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ESTRENEM NADAL A LA RAMBLETA
L’ORQUESTRA I LA CORAL TORNAREN 
A PATRAIX PER LA GRAN 
ACOLLIDA DE 2011

El DIA DE LA DONA, conferència i concert
Entrevista a CARMEN GIMÉNEZ  
A POQUETA NIT, un clàssic en nou entorn 
CULTURA: els intervals divins
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A NADAL PASSAT, 
ENCETEM PRIMAVERA
per Josep Francesc Blai Duart

A
questa revista, la primera del 2013, té, com totes les 
primeres de cada any, un repte. Ha de contar, en passat, 
l’activitat frenètica de la UMH (Unió Musical l’Horta) en 
cada Nadal i, alhora, encarar el futur, l’any que s’enceta i 
del que, com qui no vol la cosa, ja hem arribat a la  

           primavera.

Anem llevant-nos abrics i jaquetes, barrets, guants i bufandes; anem 
despullant-nos i anem mostrant-nos més com som. Com qui desfulla 
una ceba o una carxofa. Passa el mateix al nostre entorn? La gent 
n’estem fats dels casos de corrupció que es van destapant, de les mesures 
econòmiques i socials (retallades) que no afavoreixen els més necessitats 
(la població en general),  de les xifres d’atur mai imaginades (vora els 
6 milions). La gent n’estem desencantats d’una Europa que es mostra 
segrestada pel capital financer i especulador, poc solidària, molt distinta 
del que havíem somiat, encara que ja sabíem que enlloc nuguen el gossos 
amb botifarres... “No és això companys...” (mire i repasse la cançó amb 
atenció intentant trobar el vers més escaient i no puc, no en sóc capaç. 
L’hauria de posar tota. Sort que ja us la sabeu i m’estalvie l’espai. Ara bé, 
tararegeu-la durant uns instants i, encara que siga amb llàgrimes als ulls, 
preneu forces) “...És l’espera dels que no ens aturarem fins que no calgui 
dir, no es això”. No debades l’Estaca, sí, aquella cançoneta del Llach, ha 
esdevingut l’himne de la Primavera valenciana, moviment que alimenta la 
nostra esperança amb brots de saba nova.

Així doncs, també a la revista, veureu reflexada aquesta realitat. Per una 
banda, un bon grapat de pàgines, amb els textos i imatges corresponents, 
palesen l’activitat nadalenca de la UMH amb la novetat de ser els primers 
Concerts de Nadal a l’auditori de La Rambleta.

Per altra banda, la presència de les dones (enteses ara com a mitja 
humanitat en lluita) ocupa un bon espai a Notícies Musicals 46. 
Observem que la presència de xiquetes i xiques joves a les seccions 
instrumentals de la UMH és prou similar a la de xiquets i xics, però si 
parlem de gent adulta, la proporció canvia bastant. Cas a part és la Coral 
L’Horta, on el pes de les dones és més gran. Potser haurem de revisar 
algunes pràctiques, tant a la Unió, com a les famílies de l’entorn. Notícies 
Musicals ha volgut contribuir-ne entrevistant a “la dona del director”. 
Deixant constància de les activitats realitzades al voltant del 8 de març 
de la ploma de Sara Sànchez i Encarna Ojeda. Agraïm a Fina Miñana 
el seu text fet amb mans d’acordionista i publiquem un poema de Maria 
Montes. Entre tots i totes anem fent!

I si podem fer el que fem és perquè altres, abans i amb grans dificultats, 
han fet un treball excepcional. És el cas de Josep Giner, un gran 
desconegut. Mestre de mestres. Un home que bé mereix el títol 
d’homenot. Gràcies a J.D. Climent pel seu treball constant donant a 
conèixer la història de la nostra llengua i els seus estudiosos i conreadors.

Altres col·laboradors també fan la seua. Cèsar Navarro ens narra en 
un text poètic i emotiu noves experiències de la MV (Muixeranga de 

València). Pasqual Pont ens endinsa en noves i interessants reflexions 
musicològiques.

Bé, amigues i amics, ací teniu la revista. A Falles passades, ja no la podeu 
cremar. Serà el ninot indultat. Així que si us crema que siga a les mans. 
Llegiu-la i gaudiu-la.
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LOS VIERNES ENSAYO, CORB I 
ROCKHOUSE A LA RAMBLETA
per Santiago Alcázar

A POQUETA NIT

DISSABTE 7 DE JULIOL DE 2012. LOS VIERNES ENSAYO

L
a nit del 7 de juliol hi havia molta gent a La 
Rambleta esperant veure’ns tocar. Quan hores més 
tard se n’anaren, tots anaven més contents. Un 
grup de músics, de comediants, o de brètols potser, 
havien tingut l’atreviment de pujar a aquell magnífic 

escenari i voler emular a les velles i meravelloses bandes de 
música que en l’època daurada de la música popular tocaven 
swing, jazz, dixie, etc. Músiques precioses i carregades d’energia 
positiva que tots tenim a la nostra memòria i per les que el 
temps mai passarà. I com el músic no pot aspirar més que a 
ser un agent transmissor d’emocions i, a més a més, aquella 
nit, contra tot pronòstic, no ho feren mal, estava clar que se 
n’anaven contents perquè la màgia d’eixa classe de música havia 
tornat a actuar.

I és que eixa és la música que ens agrada i la raó per la que un 
grup d’amics, músics, aspirants a músics i aprenents de músics, 
gairebé tots originaris de la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí, gresol de bons músics i millors persones, ens reunim 
cada divendres a prendre unes cerveses i tocar la música que 
ens agrada. I per això ens anomenem Los Viernes Ensayo, 
perquè a falta d’una millor ocurrència, aquesta ens serveix per 
recordar cada dijous que al dia següent tenim assaig. Amics que 
molt esporàdicament assagem en públic, tal com va ocórrer 
aquell dissabte màgic a La Rambleta. I és que som molt tímids, 
però de tan en tan s’ha de justificar davant les nostres famílies 
i amics que les nostres absències dels divendres nit s’ocupen 

de veres en tocar música i no en aquells altres menesters que 
alguns maliciosos pogueren imaginar.

Però no cregueu que tots els assaigs són iguals. Per a res. 
Alguns, els menys, són rutinaris, per desgana o cansament. 
Altres són convulsos, amb discussions més o menys irades, però 
compte!, sols sobre qüestions musicals d’alt nivell, i sempre 
entre els mateixos: Miguel Ángel i Manolón, que pels seus 
coneixements teòricomusicals, o la seua tossuderia i irresistible 
entusiasme, ens ajuden a la resta a millorar i avançar cada 
divendres. Però hi ha d’altres divendres que són vertaderament 
màgics. I quan això passa tots ens n’adonem i al final algú diu: 
“fotre, què bé ens ha eixit hui”. I tots assentim complaguts i ens 
n’anem a casa més contents que unes pasqües.

Són eixos divendres que ens sembla que tot va rodat, que tot ix 
bé. Són eixos en els que hi ha quòrum i comencen amb un sopar 
divertit, i segueixen amb un assaig en el que els temes flueixen 
com l’aigua, o potser seria més apropiat dir que flueixen com 
la cervesa, que arriba de la mà de Juanvi que, a més a més de 
meravellar-nos amb el seu virtuosisme al saxòfon, ens porta 
una caixa de cerveses de marca impronunciable i desconeguda 
però gustosa, i, compte!, un excel·lent lubricant per als nostres 
ranquejants cervells.

Són eixos en els que Manolo Miguel està content i el seu 
somriure denota una íntima satisfacció per la seua estupenda 
interpretació laboriosament aconseguida i per l’harmonia que es 
respira.EL BUTLLETÍ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA 

DE SANT MARCEL·LI
IV ÈPOCA

SUMARI

Los viernes ensayo, en un instant de la seua actuació a la Rambleta. Foto: Tomás Sánchez

>>
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Són eixos en els que Pablo, el nostre jove i entranyable baterista, 
després d’un parell de subtils i intel·ligents ironies, aconsegueix 
que Manolón li deixe donar l’entrada dels temes i es marca un 
ritme que Santiago, el nostre abnegat contrabaix, amb més 
voluntat que virtuosisme, aconsegueix acompanyar amb èxit i 
profunda emoció.

Són eixos en els que Carlos no té guàrdia a l’hospital i ens 
delecta amb la seua flauta i ens conta alguns acudits i 
astoradores anècdotes professionals.

Són eixos en els que Jorge aconsegueix acabar la web que 
sempre du entre mans i pot acudir per a fer sonar la seua 

trompeta com els arcàngels, i de passada, donar alguna que 
altra extraordinària lliçó de pedagogia musical.

Són eixos en els que Manolón i Miguel Ángel, mentre 
discuteixen entre rialles i trombonots, es marquen 
improvisacions que tots acompanyen i gaudeixen.

Són eixos en els que apareixen amics de la banda o de grups 
propers que s’acosten a veure com ens va, fer-se’n una i riure 
un poc, i que sempre se’n van dient-nos que cada vegada ens ix 
millor. Què bona gent.

Doncs bé, una d’eixes nits màgiques va ser la de La Rambleta. 
No podem més que donar les gràcies a qui corresponga per 
convidar-nos a tocar, perquè a pesar de la tensió i l’estrès dels 
vespres, va ser un immens plaer, perquè vam tocar molt a gust 
i vam estar molt ben acompanyats. A gust perquè vam contar 
amb un escenari incomparable i uns tècnics i un equip de so 
excel·lents. I ben acompanyats perquè vam comptar amb un 
públic entregat, que segons van dir, i no semblaven mentir, vam 
aconseguir que passaren un parell d’hores carregades d’alegria i 
energia positiva, que falta fa.

Ningú sap quan o si alguna vegada tornarem a assajar en 
directe, potser perquè no és fàcil repetir una experiència com 
aquesta, potser perquè els assaigs previs van ser terriblement 
estressants, potser perquè ens fa por no estar a l’altura, potser, 
simplement, perquè en realitat sols som un grup d’amics que 
s’ajunta els divendres per a passar una bona estona després 
d’una setmana d’angoixa.

Però, potser sí, de vegades passen coses rares, i es produeixen 
conjuncions astrals que possibiliten successos inversemblants 
a priori. Però què més dóna si sí o si no. En definitiva, senyores 
i senyors, així són Los Viernes Ensayo i així són els divendres de 
Los Viernes Ensayo des de ja fa, encara que semble increïble, 
més de tres anys, perquè encara que el temps passe i el futur 
ens duga on el destí capriciosament vulga: sempre ens quedarà 
eixa nit a La Rambleta, encara que fóra dissabte.

