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ENHORABONA I PER MOLTS ANYS!!!
per Josep Francesc Blai Duart

E
l número 50 és un número redó. És una xifra màgi-
ca i simbòlica. I nosaltres hi hem arribat. Haver assolit 
aquesta fi ta és motiu sufi cient per congratular-nos. Es-
tem contents del treball realitzat.

La vida d’una revista, de qualsevol publicació, està 
marcada per una determinació inicial, dis-li objectiu, fi nalitat,marc 
irrenunciable... i per cinquanta mil circumstàncies que van fent 
que aquell camí marcat, que semblava clar i ras, haja d’adaptar-
se, reconduir-se, reinterpretar-se, reorientar-se, reinventar-se... El 
resultat de tot això és el “producte” que número a número ha anat 
publicant-se.

Una visió de conjunt, molt ben elaborada per Josep Daniel 
Climent, la trobareu unes pàgines més avant, si és que us endinseu 
en la revista, i en ella trobareu un bon grapat de noms personals 
relacionats amb el Butlletí de la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí. Notícies Musicals sempre ha volgut ser un projecte 
col·lectiu. De fet naix com a butlletí de notícies d’una entitat, 
potenciat per les distintes juntes directives que la UMH ha tingut 
des de 1997 quan manprén el camí amb la capçalera “Notícies 
Musicals. III època”, i gestionada sempre per una “comissió de 
revista”, més o menys nombrosa (al principi només un tàndem), 
més o menys activa, més o menys... segons els moments, però 
sempre substrat de la publicació. Notícies Musicals és un projecte 
“institucional” de la Unió Musical l’Horta.

Aquelles Notícies Musicals que amb tantes ganes i il·lusió 
reprenguérem Paco Perales i jo mateix aquella tardor de 1997 
eren dos fulls, quatre pàgines. Hui Notícies Musicals en té prop de 
cinquanta! Quantes pàgines s’han escrit des d’aleshores? Quantes 
persones hi han col·laborat? Quantes persones han format part de 
la Comissió de Revista? Ja ho diu també J. D. Climent,què difícil 
és fer llistes completes amb tots els noms i cognoms, sempre te’n 
deixes algun... Jo des d’ací, des d’aquesta pròpia editorial del NM 
50 vull donar les gràcies a totes les persones que han ajudat a fer 
possible aquesta fi ta. Escrivint articles, cròniques, passatemps; 
contestant entrevistes o qüestionaris; aportant fotos, imatges; 
treballant en la maquetació i impressió; fent i pegant etiquetes; 
fent-ne distribució; amb comentaris i suggeriments (que potser no 
sempre hem pogut acomplir)... Sincerament, a totes i tots vosaltres, 
la meua més cordial felicitació i agraïment.

No mirem endarrere, però, mirem endavant. La propera fi ta és 
complir 18 anys. I això serà el 2015. Ja està a tocar.

secció pàgina
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El que segur teniu ara a les mans i esteu tocant és aquest volum 
de Notícies Musicals on podreu trobar un munt d’informació 
sobre la Unió i la revista, sobre música i més enllà. Aquest número 
50 manté l’estructura habitual de la revista amb unes pàgines 
especials més específi ques sobre l’evolució de Notícies Musicals i 
alguna grata sorpresa.

Així, trobareu el capítol dedicat a l’APN (A Poqueta Nit), un conjunt 
d’activitats complementàries a les estrictament musicals de la UMH 
que han esdevingut ja “marca de la casa”. Amb distints formats 
ha sigut la resposta a inquietuds culturals de sòcies i socis que 
s’ha pogut realitzar gràcies a una bona gestió i ús del local social. 
També a través de l’APN s’ha pogut mostrar la vessant solidària i 
compromesa de l’entitat. Ací en teniu una mostra.

A continuació trobareu les pàgines dedicades a la vida de les 
seccions musicals: Escola de Música, Banda Simfònica, Banda 
Juvenil, Conjunt Instrumental, Banda Sènior, Coral, Orquestra de 
Cambra, Acordions. De totes elles, i al vostre albir, sense ordre 
predeterminat, en prodreu fer un tast. I per acaramullar aquest doll 
d’informació podeu llegir l’entrevista a Miguel Hernández Ferrer, 
president de la UMH, en aquest cas com a president també de la 
CSMFCV  (Coordiandora de Societats Musicals Federades de la 
Ciutat de València), entitat que aquest any complix els 30, i que 
per celebrar-ho ha organitzat un programa d’actes molt complet: 
concerts, exposicions...

