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UN ESTIU PLE DE MÚSICA

LA UNIÓ MUSICAL AL COMPLET
ALS FESTIVALS DE FESTES POPULARS 

SETZE ANYS D‘A POQUETA NIT’: 
Nova programació i imatge
ALUMNES que promocionen 
i MÚSICS que creixen professionalment 
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L’ORATGE SOCIAL. ESTIU-HIVERN
per Josep Francesc Blai Duart

D
iuen que ja no hi haurà tardors ni primaveres, que 
anirem de l’estiu a l’hivern, del fred al calor, així, abocats 
sense filtres ni coladors. Serà de veres? També l’oratge 
jugarà a blaus i rojos? Tot serà “halloween” o “San 
Valentín” i si molt m’apures “San Isidro labrador”? També 

l’oratge ens deixarà? Ja no tindrem les quatre estacions (la pizza 
haurà de canviar de nom!), ni gaudirem de la caiguda lenta de les 
fulles en la tardor humida de passejos entranyables i boirosos besos 
desdibuixats i mans entrellaçades, ni de l’esclat cadenciós de roselles 
i margarides, esparses primer, tumultuosa després, en allau finalment 
que la primavera ens regala(-va)?! (No trobe el signe ortogràfic, el 
senyal de puntuació que ens indique amb quina entonació s’ha de 
llegir el paràgraf anterior. Deficiències del llenguatge? No, maldestre jo, 
en això de l’escriptura. Així que com si fora una nota a peu de pàgina: 
Nota de l’autor: llegiu-ho com a pregunta ingènua, com a asseveració 
dubtosa, com a sentència dictada per jutge incrèdul... No sé. Feu-ho 
com vulgueu).

Segur que no es refereixen a aquest tipus de realitat quan els teòlegs 
parlen dels “signes dels temps”. Però aquests oratges s’han convertit 
per a mi en signes, o s’han contaminat de la dura realitat que han 
d’”oratjar”(=acompanyar). Dualisme pur i dur. Bipartidisme galopant. 
Realitat social dicotòmica. Fractura social exasperant. Cada vegada els 
rics més rics i els pobres més pobres. La societat dels dos terços. Nou 
esclavisme laboral... Ja està ací l’hivern!!!

Però... Mentre faig quilòmetres amunt i avall amb el “bus blai” 
muixeranguer escolte, una i altra vegada, el CD amb els versets de les 
cançons d’Antonia Font (vos recomane aquest grup illenc). Primer quan 
diu mig amagat com qui no vol: “les coses no són fàcils per ningú...”, 
i he d’esperar ansiós que arribe, en altra cançó ja, el contrapunt: “un 
àngel desplega ses ales...” I veig la claror, i puge el volum del CD i cride 
a tota veu, content, segur, com si d’una revelació es tractara, hi ha 
futur, encara!!!

Valencià, llegua de futur, és el manifest que trobareu en aquests papers 
que teniu a les mans, Notícies Musicals 48. Revista que ve de l’estiu, 
està feta en la tardor i la llegireu a l’hivern. I tot el que diu és VIDA. 

Després d’un campament musical estiuenc de molt bons resultats 
i d’un grapat de dies de descans, la Unió renaix. L’Escola de Música 
obri amb alumnat que progressa i promociona. L’A Poqueta Nit (APN) 
recobre la força i el vigor originals (el festeig amb la Rambleta, que mai 
acabarà amb maridatge, ens havia deixat la núvia descurada). A les 
pàgines centrals totes les seccions musicals de la Unió ens fan crònica 
dels seus concerts de Festes Populars.

Obrint les pàgines que parlen del barri, trobem una bella i original 
crònica de les Festes Populars 2013. La màgia de les Festes Populars. 
El miracle de Sant Marcel·lí. I sense eixir-se’n del riu, la crònica de la Vª 
Trobada de Torres Humanes. El racó literari arreplega dos aportacions 

poètiques. Per una part tanquem el cicle dels vents, per altra recollim 
uns versets fets ad hoc per a la boda de Ximo i Maria (em perdonareu 
aquesta debilitat familiar). I acabem amb dues pàgines perdurables: el 
Piccolo, per a menuts i grans, sempre tan ben treballat; i “la foto”, per 
gaudir amb la memòria.

Gràcies a tots els col·laboradors que han fet possible aquest número 48 
de NM. Compreu loteria, mengeu torrons, aneu als concerts de la Unió, 
gaudiu-ne i que tingueu un Bon Nadal i un Feliç Any Nou 2014.
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SETZE ANYS D‘A POQUETA NIT’
per Josep Lluís Rodrigo

A POQUETA NIT

F
a ara uns setze anys, quan la Unió va haver 
d’inventar-se de nou i evolucionar, ja es va 
començar a parlar de la compra d’un local. 
Persones entranyables en la vida de la Unió com 
Pau López o Germán López van somiar, juntament 

amb molts de nosaltres, amb la possessió d’un local propi, on 
poder ajuntar-nos i on dur a terme les nostres activitats sense 
dependre de ningú. 

Ells van aportar a la Junta de la Unió sengles estudis escrits 
sobre aquest tema. Al propi Juan Carlos López Luján vaig 
sentir comentar la possibilitat de convidar a músics que 
tocaren en el local per a gaudi del públic de la societat.

 Tots aqueixos somnis van derivar en un projecte que, per 
suggeriment de Carlos Moukarzel a Ximo Estal va començar 
a celebrar-se pel curs 2005-06, vinculat en les seues primeres 
edicions a la flauta, acompanyada d’altres instruments.

Es va denominar “A poqueta nit” del que van sorgir 
ramificacions com “A poqueta veu” (contes, llegendes i 
narracions), “A poqueta llum” pel·lícules, curts i visionats en 
general i el genèric i fonamental de música en directe. 

Conferències, presentacions de llibres, concursos de fotografia, 
etc. han omplert les vesprades i les nits de divendres. Caldria 
consultar l’hemeroteca de Notícies Musicals per a rescatar la 
quantitat d’actes que han passat per aquesta autentica perla 
de la Unió, i amb ella, la certesa que em falta, en escriure tot 
açò de memòria. 

Amb seguidors “acèrrims” i amb absents gloriosos (que podria 
ser no tinguen encara la condició de socis/es i no obstant 
açò siguen músics i no els arribe la informació directament) 
A Poqueta Nit brinda la possibilitat de gaudir de la música, 
d’aprendre gaudint de projectes, xarrades, activitats i de 
relacionar-se amb la resta d’assistents, en el sopar posterior 
d’entrepà, per als qui volen quedar-se després a la tertúlia 
informal o a la conversa amb el veí/na de taula. 

Diverses són les persones que han coordinat A poqueta nit des 
del seu inici i les activitats, totes amb un nivell de qualitat i 
humanitat ben alt. Des dels nomenats Carlos i Ximo, Miguel 
Hernández, Salva Benlloch i jo mateix en algun aspecte 

(segur que m’oblide d’algú), la Junta de la Unió ha aprovat i 
assentat, el programa suggerit, a cada moment. 

En l’última assemblea es va oferir el soci Carlos Moukarzel 
per a coordinar-la i des de llavors té el “placet” per a fer-ho. 

A Poqueta Nit es reinventa, també, de nou, sent la mateixa, 
amb un responsable concret. 

Gracia Suñer (Graciagrafica) ha dissenyat un logo per a 
distingir-la i APN comença un nou exercici com a posada de 
llarg, amb més difusió, en tots els mitjans de comunicació als 
quals podem accedir per a expandir la informació. 

Molta sort a A Poqueta Nit, al seu dinamitzador i llarga i 
reeixida singladura amb la cultura com a bandera. 

EL BUTLLETÍ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA 
DE SANT MARCEL·LI

IV ÈPOCA
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‘GOLPE DE EFECTO’ I ‘SIN PERDÓN’
per Carles Hernández Coscollà

27 de Setembre 2013

En la primera de les A Poqueta Nit de 
la temporada tenim dos grups de la 
família, bé per la seua vinculació al 
nostre barri, per ser socis de la Unió o 
per les dues coses alhora; de fet, en un 
d’ells toca el nostre president, no us dic 
més. Es tracta de GOLPE DE EFECTO i SIN 
PERDÓN. Ens informa de l’esdeveniment 
el nostre corresponsal, enviat especial, 
que casualment va estar allí des del 
principi, Carles Hernández Coscollá, que 
ens proporciona complida informació 
de l’actuació. (J.Lluis Rodrigo)

E
l grup GOLPE DE EFECTO 
va iniciar la nit de divendres 
en la Rambleta amb moltes 
coses a comentar. 

Aquest grup nascut de la 
nostra banda ha tingut una evolució 
fantàstica. Va començar no fa molt 
a trepitjar els escenaris i ara mateix, 
gràcies a un bon treball professional i 
molts d’assajos, de partitures, de midis, 
d’enregistraments, de treball a la banda 
també, de promocions..., hui es troba en 
un moment esplèndid, d’una molt bona 
qualitat. Aquest treball, no solament 
els ha fet créixer com a músics, tant 
individual com col·lectivament, sinó 
que els ha reforçat l’amistat per la qual 
un dia van decidir formar Unholy Funk 
(antic nom de Golpe de Efecto). Delia, 
la cantant, és de Madrid, però ha sabut 
integrar-se dins d’un grup d’amics 
del nostre barri. Aqueix bon moment 
els fa tenir un repertori millorant els 
seus temes de sempre com Adam go 

o Vanidoso i reforçar el seu concert 
amb versions que fan amb molta cura, 
com per exemple I will Survive o Ghost 
Busters que el públic no dubta en 
cantar. 

Però la Rambleta és un lloc que encara 
ens resulta molt gelat i ens costa molt 
arrancar un bon concert, per açò va 
estar el públic al principi parat, assegut. 

