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NOTICIES

EDITORIAL

A NADAL PASSAT,
ENCETEM PRIMAVERA
per Josep Francesc Blai Duart

H

e rebut content la notícia. L’amic Climent m’ho
confirma. L’AVL (Acadèmia Valenciana de la llengua)
ens ha concedit l’ajut anual per la publicació de
Notícies Musicals. Però (sempre hi ha peròs) han
reduït la quantitat. No puc resistir-me a consultar
el llistat d’ajudes atorgades i rebutjades. Els meus indicadors
vitals (pressió arterial, ritme cardíac, sudoració...) tornen a la
normalitat. No som els únics. Encara que desconec la majoria de
les publicacions que s’hi esmenten i no puc fer-me’n un judici.
Seguim. La vida continua.
Això fou quan fou. Fa poc. Però hui refulletge els darrers números
de Notícies Musicals, repasse el guió d’aquest exemplar, tot abans
de redactar l’editorial i no puc estar-me de dir: Quanta lletra
impresa! Quantes idees reflectides! Quant de treball al darrere!
Viure-ho, pensar, reflexionar, escriure-ho i decidir-se a publicarho. Però abans planificar-ho, organitzar-ho, realitzar-ho. Perquè
aquesta revista, els seus escrits, representen vida, acció, activitat
musical d’una entitat: la Unió Musical l’Horta.
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Torne a mirar l’índex de NM-47. Trobe vitalitat intel·lectual al
voltant de l’art de la fotografia. Observe activitat literària celebrant
Estellés o creant les pròpies narracions. Denote acció solidària
amb les països empobrits. Recompte les cròniques aportades i les
pàgines d’humor i les col·laboracions i les imatges... i comprove
un munt de creativitat, vida a caramull, vida que brolla i vessa i
s’escampa, mot rere mot, pàgina a pàgina.
I encara en voldríem més i no pot ser. No hi ha diners. La revista
s’ho val, però no podem pagar-ho. I ve l’AVL i ens dóna 377 . Serà
poc, serà molt, però són. I són els únics que són. Hui per hui, a
hores d’ara, és l’única institució que encara reconeix el treball fet
amb aquesta subvenció. La Conselleria de Cultura ja ha plegat i,
en les convocatòries que hi manté, ha modificat les condicions de
manera que no hi cabem. Així que gràcies a l’AVL.
Recordeu que abans que tornem a publicar cap altra revista
passaran coses importants. Les Festes Populars, els Concerts de
Festes, les cercaviles. Si tot va bé enguany hi haurà caseta de la
UMH en festes. Serà un bon punt de trobada. No faltes.
És estiu amigues i amics. Fa calor, què si no? Ens passem la vida
parlant de l’oratge. Ximpleries: en hivern fred i a l’estiu calor. Ara
bé, i tu com ho portes, això? Doncs amb un bon llibre i una bona
música, ja poden vindre hiverns i estius. Fes ja la tria i en el feix
que hi faces no te n’oblides de nosaltres: Notícies Musicals de la
Unió: lletra i música. Què si no?
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VICENT ANDRÉS ESTELLÉS A LA UNIÓ
per Josep Daniel Climent

E

l passat 3 de maig de 2013 vam celebrar als locals
de la Unió un acte d’Homenatge a Vicent Andrés
Estellés amb motiu del vintè aniversari de la seua
desaparició i aprofitant que l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua l’ha anomenat Escriptor de l’any
2013. Es tractava d’una magnífica ocasió per acostar-nos a
l’obra i la figura del millor poeta valencià des d’Ausiàs March,
el nostre mític autor del segle XV, i és per això que no volíem
desaprofitar-la. D’aquesta manera la Unió Musical l’Horta
s’adheria als nombrosos actes d’homenatge que al llarg del
País Valencià se celebraran durant l’Any Estellés.
Primerament vam projectar el documental «Estelles, poeta de
meravelles», del programa Dossiers, de Canal 9, un magnífic
documental sobre l’escriptor de Burjassot que ens introdueix
en el seu univers poètic i ens transporta pels diversos indrets
de la seua obra.
A continuació Isidre Crespo va presentar el llibre Vicent
Andrés Estellés. Animals de records (Memòries), editat per
Bromera, que presenta una faceta gairebé desconeguda
d’Estellés, la de prosista. Es tracta del recull de les tres obres
autobiogràfiques publicades en el anys huitanta i que ara es
reediten en un únic volum.

Així, gràcies a la lectura i els comentaris d’Isidre Crespo, vam
conèixer els desitjos d’Estellés de «reviure per tal de viure
encara...». Ja Fuster en deia que «escriure és recordar o, en
tot cas, inventar records». El record, doncs, com a espurna de
l’escriptura que possibilita la recreació d’uns moments, una
manera de reviure. Les Memòries, una mena de «monòleg
certament testamentari», ens descobreixen més completament
el personatge: des de detalls «quotidians», curiosament de
gran significació en la seua vida, fins a fets més «solemnes»,
més propis d’un escriptor. Estellés al complet, en moments
bons i en situacions delicades, compromeses. Fa cosa llegirhi això: «Mai no he sabut viure. No sé viure». Ah, llegir-les,
aquestes memòries, et fan l’Estellés més nostre, com a
persona, com a valencià i com a escriptor.
Després de la magnífica xarrada s’inicià la segona part de
l’acte, un sopar ple de complicitats entre amigues i amics i,
posteriorment, la lectura en veu alta de textos d’Estellés, sens
dubte el millor homenatge al nostre poeta i a tot el que ell
representa d’estima per la seua llengua i la seua terra.

Dos moments de l’acte Homenatge a Estellés. Paco Blai fent la presentació del documental (esquerra) . Josep Daniel Climent, Isidre Crespo i Paco Blai al
col·loqui (dreta). Fotos: Tomás Sánchez
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NOTICIES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PNT BLNC
per Salva Benlloch
El darrer 17 d’abril es va presentar el llibre de fotografia PNT
BLNC, de Miguel David. Va preparar la presentació Salvador
Benlloch, però, per motius de treball no va poder estar present
eixa nit pel què va ser Maria Montes qui presentà el fotògraf,
llegint el text preparat per Salvador Benlloch. Text que l’autor
reprodueix ací, adaptat a aquest mitjà. Presentem també el text
que Pasqual Pont, espectador de l’acte, ha escrit, inspirat pel
tema del llibre.

M

oltes gràcies a tots i a totes vosaltres per
haver vingut fins ací a acompanyar-nos en la
presentació d’aquest nou llibre PNT BLNC de
fotografia i poesia i compartir amb el seu autor,
Miguel David, la seua experiència en la farga i
desenvolupament d’aquest projecte en particular i, en general,
la seua interessant vida com fotògraf.

4

El primer que em crida l’atenció d’aquest llibre és que està
ple d’eixides, sí, fotos de dins a fora, llargs recorreguts des
dels reflexos més tènues sobre els esglaons d’una escala, les
rajoles d’un pas de vianants, les vies d’un tren que es van fent
més intensos a mesura que s’acosta a la boca d’un túnel, d’un
passadís, a la porta que dóna a l’exterior, per on entra la llum,
on els personatges que Miguel caça, queden definits en la
seua contrallum com si foren ombres xineses.
La poesia escrita alterna amb la poesia de les imatges. No se
qui és més generós, si Miguel David que convida al seu grup
d’amics a escriure en el seu llibre o si ho són els seus amics
que acaben deixant allí les seues poesies. Dóna igual; les coses
entre amics són així.
PNT BLNC comença en una habitació plàcida, segurament la
de Miguel. Les cortines tamisen raigs de sol que moren dolços
sobre una moqueta. S’està bé allí, la llum és agradable però ell
se’n va. María escriu en referència a la fotografia d’un cercle
metàl·lic creuat per una ranura, que fique allí la clau, que isca
a respirar, a viure. Aquest és el primer símbol del llibre, una
geometria perfecta; després en vindran molts altres, elaborats
amb llum artificial o natural que ve de l’exterior i que travessa
formes arquitectòniques, o que es reflecteixen en estructures
de complicat disseny. El nostre fotògraf les troba totes durant
el seu recorregut interior, dirigit cap a aqueixes eixides on li
espera la llum veritable, la veritat.