Una altra secció habitual de la revista és la que vol ser aparador 
d’altres entitats del barri i/o  afi ns a la Unió. Carles Hernández ens 
parla de Festes Populars que no paren ni pararan; el director del 
CEIP Sara Fernández ens conta una experiència ben interessant de 
col·laboració entre l’escola i la Unió: audicions, concert, per tal de 
lluitar contra el fracàs escolar i fi nalment podreu gaudir de la prosa 
poètica de Cèsar Navarro fent-nos una lloa molt personal de la 
col·laboració entre la UMH i la Muixeranga de València.

Al racó d’opinió i cultura descobrireu unes signatures que, per ja 
conegudes, habituals i amigues, no deixen de ser de gran qualitat: 
Pascual Pont refl exiona sobre aquest instrument (literari) que és 
Notícies Musicals; Isidre Crespo no perd ocassió per mostrar-nos 
la vessant musical de banda fusteriana, o siga, que al mestre Fuster 
també li agradava i en sabia, de música de banda. De la prosa a la 
poesia, veureu una cançoneta de les que m’agrada fer, amb major 
o menor encert, vosaltres direu, que vol ser un clam, un crit per 
despertar conciències i desvetllar somnis. I com a colofó d’aquest 

racó una contalla popular arreplegada per Clara Santiró i que ens 
ha transmés amb eixa frescura i diàleg directe com ella sabia fer.

A les pàgines especials a què em referia més amunt trobareu un 
treball molt interessant de Josep Daniel Climent sobre la història 
de Notícies Musicals, des dels seus inicis fi ns al número 50, en un 
intent seriós d’agrupar, classifi car, documentar la molta informació 
que al llarg de cinquanta revistes s’hi pot trobar. Aquest assaig es 
complementa amb l’entrevista de Maria Montes ha fet a Josep 
Francesc Blai, com a impulsor i animador del projecte revista 
durant aquest anys. I fi nalment es completa la tasca de refl exió i 
anàlisi sobre Notícies Musicals amb l’esforç realitzat per Eugenio 
Moltó, bibliotecari de la BPM Clara Santiró, per a indexar Notícies 
Musicals.

El capítol de sorpreses està dedicat al retrobament de la UMH amb 
Ortifus a través de Notícies Musicals. Llegiu i gaudiu de l’entrevista 
que li fa Maria Montes. Molt poca gent sap que el logo de la Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, eixe triangle camperol que conrea 
solfa, és obra d’Ortifus. Els detalls de com s’esdevingué formen 
part de la llegenda. Potser ara li pega la volta amb la portada de 
Notícies Musicals 50.

Acabar d’empassar-se la revista fent els passatemps del Piccolo 
Divertimento i alegrant la vista amb la imatge del Temps era temps, 
no és novetat potser, però ja t’assegure jo que no hi ha dos iguals, i 
les de hui són especials.

Bo, amigues i amics, especial ha volgut ser l’editorial i tota la 
revista. No sempre s’arriba als cinquanta i si tornes a arribar, ja no 
en seran cinquanta, que cent en tindràs. A les mans de totes i tots 
està.

Torne a repetir, i amb açò vull acabar, moltes gràcies a totes les 
persones que han fet possible aquesta aventura, a totes les que heu 
gaudit i ens heu fet gaudir del projecte. Gràcies especials, en aquest 
cas, a Ortifus per la seua atenció, el seu tracte, el seu tarannà. Que 
continue l’amistat. I a la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, 
ENHORABONA I PER MOLTS ANYS QUE TINGUEM NOTÍCIES 
MUSICALS!!!