Tots van reconèixer que la culpa d’açò 
no la tenia el grup, sinó el lloc, un lloc 
més favorable per a un Dj postmodern 
amb videoprojeccions i ulleres de pasta 
que per a un grup de casa que toca per 
a la seua gent, els seus veïns i amics. 

Parlem d’amics? Qui millor per a 
continuar que un grup clàssic, mític, 
fabulós..., els grans SIN PERDÓN. Allò 
va ser una bojeria. De tocar temes de 
Hard Rock, Metallica, Iron Mayden, 
Bon Jovi..., a tocar també cançons de 
pop llatí o Carlos Santana. Va ser molt 
gran veure el moment que Miguelón 

Sobre aquestes línies “Sin perdón” posaren al públic en peu amb les seues interpretacions.
A la dreta “Golpe de efecto” que amb les seues versions aconseguiren que tothom les cantara.
Fotos: Josep Daniel Climent
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EL ‘TIMBRASS QUINTET’ 
ENS IL·LUSTRA I ALEGRA
per Carlos Moukarzel

A POQUETA NIT

U
n altre A poqueta nit , 
per compartir i gaudir, 
va ser el del 25 d’octubre 
al nostre local del carrer 
Músic Cabanilles a Sant 

Marcel·lí . En aquella oportunitat, el 
Timbrass Quintet integrat per: Miquel 
Àngel Arce (tuba), Francesc Castelló 
(trombó), Miquel Madrigal (trompa), 
José Barreiro (trompeta) i Javier 
Pérez Zorío (trompeta i “xerrada”), 
ens va regalar una sessió musical 
magnífica, tant pel que van tocar, com 
pel que ens van explicar.

La sessió va començar amb breus i 
diferents actuacions de les diferents 
seccions que componen el quintet i, 
previ a cada actuació, amb l’explicació 
plana, interessant i simpàtica de Javi 
Zorío sobre les característiques, el 
paper, el timbre i la importància de 
cada instrument.

Així per exemple vam començar 
escoltant un duetto de Doménico 

Gatti, amb instruments de la “secció 
aguda“ (trompeta i trompa) i després 
un altre original per a la “secció greu” 
(trombó i tuba). Després una peça 
-amb “timbres enfrontats”- per a 
trombó i trompeta . A continuació els 
trios i, de plat de fons, el Quintet.

Les obres van ser variades, breus, 
properes i van correspondre a 
diferents èpoques i estils i autors.

Considerem digne de destacar que la 
primera peça que va tocar el quintet, 
“Swing for brass“ i que ens va agradar 
molt, és una obra exclusiva del grup, 
nascuda i composta -com altres 
que interpreten- per un dels seus 
integrants: el trompeta José Barreiro.

Van acabar el concert amb una 
transcripció de l’Al·leluia de Mozart i 
amb una frase que es repeteixen una 
i altra vegada... segons ens van dir: 
“¡¡¡Posa un Mozart en la teua vida!!!“

Hernández a la percussió llatina va 
convidar a Sergi Aparisi a pujar a tocar 
i els dos transmetien un bon rotllo 
meravellós. 

Si Leganes ha fet un carrer als ACDC 
ací que ningú dubte que algun dia 
un carrer del barri portarà escrit molt 
gran SIN PERDÓN Cayuela, Javi, 
Miguelón... El domini de l’escenari 
després de tants anys no es va notar 
per cap argument analític, es va notar 
perquè la gent va ballar, va cantar 
i vibrar fins que no va poder més. 
Ambient impressionant. A més la 
Rambleta te l’avantatge que quan no 
pots més i necessites eixir a prendre 
l’aire tens una terrassa magnífica des 
de la qual pots continuar xarrant i 
bevent sense perdre el fil de la música i 
el bon ambient que van generar aquests 
dos grans grups: GOLPE DE EFECTO i 
SIN PERDÓN. Llarga vida al Rock. 

Timbrass Quintet rebent els aplaudiments del públic 
Fotos: Tomás Sánchez
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D
esprés de la nit de rock a la Rambleta amb “Golpe 
de efecto” i “Sin Perdón“ del 27 de setembre, la 
programació per a 2013/2014 de l’A poqueta Nit 
és va traslladar al nostre local social en Músic 
Cabanilles.

El divendres 18 d’ octubre, més d’una cinquantena de 
persones, entre elles “gent nova” i diversos xics i xiques, 
vam aprendre i vam gaudir d’una interessant i entretinguda 
activitat en “tres actes” titulada: “AMB ELS PEUS A TERRA I LA 
MIRADA a LA LLUNA“ a càrrec d’Ángel Flores, membre i ex 
president de l’Associació Valenciana d’Astronomia, ex director 
del Centre Astronòmic Alt Túria i col·laborador habitual del 
Museu de les Ciències de València, entre d’altres activitats 
relacionades.

El primer, va consistir en una xerrada titulada “Curiositats 
de la Lluna“, molt aclaridora, amena i participativa. A 
continuació, des de les 22:15 fins a les 23 hores o més, 
prop d’unes 40 persones, després d’acomodar el local, vam 
compartir un agradable sopar d’ entrepà, amb el corresponent 
acompanyament de begudes, dolços i cafè. I, per acabar, ens 
encaminàrem, al pati del Col·legi Ramiro Jover, on Ángel 
Flores i els seus dos col·laboradors: Juan Luis Gómez i 
Eduardo Moreno, ens van explicar i mostrar interessants 
aspectes i curiositats de la lluna i dels tres telescopis amb què 
ens acostàrem a la lluna, en una nit molt agradable per la 
temperatura, la visió i la convivència. Havent acabat, a la una 
de la matinada ens vam acomiadar en el lloc de l’observació i 
ens vam donar la bona nit satisfets i contents amb el viscut.

AMB ELS PEUS EN LA TERRA I 
LA MIRADA EN LA LLUNA
per Carlos Moukarzel

A POQUETA NIT

Ángel Flores donant explicacions de les qüestions que molts ens 
preguntem de la lluna. Una vetllada agradable, interessant i pràctica.
Fotos: Conxa Bermell
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ESCOLA

UN FUM DE GENT
per Ximo Estal Herrero

C
om ja va sent habitual, a finals del mes de Juliol, 
quan la calor apreta i, fins i tot, els més valents 
busquen l’ombra o la pau d’una bona brisa 
llevantina, l’Escola d’educands de la Unió Musical 
l’Horta proposava una activitat fresca i refrescant: 

el Campament d’estiu.

Fresca perquè, tot i que aquesta és ja la seua quarta edició, 
sempre trobem sorpreses i activitats noves que fan més 
atractiva aquesta setmana i refrescant perquè, qui diu que 
no a un bon bany en la piscina després d’una intensa jornada 
d’estudi i aprenentatge musical?

Doncs bé, la cosa ja pintava bonica abans de començar. El 
nombre d’alumnes respecte a l’any anterior havia augmentat, 
el que ens assegurava bona cosa de treball i diversió. A 
més a més, el lloc (la Llometa de Llavata, a Llíria) estava 
perfectament equipada perquè les classes funcionaren amb 
total normalitat.

Dilluns de matí carregàvem camió i cotxes amb el material 
necessari i l’autobús amb la matèria prima més important: 
els nostres músics i músiques. Després d’una breu recepció 
i distribució per les habitacions cadascun dels professors 
acompanyà els seus alumnes fins a la que seria la seua aula al 
llarg dels dies que allí estaríem.

La setmana transcorregué ràpida, vertiginosa entre classes, 
banys, menjars i assajos de Banda. Sort que a la nit arribava 

el merescut descans amb una bona sessió de relaxing cup 
of...vull dir, de xerrada amb els amics i de sofà relaxant al 
nostre “Ajuntament”. Per a acabar de rematar la faena, la 
nit de divendres poguérem gaudir d’una magnífica Festa 
de disfresses, on un treballat equip de futbol americà 
acompanyat de les seues particulars cheerleaders ens féu riure 
de valent.

Com a cloenda d’aquestes jornades, el dissabte era el moment 
de rebre als pares, presentar-los els nous amics dels qui tant 
havien sentit parlar per telèfon, contar-los les anècdotes més 
divertides i, com no, delitar-los amb una xicoteta mostra del 
que havíem preparat amb l’instrument.

L’Audició, d’un gran nivell, ens deixà des de música amb 
botelles fins a uns percussionistes amb molta fam i, per 
finalitzar, la divertida música de les pel·lícules de Chaplin 
interpretada per l’Enorme Banda Simfònica del campament.

Total que, llevat dels mosquits que fregiren a picades a més 
d’un, passàrem un final de juliol inoblidable i irrepetible fent el 
que més ens agrada: música.

L’any que ve més (i s’esforçarem perquè siga, si pot ser, millor). 
Sereu capaços de deixar escapar aquesta gran setmana? No 
ho dubteu... segur que serem un fum de gent!



NOTICIES    MUSICALS.48

8

NOTICIES    MUSICALS.48

QUINZE ALUMNES DE LA UNIÓ ALS CONSERVATORIS DE MÚSICA 
per Juan Carlos López Luján

E
l dissabte 26 d’octubre es va celebrar a Algemesí la 
45 Assemblea de la Federació de Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana. Entre altres punts es 
va realitzar una anàlisi sobre el futur de les escoles 
de música. Els experts van assenyalar la necessitat 

d’adaptar els centres a les demandes de la societat garantint 
la seua sostenibilitat econòmica. En aquesta Assemblea es van 
donar a conèixer algunes dades que assenyalen la dificultat 
que existeix a l’hora de compaginar els estudis als col·legis i 
instituts amb les ensenyances professionals als conservatoris. 
Però en clau positiva cal ressaltar el paper de l’ensenyança 
musical en la lluita contra el fracàs escolar, les escoles 
de música constitueixen una ferramenta important per a 
contrarestar aquest fenomen.