DISSABTE 3 DE NOVEMBRE DE 2012. CORB

El concert va començar amb el grup instrumental de rock 
simfònic Corb, vinculat a la Unió a través de José Pérez 
Sánchez professor de baix i contrabaix en l’Escola de Musica 
que junt a Joan a la bateria, Maelo a la veu i a la guitarra, 
i Jorge a la guitarra, ens va oferir una selecció de temezs 
propis on demostraren la seua qualitat musical amb cançons 
de complexes harmonies i a més molt interessants com el seu 
Vampire Folk o el Mirage, la qual dona nom a la seua primera 
maqueta. A pesar de tindre un estil molt definit no dubtaren 
en oferir-nos una magnífica versió d’un estil ben diferent, en 
aquest cas parlem del No particular place to go de Chuck Berry.

ROCKHOUSE

El grup de Rockabilly i R&R de Benetússer, Rockhouse, es va 
presentar en el cafè teatre de La Rambleta, amb el seu repertori 
del que és el seu primer CD editat.

La vinculació d’aquest grup amb la Unió ve pel baixista del grup, 
Carles Rodrigo Ojeda, músic de la nostra societat, per a qui 
l’actuació en el seu terreny era, lògicament, una ocasió molt 
especial. 

La banda composta per Oscar a la bateria, Jesús a la guitarra, 
Aitor a la veu i a l’hamònica i Jaume al saxo, ens va oferir 
una àmplia vetlada que va abastar des de temes dinàmics i 
amb molta energia, propis com Johnny Hod Rod o Suena el 
despertador i versions com Something Else d’Eddie Cochran o el 
So Long Baby Goodbye dels Blasters.

I balades més tranquil·les com la seua Badia de l’Amor o el 
tremendament conegut Sleepwalk.

La veritat és que van oferir un repertori 
especialment de R&R i Rockabilly, van 
demostrar la seua  versatilitat fent 
versions de temes com el Diana de Paul 
Anka i el clàssic del Soul Hard To Handle 
de Ottis Redding.

Els esperem, doncs, per a la presentació 
del seu segon treball que començarà per 
al mes de febrer de 2013.

<<
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UN A POQUETA VEU MOLT ESPECIAL
per Josep Lluis Rodrigo i Pilar López

A POQUETA NIT

P
rovocats per la lectura del llibre de poemes, d’un 
antic component del cor, José Ramón Ródenas, (la 
seua família va aconseguir ajuntar fins i tot quatre 
components a la Coral), iniciem una nova edició 
d’A poqueta veu. En aquesta ocasió vam fer dues 

parts, la primera, la lectura de poemes del llibre de Jose Ramón, 
acompanyada de la música, la seua crònica ens l’ofereix Pilar 
López.

“El divendres 16 de novembre tinguérem el plaer de trobar-nos 
per tal d’escoltar a José Ramón i Javier Ródenas, germans de la 
nostra companya coralista Teresa Ródenas.

José Ramón ens va oferir un recital de poemes, acompanyat a 
la guitarra clàssica pel seu germà Javier. Volia mostrar-nos una 
xicoteta part de les vivències de la seua vida, dels seus punts de 
vista, crític, amable i respectuós amb el món; així com l’amor a la 
seua família i en especial a la seua amada Mª José.

Tots els poemes formen part del seu llibre La vida en Poesia, que 
ens mostra una persona que gaudeix de la família, els amics i 
totes les xicotetes experiències que li ha donat la vida.

Els assistents gaudírem d’una estona agradable que donà lloc a 
un intercanvi de lectures de contes, poemes i experiències pròpies 
que compartírem tots els que hi érem. Després, com no, soparem i 
compartirem reflexions i paraules”.

La segona part, com sempre, va suposar l’aventura i la sorpresa 
als que acudírem disposats a escoltar i/o a explicar, augmentada, 
la participació per l’esmentada família Ródenas, que van sumar 
la seua aportació.

A poqueta veu és una activitat de la Unió que et proporciona 
l’oportunitat d’invertir una hora de la teua vida en la sorpresa. 
Solament té regles inspirades en el sentit comú, pots anar 
a queixar-te, a fer un monòleg, a recitar poesia, a explicar 
un conte, una llegenda, una narració curta, bé siga pròpia o 
d’alguna cosa interessant per a tu. Fins i tot, per què no, cantar 
una cançó que t’agrade.

Prova-ho, estigues alerta per a la pròxima edició. Hui tenim la 
possibilitat de compartir el nostre temps cibernèticament quan 
volem. Nomes algunes vegades, en la immediatesa del cara a 
cara en un lloc comú, el nostre cau, el que hem creat entre tots, 
el nostre local, la nostra pròpia Unió. 

(Baix) Blue Sessions al cafe-teatre de la Rambleta. 
(Dreta-baix) Javier Ródenas a la guitarra i el seu germà José Ramón, deleitant-nos amb els poemes del seu llibre “La vida en Poesia” .
Fotos: Tomás Sánchez



CALAIXERA

ASSEMBLEA COORDINADORA DE SOCIETATS MUSICALS

El dia 8 de febrer passat va tenir lloc al nostre local social l’Assemblea que 
periòdicament realitza la Coordinadora de Societats Musicals Federades de 
la ciutat de València (COSOMUVAL). Entre els temes tractats cal destacar el 
projecte d’una base de dades de les partitures que disposen les societats, per 
facilitar l’intercanvi de les mateixes.

D’altra banda, es va informar respecte a la celebració del 30 aniversari de 
COSUMUVAL que es realitzarà a través de concerts solidaris al llarg del present 
i proper any. Les societats podran triar l’entitat beneficiària d’aquests concerts, 
els quals s’anunciaran en la WEB de la Coordinadora (www.cosomuval.org).

Set dels deu nous músics que s’incorporen a la banda de la Unió, acompanyats pels seus 
familiars, el president de la UMH, Miguel Hernández, i els director, de la Banda i la Banda 
Juvenil, Miquel Morellá i Juan Carlos López, respectivament.
Fotos: Tomás Sánchez

ARREPLEGÀ DELS MÚSICS I MÚSIQUES QUE S’INCORPOREN A LA BANDA





Quatre nous músics acompanyats pels seus 
familiars, el president de la UMH, Miguel Hernández, 
i els director, de la Banda i la Banda Juvenil, 
Miquel Morellá i Juan Carlos López, respectivament.
Fotos: Tomás Sánchez

ARREPLEGÀ DELS MÚSICS I MÚSIQUES



El Dia del Soci tiguerem la sort , a més 
d’una picaeta prenadalenca, de gaudir del 
grup d’acordions de la Unió Musical.
Fotos: Tomás Sánchez

DIA DEL SOCI AL LOCAL SOCIAL

CALAIXERA

FE DE ERRADES

Demanem disculpes als grups Los 
Viernes Ensayo i Blue Sessions per 
les fotos aparegudes en l’anterior 
Notícies Musicals 45, que no 
corresponien a les d’ells. Publiquem, 
doncs, les que haurien d’haver 
aparegut, a la secció A poqueta nit.

Al Piccolo de la revista passada 
(NM45) el vàrem numerar com el 31, 
quan deuria ser Piccolo 32.
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E
l concert de Nadal del Conjunt Instrumental es 
preparava amb ganes ja que venia carregat de 
sorpreses. Pocs eren els qui sabien abans de l’acte 
què anava a passar...

Com sempre, el temps corria imparable i semblava 
que no hi haurien assajos suficients per poder muntar totes 
les obres i fer-ho amb el bon nivell que el públic es mereix. 
Per a aquesta actuació hi havia dues coses ben importants: 
l’inici de l’espectacle amb un joc de llums (el que dificultava la 
interpretació per part dels músics) i l’estrena d’una obra molt 
especial, un conte musical que duu com a títol Tira al barralet.

Tira al barralet és una obra especial pel que representa. És un 
humil homenatge a una persona tan important per a l’Escola 
de música i per a la Banda com és Rafa Montesinos (clarinet i 
mestre de l’escola durant molts anys). És un recordatori a una 
obra que, quasi involuntàriament, s’ha convertit en un himne 
no oficial entre els que ja som veterans i tinguérem la sort 
d’estudiar amb ell. I, per últim és un intent de transmetre als 
més joves aquesta tradició a través d’una obra que explote les 
seues capacitats i resulte entretinguda a l’espectador.

La preparació de la peça, com podreu imaginar, no fou 
senzilla...El primer pas era explicar el perquè de la composició 

als alumnes i motivar-los per a que la sentiren com a seua...
Després s’havia de llegir completa i contar què passava en 
cada moment. Una volta fet això tocava treballar les diferents 
seccions per conjuntar-ho tot i, per últim, quadrar-ho tot amb 
el narrador...; i tot això sense perdre la concentració en cap 
moment!

Doncs bé, arribà el dia del concert i, després d’interpretar un 
dubtós Zaratustra, era l’hora de la veritat..., i una volta més ho 
tornaren a aconseguir. Els grans músics i músiques del Conjunt 
Instrumental ens sorprengueren amb una interpretació 
magnífica de Tira al barralet acompanyats per l’expressiva 
narració de Josep Francesc Blai. Un parell de peces més 
serviren per concloure l’actuació i desitjar un Bon Nadal als 
assistents.

En definitiva, un concert emotiu i necessari per recollir el fruit 
d’una llavor que uns quants somniadors plantaren fa ja uns 
quants anys a l’imaginar una (hui ho podem dir ben alt) sòlida 
Unió Musical. 

Gràcies Rafa, i gràcies músics i músiques del Conjunt 
Instrumental pel vostre treball!

TIRA AL BARRALET
per Ximo Estal

CONJUNT 
INSTRUMENTAL

Ximo Estal dirigint els músics més joves de la Unió Musical, joves promeses i el futur del món de la música.
Foto: Tomás Sánchez
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E
l 27 de desembre de 2013 es recordarà al si de la 
Unió com al dia que es va presentar oficialment la 
Senior’s Band...o el grup dels majors...o, tal volta, la 
iaio’s Band? Bé, la veritat és que el nom potser no 
està molt definit encara, però sí que podem dir amb 

certesa que una nova formació, possiblement la que faltava, ja 
ha fet la seua aparició.

Es tracta d’un grup d’alumnes adults que estudien a l’Escola 
els primers cursos d’instrument i solfeig i que estan reforçats 
amb membres veterans de la Banda que ajuden amb la seua 
experiència els més novells. Assagen els dimarts, ploga, neve 
o faça sol, a la Rambleta i la seua finalitat és poder divertir-se 
fent música i reforçar els coneixements que van adquirint a les 
seues classes. El seu repte és anar superant-se dia a dia, poc a 
poc, però sense perdre el pas i sempre amb una bona dosi de 
companyonia, bon humor i estima per la música.