Miguel David, cansat de demostrar que domina els codis
convinguts en el món de la fotografia, decideix deixar
d’adaptar-se a gustos que podrien seguir reconeixent el seu
treball amb molta major facilitat. Sap crear l’harmonia o
trencar-la, jugar amb les línies, les formes, els patrons, els
punts de fugida; coneix tots els secrets de la llum; ho ha
demostrat moltes vegades. Ha estat aplaudit tantes, que se
sent còmode, com si estiguera en la seua habitació, la de les
cortines que trenquen la dura llum de fora perquè sucumbisca
esgotada sobre la moqueta. Llavors decideix eixir d’ací,
enfrontar-se a si mateix, indagar en el seu interior, saber què
és el que li interessa, què pot transmetre des del que realment
és ell, des de la seua veritable fotografia.
Aquests camins són difícils. Els que els han transitat diuen
que el dolor es fa present ja des del principi, quan comencen
a admetre que tots aquells valors que compartien amb tot el
món no eren més que ombres projectades sobre una paret,
una paret única cap a on miràvem tots. No volien girar el
cap, diuen, perquè en aqueixa direcció se sentien segurs. No
obstant això, no tot estava bé, no tot quadrava i va nàixer
en ells la curiositat, la necessitat de saber, una energia nova;
fins que un dia es van atrevir a mirar arrere i, llavors, van
veure el foc i les titelles que algunes mans movien per a crear
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totes aqueixes figures que sempre havien vist projectades
davant ells, ombres tan bé aconseguides, tan perfectes, tan
espectaculars que havien arribat a assumir que eren l’única
realitat possible. De cop i volta s’adonaven que havien estat
dissenyant tota la seua vida sobre la base d’aqueixes ombres
falses i que tot el seu esforç havia estat dirigit per a construir,
no els seus somnis, sinó els d’uns altres. A partir d’aquest
descobriment amarg, comença el camí per a trobar la veritat.

Però clar, li preocupava la difusió. Com a tot artista, li agrada
compartir la seua creació. Segueix fent exposicions, però
aquestes s’acaben i les fotografies tornen a les carpetes
classificadores, deixen de veure’s. Llavors cau en la feliç idea
de publicar llibres de fotografia i veu com amb ells, qualsevol
pot tornar a les seues imatges sempre que vulga, fàcilment,
passant fulles ben enquadernades, molt després d’haver
conclòs les seues exposicions.

Fa anys que Miguel David va decidir iniciar aqueix recorregut,
fotografiar però projectant cap a endins, no cap a fora,
entenent què és el que a ell li interessa comunicar, què és
el que ell veu, quins són els seus somnis, quina és la seua
veritat. El seu llibre PNT BLNC ens ho conta, és una metàfora
de tota la seua experiència vital com fotògraf. Una mostra
de que Miguel fa temps que ja no estava en el que estava
fent-se majoritàriament es quan el món de la fotografia va
desembocar en el digital, segurament li va agarrar mirant cap
a endins, va alçar el cap i es va dir: Què dimonis! Jo no vaig!
I va decidir quedar-se amb les seues cubetes que oloren als
compostos químics que utilitza per a revelar les seues fotos,
a seguir jugant amb els temps per a aconseguir les seues
imatges. Tot el món se’n va anar a la saleta d’estar, on havien
instal·lat l’ordinador i ell es va quedar en la cuina.

En aqueix camí Miguel David no viatja a soles. En la pàgina
quatre del llibre sorprèn veure la quantitat de signatures, la
majoria relacionades amb el món de l’art i de la fotografia,
que han dipositat la seua confiança en el seu projecte.
Vull acabar felicitant a Miguel David per la seua fotografia
valenta, poètica, veritable i bella, perquè ens ha portat un
llibre elegant, fet per ell, pels seus amics, de poesia i amistat,
que enfoca el obturador cap a endins, que segueix perseguint
la llum que veu allí fora en les eixides. Gràcies per vindre,
per compartir amb nosaltres la teua saviesa com fotògraf
i particularment, per vindre a parlar-nos del teu llibre PNT
BLNC.

Pàgina anterior, portada del llibre PNT BLNC. Sobre aquestes línies, Miguel David i María Montes escoltant les preguntes dels assistents.
Fotos: Tomás Sánchez
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ANALÒGIC I DIGITAL
per Pasqual Pont

L

’obra de Miguel David dóna
peu a substancials reflexions,
perquè ens situa davant
de dos característiques
fonamentals del fet artístic:
mostrar la bellesa i riquesa del que és
senzill i quotidià i incitar la capacitat
transcreadora de cada individu. Açò es
posa de manifest en l’objecte central
de la imatge adjunta. Uns ho veuen
com l’ull d’un pany, altres com el badall
d’una vidriola. A María Montes li
inspiren aquests versos: «Una pequeña
grieta divide tu experiencia / Rompe
el silencio de la caverna, habitante
temeroso / Tan solo un acto. Mete la
llave, sal, respira, vive / Enfréntate a ti
mismo, arriesga tu mirada / Da un paso,
capta la luz, conforma tu universo».
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La Caverna de Plató constituïx el fons
argumental de tota l’obra i adquireix
humana i amarga actualitat quan
cada vegada estem més afonats en
el pou de la injustícia, la corrupció i
la misèria, mentre ens parlen d’una
llum llunyana que fa gust a hipocresia.
Plató va definir la tragèdia fa 25 segles,
però va falsejar el desenllaç al deixarlo en mans del filòsof, quan ni ell ni
Aristòtil podien desvetllar la realitat
perquè ambdós estaven instal·lats en
una societat esclavista, que va ordenar
la mort de Sòcrates perquè la seua
maièutica rebentava els seus fonaments
constitucionals, com van fer amb Jesús
de Nazaret per proclamar la dignitat de
fill de Déu per a tot nascut de dona.
La llum està dins dels qui han sigut
intrèpids a les tenebres, perquè com
va dir Walter Benjamin, a l’inici del
feixisme, «Només gràcies a aquells
sense esperança ens és donada
l’esperança». Així pareix entendre-

ho Miguel David quan situa el seu
autoretrat en la part fosca de la imatge
i confessa que, «per moments, he eixit
del meu món interior, per a concloure
que a pesar de les ombres i de les crisis
existencials, trobarem la llum». Aquest
ús del plural carregat d’esperança
suposa un canvi fonamental en la
resolució de la Caverna, perquè ja no
es tracta que el filòsof convença als
enclaustrats de la bondat exterior, sinó
que són aquests, els que impulsats per
la seua pròpia necessitat de veritat i
felicitat, avancen conjuntament cap a
la plenitud lluminosa de la Societat del
Benestar.
Aquest possible progrés col·lectiu
exigeix que es respecte i potencie la
creativitat singular de cada individu
i per a això és necessari que es
complementen l’analògic i el digital.
En plena era digital Miguel David
continua utilitzant la tècnica analògica
amb els carrets, les cubetes, els àcids
i l’ampliadora. No és una qüestió
d’inèrcia o de dificultats per al canvi.
És un fet més substancial, i la seua
clau sembla que resideix en l’operació
de revelar, quan «embolicat en la
penombra, un es visualitza». Per això
Salva Benlloch es va mostrar alegre al
narrar com, guiat per Toni Maicas, va
descobrir el contingut que s’ocultava en
la foscor fotografiada.
La fotografia digital, per la seua
banda, té una immensa capacitat per a
manipular la realitat, podent mostrar
continguts radicalment diferents als
de la imatge original. Però també pot
integrar significats complementaris,
com l’afegir el text i les mans a la
fotografia que només contenia l’objecte

central. És el que ocorre amb tots els
progressos tècnics que poden utilitzarse per a bé o per a mal, a l’entrar en joc
la llibertat humana.
Aquesta capacitat integradora de la
digitalització es va estenent a tots els
camps de l’activitat humana. En el
número 41 d’aquesta revista, Manuel
Ibarra mostrava com Le Corbusier i
Xenakis unien arquitectura i música
a través de la sèrie de Fibonacci, una
sèrie que, com vaig mostrar en el meu
últim article, s’iniciava amb la trobada
entre dos unitats i es continuava
sumant totes les unitats que li
precedien.
Les computadores modernes milloren
contínuament la rapidesa i eficàcia
en el processament d’una quantitat
igualment creixent d’unitats.
Humanitzar aquesta tasca pot significar
en primer lloc que siga transparent, per
a anar guanyant terreny a les tenebres
fantasmals del mercat financer.
Després, que siga oberta i universal, per
a la qual cosa el suport més indicat pot
ser Internet. Finalment convé recordar
que digital ve de dit, perquè si el
sistema decimal es basa en què tenim
deu dits, el digital es referix al fet que
cada dit ha de comptar. Ni Pitàgores
va crear el Tetractys, ni Leibniz la
numeració binària per exigències de
càlcul, sinó per a ser conseqüents
amb la seua filosofia de la mònada, la
unitat carregada de complexa essència i
intencionalitat.
Descobrir el ric contingut de la mònada
pot significar recuperar l’actitud inicial
dels xiquets, que no compten, sinó
que anomenen. Per això un dels grans
mèrits de l’obra de PNT BLNC és la
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ESCOLA

AUDICIONS DELS
ALUMNES DE L’ESCOLA
per Ximena Ortega
copiosa relació dels que han ajudat a
la seua realització, la qual cosa dóna
un caràcter col·lectiu a una obra tan
personal i singular com la de Miguel
David, amb la qual cosa de forma
natural respon a la vella pregunta: Són
els arbres els que ens impedeixen veure
el bosc o és el bosc el que ens impedeix
veure que la seua realitat es fonamenta
en la singularitat de cada arbre, unit als
altres en sinèrgica col·laboració?