El passat mes de juliol es va aprovar el DECRET 91/2013, de 5 
de juliol, del Consell, pel qual és regulen les escoles de música 
de la Comunitat Valenciana. La regulació tracta de “posar en 
valor estes escoles de música d’acord amb la tradició i història 

educativa musical valenciana i d’acord amb l’evolució de la 
realitat social, constituint un model valencià propi i singular”. 
Amb este decret les escoles tindran “autonomia pedagògica 
i organitzativa”. El decret, estructurat en 19 articles, té per 
objectiu “regular, impulsar i propiciar l’excel·lència en les 
escoles de música, que oferiran l’oportunitat d’una formació 
musical a tots els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat”.

“Les escoles de música seran centres formatius, la finalitat 
de les quals és oferir una formació pràctica en música, no 
queda exclòs l’objectiu de despertar l’interés professional i 
proporcionar una formació més profunda a aquells alumnes 
que, per la seua capacitat i interés tinguen condicions i 
voluntat d’accedir a estudis reglats”.

En aquestes últimes paraules que figuren en el preàmbul del 
decret ens volem quedar ja que és una gran satisfacció poder 
comunicar-vos que un any més un nombrós grup d’alumnes 
de la nostra escola, a pesar de la gran dificultat existent per 
a aconseguir una plaça que els permeta continuar estudiant 
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ESCOLA

QUINZE ALUMNES DE LA UNIÓ ALS CONSERVATORIS DE MÚSICA 
per Juan Carlos López Luján

en els conservatoris, han aconseguit accedir oficialment a les 
Ensenyances Professionals.

Noemí Bravo Novella i Laura Gandía Gutiérrez, han 
començat al Conservatori Municipal José Iturbi, en 
l’especialitat de saxòfon. En aquest mateix conservatori han 
començat també els seus estudis professionals, Manuel 
Sánchez Sanz i Mar Banyuls Baggetto amb l’Oboè, i amb la 
trompeta Hugo Fernández Miquel. 

Al Conservatori Professional de Música de València, (Velluters) 
han obtingut la plaça, Natalia Moreno Maestre amb el 
violí, Guillem Jover Ruiz amb la flauta travessera i Andrea 
Hernández Cuadros amb el fagot. 

Marcos Gómez García, Mireia González Andrés i María 
García Contell comencen els seus estudis professionals de 
clarinet al Conservatori de Torrent. 

I per a completar el grup David León Fuentes amb la 
percussió i Rubén Marqués Buitrago amb el contrabaix, 

continuaran els seus estudis musicals en els Conservatoris de 
Catarroja i Carcaixent respectivament.

També és un gran motiu d’alegria comunicar als nostres 
socis i seguidors que, una vegada finalitzats els seus estudis 
professionals al conservatori Municipal José Iturbi, els 
alumnes Miguel González Martí amb el clarinet i Andreu 
Yébenes Hidalgo amb la trompeta, han superat les difícils 
proves d’accés als conservatoris superiors de Albacete i 
Castelló respectivament, en els quals ja estan cursant les seues 
ensenyances superiors. Vertaderament és admirable i digne de 
tot elogi l’esforç que realitzen les nostres xiques i xics per a 
intentar finalitzar la seua carrera. Com heu seguit en anteriors 
revistes, els alumnes de la Unió Musical L´Horta s’han hagut 
de distribuir pels conservatoris superiors de Barcelona, 
Castelló, Aragó, Albacete, València, etc, per a poder finalitzar 
els seus estudis. Enhorabona per l’esforç i molt ànim per a 
Miguel i Andreu.
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E
l Concert–Festival de Bandes de Música, va tindre 
lloc el diumenge 22 de setembre de 2013, dins del 
cicle de concerts de Festes Populars organitzades 
per l’AAVV de Sant Marcel·lí. Aquest és el segon 
any que el nombrós públic pogué gaudir del 

concert de festes a l’auditori del Centre Cultural Rambleta. El 
concert constava de dues parts, amb l’actuació, en la primera, 
de la banda convidada, que enguany era la Sociedad Musical 
d’Almansa, i en la segona, de la banda amfitriona, la banda de 
la UMH.

Fem un recorregut sintètic per l’historial de la banda 
d’Almansa que ens permeta conéixer un poc la seua trajectòria 
i el seu moment actual. Els seus primers indicis daten de 
1858, però serà en 1929 quan es constituirà la Sociedad 
“Unión Musical”, amb la finalitat de mantindré i protegir la 
Banda de Música. D’aleshores ençà la banda ha obtingut 
nombrosos premis, ha actuat en nombroses poblacions i 
ciutats espanyoles i, a més a més, els darrers anys ha viatjat 
fora de la península actuant a Avignon, Disneyland París 
(França) i a Viena (Àustria). En l’actualitat, compta amb 120 
places, disposa d’una Escola de Música de 300 alumnes, que 
inclou la Banda Juvenil amb 90 places i l’Escola Coral amb 
mes de 80 xiquets i xiquetes. Amb una història tan dilatada, 
són nombrosos els directors que han passat per ella, alguns 
de renom especial: José Piqueras, Ernesto Marquina, 

Joaquín Mira, etc. Actualment, des de setembre de 2009, 
està dirigida per Vicent Pelechano Barberà, d’Alcasser. 
Pelechano és professor del Conservatori Superior de Música 
Joaquin Rodrigo de València, en l’especialitat de saxofon. 
Ha col·laborat en nombrosos concerts pel territori valencià, 
espanyol i europeu, ha format part de distintes agrupacions 
musicals i és membre fundador del Grup de Cambra Bon 
Sabor (BSB)

A la primera part del concert, la Banda Sociedad Musical 
d’Almansa va interpretar, de manera magnífica, un repertori 
molt atractiu: Cielo andaluz de Pascual Marquina, El tambor 
de granaderos de Ruperto Chapí, i  Praise Jerusalem! de 
Alfred Reed. El públic gaudí de les dues primeres peces, 
conegudes i apreciades per tots. Pel que fa a la interpretació 
de l’última peça, Praise Jerusalem!, del prolífic i extraordinari 
compositor neoyorquí Alfred Reed, s’ha de dir que van 
aconseguir emocionar profundament el públic, per l’energia i 
la força amb la que aconseguí transmetre tot el dramatisme 
que l’obra conté. Ho demostrà, el públic, la seua emoció, 
aplaudint amb entusiasme i llargament l’art dels músics. 
Fa anys, en una entrevista li preguntaren a Alfred Reed 
si era optimista sobre el futur de la música. Contestà que 
absolutament, perquè sentia que la música és una de les 
nostres més profundes necessitats psicològiques. De no ser 
així, com podria ell justificar l’immensa quantitat de temps i 

FESTIVAL DE BANDES EN FESTES POPULARS: 
ENS VISITA LA ‘SOCIEDAD MUSICAL’ D’ALMANSA 
per Maria Montes
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esforç que havia dedicat a transcriure nota per nota els sons 
que ell escoltava en la seua ment i el seu cor? Per la part que 
ens toca als que gaudim de la música més fàcilment, escoltant 
la que fan els que la composen i la interpreten, solament 
podem donar-los les gràcies –això sí, des del més profund del 
nostre cor.

A la segona part, el programa de la Banda de la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí, dirigida per Miguel Morellá Asins, 
constava de les següents obres: Overtura 1707, de Sergio 
Aparisi Pechuán, Dance Movements, de Philip Sparke, i El 
camino real, d’Alfred Reed. La primera peça, Overtura 1707, 
és una composició del music de la UHM, Sergio Aparisi, 
que fou alumne del Grau Elemental a l’Escola de Música de 
la UMH i actualment cursa el 5é curs d’estudis superiors 
en l’especialitat de percussió. En aquesta peça, el jove 
compositor recrea la Batalla d’Almansa, introduint el públic 
en el tema amb una impressionant entrada de trompetes que 
aconsegueix que visualitze la dramàtica escena. L’entrega del 
públic i els seus aplaudiments va ser la manera de tots de 
donar-li l’enhorabona per la seua obra. Els dos moviments 
de la següent peça, Dance Movements, de Philip Sparke, van 
ser també magníficament interpretats pels musics. A l’última 
peça del seu programa, la banda de la UHM va demostrar 
una vegada més del seu domini interpretatiu, superant les 
dificultats de la coneguda composició del grandíssim Alfred 

Reed, El camino real -(Fantasía Latina)-, en la que el music 
s’inspirà en músiques espanyoles, com la jota o el fandango. 
Una vegada més, una delícia de concert. Ja estem tots 
esperant el de Nadal.

FESTIVAL DE BANDES EN FESTES POPULARS: 
ENS VISITA LA ‘SOCIEDAD MUSICAL’ D’ALMANSA 
per Maria Montes

BANDA

A la esquerra podem vore el nostre president, Miguel Hernández 
i el president de la Sociedad Musical d’Almansa. Al costat els 
dos directors de les bandes, Vicent Pelechano i Miquel Morellà, 
respectivament.
Foto: Tomás Sánchez



NOTICIES    MUSICALS.48

12

NOTICIES    MUSICALS.48BANDA JUVENIL

E 
n el marc de les Festes 
Populars, la Banda Juvenil 
de la Unió Musical l’Horta 
realitzava el seu tradicional 
Festival de Bandes, aquesta 

vegada amb la companyia de la banda 
juvenil de la Societat Instructiva 
de l’Obrer Agrícola i Musical de 
Benimàmet, que ens tornava la visita 
del concert que vam celebrar en la seua 
seu el passat 20 de juliol. Una banda 
juvenil de recent creació amb poc més 
d’un any, que ens va deixar una gran 
qualitat en les seues interpretacions, 
amb el pasdoble Santiago Lope de B. 
Martínez, La llista de Schindler de J. 
Williams, Braveheart de J. Horner 
i Lluna Mediterrània del compositor 
d’Enguera Teo Aparicio, tot això davall 
la batuta del seu director D. Alfredo 
Soler Jiménez.