EDITORIAL
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A POQUETA NIT, PROGRAMACIÓ EQUILIBRA
per Josep Lluís Rodrigo

28 MARÇ 2014

LUCHO ROA, CANTA L’AMÉRICA MORENA

El cantautor xilè ens va oferir el seu últim treball «Cantos 
poéticos de la América Morena» i ens va sorprendre 
gratament per la seua professionalitat, la seua magnífi ca 
veu i el seu excel·lent domini de la guitarra; tot sol, sense 
més acompanyament, va omplir l’escenari i el nostre local 
de multitud de cançons, una després d’una altra, que anava 
traient, com d’una cistella, un cançoner que reposava en el 
seu faristol, cants de tot Amèrica del Sud, Benedetti, Victor 
Jara, Violeta Parra, Pablo Neruda, entre els coneguts per 
aquestes latituds i d’altres veus menys populars que ens 
recorden sempre el maltractament rebut pel subcontinent 
americà. Especial va ser el moment en el que la cançó era 
coneguda, com «Te recuerdo Amanda», corejada pel públic, 
o l’actuació conjunta amb el recitador Vicent Camps de la 
poesia del nostre poeta Miguel Hernández, així com les 
cançons en les que calia aprendre’s el ritme o el cor, amb la 
qual cosa l’actuació resultava més participativa. Si algú abans 
d’aquest concert pensava que «la vida no vale nada» ell ens va 
convidar a viatjar dient «Andes lo que andes, ándate por los 
Andes». J. L. Rodrigo.

4 MAIG 2014 CURTMETRATGES

En l’A poqueta nit del passat 4 d’abril, vam tindre la gran 
oportunitat de gaudir de dos interessants, entretinguts i 
premiats curtmetratges: «Colps i paraules» i «La extraordinaria 
vida de Jesús», presentats i comentats per Manel Gimeno i 
Rafa Higón, els seus directors i guionistes.

«Colps i paraules» és una fi cció en la què un periodista realitza 
un documental per explicar el misteri de Bolaños: un púgil 
que als anys 70 va aconseguir un estrany rècord de victòries 
per abandonament del contrari. Aquest curtmetratge va rebre 
el premi Cartelera Túria a València i va ser premiat, també, al 
Festival de cine independent a Escobar, Buenos Aires.

«La extraordinaria vida de Jesús» és una obra que ens narra de 
manera humorística i documental, la història d’un personatge 
increïble, Jesús Perales, un home avançat a la seua època, que 
crea i inventa objectes que canvien el mon… 

Aquest curtmetratge, que inclou la participació de part de 
la banda de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí en la 
banda sonora, ha rebut nombrosos premis a Espanya i també 
a Buenos Aires. 

E
m correspon enllaçar l’activitat d’A Poqueta Nit des que la deixem en l’anterior Notícies Musicals 49 amb l’activitat 
de Triumvirato, allà pel mes de febrer, fi ns a l’última, la nit de rap el 5 de juliol. Fer balanç de l’any, ja que, per a quan 
estigues llegint això, ja estarem en festes populars del barri i estarà programat part de l’exercici proper. 

Com de costum, em remet a les diferents cròniques, signades per cadascun dels reporters/es, que ens explicaran o 
recordaran la seua visió de cadascuna de les actuacions realitzades. APN és una aposta de la Unió per donar recer a les 

variants musicals i culturals que giren al voltant de la nostra societat, del nostre barri i de la nostra ciutat. 

Aquest exercici, podria dir-se, sense por d’equivocar-nos, ha estat el millor programat i més equilibrat quan a l’alternança de les 
activitats musicals i d’una altra índole. Especial mèrit al coordinador de l’activitat, Carlos Moukarzel, que ha somiat, contactat, 
produït, realitzat, patit i gaudit cadascuna d’elles.
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A POQUETA NIT

RADA, ALTERNATIVA I ECLÈCTICA

L’activitat, que va ser especialment agradable i interessant, 
tant per la qualitat de les curts, com per la participació 
dels directors i guionistes, i pels comentaris que suscitaren, 
malauradament no va tindre l’assistència esperada, encara 
que aquesta A Poqueta Nit, com també ha ocorregut 
amb les altres, han estat promogudes reiteradament en 
anuncis inserits a la web i al facebook de la Unió, i han 
sigut comunicats per email als socis, als músics, i també en 
comunicacions personals. 