Durant el curs 2012-2013, com sempre, es realitzaren audicions de les diferents aules
d’instrument. Testimoni gràfic d’algunes d’elles les presentem a continuació.
Per una altra banda cal destacar la participació d’alguns professors i alumnes en
dues activitats de la Unitat Pedagògica de l’Hospital La Fe: Carnaval i Falles.

La pregunta ja va ser reformulada
en 1967, en els últims anys del
franquisme, per Buero Vallejo, en la
seua obra La claraboia mostrant la
vigència de la Caverna, però oferint
respostes que no oferia Plató. Ara, quan
la cosificació i mercantilització del ser
humà ens submergeix en una Societat
de Consum d’impossible eixida, PNT
BLNC contribueix de forma decisiva
a una nova i més complexa i efectiva
transició, al recordar-nos que «Per més
que t’encabotes a tancar-me, / per més
que em tortures ací, / entre ombres, jo
/ llum, esvarosa i obstinada, eixiré. /
Sempre».
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Alguns professors i alumnes col·laboraren amb la Unitat Pedagògica de l’Hospital La Fe
de València: Carnaval i Falles. Participaren en dues activitats solidàries per a fer gaudir i
somriure als que més ho necessiten.
Fotos: Tomás Sánchez

Les dos primeres fotos corresponen als alumnes aspirants a
les ensenyances professionals. A continuació segueixen les
trompetes, trompes, violoncels, clarinets, piano, percussió, tècnica
vocal, saxos i trombons.
Fotos: Tomás Sánchez

ESCOLA

NOTICIES

ESCOLA PÚBLIC
per Josep Francesc Blai Duart

A

llà pel mes de novembre
de 2012, a petició del
CEIP Sara Fernàndez,
la Unió Musical l’Horta
va decidir col·laborar
amb aquest centre escolar en el
Programa d’innovació per a la lluita
contra el fracàs escolar a través de
la realització d’activitats per a la
promoció de la música en els col·legis
d’Educació Infantil i Primària (Resolució
26/10/2012, DOCV núm. 6893). Per a
les dues entitats era una oportunitat
d’avançar, aprofundir i sistematitzar
col·laboracions esporàdiques que ja
venien succeint.
Amb aquesta finalitat s’iniciaren els
contactes entre el CEIP Sara Fernàndez
i l’Escola de Música de la UMH i, i
es programaren una sèrie d’audicions
d’alguns dels distints instruments de
banda i orquestra i un concert final al
pati de l’escola.
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Per a la realització del programa
d’activitats hem procurat actuar des del
criteri d’aconseguir la major sintonia
i comunicació entre els músics que
venien i l’alumnat del centre, de manera
que aquesta proximitat provocara el
gaudi i l’interés per la música: “és bonic,
jo també vull ser músic”, “si ella ho fa,
també jo puc fer-ho”... És per això que
per a la realització de les audicions
es procurà la participació, per part de
la Unió i en cada instrument, tant de
professorat com d’alumnes de l’Escola
de Música i, quan ha sigut possible,
que foren antics i antigues alumnes de
l’escola Sara Fernàndez.
Dalt, els alumnes de primer i segon de Jardí Musical, interpretant l’Escala musical, amb
la música de la película “Sonrisas y lágrimas”. Baix, els alumnes de violí acompañant el
tercer curs de Jardí Musical, al CEIP Sara Fernández.
Fotos: Tomás Sánchez

Durant aquest curs escolar 2012/2013,
de gener a maig, s’han realitzat tres
audicions instrumentals: l’audició
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ESCOLA

LICA I MÚSICA: AUDICIONS I CONCERT AL CEIP SARA FERNÁNDEZ
rt
del mes, en déiem, que han abraçat
cinc instruments (saxòfon, trompeta,
flauta, violí i percussió), en les quals ha
participat tot l’alumnat del CEIP Sara
Fernàndez, tant Infantil com Primària,
si bé no de la mateixa manera. Les
audicions s’han realitzat en la sessió
escolar de la vesprada. S’han habilitat
dos espais: l’Aula de Música i l’Aula
de Psicomotricitat. A cadascun d’ells
es situava un instrument diferent.
Una primera sessió més curta era
per a l’alumnat d’Educació Infantil,
procurant un primer contacte amb els
instruments i els músics. A continuació
l’alumnat de Primària dividit en dos
grups feia l’audició en un espai i tot
seguit canviava d’espai i d’instrument.
Finalment, i només en els casos que ha
sigut possible pel tipus d’instrument,
es feia una xicoteta “tocata” al pati
fent-la coincidir amb l’arribada de les
famílies a l’escola i l’eixida de l’alumnat.
D’aquesta manera hem volgut que les
famílies dels nostres alumnes en foren
conscients i partícips de manera directa,
a més de la informació rebuda a través
del programa de mà confeccionat per a
cada audició.
El calendari d’audicions i els músics
participants ha sigut el següent:

DILLUNS 28 DE GENER DE 2013
AULA DE SAXO UMH: Professors:
Juan Carlos López Luján i Juan Luis
Gozálvez Devís. Alumna: Ruth Segarra
Gilarranz
AULA DE TROMPETA UMH: Professor:
Javier Pérez Zorío. Alumnes: Juan
Carlos Sánchez Relucio i Andreu
Yébenes Hidalgo.

DIMARTS 26 DE FEBRER DE 2013
AULA DE FLAUTA UMH: Professor: Ximo
Estal Herrero. Alumne: Pau Fagoaga.
AULA DE VIOLÍ UMH: Professor: Agustí
Giménez. Alumne:

DILLUNS 29 DE ABRIL DE 2013
AULA DE PERCUSSIÓ UMH. Per
una part “multipercussió, bateria i
percussió llatina” (sons indeterminats
en altura), amb la participació de
Jorge Medina Molina (professor) i
Jaume Soriano Bermell (alumne), i
per altra part “instruments de làmines”
(sons determinats en altura) a càrrec
de Carles Hernández Coscollà
(col·laborador) i Rosa María de Juan
Oliva (alumna)

El Dijous 23 de maig de 2013 a les
17:45 h.al pati del CEIP Sara Fernández,
com a acte de cloenda del programa
realitzat aquest curs, fou el CONCERT
DEL CONJUNT INSTRUMENTAL DE
L’ESCOLA DE LA UNIÓ MUSICAL
L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ. Sota la
direcció de Joaquín J. Estal Herrero,
interpretaren “La màscara del zorro” i
“Missió impossible” amb arranjaments,
ambdues, de Michael Sweeney i
“El campesino alegre” de Robert
Schumann. Finalment s’interpretà la
partitura “La escala si do” del mestre
Ferrer Ferran, amb la participació de
la classe de 3r de Primària com a grup
coral, posant veu a aquesta simpàtica
peça.

Amb la realització d’aquest concert,
l’alumnat del CEIP Sara Fernàndez, i
la resta del públic assistent, pogueren
experimentar allò que durant tot el
curs ha sigut el lema que ha guiat
les activitats generals del centre:
“SOM UN EQUIP”. El treball conjunt,
la sincronització, la concentració,
l’atenció, la contribució individual
a l’esforç del grup, la satisfacció
col·lectiva, etc., són aspectes que,
gràcies a la música hem pogut
assaborir en viu i en directe.
Esperem que aquesta possibilitat de
treball conjunt entre l’escola i la UMH
puga repetir-se i incrementar-se el
proper curs escolar.
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CONJUNT
INSTRUMENTAL