La nostra Banda Juvenil tancava aquest 
acte de les festes amb la interpretació 
de tres obres de gran nivell, Rikudim 
de J. Van der Roost, una selecció 
d’Indiana Jones de J. Williams i La 
Llegenda del Maracaibo de J. Alberto 
Pina, amb la direcció de D. Juan Carlos 
López.

Un any més vam poder gaudir d’una 
gran vesprada de música a l’amfiteatre 
situat en la plaça Oscar Romero, gràcies 
a l’esforç dels jóvens músics de les dos 
societats musicals que, a pesar de la 
data tan pròxima a les vacances d’estiu, 
van treballar amb gran il·lusió per a 
preparar aquest festival de bandes 
juvenils que esperem puga celebrar-se 
durant molts anys.

H
em encetat un nou curs, 
un exercici ple de reptes 
en el qual pretenem 
consolidar un nou estil, 
una nova forma de cantar 

i d’interpretar el nostre repertori. 
Però no podem començar la present 
crònica, sense fer menció del darrer 
acte del curs anterior, just abans a les 
vacances d’estiu. La cita va ser el 6 de 
juliol de 2013 a Beneixama. Convidats 
per la Societat Coral Beneixama 
participàrem, juntament amb la 
Coral Ibense d’Ibi, a la “Nit de Boleros 
2013”  al Claustre de la fundació Elena 
Santonja. Cada coral va interpretar dues 
havaneres, dos boleros i dues obres 
polifòniques. Va estar una nit fantàstica 
de cants, molts somriures i com 
sempre, acompanyat de bons aliments, 
preparats amb molt bon fer per la coral 
amfitriona. Fins i tot el viatge va estar 
d’allò més divertit! Si voleu veure com 
va sonar la nostra Coral podeu fer-ho 
a la següent adreça de la xarxa: http://
societatcoralbeneixama.blogspot.com.
es/p/concerts-i-actuacions.html

En aquests moments ja estem 
preparant les nadalenques, després 
d’un començament vertiginós on, en 
temps rècord, hem preparat el Festival 
de Corals, dintre la programació de les 
Festes Populars 2013 i hem participat 
al Festival Coral de les Festes Majors 
de Carcaixent. En ambdós festivals, 
hem tingut la sort de coincidir amb una 
coral amiga: la coral Nabucco del Barri 
del Crist de València.

El festival de Festes Populars 
del nostre barri va ser el dia 29 de 
setembre, al Centre Cultural Rambleta. 
Presentat per la nostra benvolguda 
companya Encarna Ojeda i amb 

QUAN CREUS QUE TOT S’ACABA, TORNA A COMENÇAR
per Àngels Rodas i Joan Quiles

FESTIVAL 
DE BANDES JUVENILS
per Juan Carlos López 

El nombrós públic assitent va gaudir  de les obres interpretades per les dues bandes juvenils.
Baix, els dos directors satisfets de les actuacions dels seus músics.
Fotos: Tomás Sánchez i Sergi Murgui
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l’assistència d’un públic molt agraït 
i participatiu, acollí l’actuació del 
cor Nabucco, sota la direcció de 
Michel Cervantes Vila, interpretant 
un repertori molt variat, anant des 
de la cançó popular valenciana als 
cants africans, passant per espirituals i 
música sacra.

La Coral L’Horta apostàrem esta 
vegada per les obres en anglés, i tenint 
en compte que per a les actuacions 
estem abandonant les partitures, cal 
dir que açò de l’idioma va suposar un 
grau més de dificultat en la preparació 
final. Apostàrem per realitzar un 
espectacle variat amb presència de 
diversos solistes, estudiats moviments 
de coreografia amb ventalls i fins i tot, 
l’actuació estel·lar del nostre director 
Alejo Pérez, que va anar de cacera a 
una selva prou desbaratada per tal de 

no despertar cap lleó. El cant comú 
va estar la cançó popular “Maitia nun 
zirá”.  A continuació, la UM l’Horta 
oferí a tots els  artistes participants una 
més que bona i agradable “picaeta” a 
la seua seu. Ni que dir que l’harmonia 
va destacar en l’ambient, i cal fer de 
tot cor l’agraïment a les persones de la 
Junta que varen fer possible el gaudir 
d’aquesta celebració.

Una setmana després, dissabte 5 
d’octubre, actuàrem a l’Església Pares 
Franciscans de Carcaixent. Convidats 
per l’agrupació Coral de Carcaixent,  
coincidint amb la participació del 
cor Nabucco del Barri del Crist de 
València. Les tres corals posàrem tota 
la força i les ganes per afalagar el 
públic assistent, que de segur gaudiren 
del ben fer de les formacions. L’acte 
culminà amb dos cants comuns: “Soli 

deo gloria” de Paul Kickstat i “Te 
quiero” de M. Benedetti i A. Favero, 
dirigits amb molta passió pel director 
de l’Agrupació Coral de Carcaixent En 
Josep Antoni Martínez i Lema.

Va estar un honor cantar amb aquestes 
corals estupendes, així com després 
prendre part del sopar ofert per la coral 
de Carcaixent. La veritat és que no es 
pot explicar en paraules el bon ambient 
i la germanor que hem respirat i viscut 
en aquests actes descrits des d’aquestes 
pàgines. I encara que també hem passat 
moments durs preparant amb temps 
just estes actuacions, hem constatat 
que una cosa està molt clara... la il·lusió 
i la bona intenció, signe d’identitat que 
ens caracteritza, fa del resultat la millor 
recompensa a cada actuació.

Seguim treballant. Fins Nadal!!!!!!

QUAN CREUS QUE TOT S’ACABA, TORNA A COMENÇAR
per Àngels Rodas i Joan Quiles

Cant conjunt amb les dues corals
Fotos: Tomás Sánchez
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FESTIVAL D’ORQUESTRES DE CAMBRA
per Víctor López

E
l passat 22 de setembre en el Teatre Auditori La 
Rambleta, va tenir lloc el Festival d’Orquestres dins 
del programa de Concerts celebrats a les Festes 
Populars del Barri de Sant Marcel·lí que organitzen 
conjuntament l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri 

de Sant Marcel·lí i la Unió Musical L´Horta de Sant Marcel·lí.

En aquest Festival, al costat de la nostra Orquestra de cambra de 
la Unió Musical l’Horta, com a orquestra convidada, vam tenir 
el privilegi de gaudir amb la companyia de l’Orquestra Simfònica 
Unió Musical l’Eliana.

El Festival va ser tot un èxit d’aforament. Catalogat com un dels 
més complets quant a la diversitat de programació per ambdues 
agrupacions, i a la qualitat musical de les mateixes.

El programa presentat per l’Orquestra Simfònica Unió Musical 
l’Eliana, amb el seu Director En José Larrosa García, al 
capdavant, va ser 100% zarzuelístic, amb la incorporació de 
Alexia Vázquez, Valeria Sepó, Mary Charlwood, Alicia Pérez 
Benavent, Jose Vicente Jorcano, Jose Vicente Sanchos i 
Miguel Cano com veus solistes a cadascuna de les peces a 
interpretar. Tot una demostració per als allí presents i un goig de 
qualitat interpretativa.

Una vegada finalitzada la participació de l’Orquestra convidada, li 
va tocar el torn a la nostra jove Orquestra de Cambra de la Unió 
Musical L´Horta de Sant Marcel·lí.

És de tots sabut i es demostra en cadascun dels concerts que 
ha realitzat al llarg de la seva curta vida, des de l’any de la seva 
fundació en el 2006, de la mà del nostre benvolgut mestre i 
director En Miquel Morellà Asins, que aquesta agrupació se 
supera concert a concert. I aquest no va ser menys, perquè a la 
vista està que amb un exquisit repertori per a l’ocasió com ens té 
acostumats i amb la participació dels seus extraordinaris solistes, 
Javier Pérez Zorío, Jennifer Barrios Salvador i Pedro Pérez 
Sánchez, va poder arribar al cor i a l’ànima de tots i cadascun 
dels presents aquell matí del mes de setembre a l’Auditori de la 
Rambleta.

Com és costum per aquestes dates, dir-vos als seguidors 
d’aquesta revista, que a dia d’avui l’Orquestra de Cambra de 
la Unió, està treballant de valent per a preparar, com ens té 
acostumats, un excel·lent Concert de Nadal, el dia 21 de desembre 
a la Parròquia de Sant Marcel·lí (Concert Benèfic per a Càrites).

ORQUESTRA 
DE CAMBRA
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MERESCUDES VACANCES
per Ximo Estal

D
esprés d’un parell de mesos de merescudes 
vacances (i amb algun que altre instrument ple de 
les teranyines pròpies del període estival) tant els 
més grans, la Banda Sènior com els més menuts, el 
Conjunt Instrumental han tornat a la faena. 

L’objectiu? els concerts de Nadal i alguna que altra activitat que 
puga sorgir pel camí.

La Banda Sènior va creixent poc a poc i va consolidant-se com 
un grup de gent (educands i companys de la Banda) que busca 
fer música en conjunt i superar-se musicalment a cada actuació 
que passa. Per al proper concert han renovat el seu repertori 
i s’esforçaran, de ben segur, per oferir-nos una gran actuació. 
Assagen tots els dimarts de 20:00 a 22:00h.