En tot cas, els que gaudirem d’aquesta activitat i del sopar, 
agraïm l’esforç als que la protagonitzaren i als que la van fer 
possible. C. Moukarzel.

9 MAIG 2014. VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ: 
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ALGUER

El divendres 9 de maig, dintre del marc de l´A Poqueta Nit, van 
tindre lloc dues activitats molt relacionades perquè ambdues 
tractaren de la nostra estimada llengua. Per una part, la 
cloenda de la campanya del Voluntariat pel valencià que, 
encara que desconeguda per molta gent del barri i amb poca 
participació durant aquest curs, ha estat funcionant, i el que 
preteníem era fer partícips a la major part de gent possible 
de l’existència d’aquesta activitat i que volem que la propera 
campanya compte amb més parelles. 

Per una altra banda, els membres de la societat Amics de 
l´Alguer, Josep Taroncher i Assensi i Francesc Ferrer-Pastor 
i Escrivà, ens explicaren coses molt interessants sobre on està 
l’Alguer (una ciutat de l’illa de Sardenya on es parla català 
des de fa sis segles), les raons per les quals es parla català allí, 
a causa de l’expansió en el segle XIV de la Corona catalana-
aragonesa per la Mediterrània, com és que encara es parla, 
malgrat la infl uència de l’italià, i de com es va perdent el seu 
ús per part de la majoria d’algueresos, atés que només una 
quarta part el saben parlar. 

També ens explicaren què és la societat Amics de l’Alguer 
i quines són les activitats que organitzen, i ens mostraren 
fotografi es dels diferents viatges que ells han fet a l’Alguer i 
ens convidaren a participar-hi. Va ser molt instructiu i jo crec 
que a la major part de la gent que estàvem allí, que no era 
poca, ens entraren unes ganes boges de fer el nostre proper 
viatge amb ells. Ah! sabeu que hi ha a València un carrer 
dedicat a l’Alguer? Doncs sí, des de 1962, i es troba al barri 
conegut com l’Illa Perduda. E. Serrano.

6 JUNY 2014. NIT MÀGICA D’ACORDIONS

La nostra colaboradora Fina Miñana fa la seua crònica a la 
secció d’acordions.

>>

Foto esquerra: Tomás Sánchez
Foto dreta: Àngels Rodas



6

A POQUETA NIT

28 JUNY 2014. NIT DE ROCK A L’ESPAI RAMBLETA

El passat 28 de juny, Espai Rambleta vibrà a ritme de rock amb 
dos grups jóvens amb formacions nascudes al si del nostre 
barri. 

En primer lloc, els encarregats de calfar l’ambient van ser els 
integrants de Virus, trio amb infl uències grunge els quals 
aconseguiren omplir la sala amb el seu so experimental. 

Els «veterans» de la nit, The Rockroaches, culminaren una 
vetllada genial, fent participar el públic assistent amb el seu 
ja extens repertori amb la marxa rockera esperada i requerida 
pels seus fi dels seguidors. Àngels Rodas.

5 JULIOL 2014. NIT DE RAP A L’ESPAI RAMBLETA

En l’A Poqueta Nit del dissabte 5 de juliol va tindre lloc a la 
terrassa de l’Espai Rambleta una vertadera festa del rap amb 
quatre grups valencians, Bajozero Che, Escrottos, Frida i Varo 
& Hermes.

El rap, com a poesia urbana de caire fonamentalment crític, 
utilitza la paraula musicada com un mitjà d’expressió i 
comunicació actiu  i apassionat, per a reivindicar la llibertat de 
pensament i com un instrument de denúncia social. Els músics 
que es decanten pel rap, com a moderns trobadors, posen tota 
la seua creativitat, passió i energia en la composició d’uns 
temes que colpegen les consciències i que fan refl exionar el 
públic sobre les injustícies de la realitat social i política que 
ens envolta. 

Els grups que actuaren demostraren la vigència del rap a la 
nostra terra, la força de les seues lletres, la vitalitat de la seua 
joventut i rebel·lia, amb la posada en escena d’un espectacle 
en el qual paraula i música creaven un ritme frenètic. El públic 
ballà i cantà amb ells amb entusiasme. Dels quatre grups, 
Frida, composat per Eltom i Winston, a més de rap valencià, fa 
rap en valencià, i en eixa especial nit d’estiu d’A Poqueta Nit 
ens presentà el seu magnífi c últim disc, Neologismes. Maria 
Montes.