De moment ja han fet la part més difícil que és enfrontar-se 
als seus nervis, a les seues pors i als seus dubtes davant del 
públic de la Unió i, estic ben convençut que el camí que tenim 
per davant ens depararà moments extraordinaris que esperem 
poder viure junts per molts anys.

No voldria deixar passar l’ocasió per donar molts ànims als 
seus components i animar-los a continuar amb eixes ganes i 
motivació. I recordeu.... Ens veiem el dimarts sense falta!

BANDA SÈNIOR: 
EL NOU PROJECTE DE LA UMH
per Ximo Estal

SÈNIOR’S BAND

Ximo Estal dirigeix el grup de veterans i músics adults que estudien a l’escola de música. Majors, si, però també futur de la Unió Musical.
Foto: Tomás Sánchez
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E
l dia 23 de desembre de 2012 serà un dia a recordar. 
Els Concerts de Nadal de la UMH arribaven a La 
Rambleta. I ho feien de la mà dels més joves: en 
primer lloc el Conjunt Instrumental (mereix crònica a 
banda i l’ha feta el seu director Ximo Estal) i tot seguit 

la Banda Juvenil, de què en parlarem.

L’auditori ple de gom a gom, familiars, amics, socis i representants 
de distintes entitats: la Coordinadora de Societats Musicals de 
la Ciutat de València, l’AVV (Associació de Veïnes i Veïns), la MV 
(Muixeranga de València), la Falla St. Marcel·lí-Arq. Olaechea, 
Càritas, els CEIPs Sara Fernàndez i Ramir Jover...

Amb aquest concert no estàvem ni al principi ni al final de 
la sèrie dels Concerts de Nadal de la Unió Musical l’Horta. 
Diumenge anterior (16 desembre 2012) s’havia celebrat el concert 
d’Orquestra i Coral i dijous vinent (27 desembre 2012) seria el de 
la Banda Simfònica. Total, que aquest no era el primer concert 
de Nadal d’enguany, però sí que era i serà el primer Concert 
de Nadal que fem a l’auditori de la Rambleta. Així que tota la 
Unió tenia el desig d’oferir al públic, no sé si el millor concert 
de l’any, però de segur que el més entranyable, el més familiar, 
el més... de Nadal. I algú podria dir que no després d’escoltar 
el Conjunt Instrumental? És molt encoratjador veure tocar i 
escoltar la música que fan estes criatures, xiquets i xiquetes quasi 
adolescents!!

A la segona part ocupà l’escenari la Banda Juvenil. Només de 
veure que l’espai es quedava xicotet, ja surava per la sala un no 
sé què d’emoció i satisfacció. 
Allí, entre aquella gent jove, 
nostrada, es veia força, alegria, 
crítica infernal, rebel·lia... 
però també tendresa, amistat, 
ideals, utopia... Això deia el 
presentador:

“Utopia feta realitat és veure 
sobre escenari un grup tan 
nombrós de xics i xiques del 

barri, de Sant Marcel·lí, són gent d’ací, interpretant amb tanta 
gràcia i tan de rigor aquest repertori musical. I el més admirable 
encara és el temps dedicat i l’esforç esmerçat fins arribar a aquest 
concert. ¿Quantes hores d’estudi i assaig? ¿Quanta decisió ferma 
per triar aquesta activitat front a tantes opcions i possibilitats 
d’altre signe? ¿Quantes renúncies per fer música i música de 
banda?

Doncs bé, estem convençuts que això no seria possible si darrere 
no hi hagués el treball diari inestimable d’un gran equip de 
professors i professores que saben estimular i apreciar i valorar i 
potenciar el treball que aquesta joventut fa.

I tampoc seria possible si darrere no hi estigués la comprensió, 
l’ajuda, l’acompanyament, la paraula amable i encertada de la 
família (mare, pare, iaios, germans...).

Això és el que hui celebrem en aquest concert entranyable de 
Nadal”. 

I així ho feren, ajudats d’una interpretació musical ben cuidada 
d’un repertori que fou del gust de tots els presents. En primer lloc 
Ballant amb llops de John Barry, (amb arranjaments de J.Bocook). 
Seguidament De castells i llegendes, de Thomas Doss. (1ª audició). 
Acabàrem amb Parsis, una obertura de James Hosay.

Així, la Banda Juvenil de la UMH dirigida per Juan Carlos López 
Luján ens féu assaborir la tendresa de ballar amb llops, el misteri 
dels castells i llegendes i el coratge i valor de Parsis enfrontant-se 
als poderosos.

CONCERTS NADAL
per Josep Francesc Blai Duart

El primer concert de Nadal 
a la Rambleta va ser de 
la mà de Juan Carlos 
López Luján, director de la  
Banda Juvenil.
Foto: Tomás Sánchez
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CONCERTS NADAL
per Àngels Rodas i Joan Quiles

E
l dissabte 16 de desembre de 
2012 tingué lloc el que ja va 
sent tradicional concert de 
Nadal conjunt de la Coral amb 
l’Orquestra de Cambra. 

I com que l’any anterior ens tractaren 
tant bé, repetírem escenari: l’església 
Santa Teresa que es va omplir de 
gom a gom per gaudir una vetllada 
vertaderament encomiable. 

Enguany portàvem un ‘repte’ conjunt: 
interpretar l’Oratori de Nadal de J.S.Bach.

En primer lloc, voldríem dedicar unes 
línies per destacar l’esforç que ha estat 
preparar aquesta obra, d’alt nivell musical 
i gran requeriment de tècnica vocal. Ja 
des de l’estiu, els membres de la coral 
veníem dedicant-li unes quantes hores 
d’estudi i molts assajos per tal d’aprendre 
la partitura. La tasca va ser molt laboriosa 
perquè decidírem traduir-la al valencià, 
per tal de facilitar el seu aprenentatge. 
El nostre director, Alejo Pérez, va 
augmentar la seua dedicació per tal de 
completar les hores que necessitàvem en 
la preparació d’aquesta complexa obra, 
sense oblidar la resta de nadalenques 
interpretades a la part del concert 
corresponent a la Coral.

Bé, així arribàrem als assajos amb 
l’Orquestra, que foren efectius i molt 
amablement dirigits pel mestre Miquel 
Morellà, sempre donant ànims i somrient.

I més ràpidament del que pensàvem 
arribà el dia esperat i també ‘temut’ 

per allò de la responsabilitat i el voler 
realitzar un concert a l’altura del públic 
que omplí l’església. 

A la primera part del concert la coral 
interpretà sis nadalenques: ‘Nadala’, 
cançó popular valenciana, harmonitzada 
per Miquel Terol; ‘Ya viene la vieja’, 
nadalenca popular d’Andalusia i 
harmonitzada per Shaw-Parquer; ‘Feliz 
Navidad’ de José Feliciano, harmonitzada 
per J. V. de Sousa, que fou interpretada 
per primera vegada en públic pel nostre 
cor; ‘Natal africano’ harmonitzada per 
L. Marques Diniz i ‘Candombe del 6 de 
enero’ en honor al Rei San Baltazar,  fruit 
del legat africà a la cultura uruguaiana, 
una peça de Yabor/Montenegro, 
harmonitzada per L. Cangiano. El públic 
aplaudí molt i això ens donà energies per 
afrontar la segona part del concert.

A continuació, entrà en acció l’Orquestra. 
Iniciaren el seu repertori amb ‘Concert per 
oboè i violí’ BWV 1060R (1r moviment) de 

J. S. Bach, interpretada magníficament 
amb la participació dels solistes Víctor 
López (oboè) i Jennifer Barrios (violí). 
Seguidament s’incorporà el cor per tal 
de fer una actuació conjunta amb el ja 
nomenat ‘Christmas Oratori’ (Oratori 
de Nadal) BWV 248 de J. S. Bach. D’ell 
s’interpretaren quatre moviments (I. Cor, 
II. Simfonia, III. Coral i IV. Coral final), 
dirigits per M. Morellà. El públic va 
apreciar i agrair l’esforç i dedicació amb 
grans aplaudiments i felicitacions que 
ens emplenàrem de satisfacció tant a 
l’Orquestra com a la Coral. 

Gran satisfacció pels resultats obtinguts, 
per l’ambient tan màgic que es va 
aconseguir i pel treball fet pels mestres 
de l’Orquestra i Coral que varen dur a 
aquestes agrupacions a un alt nivell 
interpretatiu.

Fins el proper concert!!

El públic aprecià l’esforç i la qualitat de 
l’orquestra i la coral quan interpretaren 
L’oratori de Nadal de Bach.
Foto: Tomás Sánchez
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E
nguany, el 27 de desembre de 2012, se celebrava 
el Concert de Nadal de la Banda, el concert més 
emblemàtic de la Unió Musical l’Horta. No era el 
primer concert que feia la Banda a l’auditori de la 
Rambleta, però sí el primer concert de Nadal de 

Banda a la Rambleta i venia carregat de novetats.

1ª NOVETAT. El concert de Nadal de la Banda ja no tindrà com 
a data fixa el 28 de desembre. Ja no es podrà dir allò de: “Com 
ja és tradició, i no és una innocentada, cada 28 de desembre, 
ens reunim ací per a oferir-los el concert més entranyable, el 
més familiar, el més... innocent”. Són les servituds que té tocar 
en un espai amb una programació més ampla a què t’has de 
sotmetre. Dependrà de com caiga el 28 de desembre i de com 
estiga la programació de l’Espai Rambleta. Adéu bromes, adéu 
innocentades!!??? Caldrà una actualització de l’esperit del 
concert.

2ª NOVETAT. Aquesta més positiva. Ja no es podran dir aquelles 
paraules: “vostés sempre ahí, malgrat les deficiències del local 
(fred, mala acústica, cadires incòmodes...)” Mai, mai més no ho 
haurem de dir, perquè esperem gaudir de l’auditori per molts 
anys. Esperem.

3ª NOVETAT. Una nova secció musical ha vist la llum aquest 
Nadal, la Banda Sènior. I fou la que actuà en primer lloc. (Ximo, 
el seu director, en parla en article a part).

4ª NOVETAT. Local pagat. Tots sabem que la Unió no són 
solament les i els músics (instruments i veus), són també totes 
les sòcies i tots els socis que dia a dia fan realitat aquesta 
entitat. Moltes gracies a totes aquelles persones de la Unió, 
que amb les seues quotes i aportacions, els seus avals, el seu 
treball, venent loteria, etc. han fet possible que hui la Unió 
Musical l’Horta tinga un ja el seu local pagat, una seu, un lloc de 
referència on ajuntar-se i conviure.