Al Conjunt Instrumental, una volta “jubilats” els més veterans 
i “batejades” les noves incorporacions ens hem posat a la marxa 
i, com cada dissabte (de 10:00 a 12:00h), treballem de valent 
per preparar les noves cançons. Amb les ganes i energia dels 
qui emprenen una nova activitat intentarem plantar la llavor de 
l’estima per la música, l’amor pel seu instrument i la constància 
en el treball en els nostres menuts.

SENIOR’S BAND
C. INSTRUMENTAL

Pàgina anterior: Aquest concert es caracteritzà per la quantitat i la 
qualitat dels solistes d’ambdues formacions.
Baix:  La Sènior’s band en un concert a la Rambleta.
Fotos: Tomás Sánchez i Vicente J. Sancho
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CRÒNICA ACORDEONISTES
per Toni Marco

B
é, s’ha acabat l’estiu i 
havem retornat a les classes 
d’acordió i, el mateix que 
passa als xiquets quan 
comença el curs, hi ha qui 

té ganes de tornar a veure els amics 
i n’hi ha qui torna amb menys ganes. 
Sempre hi ha algú que tots els anys 
comença igual, enguany m’ho deixe, 
enguany m’ho deixe, però al final 
s’enganxa amb força.

Al contrari que passa amb la crisi que 
la majoria de les empreses estan fent 
ERES, nosaltres cada volta en som més. 
Enguany tenim tres acordionistes més, 
dos que s’han apuntat com a alumnes i 
un altre com a soci de La Unió.

També li ha crescut la família al nostre 
company Mancio Vara. El seu fill l’ha 
fet iaio per partida doble. Ha tingut 

una bessonada, dues xiquetes, molt 
boniques. Ja vorem d’on trau Mancio 
temps per a tocar l’acordió...

Bé, tornant a les nostres coses, tenim 
classes els dijous i assajos un dijous 
al mes o un dissabte. A mi, el que més 
m’agrada, és els assajos dels dissabtes, 
puix primer ens fem un esmorzar en 
harmonia i tenim temps per a parlar de 
tot i preparar possibles actuacions.

Estem creixent com a grup gràcies 
al nostre professor Pepe Navarro. 
Enguany ens va a preparar dos o tres 
cançons noves per ampliar el nostre 
repertori.

Tenim previstes, de moment, dos 
actuacions en l’associació de veïns del 
barri de Sant Josep en novembre i una 
altra per Nadal a Xelva.

Bé, per acabar esta crònica vull felicitar 
als que fan possible la publicació d’esta 
revista, doncs la majoria de revistes 
que es publiquen en altres associacions 
culturals, per culpa de no tindre gent 
per a fer-ho possible o, també, per falta 
de recursos econòmics, la majoria no 
arriben a l’any de vida, i vosaltres, amb 
la vostra dedicació, ens manteniu al 
corrent de tot el que passa en la UNIÓ.

ACORDIONS

Grup d’acordions durant l’assaig.
Foto: Tomás Sánchez 
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CRÒNICA ACORDEONISTES
per Toni Marco

LA MÀGIA DE LES FESTES
per AAVV Sant Marcel·lí

BARRI

A  
la valoració general de les Festes Populars 2013 
hi ha hagut consens, tots d’acord: s’ha retrobat 
l’esperit original de les Festes, almenys una part 
erosionada... 

Què vol dir l’esperit original de Festes? L’any 
2014 Sant Marcel·lí complirà 60 anys d’història i prop de 
40 anys de Festes. La Setmana de la Joventut (1975) es va 
començar a fer només morir Franco, portava dins seu l’olor 
de la novetat, de la il·lusió, d’obrir les finestres al món. Aquell 
grup de joves de Sant Marcel·lí lligats com l’allioli i que un 
homenot com Julio Ciges va formar en uns valors de vida, 
estava preparat per a fer créixer un barri humil. La història no 
cal contar-la, que segur teniu la imatge de la meitat dels anys 
70... Assemblees, debats, cartells, moviment, concerts de música 
d’arrels amb llibertat, cinema... Les Festes han evolucionat 
integrant més col·lectius, millorant tècnicament, han resistit 
el pas del temps com bonament han pogut, han mantingut la 
flama sense apagar-se mai. Paco Perales deia que ell sempre 
escoltava cada any “a vore si este és l’últim any...” i sempre 
tornaven, cada any, puntuals. Quan la gent, els “històrics” 
que les han dut fins a hui, han fet un camí molt llarg, molt 

de treball personal, enmig d’una crisi econòmica forta, en uns 
anys d’estancament polític, de problemes que s’acumulen com 
una muntanya, de sensacions dures de camí sense eixida, quan 
pareixia que les Falles eren les úniques Festes de València, quan 
l’únic motor pareixia que era no perdre la tradició... De sobte... 
el rebrot.

Clara Santiró va fonamentar en la màgia les llegendes del 
nostre parc i carrers. La màgia del rebrot de Festes no ha 
sigut la d’eixa gent que després del Franquisme va imaginar 
un barri, un parc, un auditori, una banda... la Unió Musical 
l’Horta que hui tenim. Aquesta nova espenta de les Festes no 
ha sigut tampoc la força del 15M que, malgrat el que molts 
pensen, ha vingut per a quedar-se, el 15M Sant Marcel·lí-
Jesús que ens recorda cada dia que “Si que es pot”, el 15M 
del barri ens recorda la importància del carrer, ens mou a les 
manis, a la Vaga General, a la defensa de la Sanitat pública i 
universal, el 15M que resumeix la força de la gent com una 
allau de neu front a un poder polític amb una sordesa enorme 
que ens fa la vida cada dia més difícil, però el 15M no ha 
estat la màgia de Festes. La màgia de les Festes 2013 tampoc 
ha sigut la força del nou ecologisme del barri, com al grup 
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de consum, al projecte d’horts urbans que este any comença, 
als projectes de valorar la natura del nostre parc, de fer més 
“peatonal” el barri, de saber que una vida més natural dins de 
la ciutat és possible, doncs tampoc ha estat eixa la màgia de 
les Festes d’enguany. La màgia tampoc ha sigut una colla de 
joves que han entrat este any a l’AVV, una generació que quan 
començaren les Festes als anys 70, encara faltaven 10 anys per 
a nàixer, tampoc ells, no han portat la màgia. Joves que tenen 
damunt d’ells un futur incert, precari, un futur que penja d’un 
bitllet d’avió low cost, un futur que rima amb atur, la màgia 
no ha estat la de les noves idees, idees que en pocs anys, han 
fet molts kilòmetres per a tornar a casa amb molt que contar. 
Tampoc ha estat la màgia de l’any del poeta Estellés que estem 
celebrant este 2013 i que li ha donat el lloc que es mereixia el 
més gran poeta de les lletres de la nostra llengua, ni tampoc 
la força màgica d’Al Tall que este any ens han recordat que el 
nostre barri va ser molt important per a la seua meravellosa i 
gran carrera musical. Tampoc ha sigut la màgia de les Festes 
Populars la dels fantasmes de la piscina de la Rambleta que 
tots els dies 5 de cada més l’AVV es concentrem a la porta per 
a vore si desapareixen d’una vegada i podem reobrir la piscina 
i poliesportiu Rambleta. Res de res, ni la màgia de la gent que 
va començar als 70, ni la del 15M, ni la màgia del nou color 
verd que rebrota al barri, ni la màgia dels joves, ni la màgia 
dels nostres millors poetes i cantants, ni els encanteris dels 
fantasmes de la piscina... Res de res. 

Vos direm on ha estat la màgia d’unes Festes que varen 
començar amb un dimecres de poesia amb un genial recital a 
la Biblioteca Clara Santiró, que va ser memorable, el poeta de 
Burjassot pareixia que estava davant, posant uns poemes com 
espills que ens fan veure la nostra vida amb una mirada humil, 
entusiasta, irònica... Molt més enllà del “No hi havia a València 
dos...” hi ha un gran poeta per a llegir i rellegir. La màgia va 
continuar el dijous a la vesprada, quan els xiquets es varen 
posar les màscares de les aus del Parc de la Rambleta, cada 
xiquet es va convertir per uns moments en un pardal que va 
volar pel barri a ritme de la música festera de la nostra banda, 
juntament amb els gegants de Sant Marcel·lí. La cercavila 
va finalitzar a la plaça on una pantalla de cinema els estava 
esperant damunt de l’escenari. Junts pogueren gaudir de la 
pel·lícula infantil, “Friends, l’aventura a l’illa dels monstres”, 
ritme, rialles i acció. La màgia de les Festes va continuar el 
divendres, Juan Carlos va alçar la batuta del concert de les 
bandes juvenils en un dels moments més difícils de la seua vida. 
Sap Juan Carlos que l’estimem i que forma part de la nostra 
vida. La música va plenar la plaça Òscar Romero (“la patxeca”) 
i la màgia va continuar entre les notes i només va canviar de 
plaça. La plaça del barri se va plenar dels RockRoaches... són 
impresionants, Alex, Robert, Ferran, Jordi... què vos anem a 
contar si ja els conegueu, a l’escenari de la plaça van pegar-
li foc al barri amb guitarres i pues, van estar espectaculars. 
Comentaven a la plaça que aquest grup recorda a altre grup 

Les imatges d’aquest article il·lustren la quantitat d’activitats que es desenvoluparen a les Festes 
Populars. Unes per tradició, com són la cavalcada, la carrera popular i la competició de pilota valen-
ciana. Altres novedoses i exitoses com la fira de comerços i el cinema per la nit. 
 Fotos: AAVV  Barri de Sant Marcel·lí



NOTICIES    MUSICALS.48NOTICIES    MUSICALS.48

19

mític nostre “Sin Perdón” i de seguida va pujar a l’escenari Javi, 
que porta ACDC a les venes per a confirmar-ho. La nit ja estava 
calenteta i va pujar per a mantindre la flama encesa Golpe 
de Efecto, per fi varen pujar a l’escenari de les Festes i varen 
demostrar que la màgia del barri pot tindre forma de funk, de 
rock o del que a Sergi li puga eixir de les baquetes. A l’escenari 
de la Plaça a les 00:00 faltava Morellà, estava mitja banda: 
Alba, Victor, Jesús, Sergi, Dani, Jose David... Una festa que 
va invocar els fantasmes amb un gran tema final, ja mític per a 
Golpe de Efecto: Ghost Busters. Ens en vam anar a dormir amb 
l’enorme rap de Dirty Game i de Frida.