NOTICIES

UN NOU CURS ACABA
per Ximo Estal

P

ot semblar que trenta-tres setmanes és molt de
temps, que tres concerts a l’any no són massa,
que això de tocar en grup no és tan difícil...però si
comencem a fer comptes i veiem que només són
33 assajos, que el repertori que interpretem no és
senzill i que, qui el prepara són xiquets i xiquetes que estan en
els primers cursos de les Ensenyances Elementals d’instrument
la cosa canvia i més encara si sabem l’esforç que realitzen
(no només ells, sinó també les famílies) per vindre tots els
dissabtes a les 10:00h del matí (en algunes ocasions en sessió
doble de matí i vesprada...).
Doncs això és el que han fet els i les alumnes del conjunt
instrumental al llarg d’aquest curs. Primer amb el concert de
Nadal (ja comentat a altres revistes) i, recentment, amb els dos
concerts de fi de curs fets al pati del CEIP Sara Fernàndez.
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El primer d’ells, 23 de Maig, servia com a concert final de
les audicions organitzades a l’esmentada escola amb motiu
d’un programa de concerts per combatre el fracàs escolar
a través de la música. Per a l’ocasió comptàvem amb una
magnífica coral formada per alumnes de 3er. de primària,
extraordinàriament preparada pel seu mestre Pedro, que
participà amb nosaltres en la interpretació de l’obra La escala
Si-Do de Ferrer Ferran. La bona resposta per part de familiars
de músics i alumnes del Sara, la bona organització i difusió
del concert i les ganes posades per part de l’equip directiu de
l’escola feren que la setantena de cadires posades per al públic
prompte es quedaren curtes.
El segon concert, 27 de Juny, posava fi a la frenètica activitat
de les últimes setmanes carregades d’assajos, concerts i
audicions.
Superats els obstacles d’última hora amb els permisos i després
d’algun canvi en la ubicació del concert ens disposàrem a
desafiar al sol de primeres hores de la vesprada (ens amagarem
baix la porxada) i a l’airet que bufava alegre de llevant (res
que no puguen solucionar unes pinces ben posades). De entre
les obres del repertori cal destacar Titànic on Jorge Rosa, un
dels nostres trombonistes, actuava com a solista. La resta
de les obres feren que el temps passés volant i que molts
ens quedàrem amb ganes de més. De nou, gràcies al Sara
Fernàndez per cedir-nos les seues instal·lacions.
I ara, què?

Doncs ara bé el pas natural de “jubilar” als músics més veterans
que s’incorporaran a la Bandeta i integrar als nous músics que
acaben d’entrar a la nostra formació per a, junts, continuar
aprenent i disfrutant de fer música i, sobretot, per a continuar
valorant el gran tresor que tenim en els nostres ”menuts”. Però
això serà el curs que ve...
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BANDA JUVENIL

PROJECTE SOLIDARI: IX DIA D’ÀFRICA
per Paco Perales

D

avall el lema “Àfrica sí, Àfrica crida”, el dissabte
18 de maig es va celebrar en el barri de Natzaret
el “IX Dia d’Àfrica”, amb diferents activitats
programades pel Centre de Música i Dansa de
Natzaret, per a “fer present, a través de la música,
el crit de l’oblidat, explotat i saquejat continent africà, i de la
situació del personal emigrat”.
El primer acte va ser el “III Festival Solidari de Bandes”, en el
qual, a més de la nostra Banda Juvenil, van participar les del
C.I.M. de Benimaclet, l’A.M. de Patraix, l’A.M. de Benicalap i la
Banda Juvenil de Campanar. Tots els músics van actuar amb
una camiseta de l’organització, sufragada en part per la U.M.H.
i la resta per cada músic, per a sentir-se més partícips encara
d’este projecte solidari.
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Juan Carlos López Luján, director de la Bandeta rebent els aplaudiments del públic, amb els seus músics.
Foto: F. Javier de Juan García.

NOTICIES

CORAL / ORQUESTRA

EL RETROBEM A LA RAMBLETA
per Àngels Rodas i Joan Quiles

E

l passat diumenge 12 de maig va tindre lloc al
Centre Cultural La Rambleta (CCR), la XXXIV edició de
Retrobem la Nostra Música, amb les actuacions de la
Coral l’Horta i l’Orquestra de Cambra de la Unió.

L’acte va ser conduït per la nostra benvolguda
Encarna Ojeda, la qual donà pas en la primera part a la Coral, que
vestien de roig i negre, i dirigits per Alejo Pérez, començàrem i
finalitzaràrem l’actuació interpretant La canción del pueblo (A.
Boublil/C.M. Schönberg) del musical Los Miserables.
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El repertori va estar compost per obres de caire popular, com El
Moliner del freser (Arr. M. Oltra), tradicional anglesa traduïda
a la nostra llengua; o com el Bolero de Guadasuar, tradicional
valenciana composta per Diego Ramon i Lluch. Duerme
negrito (Harm. M. Martínez), cançó anònima de la frontera
de Veneçuela i Colòmbia que Atahualpa va popularitzar. De la
mateixa manera, interpretàrem Se equivocó la paloma, poema de
Rafael Alberti musicat per C. Guastavino. Cantares del poeta
andalús Antonio Machado i que va popularitzar el cantautor
català Joan M. Serrat (arranjaments a càrrec de L.Cangiano)
també va sonar amb el seu recitatiu fet pel nostre company Jose
L. Rodrigo. Continuàrem amb una cançó amb molt significat
per a tots nosaltres, Al vent del nostre admirat paisà Raimon
(harmonització de A. Ros Marbà). Continuàrem amb cançons
amb significat reivindicatiu interpretant La Muralla (N. Guillem/
Har. F. Martorell), dels xilens Quilapayún, popularitzada pels

anys setanta per Ana Belén i Victor Manuel; L’Estaca (Harm. per
M. Oltra) “himne” creat per Lluís Llach; i, tancàrem l’actuació
dalt l’escenari amb la interpretació de Va Pensiero, del tercer acte
de l’òpera Nabucco de Giuseppe Verdi, passatge on els esclaus
jueus, davant un destí fatal, canten un salm a la seua terra natal.
A la segona part de l’acte, actuà, amb una qualitat cada vegada
més sorprenent, l’Orquestra de Cambra, dirigida pel mestre
Miquel Morellà. El seu repertori destacà per la seua amenitat i
frescor i va ser interpretat amb la diligència que els caracteritza.
De primer plat ens serviren Music for Club Swingingexercices
de L. Janacek, arranjada per E. Fine, molt aplaudida pel públic
assistent. En segon lloc interpretaren Danza Latina, de B.
Balmages, amb el solo de viola de Sergio Sánchez Lacalle, el
qual fou aclamat per la seua brillant actuació.
Les notes de Tango en RE (I. Albéniz/Arr. M. Naughtin) sonaren
en la sala de manera envolupant, captivant al públic assistent.
En darrer lloc, les notes de Vivaldi amb el seu Concert per a
cordes en ReM, acabaren d’engrescar tots els assistents a l’acte,
els quals es rendiren al bon fer de la nostra jove Orquestra.
I amb els darrers sons, el migdia ens sobtà a tots els assistents.
Va ser un perfecte diumenge de primavera, concert carregat
d’emocions, sentiments i molta voluntat de procurar que les coses
comencen a canviar per retrobar un món millor.
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CORAL

XV EDICIÓ DE CABANYAL PORTES
OBERTES (PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL)
per Àngels Rodas i Joan Quiles

D

issabte 11 de maig, la Coral realitzà un acte
especialment valorat pels seus components i amb
una càrrega emocional especial: un concert casa
per casa, dintre de les XV Edició de Cabanyal Portes
Obertes realitzat per la Plataforma Salvem el

y la emoción que sintieron. Estoy seguro que todo el mundo la
tardará mucho en olvidar.”
Sort amics i amigues del Cabanyal. Cal sentir-se orgullosos del
patrimoni que tenim. Teniu el nostre suport!!!!!!

Cabanyal.
Amb aquesta actuació, la nostra coral oferí el seu sincer suport a
tots els veïns i veïnes afectats pels enderrocaments indiscriminats i
que tanta lluita han portat per part dels afectats.
Cases precioses i plenes d’història, de treball, d’il·lusions. I a cada
casa una cançó. Cases i cançons emblemàtiques. Cançons per fer
força, per dir NO, per reivindicar que unhabitatge és més que un
lloc on dormir.
L’experiència va ser excel·lent. El públic va agrair les paraules
musicades, va valorar cada una de les nou interpretacions i
nosaltres cantarem més fort que mai per dir que el sentit comú
s’impose d’una vegada i que els miracles encara poden ser
possibles.
Un dels amics organitzadors del Cabanyal que, per motius de salut,
no pugué estar ens va remetre un correu del qual us compartim
una frase: “me han comentado lo extraordinario de la experiencia

L’Orquestra de Cambra va fer un concert de gran qualitat (esquerra). La Coral (baix estes línies) va sorprendre amb un canvi en el vestuari i l’entrada a
l’escenari cantant.
Foto: Vicente J. Sancho

NOTICIES

CONCERT AL MERCAT DE COLOM
per Ximo Estal

E

l diumenge 2 de Juny tornàvem a reunir-se baix el
sostre del mercat de Colon. Era la segona vegada en
aquest any que tocàvem en aquesta meravella del
Modernisme valencià.