EL CONCERT MÉS EMBLEMÀTIC: LA BANDA SIMFÒNICA DE LA UMH
per Josep Francesc Blai Duart
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EL CONCERT MÉS EMBLEMÀTIC: LA BANDA SIMFÒNICA DE LA UMH
per Josep Francesc Blai Duart

LA FAMÍLIA DE LA UNIÓ CREIX

Abans de començar el concert calia donar entrada a la collita 
d’enguany. Era la incorporació dels nous músics i músiques. 
Ells i elles són el fruit de tot plegat: esforç, treball, il·lusió, alegria, 
amistat, ganes i coratge. La família de la Unió creix, es fa gran. 
Diumenge 2 de desembre havia sigut l’arreplegà. Ara els teníem 
allí, a tocar de pell, per a fer el seu debut. I, com nom podia ser 
d’altra manera, els rebérem amb un fort aplaudiment.

EL CONCERT

Quasi cent músics, amb els seus instruments i faristols, ompliren 
l’escenari que quedava menut per a tanta gent. A les partitures 
podíem trobar els següents títols i notes: Clarinet Candy de 
L. Anderson (clarinets solistes: Fernando Cuevas i Andrea 
Rodríguez); Colors* de Bert Appermont (Trombó solista: Jorge 
Sintes);  Simphony nº 3, Planet Earth* (II Mov.) de Johan de Meij, 

per a la primera part. A la segona part, els noms de sarsueles ens 
resultaven propers: La Gran Vía (Selecció) de Chueca i Valverde, 
La leyenda del beso (Selecció) de Soutullo i Vert, i per acabar 
Cabeza Compostizo de F. Ferran. L’obra Saxomania* de P. Dzon 
no pogué ser interpretada per malaltia del saxòfon baríton 
solista: Jesús Álvaro. (La marca * vol dir 1ª interpretació per part 
de la Banda UMH).

El concert fou un gaudi general. La satisfacció de la gent es veia a 
les cares. I no era una innocentada.

La Banda és ja tan nombrosa que l’escenari de la Rambleta no és 
suficient. Quasi cent músics dirigits pel mestre Morellá.
Foto: Tomás Sánchez

BANDA
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DONES ACONTRATEMPS
per Fina Miñana Miralles (del grup d’acordeonistes)

E
stem a meitat de febrer i em 
proposen escriure alguna 
cosa per a la revista ja que 
s’acosta el Dia de la Dona. 
Evidentment caldrà que siga 

relacionat amb l’acordió. No dispose 
de molt de temps, però li dic que sí. 
Arribe a casa i em trobe que no tinc 
cap idea sobre el que caldria escriure, 
així que vaig a l’ordinador i busque pel 
Google, esperant que m’aporte alguna 
idea, però no trobe res. Mire les meues 
prestatgeries i agafe un voluminós llibre 
de 1000 pàgines, que mesura 29x23 cm., 
és a dir, un d’aquells llibres que t’agraden 
però que no lliges mai.

Es titola Le XXe siècle des femmes, 
editat al 1999 en francés i que me’l 
van regalar uns Nadals. És un llibre 
bonic, atractiu, amb molta informació 
i ple de fotos. No sé ben bé què vull 
escriure, però passe lentament pàgina a 
pàgina el llibre, intentant trobar alguna 
idea. El llibre està ple d’informació 
sobre dones de les que mai he sentit 
parlar, dones que han fet alguna cosa 
important en tots els oficis i activitats 
possibles: científiques, advocades, 
astrònomes, filòsofes, aventureres, 
alpinistes, pintores, aviadores etc. etc. 
i per suposat dones relacionades amb 
la música, compositores i intèrpretes: 
Lili Boulanger, Germaine Tailleferre, 
Marguerite Long, Cécile Chaminade, 
etc. etc., i conte fins a 26 dones 
dedicades a la música; finalment i a la 
pàgina 403 llig Louaiselsc “Quand Yvette 
est à l’accordéon”. 

Yvette Horner va nàixer en 1922. És 
considerada la reina del bal musset. 
Son pare era director de teatre i va 
ser educada amb glops de biberons 
i simfonies, per això era capaç de 
reconèixer la clau de sol abans de llegir. 

Va començar els estudis de piano als 4 
anys, i 10 anys després els seus pares 
decidiren que tocara l’acordió perquè 
segons diu sa mare “hi ha molts pianistes 
però pocs acordionistes i entre ells cap 
dona”. Començà a cridar l’atenció perquè 
tocava amb un instrument que quasi 
pesava més que ella. En 1986 va rebre 
el premi de la Légion d’honneur, atorgat 
per primera vegada a una acordionista.

Durant la seua llarga vida musical de 
70 anys va oferir més de 2000 concerts, 
va realitzar 150 gravacions, va vendre 
30 milions de discs i va recórrer cada 
any 100.000 km. per tocar als balls, al 
llarg del seu país. Després de llegir la 
referència del llibre, vaig a Wikipedia per 
si puc trobar alguna cosa més i escric 
el seu nom; la primera línea diu: Yvette 
Horner, nacido el 22 de septiembre, es 
un acordeonista francés. És realment 
simptomàtic d’una situació que pensem 
superada però que no ho està, per açò 
encara celebrem el 8 de març. 

Caldria finalitzar amb una xicoteta 
reflexió al voltant de la meua 
experiència al grup d’acordionistes. 
Vaig arribar al curs 2004-05, intentant 
complir un somni, i vaig trobar Toni, 
Mancio i Julián A. Ens donava classe 
Marcos. Han anant passant els anys 
i afortunadament el grup ara és molt 
més gran, però la proporció de dónes és 
mínima. Per què? No parle de gent jove, 
doncs a les bandes hi ha un gran nombre 
de xiques, parle de gent gran que estem 
jubilats o ens queda poc, i volem fer allò 
que pel treball o altres circumstàncies no 
hem pogut fer fins ara. He vist en altres 
activitats no relacionades amb la música 
una proporció de dónes igualment 
mínima, i torne a fer-me la mateixa 
pregunta. Com no és una qüestió de 
facultats ni de il·lusions, què és el que 

fa que els hòmens participen molt més 
que les dones en activitats, podríem 
dir, creatives? Aquest article no té el 
suficient espai per a reflexionar sobre 
les possibles respostes. Les dones de la 
meua generació van estar educades per 
a un lloc molt determinat a la societat: 
ser ames de casa, esposes i mares. Tal 
vegada aquesta educació, imposada de 
manera ferma i sense cap possibilitat de 
dissentir, encara perdura a les nostres 
ments i a les nostres maneres d’actuar. El 
Dia de la dona és un dia de reivindicació 
i també de reflexió. Cal que la lluita 
continue, fins que no siga necessari 
celebrar aquest dia. Cal, no sols que les 
lleis siguen igualitàries, sinó que les lleis 
es complesquen en el dia a dia. Hi ha 
qüestions més greus que altres, però 
totes mostren diferents angles d’un 
mateix problema. Sovint ens trobem 
amb la violència de gènere; escoltem 
que en moltes empreses, a igual treball, 

ACORDIONS
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8 DE MARÇ: DIA DE LA 
DONA
per Encarna Ojeda

DIA DE LA DONA /
UMH

la dóna guanya menys que l’home, 
veiem un mal repartiment en les tasques 
domèstiques, llegim algunes enquestes, 
en el que molts adolescents justifiquen 
el masclisme en les relacions xic-xica, i 
observem de prop la desigual proporció 
d’hòmens-dones en distintes activitats 
etc.; i encara que hem millorat molt des 
d’anys enrere, encara ens queda camí.

Per finalitzar, vull des d’aquí convidar a 
totes les dones que alguna vegada han 
pensat que els agradaria tocar algun 
instrument que s’animen i vinguen; no 
és tracta de tocar bé, doncs això sols 
és possible si és comença prompte, és 
tracta de passar-ho bé i d’acomplir una 
il·lusió, eixa xicoteta il·lusió amagada 
en un raconet del nostre ser al llarg del 
temps, de la que no parlem i que espera, 
impacient, fer-se realitat. 

C
om cada any i ja en portem uns quants, la Unió Musical l’Horta va 
celebrar el dia 8 de març en la seua seu social. Aquest dia és de 
celebració, però també de reivindicació, per açò escollim temes en els 
quals es puga visualitzar la participació de la dona al llarg de la història 
en qualsevol àmbit de la vida social, cultural o artística. Tenim la sort 

de contar sempre amb persones expertes que solidàriament ens ofereixen els seus 
coneixements perquè puguem formar-nos una opinió dels temes que tractem.

Enguany hem comptat amb la participació en la taula de Juana Aznar Márquez, 
llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, 
Màster en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat per la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx i la Universitat Jaume I de Castelló i que treballa en l’actualitat com a 
docent en la Universitat Miguel Hernández d’Elx. 

La conferència es va titular “Dona i crisi, oportunitat o obstacle”. Juana, a més d’amplis 
coneixements en economia, està vinculada a la Unitat d’Igualtat de la Universitat en la 
qual treballa, per la qual cosa la seua aportació al tema de la crisi econòmica des de la 
perspectiva de gènere va resultar de gran interès. Aquestes Unitats d’Igualtat o Gènere 
van ser creades a les universitats espanyoles a partir dels anys noranta entre les 
seues estructures d’organització, i desenvolupen funcions relacionades amb el valor 
d’igualtat entre dones i homes, que és un principi constitucional.

La nostra convidada va posar sobre la taula alguns elements que posen de manifest la 
desigualtats entre homes i dones. Així, va afirmar que les dones són les designades per 
la societat a les tasques de cura i criança, i açò té unes repercussions en la seua vida 

laboral, ja que fa que hagen d’acceptar 
ocupacions a temps parcial, la qual cosa 
les aboca a tenir menys protecció social, 
ja que les cotitzacions per desocupació 
o per jubilació es veuen minvades per 
aquesta causa.

La política de retallades de l’Estat 
del Benestar s’enceba en les dones, 
doncs no es subvenionen guarderies, i 
disminueixen els recursos per a atendre 
a persones majors o discapacitats. La 
Llei de Dependència havia regularitzat 
la situació de milers de cuidadores 
que tenien la possibilitat de tenir 
accés a un règim especial de Seguretat 
Social i d’aqueixa manera assegurar-
se un mínim de drets per les seues 
cotitzacions. 