 Estàvem parlant de màgia, veritat? Continuem. 

Va arribar el dissabte, pel matí les bicicletes a punt per a 
recórrer amb una bicifestació els punts més calents del barri, 
les naus d’amiant, la piscina, el futur institut, ara privatitzat... 
La bicifestació demostrà una vegada més que Festa sí, lluita 
també. El matí va avançar i alguna cosa estava passant front 
al bulevard, a la plaça de les Escoles de la Unió, alguna cosa 
estava passant, la màgia, una vegada més la màgia. Més de 
50 espais de 3x3 metres van omplir de color, de diversitat, de 
balls, de tallers, de contacontes, de comerços del barri amb les 
seues paradetes, de vestits, d’animalons, d’entitats, de grups 
d’activistes, de saxofonistes en mig de la carretera... la màgia va 
protagonitzar la primera Fira del Barri que va durar tot el matí 
del dissabte. 

La màgia estava garantida per la vesprada, ja ho tenien present 
fins les rates del barri que la màgia de la Muixeranga de 
València com cada any, aquest amb més força si cap, amb els 
Negrets de l’Alcúdia recorrerien els carrers de la vesprada. A 
la plaça, junt amb els balls dels xiquets/es del Sara Fernández 
varen culminar les torres humanes, amb molta gent rodejant 
la plaça. Per la nit la màgia va agafar color granate, lunares y 
tacones... Les xiques de Takones Rumberos varen traure el seu 
particular Abracadabra per a tornar a plenar la plaça... i feia 
molts anys que no estava tan plena. El diumenge ens vàrem 
despertar amb la cursa popular creuant els nostres carrers, 
vàrem dinar una bona paella que va concursar a un dia solejat, 
fantàstic per a celebrar moltes coses. Per la nit, una pel·lícula 
a la plaça, L’imposible (una història de màgia una vegada més) 
i per finalitzar el diumenge una Jam Session. Les Festes es 
varen tancar amb els concerts de la Unió (impressionants com 
sempre) que estan narrats a esta revista. Màgia. 

On està el truc de màgia de les Festes? 

Tal volta en tot, de ben segur que molta culpa de les millors 
coses que han passat en Festes és la confiança en la gent i la 
paraula participació com a peça central i fonamental que mou 
i dinamitza la resta. La màgia només te un ingredient: el barri 
de Sant Marcel·lí.

BARRI
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E
l 9 d’octubre de 1238 
és considerada la data 
de naixement del poble 
valencià, tant política 
com culturalment, i és 

per això que fins a la promulgació del 
Decret de Nova Planta el 1707, és a dir, 
durant quasi cinc segles, els valencians 
vam conformar una unitat política 
diferenciada dins la Corona d’Aragó 
i vam gaudir d’institucions, moneda, 
llengua i costums propis. Enguany, 775 
després, recordem especialment la data 
d’aquell natalici.

Amb posterioritat, el 1982, amb 
l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia 
s’aconseguí atorgar forma jurídica 
i política a la lluita pel redreçament 
cultural i nacional del País Valencià, 
encetada més d’un segle abans. L’any 
següent, el 1983, amb l’aprovació de 

la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià, 
s’assenyalà una fita important en el 

procés de recuperació i normalització 
del nostre idioma en incorporar-lo al 
currículum escolar valencià.

Si bé és cert que aquests processos 
institucionals han estat cabdals per 
al redreçament cultural i polític del 
nostre poble, també és palès que 
han estat insuficients tant per les 
seues limitacions legals com per la 
minsa voluntat política i institucional 
d’implementar-los i acréixer-los. 
Hem avançat molt en el procés de 
normalització de la nostra societat, 
tant políticament com cultural i 
lingüísticament, gràcies als canvis 
legislatius però també, i especialment, 
gràcies al treball i esforç quotidià de 
milers de persones que, a títol individual 
i/o agrupades en associacions i entitats, 

han assumit la defensa dels drets 
lingüístics dels valencians i valencianes 
com a tasca pròpia ineludible.

Moltes són les sigles que ara i ací 
podríem afegir i de segur que ens en 
deixaríem. Per això només mencionarem, 
per motius d’aquest acte de hui, a 
l’entitat Escola Valenciana – Federació 
d’Entitats per la Llengua.

En l’any 2005 Escola Valenciana iniciava 
la seua campanya Voluntariat pel 
valencià, en la qual han col·laborat 
centenars d’associacions i milers de 
persones d’arreu del País Valencià. 
En aquest sentit, a nivell local, Escola 
Valenciana ha signat nombrosos acords 
amb ajuntament de tots els colors 
polítics per incentivar les campanyes a 
nivell municipal. Nosaltres, per la nostra 
part, ens sumàvem a la iniciativa, i 
per això, l’Associació de Veïnes i Veïns 
i la Unió Musical l’Horta, ambdós de 
Sant Marcel·lí, signàvem un acord de 
col·laboració amb Escola Valenciana per 
a engegar al nostre barri la campanya 
de Voluntariat pel valencià. amb la qual 
cosa ens reconeixíem mútuament tant 
la capacitat d’organització i mobilització 
social, com el comportament 
institucional favorable al redreçament 
lingüístic i cultural del poble valencià.

I així ha sigut i així és. Perquè des de fan 
dècades, tant l’AVV com la UMH han 
destacat a nivell de barri, municipal i 
comarcal (potser també del País) en l’ús 
i defensa de la nostra llengua i cultura, 
com no podia ser d’una altra manera. I 
no únicament perquè aquest manament 
apareix definit clarament en els estatus 
de les dues entitats com una 

de les seues finalitats i objectius, sinó 
perquè les persones que en formen part 

són ben conscients que aquests principis 
són bàsics per a la nostra 

supervivència com a poble. Qui perd 
els orígens perd la identitat, afirmava 
Raimon; i és per això, perquè no volem 
perdre la nostra personalitat que 
treballem cada dia des de la nostra 
parcel·la cultural, musical i associativa 
en aquesta línia, que tradicionalment 
ha servit per organitzar la nostra vida 
societària. Per una part afavorint la 
presència pública i oficial de la llengua 
pròpia dels valencians en presentacions 
d’actes, parlaments públics, publicacions 
(revistes, manifestos, comunicats...), 
en Internet (web, blog, facebook, etc.), 
retolacions o amb l’organització i en la 
documentació interna de l’entitat, com 
ara en les actes, citacions, convocatòries 
o arxius. Per altra, afavorint l’ús del 
valencià en les relacions humanes 
establertes al si i al voltant de les dues 
entitats, utilitzant en les assemblees, les 
xarrades, els comentaris, les anècdotes i, 
fins i tot, en els acudits.

Per tot això, ara que celebrem els cinc 
anys de l’acord entre Escola valenciana 
i l’AVV i la UMH per a l’inici de la 
campanya de Voluntariat pel Valencià 
al nostre barri i 30 de l’aprovació de la 
Llei d’Ús i Ensenyament del valencià 
i amb el suport d’una nova entitat 
arrelada al nostre barri, la Muixeranga 
de València, hem considerat que ara més 
que mai és el moment de refermar el 
nostre compromís col·lectiu en defensa 
de la llengua i cultura dels valencians. 
Perquè tenim un passat ben digne que 
recordem i tenim present, i perquè 
volem projectar-nos cap a un futur 
esperançador i il·lusionant per al nostre 
poble.

MANIFEST PEL VALENCIÀ, LLENGUA DE 
FUTUR
València, barri de Sant Marcel·lí, novembre de 2013
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BARRI 

V
icente Camps ens va 
visitar per amor a l’art i 
va obtenir de l’auditori 
l’atenció, el silenci 
còmplice, l’emoció en la 

mirada i en l’esperit.

El repertori majoritàriament compost 
per poetes valencians, escollits, ells i els 
seus poemes, ens van acostar a la seua 
vida, a les seues circumstàncies fent-los 
més pròxims, més propers, més nostres. 

Vicent Andres Estellés va assumir el 
protagonisme de la nit i la seua veu del 
poble ens va embargar de “paisanaje” i 
coratge. 

L’oriolá Miguel Hernández va omplir 
la segona part de l’actuació, amb 
il·lustracions puntuals de la seua vida, 
explicades per Vicent, entre poema i 
poema. 

El meu company de fila em va dir – 
Què diferent la poesia llegida de la 
declamada!- 

Va tancar Vicent, la seua actuació, amb 
un “bis” del recordat Josep Vicent 
Marques “l’all *porro i la cartxofa” un 
poema verd i pujat de to, que, com en 
un striptease, ens va deixar demanant 
més, més, més.

Per raons vàries no he pogut assistir a 
les sessions anteriors de APN en aquesta 
nova etapa, però no deixe de reconèixer, 
la tremenda oportunitat que suposa, que  
acudisquen a la nostra casa artistes en 
molts casos d’una qualitat professional 
com en el cas que ens ocupa.

L’edició de descobrir la lluna va competir 
amb l’últim concert d’Al Tall i Vicent 
Camps va competir amb Berto Romero 
en l’Espai Rambleta, dura competència.

No obstant açò es troba a faltar a socis 
i membres de les formacions musicals 
de la Unió i es lamenten les oportunitats 
perdudes en aquest nostre escenari 
local. 