L’hora de quedada, com és habitual en aquests cicle
de concerts, les 12 . Pocs minuts abans, i amb el sol en el seu
punt zenital, fèiem la tradicional volta a ritme de pas-doble
acompanyats per les notes i els acords del Tercio de Quites.
Una volta asseguts a les nostres cadires i envoltats pels bells
mosaics, els coloms, el soroll metàl·lic de les cafeteries a ple
rendiment i l’enrenou de passejants i curiosos que s’acostaren

atrets per les primeres notes que començaven a sonar,
interpretàrem les diferents obres que havíem preparat: Cruzados
por la Paz, marxa cristiana de Jesús Añó (a qui agraïm la seua
presència en el concert, així com també la de la seua família); A
la festa de les Falles, poema simfònic de Salvador Chulià; Vals
Modal nº 2 (una peça diferent per a un reduït grup instrumental,
de gran treball i inspiració), del nostre company Javi Garí i Los
anillos de Saturno i, per finalitzar, l’Himne regional, del mestre
Serrano.
En definitiva, un bon concert de diumenge en un bon escenari i
amb un bon públic.
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La Banda interpretant el seu repertori dins del Mercat de Colón es un espectacle auditiu i també visual.
Foto: Tomás Sánchez
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BANDA

MUSEU ETNOGRÀFIC
per Víctor José López Albuixech

E

l passat diumenge 26 de maig, i seguint amb el Cicle
de Concerts del programa “Arriben Bandes” en el
Museu Etnològic de València, la Unió Musical L´Horta
de Sant Marcel·lí va delectar al públic assistent, en
un escenari espectacular com és l’església del propi
Museu, decorada d’estil bizantí en 1881, amb un programa en la
seua totalitat merament valencià. La primera peça a interpretar
va ser el pasdoble Joaquin Pedro del catedràtic valencià, i director
del Conservatori Municipal de Música José Iturbi, Salvador
Chulià Hernández; seguit de la peça A la Festa de les Falles
poema simfònic també de Salvador Chulià Hernández, amb el

qual pretén enaltir i evocar la gran varietat musical que tanca la
festa de les Falles en els seus diferents moviments. Per finalitzar
aquest Concert, com no, una obra que fou obligada en la Segona
Secció del Certamen Internacional Ciutat de València de 2012,
del jove compositor també de la nostra terra, Salvador Luján.
Estem parlant de Los Anillos de Saturno, poema descriptiu.
Aquesta composició va ser guardonada amb el 3r premi en el III
Concurs Iberoamericà de Composició de Música de Banda Vila de
Ortigueira a Galícia l’any 2010.
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Lesglésia d’estil bizantí del Museu d’Etnologia és un entorn màgic i sorprenent per a qualsevol que el visite... més a més quan sona la Banda de la Unió
Musical l’Horta. Foto: Salva Benlloch

NOTICIES

ACORDIONS

LA SECCIÓ D’ACORDIONS ES
CONSOLIDA I CREIX
per Toni Francés

F

a pocs anys que
començàrem, uns atrevits
alumnes, el difícil maneig de
l’acordió. A la mà dreta un
teclat de piano, a l’esquerra
uns botons que, per més que estires el
coll, mai veuràs els 90 o 120 que n’hi
ha. Poc a poc ha hagut un increment
d’aficionats. Actualment en som 14 i es
preveu algun més per al proper curs.
Junts hem constituït un grup que
es presta a actuar allà on la gent
vol escoltar, cantar o ballar cançons
populars i variades. Volem ser un
grup productor de festa. Així, aquest
curs, junt a les habituals actuacions a
residències d’ancians, hem participat en
la celebració del dia del soci a la UMH,
del dia de la dona a l’AVV de St Marcel·lí
o al local social d’Aras de los Olmos.
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El repertori de cançó popular pot tindre
un defecte: la lletra d’origen és prou
masclista - té a la dona com una flor o
objecte per a complaure les necessitats
masculines - o buida de contingut, no
diu res. Hem procurat fer adaptacions
als nous temps i corrents d’opinió, o
a situacions concretes que reclamen
la nostra atenció com ciutadans
conscienciats amb els problemes
que travessa la nostra societat. A tall
d’exemple vos escrivim una versió lliure
de La manta al coll per si en voleu fer
ús.
En tot aquest procés cal comptar amb
el bon ànim de tot l’alumnat, amb
un director impulsor de la millora
de la interpretació de les melodies,
la incorporació de guitarra i baix i la
percussió. Xé, una xicoteta orquestreta
va de camí.

LA MANTA AL COLL
La manta al coll i el cabasset
mo n’anirem al Postiguet (bis)
Arreando xim, pam, pum (bis)
Una volta quan tornava el tio Pep de
l’horta,
es va trobar de casa oberta la porta,
pujant per l’escaleta es troba al senyoret
cobrant-li el lloguer, no fa res el
malfeiner.
Les xicones de Xixona s’han ajuntat a
una veïna
s’ha quedat sense treball i ara es troba
en la ruïna,

ja no paga la hipoteca i la volen
embargar
i allí estan totes juntes que la volen
ajudar.
Per dos quinzets un sobre, per tres una
estafa
Més de quatre xoriços es doblen la paga
Si tota aquesta trama anara al penal,
Hi hauria més justícia i alegria general.

Mancio ballant una jota. I és que els
acordeonistes porten ritme per tot el
cos i a tot arreu!
Foto: Tomás Sánchez
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SENIOR’S BAND

I TROBADA DE BANDES SÈNIOR:
UN GRAN ENCERT!
per Ximo Estal

E

l passat 28 de Juny es
celebrava a Sedaví la I
Trobada de Bandes Senior.
El lloc escollit era la Sala
Vicente Ruiz Monrabal
del Musical de l’Agrupació Musical
Santa Cecília de Sedaví. Les Bandes
participants eren la Banda Senior de
la Sociedad Musical de Segorbe, la
nostra Banda Sènior i la Banda Sènior
de la societat organitzadora.
La motivació per al concert era més
que sobrada: el segon concert que
feien els nostres adults i “veterans”,
la cita amb altres formacions de les
mateixes característiques i les lloables
ganes de superació i de fer música dels
nostres músics i músiques. Això, unit
als dies d’assajos (parcials i generals) i
l’esforç per part de tots feren que ens
preparàrem de la millor manera possible.
El dia del concert arribàrem prompte
al Musical. Teníem la prova de so per
a habituar-se a la nova acústica i així,
de pas, calmar un poc els nervis... El
següent que ens esperava era una
“picaeta” on els entrepans, la cervesa
i algun “carajillet” ens ajudaren a
continuar oblidant les vergonyes i les

pors i també, com no, a fer un poc de
germanor entre nosaltres. Finalment,
i quasi amb puntualitat britànica,
començaren les actuacions.
En primer lloc la Banda segorbina,
dirigida per Manuel Hervás Lino (a
qui descobrírem que ens unien diverses
casualitats) encetà el concert amb un
parell de pas-dobles i l’obra Glasnost. La
seua actuació ens feu donar-nos compte
que anava ser una nit entranyable i d’un
alt nivell musical.

Gràcies, Dani, pel teu esforç perquè
aquesta trobada eixira endavant. Segur
que no serà la darrera.
I a vosaltres, lectors, us animem a
seguir aquesta nova formació, la Banda
Sènior de la Unió Musical l’Horta,
perquè pensem donar molt a parlar (i
escriure).

A continuació era el nostre torn.
“Tranquils” com estàvem i després d’una
afinació exprés pujàrem a l’escenari
i demostràrem que amb treball, les
coses van eixint. La milloria del concert
anterior a aquest quedà ben palesa no
només a nivell musical sinó també de
maduresa en la interpretació.
Per últim, l’Agrupació Musical Santa
Cecília de Sedaví ens oferí un repertori
molt variat i entretingut, perfecte per
posar punt i final a aquesta vetllada. Les
ganes i energia del seu director, Daniel
García Borrás es deixaren notar en tot
moment i, molt especialment, en la seua
preocupació per a que tot estiguera al
nostre gust i ens sentírem com a casa.
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NOTICIES

LA FLAMA DE LA MUIXERANGA. EIXIDA A
per César Navarro Soler

V

20

alls... Valls, bressol dels Castells. Aquesta relació,
aquesta frase feta sorgeix inevitablement quan
s’esmenta aquesta població de l’Alt Camp. I
així va ocórrer quan ens proposaren d’anar-hi.
Tanmateix, aquesta identificació entre Valls i
els Castells queda massa simple, no fa justícia a la recuperació
i vigència de les diferents expressions de cultura popular que
s’hi han mantingut i recuperat gràcies al treball, entre d’altres,
de l’associació Unió Anelles de la Flama, justament els nostres
amfitrions.

busquen monumentalitat, les moixigangues, a l’igual que les
muixerangues, s’han mantingut més fidels als quadres plàstics
que suposaven els Balls de Valencians: danses concloses amb
torres humanes, figures d’inspiració religiosa muntades al ritme
de gralles. Quasi podríem dir que la muixeranga està a mig camí
entre les moixigangues i els castells, car manté o ha recuperat
el tradicional ball que precedeix la construcció de la torre, les
figures poden ser dinàmiques, com si de la continuació del ball
es tractara, però al mateix temps ha guanyat alçada, tot i ser
aquest un aspecte secundari.