Les dones per tant, ens deia Juana, 
han d’assumir una tasca social que 

Assaig del grup d’acordions. 
Foto: Tomás Sánchez 

>>
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econòmicament no compta des d’un punt de vista productiu i que els impedeix 
desenvolupar una carrera professional.

Per altra banda, també va fer un repàs d’algunes xifres i dades, com la taxa de població 
activa de les dones que segueix sent de les més baixes d’Europa, al voltant del 35%. 
I la taxa d’atur que, lluny de disminuir, creix, situant-se al voltant del 27%. La bretxa 
salarial de gènere, segons dades d’aquest mateix mes de març, suposa 59 dies a l’any 
menys del salari de les treballadores enfront dels treballadors. El sostre de cristall 
que reflecteix les escasses possibilitats de les dones a desenvolupar una carrera 
professional que les porte a alts llocs de responsabilitat, o el sòl apegalós que ens fa 
no llançar-nos en la nostra carrera pel les càrregues que assumim. 

Podíem seguir aportant altres dades que ens va facilitar Juana, però totes elles ens 
porten a les conclusió que la Llei d’Igualtat no ha sigut desenvolupada en la majoria 
dels seus capítols, i que la política de l’actual govern està acabant amb una llei 
important per a les dones, com és la Llei de la Dependència. Aquesta política suposa 
un clar obstacle per a la igualtat en aquest moment en què tota la societat està patint 
una greu crisi econòmica. Tot i això, en aquests mateixos obstacles estan les solucions, 
ja que l’engegada de les mesures que arrepleguen aquestes lleis són l’alternativa a les 
desigualtats de gènere que pateixen les dones.

Hem de dir que Juana ha sigut una ponent preparada, molt comunicativa i amena 
en la seua exposició, i que ens va deixar sobre la taula elements per al debat que 
reprenguérem posteriorment alguns dels que ens vam quedar, com és tradició, al sopar 
de sobaquillo en el nostre local. Gràcies Juana, torna quan vulgues!

E
l passat 10 de març la Unió 
Musical l’Horta va celebrar el 
Concert del Dia de la Dona 
al Teatre Rambleta, quan es 
complia un any de la seua 

inauguració i de la primera actuació de 
la Banda de la Unió.

La celebració d’aquest concert ens 
pareix una bona ocasió per difondre 
la tasca de les dones compositores i 
intèrprets, ja que encara es continuen 
programant majoritàriament obres 
d’autors masculins, oblidant que hi ha 
un ampli catàleg d’autores. El Centre de 
Documentació de Música i Dansa del 
Ministeri de Cultura va editar el 2008 un 
catàleg que recull la creació femenina 
a Espanya des de l’Edat Mitjana fins 
al segle XX, que reuneix 199 autores i 
més de 4.500 obres. El resultat posa de 
manifest la quantitat i varietat d’obres 
escrites per dones, i crida l’atenció sobre 
un patrimoni musical, en molts casos, 
ignorat o mal conegut.

CONCERT COMMEMORATIU DEL DIA DE LA DONA
per Sara Sánchez

Juana Aznar tractant un tema de molta 
actualitat per a les dones, acomiadada 
de Encarna Ojeda.
 Foto: Tomás Sánchez

<<



NOTICIES    MUSICALS.46NOTICIES    MUSICALS.46

19

En aquesta ocasió, en la primera part 
vam gaudir d’un grup de 10 saxofonistes, 
totes elles integrants de la Banda de la 
Unió i formades en l’Escola de Música de 
la Unió Musical l’Horta. Victoria Arauz 
Garcia, Alexandra Catalá Martin, 
Maria Carmen González Martí, María 
Iranzo Muñoz, Alba López Gómez, 
Marta Gómez, Lucia March Ávila, 
Marta Yébenes Hidalgo, Ruth Segarra 
Gilarranz i Lucia Andreu Casero 
interpretaren una selecció de tres peces 
molt conegudes i populars: 

La Revoltosa, una de les sarsueles més 
conegudes del mestre R. Chapí, que 
retrata l’ambient veïnal del Madrid de 
finals del segle XIX .

Bohemian Rhapsody de la mítica banda 
de rock britànica Queen, composta per 
Freddie Mercury per a l’àlbum “Una nit 
en l’òpera” i que ha sigut considerada 
una de les millors cançons de tots els 
temps.

Pirates del Carib, banda sonora de la 
mateixa pel·lícula, composta per Hans 
Zimmer un dels compositors més 
importants de Hollywood en aquests 
moments i pioner en la integració de la 
música electrònica i els arranjaments 
orquestrals. 

L’actuació de les dones del grup de 
saxofons baix la batuta de Juan Carlos 
López Luján va ser molt aplaudida pel 
públic, i el seu esforç reconegut ja que 
era la primera vegada que actuaven 
com a grup en públic. Desitgem que 
l’experiència no es quede ací i puguem 
gaudir de futures interpretacions 
d’aquestes jóvens.

En la segona part del concert va actuar 
la Banda de la Unió Musical l´Horta. 
La seua actuació va començar amb el 
pasdoble Ferraro una peça d’Ángeles 
López Artigas, compositora i intèrpret 
de Massamagrell. L’autora, que ens va 
acompanyar al llarg del concert, va pujar 
a l’escenari a rebre els aplaudiments 

del nostre públic i va quedar gratament 
sorpresa per l’actuació de la banda, 
com ella mateixa va expressar al nostre 
President i al nostre Director.

Seguidament la Banda va interpretar 
Overture To Candide de Leonard 
Bernstein, que va estar al capdavant 
de la Orquestra Filharmònica de Nova 
York, i va ser compositor de moltes 
bandes sonores per al cinema. El libretto 
d’aquesta operetta va ser escrit per 
una activista en pro dels drets civils i 
més concretament de les dones, Lillian 
Hellman. 

Després va tenir lloc una actuació 
especial, doncs en el Concert de Nadal 
de la Banda estava previst que Jesús 
Álvaro Sánchez fóra el solista de la 
peça: Saxomanía de Paul Dzon, però 
una malaltia li va impedir tocar aqueixa 
vesprada, així que en aquest concert 
vam tenir l’oportunitat d’escoltar la seua 
magnífica interpretació amb el saxo 
baríton que va ser molt aplaudida pels 
assistents.

El concert va continuar amb la  
interpretació de Les Filles del Zebedeu del 
mestre R. Chapí i de Cabeza Compostizo 
de Ferrer Ferran. I ja per a tancar l’acte 
es va interpretar Els Mestres Cantors-
Preludi, de Richard Wagner, ja que 
és intenció del mestre Morellá rendir 
homenatge a Wagner durant tot l’any, 
en commemoració del bicentenari del 
seu naixement.

Un concert redó, en el qual el públic 
va saber recompensar l’esforç de tots 
els músics participants que donaren 
el millor de si mateixos en la seua 
interpretació. ¡ENHORABONA a les dones 
del grup de  saxofons, a Juan Carlos 
López, als  músics de la Banda i al seu 
director Miguel Morellá Asins.

CONCERT COMMEMORATIU DEL DIA DE LA DONA
per Sara Sánchez

(Esquerra) Morellá amb la compositora Ángeles López Artigas.
(Dreta) Les dones del grup de saxos rebent els aplaudiments del públic.
Foto: Tomás Sánchez

DIA DE LA DONA /
UMH
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EL CAMÍ DES DE L’EXPOSICIÓ
per Salva Benlloch

E
n la passada revista 
parlàvem fonamentalment 
de la de la II Exposició de 
Fotografia del Grup l’Horta 
i des d’aleshores hem fet 

un fum de coses. Projectàrem una 
pel·lícula Origen, Òscar a la millor 
fotografia 2012, i també la pel·lícula 
Baraka. Exposarem a la seu de la Unió 
Musical l’Horta les fotografies que 
participaren en la III Edició del Concurs 
José Gea. El tema era fotografia 
sota la llum natural, sense afegits 
artificials, i va guanyar el premi Carlos 
Vela Cardiel amb la seua fotografia 
“Buscándose la vida con la música”. 
Finalistes van ser Roberto Cotino 
Navarro “¡De Impacto!”, Maria José 
Esteban López “Mis Soletes” i Sergi 
Murgui Martínez “Curiosa”. El premi 
consistia en 100 euros i una placa i 
va ser finançat per Administració de 
Finques José Luis Rodrigo, Clínica 
Dental San Marcelino, Mordiskitos, 
Cafeteria Ayre, Óptica Hernández i 
Modas Juan Pardo.

Des d’aleshores no hem parat:

16/11/12 Fotografia nocturna pels 
carrers del centre de València.

24/11/12 Eixida a fotografiar paisatge i 
aus a Gallocanta.

13/12/12 Sopar i lliurament del premi  
a la millor tarja de Nadal que guanyà 
Miguel Navarro Sánchez.
19/12/2012 Fotografia nocturna 
il·luminació de Nadal.

20/01/13 Eixida a Carrícola. Passàrem 
un dia magnífic de fotografia i paella.

16/02/13 (matí) Mercat Central i Llotja 
i  Taller fotogràfic de natura morta 
(vesprada).

17/02/13 Mercat Medieval de Terol.

02/03/13 (matí) Cotxes Bojos a Tavernes 
de la Valldigna.

02/03/13 (vesprada) Muntatge de 
mascletà nocturna, plaça Ajuntament 
de València, a càrrec de Pirotècnia 
Hnos. Caballer.
02/03/13 (vesprada/nit) Carnaval de 
Russafa.

11/03/13 Exposició de vestits valencians 
a l’Estació del Nord de València.

El Grup de Fotografia l’Horta no s’atura. 
Nous projectes molt il·lusionants ens 
esperen que volem contar en el proper 
número de Noticies Musicals. Ens ho 
passem bé, eixim de casa, fem amistat 
i aprenem més coses sobre aquest art. 
Si vols saber, passa’t pel estudi de Toni 
Maicas al carrer Músic Cabanilles 25, i 
pregunta sobre nosaltres.