 

MANIFEST PEL VALENCIÀ, LLENGUA DE 
FUTUR
València, barri de Sant Marcel·lí, novembre de 2013

RECITAL POÈTIC DE 
VICENT CAMPS
Per Josep Lluis Rodrigo

graciagrafica.com
gracia.suner@gmail.com
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MUIXERANGA
per Cèsar Navarro

E
ndormiscat estès en el llit escolta el silenci 
mandrós d’un carrer de la perifèria de València 
en una vesprada de dissabte de final de l’estiu. 
Les gents faran la migdiada, miraran la televisió o 
raonaran davant la taula encara parada, amb gots i 

plats, dolços i algun licor. De la cambra estant li arriba les veus 
esmorteïdes d’alguna casa veïna, el xiuxiueig de la televisió, 
el monòton parrupeig dels coloms en les teulades. I la sopor, 
tranquil·la i confiada d’aquell qui es troba a casa, al llit on ha 
crescut i somiat des de sempre.

Converses i rialles, alegre rebombori que puja des del carrer. 
Res de nou, però. Aquest enrenou  no li destorba la son que 
el bressola. Tots els anys, just abans d’acabar l’estiu, les festes 
populars de Sant Marcel·lí donen vida al barri, i això li és 
tan familiar que entre somnis es recorda recordant com de 
menut corria a la finestra en sentir gatzara i veia tota aquella 
multitud, veïns i no veïns, amb gegants i cabuts, dolçaines 
i tabals, i faixes, moltes faixes, esteses i tibants en el ritual 
preparatiu de l’actuació de les muixerangues. Muixeranga. 
Fins fa cinc anys ni tan sols sabia què era això, i ara s’ha 
convertit en una paraula íntimament unida a aquest barri, a 
la seua festa. Quants veïns, quants amics han passat per la 
Muixeranga de València quan encara no era “de València”, 
quan encara li deien de Sant Marcel·lí. I amb tot el dret: on 
sinó havia arrelat i crescut amb força?. Aquella petita colla 
traspuava  il·lusió, il·lusió encomanadissa. Com se’ls veia fer 
els seus primers pinets, bastir les primeres figures. Modestes, 
reduïdes, d’acord, però alegres, fetes entre tots, amb la 
voluntat i alegria dels qui engeguen un projecte comú. Les 
rialles i els aplaudiments ressonaven a tothora durant els 
assajos. I en acabant hom els veia tornant a casa a dinar, faixa 
en mà, comentant animadament les anècdotes o fent plans 
plens d’optimisme per tal que aquesta iniciativa que havien 
fet realitat entre tots es consolidara i cresquera, fins i tot 
deixara de ser exclusiva del barri.  

Es recorda quan va veure des de casa aquella gent amb 
vestits verds i blancs. Reviu l’expectació d’aquelles robes a 
ratlles estrafolàries. Allò que havia començat com unes Festes 
Populars més del barri havia de tindre unes conseqüències que 
ningú no albirava. Xicotets detalls. Esdeveniments anecdòtics 
que desencadenen processos de profund abast. Com havien 
d’imaginar els organitzadors de les 32enes Festes Populars 
allà per 2009, les companyes i companys de l’Associació de 

Veïnes i Veïns del barri de Sant Marcel·lí, que la seua idea 
deixaria una tal empremta en el seu barri, que l’actuació de 
la colla muixeranguera Els Negrets de l’Alcúdia no s’oblidaria 
en acabar la cercavila. Gegants i cabuts, però no uns de 
qualsevol, sinó els gegants Pi i Pa i els cabuts preparats pels 
veïns, precediren les torres humanes alçades al ritme del tabal 
marcant la melodia de la muixeranga tocada per la dolçaina. 
L’admiració de la gent es feia palesa. Les veïnes i els veïns no 
s’acontentaven a contemplar des de casa, baixaven al carrer 
i hi participaven. El carrer, el barri, la festa esdevenia alegre i 
participativa, popular.

Arran d’aquella actuació i el taller de muixeranga de la vespra 
començà un procés lent, lent i costós, que recorda bé: la 
creació de la Muixeranga de València, amb els seus moments 
crítics i la seua  consolidació -colla sempre escassa de gent 
però sobrada de voluntat -; la Trobada de Torres Humanes, 
cinc ja, esdevinguda part indestriable de les Festes Populars de 
Sant Marcel·lí; colles muixerangueres, castelleres, Falcons. 

Ara, sis anys després, torna a recórrer els carrers la 
Muixeranga de l’Alcúdia, els Negrets. Es retroben les dues 
colles i es reconeixen després de tants anys. Hi ha cares 

MUIXERANGA 
DE VALÈNCIA
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noves, moltes cares noves. N’hi 
manquen d’altres, malauradament. 
Amb satisfacció constaten com ha 
progressat la seua fillola. I comença 
la cercavila. I tots ballen: els Negrets, 
la Muixeranga de València, els Turcs i 
els Florets - nova iniciativa dels veïns 
que animen els seus fills a participar de 
la festa; esperem que trobe el mateix 
recolzament que tingué la muixeranga-. 
I fan torres humanes. La cercavila 
avança i abraça tot el barri. Convida a 
la participació de tots. Vol i necessita la 
participació de tots. Arribats a la plaça 
les dues colles fan les seues figures 
més grosses: torretes, pins dobles, 
desplegades, aixecats per sota. Totes 
figures de quatre que tanmateix deixen 
insatisfetes les colles. Tots plegats es 
veuen capaços de fer-ne de més grans. 
Col·laboració, cooperació, treballar 
plegats. Les muixerangues es basen en 
eixos principis i fonamentant-se en ells 
preparen una figura conjunta de cinc. 
Aquesta torre, però, no es va poder 
alçar completa. Amb tot l’èxit consisteix 
en el seu intent, en il·lusionar totes 
aquestes companyes i companys per 
engegar una tasca comuna, sabent-
se tots imprescindibles, tots parts de 
la colla esforçant-se en un objectiu 
comú. Aquell setembre de 2009 moltes 
coses canviaren. Des d’aquell setembre 
de 2009 ençà moltes coses i persones 
estan canviant. Ara cal que el projecte 
encetat fa un grapat d’anys amb il·lusió 
continue il·lusionant, continue sumant 
voluntats entre rialles i aplaudiments, 
amb maduresa i responsabilitat. I 
aquells que primer s’enfaixaren cal que 
enfaixen les noves gents vingudes per 
tal que entre tots mantinguen tibant la 
faixa que aferma la pinya.

POMELL 
DE ROSA I CLAVELL
per Josep Francesc Blai

CULTURA

Un jardí tenia una rosa,

una rosa de jardí.

Als peus de la serra d’Enguera,

on ara estem de festa i convit.

Un home i una dona

cuidaven del jardí,

i cuidaven de la rosa,

la rosa del jardí.

És una rosa de març,

mes de falles i esclafits,

una rosa rossa, daurada,

roja, solem dir.

Com una flor pura,

dolça, tendra, bonica,

anava creixent la rosa

per fora i per dins.

Entre pins i roselles,

fenoll i romaní.

Ara és una dona sincera,

riallera, desperta, feliç...

(i encara més en podríem dir.)

Tu ets la rosa, Maria,

la rosa rossa d’aquest jardí.

No molt lluny d’allí,

en un barri de València

de nom Sant Marcel·lí,

un home i una dona

curaven un jardí.

Sense roses ni roselles.

D’entre l’asfalt i el ciment,

per les places i voreres,

aprofitant clevills, badalls, escletxes:

quatre flors de les més belles.

Una d’elles un clavell.

Clavell de redones i blanques.

I creix.

Clavell de negres i cortxeres.

I encara va a més.

Clavell de fuses i semifuses,

harmonies i arpegis...

Clavell de cara morena,

de riure franc i ulls desperts,

que es deslliura i es dóna.

Clavell ple d’afanys.

Tu ets, Ximo, el clavell

L’esvelt clavell d’aquest jardí.

Amb aquesta rosa

i aquest clavell

fem hui un bonic pomell.

Llarga vida fins convertir-lo

en un gran ramell.

Visca Maria, la rosa!

Visca Ximo, el clavell!

Per molts anys tinguem cura

d’aquest novell pomell.

Per a Ximo i Maria 
en el seu casament
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DEL CLAU A LA FLOR
per Carlos Moukarzel

Carlos Moukarzel, Militant de la vida

J
a fa molts anys, després de cometre un “acte 
indegut”, em van explicar la faula dels claus. Com 
vaig aprendre d’ella i també a d’altres al conèixer-la 
els hi va aprofitar, els la conte per si els sembla útil o 
interessant.

En una ocasió, Joan, un xiquet d’uns huit o nou anys, interessat en 
saber més sobre el “bé” i el “mal”, ho consulta amb la seua mare. 
Ella, de nom Clara, comença aquesta difícil tasca de explicar-li el 
“mal”, amb exemples propis de la seua edat i li lliura un grapat de 
claus amb la indicació següent:

- Per cada acció “dolenta” que tu faces, clava un clau en una 
paret de la teua habitació. Quan ja no et queden claus, torna a 
parlar amb mi.

Joan, després de la seua primera maldat, va córrer de pressa 
a clavar el seu primer clau. Després d’una setmana ja no li’n 
quedaven, de claus.

- Mare! Mare! Necessite més claus - li va dir.

- Joan ... tranquil ... ara et parlaré del bé ... i, per cada obra de 
bé que faces, ves traient, un a un, els claus que has posat a la 
paret.

El xiquet que, entusiasmat amb el bé que feia, al poc temps ja no 
tenia claus en la seua paret, li va dir eufòric a Clara:

- Gràcies mare... ja ho he comprés tot. I, a més, crec que amb el 
bé que he fet, ja puc estar tranquil.