El viatge es va covar al caliu del Carnestoltes de Benimaclet,
quan l’Assemblea de Veïns va convidar la Mulassa, la Mulassa
guapa, a ballar amb els seus gegants. Gralles i dolçaines, tabals i
timbals van posar la música perquè la cercavila esdevinguera la
festa, el gran ball de cultura popular, reivindicativa i irreverent
que any rere any fa vibrar els carrers d’aquest barri irreductible.
La Muixeranga de València no hi podia faltar i al so del nostre
himne hi vam anar bastint torres humanes.

Després de l’excel·lent rebuda que ens van fer, amb la panxa
plena i havent pogut descansar, començàrem la cercavila
amb els companys de la moixiganga. Com no podia ser d’altra
manera l’encetàrem amb el ball i tot seguit arrancàrem
la cercavila fent figures al llarg del seu recorregut. Els
nostres amics ens delectaren amb les seues harmonioses
composicions acompanyades de castanyoles i ciris. I cada figura
muixeranguera era al seu torn complementada amb una dansa
moixiganguera. I el vespre va arribar. I en la Plaça del Blat ens
esperava, dins la Casa de la Vila, la Mulassa guapa. I els Gegants.

L’experiència va ser tan satisfactòria que calia repetir-la,
necessitàvem tornar a compartir festa
i carrer, disbauxa i reivindicació, i la
millor ocasió era la gran festa que Valls
organitza per la revetla de Sant Joan,
casualment una de les més importants
diades castelleres de Catalunya. Així
doncs, dissabte 22 de juny l’Assemblea
de Veïns de Benimaclet, l’Estrela Roja de
Benimaclet i la Muixeranga de València
pujàrem a l’autobús per retrobar arrels,
per compartir bressol i al sendemà
tornar a casa després d’haver atiat la
flama que ens calfa.
L’associació Unió Anelles de la Flama
sempre s’ha caracteritzat per la recerca
i salvaguarda de la cultura popular de
Valls i en el marc d’aquesta finalitat
s’ha d’entendre les seues iniciatives
de recuperació de tradicions festives i
populars com la Moixiganga, germana
religiosa de la nostra Muixeranga:
ball i torre humana, moviment i
espectacularitat. Així, mentre els
Castells -podríem dir-ne germans
grans, ni tan sols que fóra per l’alçada?-

MUIXERANGA
DE VALÈNCIA
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A VALLS
I l’Ós. I l’Àliga guaitant dalt el balcó. Tot aquest bestiari bé es
mereixia el nostre homenatge i els el vam retre a la nostra
manera: l’Estrela Roja va tocar el ball de la Mulassa i quan tots
ens havíem quedat satisfets de ballar, la Muixeranga de València
hi va elevar un Pilar de Quatre.
Havíem gaudit i complit el primer dia d’actuació. La nit tot just
començava i després de la dutxa i el sopar, el burret, la mistela
i la cassalla ens trobàrem amb cor de fruir de la festa que bull
pels carrers de Valls: concerts multitudinaris, petites places amb
cobles i balls en parella, grups de folklore tortosí... Hi hagué
diversió per a tots els gustos.
L’endemà al matí va ser el moment de comentar totes les
impressions que havíem tingut, de, compartint les nostres
experiències individuals, refermar-nos encara més com a grup:
que si els roncs, que si la porta no podia obrir-se, que si... Més
encara que conéixer altres tradicions moixigangueres, més
que enfortir arrels, m’atreviria a dir que per a mi aquest temps
compartit és l’assoliment més important que hem aconseguit
en aquest viatge, tornar tots a sentir-nos una pinya que

ens permet de fer muixeranga, que ens permet de fer País. I
alhora aprofundir en la coneixença personal de cadascun de
nosaltres, en la nostra individualitat única dins aquest grup que
necessàriament ha de ser compacte.
La visita guiada pels carrers i monuments de Valls, amb el
seu groller però esmolat i sarcàstic Ball de Vells o la visita al
campanar més alt de Catalunya, va ser tota una delícia cultural.
A l’igual que els fideus i les sardines que dinàrem van ser una
delícia gastronòmica. En acabar l’esbargiment rere l’àpat, o la
migdiada -que cadascú va fer allò que més li va abellir- ens
preparàrem per a començar la segona cercavila.
Les figures muixerangueres tornaren a alçar-se en els carrers de
Valls mentre les dolçaines i tabals de l’Estrela Roja ens animaven
a no defallir: Ball, Retaule, Sénia, Pilar de Quatre, Desplegada,
Torreta, Quatre en un Peu, Font, Trobada. Tot el nostre repertori
per al gaudi dels nostres amfitrions, amb els quals fins i tot hi
vam fer figures conjuntes com la Sénia, fusió d’una mateixa
tradició manifestada de dues maneres semblants però diferents.
En concloure la cercavila va arribar un dels moments més
emotius de la jornada: l’arribada de la Flama del Canigó i el
repartiment entre les entitats que hi eren presents. A nosaltres
també se’ns va fer entrega de la flama en mans del nostre
company Ferran de l’Estrela Roja i cadascú de nosaltres l’ha
portada renovada a casa nostra on en guardem el caliu per
revifar-la quan arribarà el moment i encendre les nostres
fogueres, de Sant Joan o no.

“Pels camins de Capcir i de Cerdanya
ja volen missatgers a la campanya,
cridant a vells i joves, peons i cavallers,
per sortir de Conflent en so de guerra,
a l’hora en què somriu l’alba a la terra,
a l’hora en què a fer feina se’n van los llenyaters.”
Jacint Verdaguer
El Canigó
Cant I. - L’aplec

Fotos: Lilian Castro
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CULTURA

RACÓ LITERARI:
EL VIATGE DE LA SEUA VIDA
per Encarna Serrano

F

ou el seu viatge de noces que feren en tren –ja que
ell era ferroviari i el viatge els eixia debades- des
de Xàtiva on vivien a València. Era l´any 1947, a
finals d´estiu, però encara feia molta calor (tant a
Xàtiva com a València).

Se casaren a l´església de Sant Pere, ambdós de negre, no
tenien pràcticament de res, algú em va dir que fins i tot
les sabates hagueren de deixar-li-les a ell. Com és natural,
donada la seua situació, no podien fer un viatge de noces com
els que solen fer ara les parelles que es casen. Ells al màxim
que podien aspirar era a arribar a la capital de la província de
València, a la mateixa ciutat de València.
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Però com que ell era molt atrevit, va decidir que anirien a un
hotel en la mateixa plaça de l´Ajuntament de València, crec
que era l´Hotel Londres (ara ja desaparegut). No s´ho podien
permetre, però contaven amb l´ajuda que en aquell moment
es començava a concedir a les parelles que es casaven.
Per si no els ho concedien a temps, havia pensat escapar
furtivament per la nit, per la porta trasera o per la finestra.
Com és natural, la seua futura esposa no estava d´acord amb
el seu pla; per tant i per si la tan desitjada ajuda no arribava,
no van tindre més remei que demanar els diners necessaris
per a pagar l´hotel a un germà de la núvia.
Per a ells allò era tot un luxe, encara que només van ser tres
o quatre dies.
Per això acudien tots els dies a l´organisme pertinent,
encarregat de la concessió de les ajudes (no sé quin era). Apart
d´estes visites, com és lògic, veren tot allò que s´havia de
veure en València i que fins a aquell moment no havien vist:
la Catedral, Santa Catalina, la Llotja, els mercats Central i de
Colón, el port, la platja, …
Us preguntareu si els diners que tan ansiosament esperaven
els arribaren a temps. Doncs sí, miraculosament els salvà la
campana i aquelles vint-i-cinc pessetes arribaren a temps. Ja
podien pagar l´hotel sense gastar els diners que els havien
prestat. Fora perquè eixe era el temps que aleshores tardaven
en tramitar eixes coses o per la insistència del ja en eixe
moment nou matrimoni, el ben cert és que va arribar just
a temps, i així tampoc no va fer falta recórrer a mesures
extremes i/o desesperades. Encara que ell estava decidit i
no s´ho haguera pensat dues vegades en cas d´haver hagut

Encarnació Serrano Ruiz, (Xàtiva, 1958) Mestra i traductora.
Membre de la Coral L´Horta de Sant Marcel.lí. Primer Premi del
Concurs de narrativa de la Setmana de la Dona de Llíria, 2010.

de fer-ho, la seua dona mai ho hauria permés, i molt menys
hauria aconseguit que ella fera una cosa així. Ni remotament
se li hauria passat pel cap, ella era una dona molt sensata.
Els seus noms eren Antonio i Carmen i eren els meus pares.
Aquell viatge va ser molt fructífer també en un altre sentit:
nou mesos després va nàixer el seu primer fill, el meu germà
José Antonio (José pel meu avi, el pare de ma mare i Antonio
per son/mon pare).
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MÚSICS DE LA UNIÓ:
DEL PLANTER A LA PROFESSIONALITAT
per María Montes
Aquest any són quatre els joves músics de la UMH que han finalitzat els seus estudis superiors de música a diversos conservatoris:
Sara Yago Mut, oboè; Camila Moukarzel Ortega, flauta; Lucia Bisquert Guijarro, trombó i Julián Oliver López, bombardí. La majoria
d’ells començaren a estudiar a l’Escola de la UMH de ben menuts. Ens congratulem profundament de l’èxit obtingut en la seua etapa
formativa com a músics. Ara i ací, els deixem a ells que ens conten com ha estat la seua experiència, i els donem l’enhorabona i els
nostres millors desitjos per a la seua carrera professional que ara comença. NOTÍCIES MUSICALS, com sempre, es farà ressò dels seus
futurs èxits al món de la música.