GRUP DE
FOTOGRAFIA

El grup de fotografia en una de les 
seues eixides . Foto: Carlos Vela
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MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

EIXIDA A MOLINS DE REI
per Cèsar Navarro

L
a visió de la plaça de 
l’Ajuntament de Molins 
de Rei l’assolellat però 
fred matí del 28 d’octubre 
de 2012 era sens dubte 

corprenedora: sonant alhora gralles 
i dolçaines, timbals i tabals les 
figures castelleres i muixerangueres 
s’enlairaven al ritme del toc de castells 
i de la Muixeranga, teixint una xarxa 
de germanor -no mancada d’un punt 
de curiositat, d’un exotisme vers allò 
que és la muixeranga (de vegades 
quan els fills es fan grans no recorden 
el bressol)- entre les diferents colles 
que esperem que continue i permeta 
repetir i fer créixer aquesta mena 
d’experiències. Quatre colles, tres de 
castelleres, Colla Jove de Barcelona, 
Colla Castellera de Figueres i la colla 
amfitriona Matossers, i una de 
muixeranguera, la Muixeranga de 
València, van fer la ronda de figures 
de la celebració de la 10a Diada dels 
Matossers. Camises i mocadors de colors variats, faixes 
negres i pantalons blancs formaven rogles que s’engrossien 
ràpidament amb la pinya per engendrar les torres humanes. 
Tres rondes i cinc pilars de comiat: tres pilars de quatre que 
empetitiren amb els dos pilars de cinc simultanis alçats per la 
Colla Jove de Barcelona. I les gralles i les dolçaines. Els timbals 
i els tabals. El toc de castells i la muixeranga. Tota la mata 
lligada ben fort amb la corda trenada amb les nostres faixes. 

El viatge fins a Molins va ser llarg i profitós. Ja abans de 2010 
hi férem les primeres passes i encetàrem el camí que ens 
dugué a la gran fita que marcà la primera etapa: l’actuació 
dels Matossers en la II Trobada de Torres Humanes a València. 
L’experiència va resultar tan positiva per a totes dues colles 
que determinàrem mantindre viva la flama de la col·laboració 
i fins i tot fer-la créixer dins les nostres possibilitats. Així, 
malgrat les condicions adverses i el mal oratge, durant aquests 
anys hem atresorat amb paciència, determinació i treball el 
caliu, el qual, convenientment revifat, ha encès el gran foc que 
ens ha guiat i calfat durant els darrers mesos. La invitació dels 

Matossers per a participar en la seua Diada ens va suposar 
un desafiament que ha marcat el nostre esdevenidor i ens ha 
obligat a superar-nos, car, tot i no ser determinant l’alçada en 
les figures muixerangueres, érem conscients que calia créixer 
i millorar per a una actuació compartint plaça amb colles 
castelleres. El nostre intens treball de promoció i difusió del 
fet muixeranguer principalment en la ciutat de València, sense 
oblidar la resta del país, ens ha permès augmentar en nombre 
i, també en conseqüència, madurar, incrementar i perfeccionar 
el repertori de figures. Amb tot, i malgrat haver comptat 
amb la col·laboració de la Muixeranga de Cullera, el nostre 
objectiu d’assolir una figura de cinc per a Molins no ens va ser 
possible d’aconseguir. Tot i així, per tot el que ens ha suposat 
de creixement, d’il·lusió, de relació interpersonal i col·laboració 
amb altres colles i entitats, el viatge a Molins ha estat un gran 
èxit.

En baixar de l’autobús dissabte de vesprada la nostra 
impressió va ser magnífica: les instal·lacions facilitades pels 
nostres amfitrions cobrien perfectament allò que podíem 
necessitar. De seguida descarregàrem els nostres embalums 

Retaule de la Muixeranga de València pels carrers de Molins. Foto: Tomás Sánchez

>>
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i ens repartírem el pavelló per dormir 
confortablement envoltats dels nostres 
amics. A poc a poc aquella estança 
anava omplint-se de matalafs unflats, 
sacs de dormir i rebombori de la xicalla 
rient, corrent i jugant. El dinar al parc 
ens renovà les forces i el descans 
posterior, que en algun cas va esdevenir 
migdiada, va fer possible el miracle de 
la recuperació necessària per fruir de 
la cercavila. Al so de gralles, dolçaines, 
timbals i tabals vàrem recórrer els 
carrers de Molins. Els Pilars i les figures 
s’hi succeïen per al gaudi de la multitud 
que ens seguia. El Pilar Kinder va fer 
la delícia de tots. I en la Plaça les dues 
colles agermanades ens ajudàvem a 
bastir les figures. La foscor queia, la 
gelor pujava però cap de nosaltres no 
en tenia prou. El toc de crida del Ball, 
tradició recuperada per la Muixeranga, 
va esgarrar la Tramuntana que ens 
fuetejava i els balladors començaren 
els seus moviments al ritme del bombo 
i de la dolçaina. En acabant l’actuació 
de vigília a la plaça de l’Ajuntament 
continuàrem la convivència amb 
el sopar i la ronda de bars, on la 
fraternitat s’exaltà més encara i fins 
ben entrada la matinada en alguns 
casos.

Diumenge va començar molt de 
matí amb la ronda d’esmorzars: 
cercavila fins arribar a la plaça on 
es faria la festa grossa. Ara ja anava 
de debò. En cada ronda cada colla 
anava enlairant les seues figures 
comptant amb l’ajuda de les altres. 
Els colors de les camises es barrejaven 
en les pinyes. Els muixeranguers 
apreníem tècniques castelleres i 
els castellers muixerangueres. La 
sorpresa i l’admiració es mesclaven 

amb la curiositat, tot ben amerat de 
companyonia i germanor. Hem gaudit 
i après molt d’aquesta experiència que 
voldríem repetir i fer més gran. Ens 
ha servit per a millorar com a colla 
i esperem que vosaltres, germans 
castellers, també n’hàgeu tret tant de 

profit com nosaltres. Moltes gràcies per 
tot, ha estat un plaer que devem repetir, 
a Catalunya o al País Valencià, tant se 
val!. I la mata lligada ben fort. 

MUIXERANGA 
DE VALÈNCIA

Castell bastit per la Muixeranga de 
València a la plaça de l’ajuntament 
de Molins. Foto: Tomás Sánchez

<<
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ELS INTERVALS DIVINS
per Pascual Pont

CULTURA

P
rop de Ginebra, a diversos metres baix terra, es 
troba l’Accelerador de Partícules, en el que solen 
treballar diversos milers de qualificats científics i 
tècnics, que tenen entre els seus objectius trobar 
l’anomenada Partícula Divina, perquè és la que ha 

de conferir materialitat a l’energia. El 4 de juliol del 2012 van 
dir que l’havien trobada, encara que pareix escassa la seua 
contribució a una explicació de 
la seua existència. Contemplar i 
definir la partícula primordial que 
conforma tot l’existent es buscava 
fa ja uns 2.500 anys. Tales va 
provar amb l’aigua i Anaximenes 
amb l’aire. Pitàgores va donar 
un gir a aquesta busca. El més 
important no era materialitzar la 
partícula primera, sinó establir la 
relació que mantenen els diferents 
components, siguen quins siguen, 
i en el seu afany investigador va 
descobrir la relació existent entre 
la longitud de la corda vibrant 
i els intervals concordants de 
l’harmonia musical. 

Va voler traslladar aquest principi 
a la salut, a la virtut, a la política 
i al tot, però no va tindre èxit i 
ara, 25 segles després, pot ser 
decisiu conéixer les causes del 
seu fracàs, per a veure de superar 
els greus problemes que pateix 
la humanitat i les amenaces que pesen sobre ella, ordenant 
el món segons les pautes de l’harmonia, perquè si les lleis 
essencials són les mateixes en tot l’univers, l’harmonia 
aconseguida en el mitjà acústic puga incidir en els intervals 
dels diferents mitjans. La qüestió està a definir eixes lleis, per 
tal que passar de la corrupció, l’explotació i la injustícia a la 
pau, la felicitat i l’amistat, seguisca el camí del pas del soroll 
danyós a la música benefactora.

La causa del fracàs de Pitàgores pot ser la prevalença del 
pessimisme antropològic, que Plaute va formular uns 200 
anys abans de Crist amb la sentència “Llop és l’home per a 

l’home, i no home, quan desconeix qui és l’altre”, actualitzada 
18 segles després per Hobbes. Però també pot haver contribuït 
el que la formulació de l’harmonia musical haja dificultat la 
seua universalització.

L’harmonia pitagòrica va prendre com a suport matemàtic 
la sèrie 6, 8, 9, 12, basant-se en la possibilitat de representar 
amb aquests números els punts fonamentals de l’escala 

d’intervals: l’octava, 12/6; la 
quarta, 8/6; la quinta, 12/8; 
el to, 9/8. Açò creava una 
diferència entre l’harmonia de 
la música, que és temporal, i la 
de aquells què treballaven amb 
l’harmonia espacial, que tenien 
com a referència els números 3, 
5, 8, amb els que generaven el 
pentacle o estrella de cinc puntes. 
Designada per Euclides com 
“proporció àuria” i definida com 
“mitja i extrema raó”, en 1509 el 
frare Pacioli va publicar “Divina 
proportione” al considerar-la 
expressió de la Santíssima Trinitat. 
L’obra va ser magníficament 
il·lustrada per Dóna Vinci, el qual 
encarnaria l’harmonia en l’Home 
de Vitrubio.

La trobada entre les dos línies 
d’harmonia va donar un important 
pas en 1850 quan  l’alemany 

Zeysing va estudiar la presència de la proporció àuria no sols 
en la música i l’arquitectura, sinó en les distintes branques de 
les ciències naturals. A partir d’aquesta data es multipliquen 
les investigacions que troben en la botànica un camp ple de 
revelacions que dóna lloc a una nova ciència, la fil·lotàxia. 
Entre eixes revelacions està l’alta incidència dels números de 
Fibonacci. 

La sèrie de Fibonacci 1,1,2,3,5,8,13,21,34… es forma a partir de 
les dos unitats, generant-se cada nou terme amb la suma dels 
dos anteriors, mentres que la proporció àuria s’obté dividint 
qualsevol terme pel seu anterior. Aquests quocients per als 
primers termes de la sèrie són 1, 2, 1,5, 1,66, 1,6, 1,625, 1,615, 
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1,619, aquesta diferència de resultats no impedeix comprovar 
la tendència a anar definint un número amb creixent precisió, 
1,6, 1,61, 1,618…, 1,6180339894… el que va permetre 
designar-lo amb un nom, el de número fi (Ф), siga quin siga el 
nombre de decimals que continguera.

Igual que el teorema de Pitàgores va permetre universalitzar 
la resolució del triangle rectangle, així el número fi permet 
dividir qualsevol magnitud en proporcions harmòniques. 
Els primers termes, 1,1,2, pareixen quedar exclosos d’eixa 
condició, quan el que mostren és la direcció ascendent de 
l’harmonia natural. El número fi va del tot cap a les parts. 
Les unitats inicials ens mostren la seua capacitat d’anar de 
les parts cap al tot. Les llavors del pi o del gira-sol no saben 
de números de Fibonacci ni de proporcions àuries, però han 
descobert la forma d’estructurar-se perquè totes disposen del 
màxim benefici i eficàcia en la distribució de l’espai.