- No fill meu ... el bé que has fet, no és suficient . Si per cada 
mala acció vas clavar un clau a la paret, encara que hages 
tingut igual nombre de bones accions i hages tret tots els claus, 
no podràs negar que el forat queda...

Encara que aquesta faula que il·lustra episodis de la vida 
de molts de nosaltres, fora aclaridora, a mi em semblava 
incompleta al no donar lloc a la possibilitat de la “reparació” 
i potser també a la “ recuperació”. Per això i, a més a més, 
convençut que la vida no és un balanç matemàtic o econòmic, i 
que no sempre es pot reparar el que es destruix, li vaig agregar 
un parell de frases al relat, amb la idea d’emfatitzar en la 
importància de l’experiència, que és aprendre d’allò viscut. I, 
per descomptat, en la necessitat de demostrar-ho en els fets al 
llarg de la vida.

Per això vaig decidir acabar la faula afegint el següent:

- (...) Però, tot i que el forat queda, potser que: amb el temps, bona 
terra, una llavor i la teua cura, en el forat apareixerà una flor 
que, encara que no nega ni oblida, farà possible la recuperació 
i la reconciliació amb tu mateix i amb l’altra banda ... si encara 
és temps.
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En una edició anterior de Notícies 
Musicals vam publicar dos dels vents 
que el nostre bon amic Ximo Espí va 
escriure en el seu moment. Tenor degà 
de la nostra coral, mestre de professió 
jubilat, amant de la poesia amb desenes 
de poemes escrits i persona entranyable, 
va marcar una etapa en la nostra 
formació pel seu tarannà conciliador 
i humanístic. En aquella ocasió es van 
publicar la Tramuntana i el Llevant, i hui 
completarem amb el Migjorn i el Ponent 
el poema Els nostres vents.

CULTURA

EL RACÓ DE LA POESÍA
per Ximo Espí

Ximo Espi, Mestre jubilat

ELS NOSTRES VENTS

EL MIGJORN

Migjorn és un vent del sud;

fugint, fugint de les mosques,

per l’estret entra perdut,

i, com el que no ho vol saber,

des del desert arrossega

núvols d’arenes ardents.

Encara que en res s’hi assembla, 

senyor, tin-ho molt present!

de la fastigosa pluja

en la qual no queien gotes,

sinó granotes, serpents

i altres moltes llepolies

que atemorien la gent,

lliura-nos Senyor preguem,

lliura-nos de les granotes,

i lliura’ns també de les sorres

del Sahara procedents.

EL PONENT
El ponent és al llevant,

el que la xica és al xic, 

no es pot dir que són semblants,

tot el contrari, cal dir.

Si el llevant és plovedor, 

el ponent és la calor,

si el llevant és com l’amic

que necessitem les fonts, 

el ponent té per amiga

la insuportable suor, 

si el llevant és la humitat, 

el ponent crema el pinar.

Ningú no diria pas

davant tals comparacions,

que ponent i llevant foren 

inseparables bessons. 
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OBITUARI

Per desgràcia, des de la Unió Musical l’Horta hem de 
manifestar el nostre condol per la mort de tres dels nostres 
socis, que al mateix temps són pares de socis, companys i 
amics. 

Es tracta del pare de Sento Marco (ex-president de la Unió 
Musical) i Empar Marco (coralista). Dolores Luján, mare del 
nostre benvolgut director de l’escola de música i la banda 
juvenil, Juan Carlos. I Eusebia Hillera, mare del músic Félix 
Marcos.

Estem amb vosaltres i us desitgem total la força per a seguir 
endavant.

...PER A FESTEJAR!!

Els nostres músics Juan Pechuan Ramírez i Elena Pechuan 
Ramírez estan de enhorabona per què han aconseguit plaça 
definitiva com oboiste i fagot.

A Juan podrem trobar-lo si visitem Orchester der Deutsche 
Oper Berlin (Orquestra de l’òpera alemanya de Berlín).

Elena, a uns quants quilòmetres del seu germà, treballarà 
a la Orchester des Theater für Niedersachsen Hildesheim 
(Orquestra del teatre de Baja Sajonia de Hildesheim).

El seus pares, Juan i Angelines, coralistes, ballen amb un peu 
de contents, encara que la distància és prou gran.

Des d’ací les nostres felicitacions a tota la família Pechuán- 
Ramírez! 

CALAIXERA

E
ls passats 29 i 30 de juny es van interpretar, tant al 
Palau de la Música (el 29) com a Tavernes Blanques 
(el 30) com a colofó de les seues festes l’obra 
Gayaneh d´Aram Khachaturian interpretada 
per la Banda Simfònica de l´Agrupació Artístico 

Musical Tavernes Blanques dirigida per Manuel Tomás Gil 
i el Carmina Burana de Carl Orff en la seua versió integra 

interpretat per la mateixa banda amb la participació d´alguns 
membres de la nostra banda i una coral formada per 
components de diverses corals de la comunitat valenciana 
de la qual va formar part també una component de la nostra 
coral. Ambdues actuacions van estar molt aplaudides pel 
nombrós públic assistent. Ací tingueu una imatge, sou capaços 
de trobar als nostres companys i companyes?

CARMINA BURANA AL PALAU
per Encarna Serrano
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35 per Joan i Àngels

MINI-SUDOKU MUSICAL®

Ompli les casetes buides amb redones (o), negres 
(•), corxeres (  ) o semicorxeres () per tal de 
completar les files, les columnes i les quadrícules 
grans sense que estiguen repetides.

SABIES QUÈ?...

Qüestió de “classes”

Durant un concert benèfic de The Beatles al London Palladium en 1963, al qual 
va assistir la família Reial Britànica, John Lennon va demanar en una de les 
cançons al públic assistent que els acompanyaren. I descaradament els digué:

- “Els de les localitats més barates feu palmes”- i mirant cap la familia reial 

– “Vostes simplement poden moure les seues joies”.

Sol·lucions al Piccolo Divertimento 34. Qui l’encerta l’endevina! Vibràfon. Jeroglífic: Quin instrument toques? VI + OLI (violí). Completa estes sumes tant musicals: 
a) blanca b) negra.

QUI L’ENCERTA L’ENDEVINA! 

Quatre culleres de fusta encarades,

que en lloc de sopa no agafen més que aire.

Si vull fer-les sonar trac fora una má 

i si content vull ballar, trac que trac i trac 

no una, sinó les dues mans.

Una pista: Se les pot anomenar de diverses 
formes. I un dels seus noms fa entendre que no 
són les vertaderes. Sabries donar tres noms a 
aquest instrument?

JEROGLÍFIC.  Amb què afines?

Un músic amb bon humor fins la fí!

Diuen que el compositor d’òpera i sarsuela Emilio Arrieta (Puente la Reina, Navarra, 1821 – Madrid, 
1894) va posseir un gran sentit de l’humor fins al dia de la seua pròpia mort.

Precisament el dia anterior a que passés aquesta, estava estirat al llit, xerrant despreocupadament 
amb diversos col·legues. Va arribar un altre dels seus amics i amablement li va preguntar per com 
es trobava, i a Arrieta va respondre divertit:

- “Doncs bastant malament, amic meu. Tan malament em trobe que, si a l’alba em comunicaren que 
m’he mort, no m’estranyaria gens ni mica.”



TEMPS ERA TEMPS

L 
a Banda de música de la Unió ha tingut tres directors: 
Xema Senabre Doñate (dreta) (des de la seua fundació 
fins juny de 1984 i des de novembre de 1986 a juny de 

1990), Vicente Benavent Gabarda (esquerra) (des de setembre 
de 1984 fins octubre de 1986) i el nostre actual director Miguel 
Morellà Asins (centre) (des d’octubre de 1990). La foto està 
presa el dia 7 de maig de 2005, en el passacarrer previ al concert 
de celebració del 25 aniversari de la Unió Musical l’Horta. 

La primera fotografía és del concert de la banda de música 
(aleshores només hi havia eixa secció), dins la campanya 
Retrobem la Nostra Música, celebrat el 16 de juny de 1990, a la 
plaça Òscar Romero. Com es pot observar, l’assistència de públic 
fou escassa. S’interpretà: Silla (M. Penella), Tres piezas infantiles 
(R. Olmos), De l’Horta Valenciana (L. Magenti), El Trust de los 
Tenorios (J. Serrano), Calpe (F. Penella), Estampes Medetarrènies 
(L. Magenti) i València (J. Padilla). Fou l’últim concert que dirigí 
Xema Senabre.

per Paco Perales

1. Mª José Mongay (clarinet). 2. Celina Lafuente (clarinet). 3. Rut Roblá (clarinet). 4 Rafael 
Montesinos (clarinet). 6. Javier Pantaleón (clarinet). 7. Juan Ruiz (trompeta). 8. José Antonio 
Monreal (clarinet). 9. Miguel Sánchez (clarinet). 10. Susana Pantaleón (banderera). 11. 
Santiago García (clarinet). 13. Ana Teruel (clarinet). 14. Isabel Alabau (percussió). 15. Álvaro 
García (clarinet). 16. Enrique Mongay (fliscorn). 17. Félix Marcos (trompeta). 18. Paco Perales 
(percussió). 19. Ana Sánchez (flauta). 20. Jorge Alcocer (fliscorn). 21. Enrique Tejedor (trombó). 
22. Xema Senabre (director) y darrere Merche Beltrán (flauta). 23. Pau López (percussió). 24. 
Josep Collado (trompa). 25. Miguel Hernández (trombó). 26. Miguel Olmedilla (bombardí). 27. 
Ximo Sanchis (trombó). 28. Begoña Herrero (oboè). 29. Matías Gimeno (trombó). 30. Isabel 
Solsona (saxofó). 31. José Sánchez (tuba). 32. Rosa Jarque (saxofó).


