Quaranta anys per descobrir una important errada 
 
El "Concert per a Orquestra", obra composta per Bela Bartok en 1944 i estrenada en desembre d'aquest 
mateix any, s'ha estat executant i gravant erròniament durant gairebé quaranta anys. Concretament, l'error 
estava en la velocitat del segon temps "Giuocco delle coppie". 
 
En 1981, durant els assajos per a la gravació d'aquesta obra i de la “Suite de Danses” del mateix 
compositor (DECCA 9-40.002), Sir Georg Solti havia observat que el tempo indicat a la partitura, negra = 74 
era excessivament lent però ell sempre havia estat molt escrupolós pel que feia respecte als temps, i sobretot 
amb les obres de Bartok, a qui havia conegut molt directament.  
 
Durant una pausa dels assajos, l’instrumentista que tocava el tambor es va acostar al director i li va dir: 
“Mestre, la meva partitura indica 94 la negra. Ha de ser una errada. Cap altra partitura indica aquesta 
velocitat".  
 
Com que l'única manera de comprovar-ho era consultar l'original. Solti va buscar i aconseguir una còpia del 
manuscrit, per cortesia de la Library of Congress de Washington i amb sorpresa va poder comprovar que la 
indicació era efectivament de negra = 94. Aquestes 20 pulsacions per minut de més feien canviar totalment 
el caràcter de l'obra. Però a més no es tractava d'un Allegretto Scherzando com figurava a la partitura 
editada, sinó d’un Allegro (els termes italians que indiquen la velocitat d'execució acabats en 'etto' són més 
lents que els iguals sense aquesta terminació). I per si el cúmul de despropòsits era poc, Bartok havia escrit 
a la capçalera "Presentant li coppie" (Presentant els parells d'instruments) i no “Guiocco delle copieu” (El joc 
de les parelles). Ningú sap el per què però com en tantes altres coses, per conèixer la veritat cal anar a les 
fonts originals. 
 

Som iguals? Busca la figura que sobra en cada ninot per a que cadascú d’ells valga el mateix que el primer. 

 

 
 

  



TEMPS ERA TEMPS

D
es de 2012 estem gaudint en el barri de les instal·lacions del Centre Cultural Rambleta. Fins a aquest any, els concerts de la nostra banda 
s’havien dut a terme en locals coberts: saló cultural, església parroquial, pavelló del col·legi Ramiro Jover, i també a l’aire lliure, en la plaça del 
barri, en carrer Royo Vilanova, en el pati dels col·legis San Marcelino, Ramiro Jover i Sara Fernández, en els jardins del carrer Enginyer Josep 

Sirera, davant de l’escola de música i, com es veu en la foto, en l’amfiteatre de la plaça Óscar Romero. Aquest correspon al festival “La nostra música” 
en el qual també van actuar les bandes d’Orriols, el Palmar i Jóc Fora el 26 de juny de 1988. En les sis cadires buides van estar exposats els instruments 
que es van lliurar oficialment eixe any: clarinets a Santiago García i Quique Mongay, tuba a J. Albuixec, trombó a Ximo Sanchis, oboè a Begoña 
Herrero i percussió a Pau López (en la foto menuda, amb Paco Perales, president; Xema Senabre, director i Rafa Montesinos, professor de l’escola 
de música). Les obres que la nostra banda va interpretar van ser: Cap, l’Horta Valenciana, Una Nit a Granada i València.

per Miguel Hernández i Paco Perales

1. Lola López (percussió). 2. Paco Perales (percussió). 3. Paco Bernal 
(percussió). 4. Matías Giménez (trombó). 5. Miguel Hernández (trombó). 
6. Miguel Sánchez (clarinet) 7. Javier Pantaleón (clarinet). 8. Mª José 
Mongay (clarinet). 9. Celina Lafuente (clarinet). 10. Félix Marcos 
(trompeta). 11. Enrique Mongay (fliscorn). 12. Javier Biosca (clarinet). 
13. Rafa Montesinos (clarinet). 14. Ana Teruel (clarinet). 15. Pepe 
Schez. Cantero (baix). 16. Mercedes Beltrán (flauta). 17. Josep Collado 
(trompa). 18. Salvador Navarro (bombardí). 19. Miguel Olmedilla 
(bombardí). 20. Remedios Marín (flauta). 21. Xema Senabre (director). 
22. Miguel A. Macario (saxofó). 23. Tom Stutter (saxofó). 24. Esther Biot 
(oboé). 25. Isabel Solsona (saxofó).