El ser humà necessita anar al fons universal d’eixa capacitat 
de les llavors i per a això cal anar al contingut que Pitàgores 
intuïa en la unitat, la mònada generadora de tots els números. 
Però la condició pionera comporta limitacions i va creure que 
l’arrel quadrada de dos trencava el seu sistema matemàtic 
i per això va cridar irracionals als números que no admeten 
una expressió exacta, quan caldria cridar-los transcendents, 
encara que tinguen una expressió algebraica, com ocorre amb 
el número fi. Leibniz va descobrir una nova forma d’abordar 
l’infinit amb el càlcul infinitesimal i per això la seua mònada 
té apetició i harmonia preestablerta i va inventar la numeració 
binària en què 1+1 és igual a 1, però d’un rang superior.

En música, eixa dinàmica de la unitat correspon a l’octava 
i cada una d’elles conté l’infinit sonor que s’ha volgut 
racionalitzar amb les diferents escales existents. El número 
fi pot contribuir a eixa racionalització descendint a l’interior 
de l’octava de la manera següent, Ф0 = 1, Ф-1 = 0,618, Ф-2 = 
0,382,Ф-3 = 0,236,Ф-4 = 0,146, perquè si superposem aquests 
valors ens trobem amb la següent escala d’intervals que 
coincideix amb l’essència distributiva de les diferents escales, 
però partint d’un fonament harmònic universal que permet 
qualificar-la d’escala àuria o divina: 1, 1,146, 1,236, 1,382, 
1,528, 1,618, 1,764, 1,854, 2. Això no significa predomini sobre 
les escales existents perquè s’orienta cap a un àmbit més 
ampli.

El Nobel de Medicina de 1972 Gerald Edelman compara 
el cervell amb una orquestra en què cada músic modula la 
seua pròpia música i és modulat pels altres. La qüestió està 
en com es coordinen i harmonitzen entre si, i la clau pareix 
estar en el cervell límbic, que ha d’harmonitzar els altres 
dos components del cervell triuno, instints i raciocini, així 
com les seues relacions exteriors: sons, olors, colors, espais, 
paraules, necessitats, somnis i, sobretot, individus, que són 
en si mateixos universos infinits. La qüestió està a véncer el 
pessimisme antropològic de Plaute amb l’optimisme trinitari 
de Pacioli, incloent en la seua mirada transcendent els bells 
versos que l’ateu Rafael Alberti va dedicar “A la divina 
proporció”.
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EL RACÓ DE LA POESIA
per Maria Montes

CULTURA

LES DONES

Dones venien, fugien. Cavalcaven?
Venien de lluny, arribaven fatigades. Reien?

Eren grans, roses, brunes. Cantaven?
Les seues mans trencaven l’aire, giraven els cossos. Ballaven?

Et mires a l’espill i et qüestiones. Et mires.
Acarones el teu fill, el llaves, el pentines. Besades, rialles.

La felicitat té el seu nom, el teu. Ixes al carrer, el sol t’enlluerna.
Les teues petjades a l’asfalt són un rastre antic.

Les vestals, al cim de món, contemplaven la lluna.
Al seu rostre es dibuixava la màscara del temps.

Sang a les cuixes, aigua als ulls, parlaven.
De les seues mans naixien formes, llavors, poemes.

A la platja les ones et bategen. Nades.
Hòmens t’esguarden, et criden, t’envolten.

Rius i et capbusses. Has fet la teua tria.
L’agafes de la mà i bussegeu fins a alta mar. Allí, gaudiu.

Dones venien, reien, parlaven, ploraven, ballaven.
Les seues túniques ondejaven, els seus cabells refulgien.

Amazones valentes, lluitaven contra els deus, s’abandonaven, complaents.
Xicotets àngels enjogassats les divertien, les anomenaven.

María Montes Payá (el Cabanyal, València). 
Doctora en Belles Arts. Professora de la UPV 
(Universitat Politècnica de València). Pintora 
i escriptora.
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J
osep Giner i Marco va nàixer a València el 1912; 
ara celebrem, per tant, el centenari del naixement 
de qui ha estat considerat com un dels millors 
lingüistes valencians de la primera meitat del segle 
XX, juntament amb Manuel Sanchis Guarner i 

Carles Salvador.

Resident a Barcelona des de 1932 fins a 1936 per motius 
laborals, estudià Filologia Romànica a la seua Universitat, on 
assistí a les classes de Pompeu Fabra i de Joan Coromines, 
gràcies als quals aconseguí una sòlida formació en filologia 
romànica.

La seua contribució a la construcció d’una societat valenciana 
fonamentada en uns sòlids bastiments és del tot impecable, 
tant si ens apropem a les activitats que desenvolupà en 
l’època anterior a la Guerra del 36 com al període de la llarga i 
penosa postguerra.

De 1931 a 1936 Josep Giner publicà nombrosos articles en 
revistes i setmanaris com Acció, Timó, El Camí, Boatella, El 
Poble Valencià o al Butlletí de la Societat Castellonenca de 
Cultura, gràcies als quals es convertí en un referent en el 
món cultural valencià. A més a més, el 1933 va publicar la 
seua primera obra, La conjugació dels verbs en valencià, que 
complementava el Vocabulari Ortogràfic Valencià de Carles 
Salvador, on aparegueren les Normes de Castelló.

La guerra de 1936 va tenir unes conseqüències especialment 
greus per al filòleg valencià, atés que patí greus seqüeles 
físiques i psicològiques que arrossegà tota la vida. A més 
a més, fou expedientat del seu treball com a telegrafista i 
desterrat a Bilbao; fins i tot, les autoritats acadèmiques es 
negaren a reconèixer els seus estudis universitaris, que hagué 
de tornar a cursar a la Universitat de València.

Per damunt de totes aquestes adversitats, durant la 
postguerra Giner es va relacionar estretament amb el reduït 
món del valencianisme cultural, i va col·laborar, pràcticament, 
en totes les iniciatives relacionades amb la llengua i la 
literatura que es realitzaven a València. Destaquem que 
fou professor dels cursos de llengua de Lo Rat Penat, ajudà 
Francesc Ferrer Pastor en la confecció del seu Diccionari de 

la rima, mantingué contactes amb Sanchis Guarner, Lluís 
Fullana (amb qui sostingué una interessant relació epistolar, 
dissortadament perduda), Enric Valor (a qui va fer classes de 
filologia), Joan Fuster, Vicent Sorribes, Nicolau Primitiu 
Gómez (va exercir d’assessor lingüístic de Sicània), i sobretot, 
va col·laborar intensament en la replega de lèxic valencià per a 
les obres de Joan Coromines.

Per altra banda, durant aquest període també va col·laborar 
en diverses publicacions periòdiques com Las Provincias, 
Anales del Centro de Cultura Valenciana, Butlletí de la Societat 
Castellonenca de Cultura, Revista de Filologia Valenciana, 
Estudis Romànics o Sicània, entre altres, on aparegueren 
els seus estudis i reflexions sobre la llengua i cultura dels 
valencians.

Gràcies als seus escrits podem constatar que Josep Giner 
fou un treballador incansable per la llengua, d’una noblesa 
extraordinària, sempre disposat a ajudar uns i altres en 
benefici del seu país i del seu idioma sense esperar res a canvi. 

CENT ANYS DE JOSEP GINER, EL LINGÜISTA OBLIDAT
per Josep Daniel Climent



NOTICIES    MUSICALS.46NOTICIES    MUSICALS.46

27

CENT ANYS DE JOSEP GINER, EL LINGÜISTA OBLIDAT
per Josep Daniel Climent

CULTURA

Enemic dels enfrontaments, s’allunyà de les capelletes que 
durant el franquisme inundaven de malentesos i conflictes 
els reduïts cenacles valencianistes, convençut com estava 
que només des de la unitat d’acció es podia salvaguardar 
la llengua i cultura dels valencians en una època d’intensa 
pressió castellanitzadora.

No obstant això, la figura de Josep Giner és hui en dia 
oblidada i desconeguda, tant popularment com, fins i tot, 
entre els estudiants universitaris de filologia; per aquest 
motiu recuperar la figura i l’obra Giner és imprescindible per 
conéixer el nostre passat lingüístic, especialment el procés 
de construcció i d’adopció d’un model de llengua estàndard 
a partir de les Normes de Castelló. Senzillament perquè Josep 
Giner i Marco ha sigut un dels més competents filòlegs 
valencians de tots els temps i les seues idees lingüístiques i 
culturals han amerat els estudis sobre el nostre valencià i el 
conjunt de la llengua catalana, i són d’una absoluta vigència 
i actualitat, perfectament vàlides per guiar-nos en el camí 
de recuperació lingüística i cultural engegat per la societat 
valenciana en els darrers anys.
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L
a cita amb Carmen Giménez per a fer l’entrevista és a 
Catarroja, en un café molt acollidor, amb una agradable 
música de fons. Tinc front a mi a una dona –qui la coneix 
ho sap- que transmet serenitat i sensibilitat. La seua 
mirada és franca i afectiva. Durant la xerrada s’emociona 

sovint quan recorda moments de la seua vida, o quan parla de 
familiars i d’amics importants per a ella. Comence preguntant-li per 
com s’ho va fer el destí per a posar-li al davant una persona tan 
transcendental per a la seua vida, el seu futur marit.

Carmen, quan i com vas conéixer a Miguel?

Va ser en un ball de Pasqua, quan les quadrilles de Massanassa –on jo 
vivia- i de Catarroja es ajuntàrem per fer festa.

Quina edat tenies?

Tretze anys.

Tretze! Tota una vida junts.

Si, fins ara. Ja no ens separaren. Recorde que venia per mi a l’eixida 
de l’escola amb la seua bicicleta, jo caminant al seu costat, i darrere 
la colla dels companys.

Carmen s’emociona perquè, diu, recordar aquell temps li remou per 
dins molts sentiments.

Conviure amb un music, com Morellá, tan entregat a la seua 
professió, suposa una forma de vida molt diferent a la que 
haguera sigut si t’hagueres casat amb un home amb una 
professió més rutinària.

I tant! Jo haguera sigut una altra persona. Tota la família ha estat al 
voltant de Miguel i de la música. A més, els nostres fills també són 
musics. I, en casa, sempre hi ha amics musics, i hi venen també antics 
alumnes de Miguel que són com família. A taula, quasi sempre es 
parla dels concerts, de les obres que s’interpretaran. Per a mi és molt 
enriquidor, però, pense que si ell s’haguera 
casat amb una dona que no li haguera 
agradat la música, no haguera funcionat el 
matrimoni.