SARA YAGO MUT, OBOÈ

Q

uan vas descobrir el teu
interés per la música?

Quan jo era molt petita, ma
mare em va inscriure a Jardí
Musical, i em va encantar.
Disfrutava moltíssim cantant. Cantava
d’amagades per ma casa àries d’òperes que
sentia en el cotxe.

He d’agrair
especialment a Miquel
Morellà, per haver-me
sabut transmetre la
seua passió pel oboè.

I com va ser els teus inicis en els estudis de
música?
En un principi em vaig plantejar la música com
un hobbie, com una cosa divertida que feia
fora d’escola, però poc a poc em vaig adonar
de podia convertir-la en la meua professió.
Vaig començar els estudis de Grau Elemental
d’oboè en les escoles de la Unió amb Miquel
Morellà i vaig continuar estudiant el Grau
Professional, també amb ell, en el conservatori
José Iturbi, aconseguint el Premi al Millor
Oboè del Grau Professional.
L’elecció de l’oboè, te la recomanaren els mestres o el vas
elegir tu?
A l’hora d’escollir l’instrument que volíem tocar vaig escoltar
com sonava l’oboè i em vaig enamorar per complet del seu so.
Els mestres es van quedar un poc sorpresos de tan segura com
estava i me preguntaven si no volia un altre instrument, però jo
estava convençuda que volia tocar l’oboè.
Comenta breument la trajectoria dels teus estudis superiors
de música.
Vaig realitzar els estudis de Grau Superior en el Conservatori
Superior Joaquín Rodrigo, de València, amb els mestres
Francisco Salanova Alfonso i Vicente Llimerà Dus. Durant
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aquesta etapa vaig participar com a oboè solista en la gravació
del CD Homenaje a Mosén Juan Bautista Cabanilles Barberá.
L’últim curs l’he realitzat en el Conservatori Superior de
Würzburg, Alemanya.
Quins plans de futur tens?
Per ara són continuar estudiant i fent cursos de
perfeccionament, així com fer un Master d’Interpretació, i fer
proves per a tocar professionalment en una orquestra, bé siga
a Espanya o en l’estranger. He d’agrair especialment a Miquel
Morellà el seu interés per la meua formació musical des de
menuda i per haver-me sabut transmetre la seua passió pel
oboè.

NOTICIES

CAMILA MOUKARZEL ORTEGA, FLAUTA
estudiat amb Vicens Prats, solista de l’orquestra de París.
Ara acabe el meu pas pel superior amb Matrícula d’Honor
al Projecte Final de Carrera i amb moltíssimes vivències i
creixement personal.
A la Unió, des de ben aviat, vaig començar a formar part de les
agrupacions i he tocat amb la Bandeta, la Banda, la Coral i un
concert de solista amb l’Orquestra de cordes. I estic molt feliç
de ser encara membre de la Banda.
Quant a altres formacions, he tocat en diversos grups de
cambra, l’orquestra de l’ESMuC -amb qui vam fer un projecte
de col·laboració amb l’OBC (l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya)-, la JONC (Jove Orquestra Nacional
de Catalunya), havent fent molts projectes amb membres de la
MCO (Mahler Chamber Orchestra ) i el Teatre Instrumental (amb
instruments històrics!).

Feliu Gasull, gran guitarrista, compositor i
amic, em va agafar de la mà quan ho volia
deixar tot i m’ha escrit i dedicat una obra
preciosa per a flauta, arpa i percussió
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C

om i quan vas descobrir el teu interés per la
música?

Això potser millor li ho pregunteu als meus pares.
Jo tinc un record de la música com quelcom
sempre present, no sols com a banda sonora sinó
com a part important de les nostres vides. Sé que en algun
moment vaig demanar una guitarra, i així vaig començar tocant
la guitarra i cantant. El meu primer professor de música em
va fer provar el violí i el piano, però no em van agradar gaire.
Vaig continuar amb la guitarra i el cant i en algun moment vaig
decidir que volia tocar la flauta. A partir de febrer del 2001,
després d’un any tocant-la, vaig arribar a València i vaig aterrar
directament en la UMLH amb Marian Bellot.
Com ha sigut la teua trajectòria en els estudis de música?
Després d’un parell d’anys a la Unió vaig fer les proves d’accés
al Conservatori José Iturbi i vaig estudiar els meus sis anys
de grau mitjà amb Ramón Cavero, acabant amb el Premi de
Flauta i el de Millor Expedient. Ell em va donar la força per
continuar caminant i em va empentar a seguir els meus somnis
i convertir-me en professional. Amb ell i Marisa Sedano (gran
pianista acompanyant) vaig preparar les proves per l’Escola
Superior de Música de Catalunya. Les vaig passar i allà he

Pots parlar-nos de persones i esdeveniments que
consideres importants?
Òbviament els meus professors de flauta; què seria de mi
sense ells! Juan Carlos López que em va ajudar en els meus
primers passos en l’escola de la Unió i que ha sigut un amic
des de llavors. Miguel Morellá, que entre moltes coses, va
tindre l’amabilitat d’escoltar algunes de les peces pel meu
Projecte Final i em va donar molts bons consells. Roncero, que
em va motivar a desenvolupar un gran món interior. Lorenzo
Coppola, que m’ha fet gaudir de la música com mai. I, sobretot,
Feliu Gasull; gran guitarrista, compositor i amic. Ell em va
agafar de la mà quan ho volia deixar tot, m’ha acompanyat
en cada pas, i per si fóra poc, m’ha escrit i dedicat una obra
preciosa per a flauta, arpa i percussió que vaig estrenar en el
meu Projecte Final.
Quines expectatives i desitjos tens per al futur?
Si alguna cosa no pare mai de fer és somniar. En principi la
meua idea de futur, així en gran, és guanyar-me la vida tocant
en alguna orquestra. De moment, m’agradaria continuar alguns
projectes de música de cambra que he començat a Barcelona
i amb el Teatre Instrumental. El curs que ve me’n vaig a Köln a
fer el master i quan l’acabe, ja vos explicaré més coses.
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LUCIA BISQUERT GUIJARRO, TROMBÓ

Q

uan va començar el teu interés per la música
i el trombó?

Estudiava primària quan uns companys de
classe es van inscriure a classes de música en
l’escola de la UMH. Vaig sentir curiositat i vaig
convèncer ma mare perquè m’apuntara. Allí va tindre el meu
primer contacte amb la música, on vaig triar el trombó i on
sempre m’han donat suport per a continuar amb ell.
Comenta breument la teua trajectòria en els estudis de
música.
Després d’uns l’escola vaig fer les proves al Conservatori
Municipal de Música José Iturbi, de València. Vaig començar
els meus estudis de Grau Mitjà perquè m’agradava tocar en
la banda però mai vaig pensar dedicar-me a la música ni al
trombó. En Grau Mitjà vaig tindre de professor a Carlos Gil i
continuava anant a escola de la UMH a classe de trombó amb
Ángel Tomás. Els cursos van anar passant i, al final del Grau
Mitjà, gràcies al suport de professors abans esmentats i també
a Juan Carlos López i Miguel Morella, em vaig plantejar
continuar estudiant trombó i em vaig presentar al Conservatori
Superior de Música d’Aragó, a Saragossa. Estudis que he acabat
enguany amb els professors Ximo Vicedo i Dani Perpinyà.
Conta’ns la teua experiència d’aquests últims anys.
Aquesta etapa de quatre anys ha sigut la més intensa
musicalment. He tocat en orquestres com la Joven Orquesta
de Soria i l’Orquesta del Conservatorio Superior de Música
de Aragón. He actuat en dos operes, Il trovatore, de Verdi,
i La Boheme, de Puccini, en la sala Mozart de l’Auditori
de Saragossa, amb l’orquestra del conservatori. Va ser una
experiència inoblidable. En els últims anys he participat
en l’Ensemble Contemporània del CSMA i en els tallers de
composició de contemporani. Aquest acostament a la música
contemporània m’ha fet descobrir un món nou dins de la
música, l’Ensemble Contemporània del CSMA està dirigida
per Nacho de Paz, un director asturià de prestigi europeu.
A Saragossa he tingut l’oportunitat de donar classes amb
trombonistes a nivell mundial com Jörgen van Rijen, trombó
solista de l’Orquestra Real del Concertgebouw; Gilles Millière,
professor en el Conservatori Nacional de Música i Dansa de
París, Joseph Alessi, trombó solista de la Filharmònica de Nova
York i professor de Julliard School; Michel Bequet professor
del Conservatori de Lió i Stefan Schulz, trombó davall de la
Filharmònica de Berlín.
Al llarg del camí he fet inenarrables amics i companys, he
conegut trombonistes increïbles i continue mantenint contacte