Tu has estudiat música? 

No, però he cantat al cor de Massanassa 
durant quatre anys. Tinc bona entonació.

Ha hagut algun music a la teua família?

No, però als meus pares els agradava molt 
la música. Ma mare cantava sarsuela molt, 
molt bé. I mon pare –que era madrileny- era 

d’una família molt instruïda. La meua àvia era mestra i ens ensenyava 
moltes coses a les meues germanes bessones i a mi. Mon pare ens 
adormia llegint-nos Les mil i una nit, i de vegades es quedava ell 
adormit de cansat que estava del treball! Pense que he tingut la 
millor família del món. 

Deixem per un moment la música de costat per a conéixer altres 
facetes de la vida de Carmen.

Quina ha estat la teua trajectòria professional?

Vaig estudiar mecanografia i comptabilitat i als quinze anys ja 
treballava en una oficina, compaginant treball i estudis. Treballí molts 
anys d’auxiliar administrativa, però, després vaig entrar a Vodafone 
i, reciclant-me amb les noves tecnologies, vaig disfrutar moltíssim! 
Fa quatre anys que vaig deixar de treballar per cuidar els meus néts. 
Estic com tornant a criar de nou. 

I què tal?

Molt bonic. Estic molt feliç.

Quines aficions tens?

Pintar i cosir, però ara tinc poc de temps per pintar i he hagut 
d’aparcar-ho de moment. Però si que estic disfrutant fent-li roba a la 
meua néta.

Passa un àngel, s’abstrau, i em diu:

He tingut una vida molt feliç dedicada a la família, però també 
m´haguera agradat fer altres coses, …

Com quines?

M’haguera agradat estudiar Filosofia i Lletres. Però, en aquell 
temps, va ser impossible. Quan vaig portar durant uns anys l’àrea 
de Cultura de les ames de casa, a la Casa de Cultura de Catarroja, 
férem moltes activitats culturals que em va permetre conéixer gent 
interessantíssima, com, entre altres, Isabel Clara Simó, Ferran 
Torrent, Albert Hernández. Va ser molt enriquidor.

Tornem a la música, Carmen. Quina és la 
teua preferida?

Mahler, Strauss!, també m’agrada molt 
Tchaikovsky, les peces de piano de 
Mompou, de Debussy,… Segons l’estat 
d’ànim. L’òpera també m’agrada molt; 
m’encanta especialment un ària molt 
coneguda de l’òpera de Puccini Gianni 
Schicchi, la de la soprano, O mio babbino 
caro. Cantada per Maria Callas és molt 
emotiva, li posa tanta ànima!

CARMEN GIMÉNEZ COSTA, ESPOSA DE MIGUEL MORELLÁ
per María Montes

Ma mare cantava sarsuela, 
la meua àvia era mestra 
y mon pare ens adormia 

llegint-nos Les mil i una nit

...Pense que he tingut
 la millor família del món
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CARMEN GIMÉNEZ COSTA, ESPOSA DE MIGUEL MORELLÁ
per María Montes

ENTREVISTA

Vaig conéixer Miguel Morellá 
als tretze anys. 

Tota una vida junts

Carmen Giménez
 Foto: Tomás Sánchez

>>



NOTICIES    MUSICALS.46

30

NOTICIES    MUSICALS.46ENTREVISTA

Parlem ara de la relació amb la Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

Ha sigut tot un món. Un altre món. Des 
del primer dia que Miguel em va dir que hi 
havia un xic del Palau que li va preguntar 
si volia dirigir la banda de Sant Marcel·lí 
–Miguel Hernández- fins avui ha estat 
tot especial. Coneguérem a Paco Perales, 
Mancio, Juan Ruiz, Santi, a Rafa i a 
Mongai, i a Juan Carlos, que era un crio 
en aquell moment, i tantes persones tan 
agradables! A més, amb la majoria d’ells 
i les seues parelles vam fer una penya 
excursionista i “gastronòmica”. En fi, tants 
amics i amigues, Sara, Conxa,… No voldria 
deixar-me a ningú, però és impossible 
posar a tots. I és que, després de tants 
anys i tantes vivències que impliquen a 
molta gent de la banda i fóra d’ella, Sant 
Marcel·lí forma part del meu dia a dia i no 
ho canviaria per res, ja que sou una part 
important de la meua vida. He estat, i estic, 
molt a gust.  

Com has vist tot el procés de 
consolidació de la banda?

Sant Marcel·lí es presta pel tipus de gent 
que té. És gent especial, molt completa 
en formació, amb caràcter. Funciona de 
meravella. L’interés dels musics, l’assistència 
als assajos. Això solament ho dóna Sant 
Marcel·lí. Miguel és molt exigent, però és 
perquè és un enamorat de la música i vol 
transmetre eixe sentiment als musics i que 
comprenguen la importància de la banda 
per a la seua vida, per a la seua formació. 

Hauràs disfrutat dels èxits aconseguits 
pel teu home, i també, per la Banda de 
la UMH.

Sempre ha sigut una satisfacció veure a 
Miguel tocar o dirigir. Els seus èxits a mi 
m’enamoren. És una cosa tan gran això de què 
es donen totes les emocions del món en un 
moment! I el veig extraordinari, guapíssim. He 
viscut molts d’eixos moments amb la banda 
i les altres formacions de la UMH. He aprés 
moltíssim anant a tots els concerts.

Acabem l’entrevista amb la pose per a la 
foto. Guapíssima, Carmen. Gràcies per 
les teues confidències. Tu també ets una 
persona molt especial i estimada per la gent 
de Sant Marcel·lí.

Sant Marcel·lí forma part 
del meu dia a dia i 

no ho canviaria per res.
Sou una part molt important 

de la meua vida

<<
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33per 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 PRIMAVERA de Les quatre estacions de 
Antonio Lucio Vivaldi (Venècia 1678 – Viena 1741) 

(Baixat de http://www.sidokus.com/)

CINC DE CINC (Frases i músics) 

“Compondre no és difícil, el complicat és deixar caure sota la 
taula les notes supèrflues”. Johannes Brahms (1833-1897)

“La música és l’aritmètica dels sons, com l’òptica és la geome-
tria de la llum”. Claude Debussy (1862-1918)

“Error funest és dir que cal comprendre la música per gaudir-
ne. La música no es fa, ni ha de fer-se mai perquè es compren-
ga, sinó perquè es senta”. Manuel de Falla (1876-1946)

“La música pot donar nom a allò que és innombrable i comuni-
car el desconegut”. Leonard Bernstein (1918-1990)

“L’art de dirigir consisteix en saber quan s’ha d’abandonar 
la batuta per no molestar l’orquestra”. Herbert Von Karajan 
(1908-1989)

CADA OVELLA AMB SA PARELLA

 En cada ramat hi ha una ovella que és 
diferent a les altres dos. Sabries dir quina? 
(Passatemps musicals de Concepción Díaz-
Oliver)

JEROGLÍFIC

Compositor del Barroc alemany que 
va compondre la suite orquestral 
Don Quichotte (El Quixot). 

(Dibuix de V. Montalbá)

Sol·lucions al Piccolo Divertimento 32. Sopa de lletres! Beethoven, Blow, Borodin, Chopin, Debussy, Dvorak, Field, Liszt, Machaut, Mozart, Purcell, Rachmaninov, 
Ravel, Satie, Wagner. Som iguals? Xiquet (una negra), xiqueta (una corxera), xiquet (una semicorxera), xiqueta (dos corxeres o una negra), xiquet (una corxera) Busca 
les set diferències! Vareta del faristol; silenci blanca cantó inferior dret; silenci corxera cantó inferior esquerre; rodona entre silenci de corxera i corxera al costat 
esquerre; semicorxera al nivell de la mà sense batuta del director; corxera a nivel de la mà de la batuta del director; orientació del silenci de redona part superior 
dreta del dibuix.



TEMPS ERA TEMPS

L
a primera actuació de la banda de la UMH en les festes 
falleres va ser l’any 1982 a Paiporta, a la falla ‘Verge dels 
Desamparats-Dr.Fleming’, més coneguda com a ‘Falla 

del Poble’, pel seu tarannà progressista (esquerrà fins i tot) i de 
la qual el llavors president de la Unió, Sento Marco era Faller 
d’Honor des del 1979. Amb l’import que la comissió fallera va 
avançar a la firma del contracte a finals de 1981, es van comprar 
alguns instruments amb què es va poder assajar i després 
complir el compromís. A pesar d’estar ambdós parts contentes, 
l’any següent l’assemblea de músics decidix canviar i accepta la 
proposta de la falla Arq. Olaechea-Sant Marcel·lí, per a actuar en 
el nostre barri. Des de 1984 a 1988 s’actua amb la falla Cadis-
Els Centelles. En els anys 1989 i 1990 un nou canvi: a plaça Na 
Jordana, i en 1991 es comença la relació amb la comissió de la 
falla Francisco Climent-Uruguai. La foto està presa al març de 
1992, davant del casal en el carrer Francisco Climent.

per Paco Perales

1. Rosa Jarque Ribera (saxofó). 2. Rosario Verdejo Martínez 
(clarinet). 3. Mª José Mongay Rubio (clarinet). 4. Susana Pantaleón 
Gasulla (banderera). 5. Celina Lafuente Mateos (clarinet). 6. 
Carlos Morales Navarro (trompa). 7. Begoña Herrero Cibrian 
(oboè). 8. Javier Pantaleón Gasulla (clarinet). 9. Merche Beltrán 
Alcantud (flauta). 10. José Antonio Monreal Romero (clarinet). 11. 
Ana Sánchez Hernández (flauta). 12. Juan Ruiz Carrasco (baix). 
13. Álvaro García Serrano (clarinet). 14. Miguel Hernández Ferrer 
(percussió). 15. Santiago García Troncho (clarinet). 16. Juan 
Carlos López Luján (saxofó). 17. Jorge Alcocer Garrido (fliscorn). 
18. Matías Gimeno Rodríguez (trombó). 19. José R. Albuixech 
Martorell (saxofó). 20 . Isabel Alabau Montoya (percussió). 21. 
Miguel Ángel Olmedilla (bombardí). 22. Isabel Solsona Górriz. 23. 
Rafael Montesinos Rita (clarinet). 24. Jordi Albuixech Martotell 
(trompeta). 25. Pau López Ramos (percussió). 26. Enrique Mongay 
Castellanos (fliscorn). 27. Juan Ruiz García (trompeta). 28. Miguel 
Ruiz García (percussió). 29. Miguel Sánchez Hernández (clarinet). 
30. José Sánchez Cantero (baix). 