He participat
en l’Ensemble
Contemporània del
CSMA.
Aquest acostament a la
música contemporània
m’ha fet descobrir un
món nou dins de la
música
amb les escoles de música i amb el meu professor de Grau Mitjà
Carlos Gil, persona a qui li tinc una gran admiració.
Com et planteges el teu futur professional en la música?
Ara comence una altra etapa de la meua vida, tinc molts camins
oberts per davant i molts projectes en ment, però ara per ara
encara no tinc res decidit, però estic ben segura que, faça el que
faça, seguiré en contacte amb la Banda de la UMH.

25

ENTREVISTA

NOTICIES

JULIÁN OLIVER LÓPEZ,
BOMBARDÍ

A Ximo Cardona, li dec la meua
dedicació al bombardí, i Pep Burguera,
em va fer connectar amb la música
des del fons i aconseguir arribar al
públic amb un missatge.

Q

uan vas descobrir el teu interés per la
música?

Vaig créixer a casa escoltant música clàssica
de grans compositors i acompanyant amb el
cobert sobre el plat –com solia fer mon pare- els
pasdobles que sonaven en la ràdio els diumenges a l’hora de
menjar. El meu primer contacte va ser als 8 anys en l’escola de
la UMH, amb Juan Carlos López, el qual va ser i continua sent
un professor i persona molt important per a mi.
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Fes un breu recorregut de la teua trajectòria en els estudis
de música i de la teua elecció del bombardí.
Encara que vaig començar amb la guitarra, prompte em vaig
passar al bombardí en estudis amateurs. Però, als 15 anys vaig
començar el Grau Elemental en el Conservatori de Catarroja,
acabant el Grau Professional amb expectatives de continuar
fent Superior i dedicar-me completament a la música. Quan
vaig ingressar en el Conservatori Superior de Música de
Castelló, vaig tindre l’oportunitat de tindre com a tutors a
dos dels millors tubistes d’ Espanya, Vicent López i Miguel
Moreno. Amb aquest últim he acabat els meus tres últims anys
de carrera, compaginant la meua formació, des de fa dos anys,
amb la prestigiosa “Brass Academy d’Alacant”, on he pogut
gaudir de la càtedra de bombardí impartida per Pep Burguera.
A través de tots els cursets que he fet he compartit idees i rebut
classes de solistes internacionals de bombardí com Soichiro
Hokazono, Steven Mead, Brian Bowman i tubistes com David
Llàcer, Mel Cultberson i Oystein Baadsvik. Vull fer menció
especial al meu professor de Catarroja, Ximo Cardona, al qual
dec la meua dedicació al bombardí, i a Pep Burguera, solista
internacional i gran amic, professor que em va fer perfeccionar
la meua tècnica musical, que em va fer veure les coses des d’un

altre punt de vista, com és connectar amb la música des del
fons i aconseguir arribar al públic amb un missatge.
Podies comentar algunes de les teues activitats com a
músic de banda.
He pogut gaudir compartint música en molts racons d’Espanya.
Vull destacar, en la part més professional, la quantitat de voltes
que he participat en Certamens de Diputació -inolvidables
els anys 2007 i 2011 amb l’UMH-, Certamens Nacionals i
Internacionals amb bandes de tota la Comunitat Valenciana
i de Castilla la Mancha, i l’ingrés com a músic titul·lar en la
Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana des de l’any 2010 fins hui en dia, amb la
qual el proper juliol participaré en el Certamen Internacional
de Kerkrade (Holanda). I, com a músic de carrer i xaranguero
m’agradaria parlar de les falles, en les que, amb el meu “germà”
Tomás Sánchez Montes seguim encara recorrent moltes
xarangues i alegrant la gent amb la nostra forma de veure
la música. I, especialment, el meu contacte amb la banda del
meu poble, Vilafranca dels Cavallers (Toledo), on vaig conéixer
grans músics i millors persones, com a Domingo Picó, Victor
i Emilio Álvarez de Lara, també xaranguers de naixement,
amb els que només fa falta una mirada per a saber quina cançó
segueix.
Com et planteges el teu futur com a músic?
La meua meta continua sent la de millorar dia a dia, poder viure
de la millor professió que puc imaginar-me, gaudir ensenyant
i interpretant música allà on estiga i poder crear emocions en
les persones que tinc davant, perquè no concep una altra forma
millor d’expressar-me que a través de les notes que ixen de la
meua campana.
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PICCOLO DIVERTIMENTO

34 per Joan i Àngels
JUGANT AMB LES FIGURES MUSICALS
Cal omplir les definicions i ordenant les lletres
que estan a la zona d’ombra descobrireu un
instrument molt redó:
1. La meitat d’una redona
2. La quarta part d’una negra
3. El doble d’una negra
4. Quatre voltes una negra
5. El doble d’una semicorxera

SABIES QUÈ?...

JEROGLÍFIC. Quin instrument toques?

Joseph Haydn, compositor
austríac
(1732-1809),
ha
estat considerat “El Pare de la
Simfonia” pel gran nombre de
peces que va compondre. Ara
comprendreu perquè.
En realitat Haydn no va compondre obres extremadament
llargues, però va idear un mètode per fer minuets de 16
compassos en compàs de 3/4, segons els daus. Així, podria
obtenir l’obra més llarga del món amb 990.000.369.969.152
combinacions. Això ens portaria a més de 900.000 anys sense
repetició de melodia per escoltar. I és que la música té molt
d’art i també pot tindre métode científic, no?
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COMPLETA AQUESTES SUMES TAN MUSICALS
QUI L’ENCERTA L’ENDEVINA! Sabries dir qui sóc?
Si el piano té dents jo tinc costelles,
i als dos ens percutixen
per traure notes d’elles.
El músic del piano toca assentat
però el meu intèrpret ho fa plantat.

Una pista: Els dos tenim pedals i, si ell té cordes, jo tinc metall.
Sol·lucions al Piccolo Divertimento 33. Super-sudoku musical! Per línies: SOL-FA-RE-MI-DO-SI-LA ; MI-DO-LA-SI-RE-FA-SOL ; SI-LA-DO-FA-MI-SOL-RE ; LA-REMI-SOL-FA-DO-SI ; FA-SI-SOL-RE-LA-MI-DO ; RE-SOL-FA-DO-SI-LA-MI ; DO-MI-SI-LA-SOL-RE-FA. Jeroglífic: Georg Philliph Telemann. Cada ovella amb sa parella:
Són diferents del primer ramat el darrer be i dels altres el del mig.

TEMPS ERA TEMPS
per Paco Perales

E

ncara que a esta secció de Notícies Musicals solem portar fotos més antigues, la d’este número és de desembre de 2005. Es
va prendre en un dels actes commemoratius del 25 aniversari de la Unió. Al llarg dels ja quasi 33 anys de vida de la nostra
societat moltes persones desinteressadament han estat treballant -i seguixen fent-ho- en la directiva, en l’escola de música, en
comissions de treball, com a col·laboradors habituals, etc. En la fotografia apareixen els cinc presidents que ha tingut fins a hui la Unió,
que han anat coordinant a estes dones i hòmens, i que han sigut la seua cara visible.

1. Vicent Marco Peñarrocha (febrer 1981 a juny 1983).
2. Joan Quiles Izquierdo (juny 1983 a maig 1985).
3. Manuel Teruel Rocatí (maig 1985 a juny 1987).
4. Francisco Javier Perales Aparicio (juny 1987 a juny 1997).
5. Miguel Hernández Ferrer (des de juny 1997).