>>

Foto: Tomás Sánchez
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UMH

J
a fa dos anys des de la darrera ocasió que contàvem 
els nervis i l’emoció viscuda al Concurs de Joves 
Intèrprets «Josep Collado» i és que la natura 
d’aquesta competició és bianual. En aquella ocasió 
informàvem de la seua primera edició i, hui podem 

omplir-nos de joia i celebrar que gràcies a molta gent 
(organitzadors, patrocinadors, professors, alumnes i, com no, a 
Josep i María) ha estat possible la segona trobada i, desitgem, 
puguen vindre’n moltes més.

Doncs bé, com ja va sent «tradició» ens aplegàvem el dia 1 de 
març a la seu de la Unió per a la fase eliminatòria. L’èxit de la 
convocatòria fou increïble, tant de participants com de públic. 
Eixe públic que mai no ens falla... Quatre categories (sense 
distinció per instruments) anaven a omplir la vesprada de 
notes, tremolors i energia musical. 

Després de més de quatre hores (entre interpretacions i 
deliberacions) els membres del Jurat dictaminaren que qui 
havia d’accedir a la Gran Final serien: en la Categoria D (fi ns a 
3r d’Ensenyances Elementals) Guille Albors i Inés Mora (violí), 
Diego Arribas i Marcos Penella (percussió), Irene Benlloch 
i Desta Heràndez (Saxòfon) i Borja Izquierdo (Trompeta). En 
la Categoria C (fi ns a 1r d’Ensenyances Professionals) María 
Esteve i Andreu Sáez (Flauta) i Javier Griñó (Saxòfon). A la 
Categoria B (fi ns a 3r d’EEPP) Marta Clariana, Virginia Gómez 
i Diego Quintana (Clarinet) i Ruth Segarra (Saxòfon). Per 
últim, a la Categoria A (fi ns a 6é d’EEPP) Marta Yébenes i Javi 
Quintana (Saxòfon) i Cristina Puchades (Violoncel).

La fi nal, programada per al cap de setmana següent, hagué 
fi nalment de posposar-se, a causa de la frenètica activitat de la 
Unió, fi ns al més d’Abril.

El dia 12 i, com sempre, ben prompte per la vesprada, 
començaven a arribar els músics. A les seues cares es refl ectia 
la il·lusió de fer un bon paper i la tensió pròpia d’una ocasió 
com aquesta. Cal dir que tots i totes estigueren brillants i 
ens delitaren amb fantàstiques interpretacions, però, com 
en tots els concursos, hi ha uns premis i aquests anaren a 
parar a mans de Diego, Irene i Guille (Categoria D), Andreu, 
María i Javi (Categoria C), Marta, Ruth i Diego (Categoria B) i, 
fi nalment, Javi, Marta i Cristina (Categoria A). La recompensa? 
Fonamentalment, el treball ben fet i tot allò aprés al llarg de la 
preparació, però també uns premis molt interessants entre els 
que destaquen descomptes en la matrícula, xecs-regal, beques 
per al Campament i molt més..

En aquest punt, i ja per fi nalitzar, volem agrair a Josep i 
Maria (pares de Josep Collado i Matamales) la seua gran i 
desinteressada ajuda i també a la papereria Hélène i a Musical 
Gualco la seua col·laboració en els premis. 

Un any més ha quedat palès que tenim un gran planter de 
jóvens músics i músiques i un gran gros humà que ens dóna 
suport i acompanya en tot moment... 

Així que, moltes gràcies i fi ns a la propera edició!

II CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS 
“JOSEP COLLADO”
per Ximo Estal

Foto: Tomás Sánchez



8

CAMPAMENT MUSICAL: 
UNA SETMANA... DE RÈCORD
per Ximo Estal

E
l fi nal del mes de juliol i la Unió estan units des de 
fa ja cinc anys per una activitat molt especial: el 
campament d’estiu.

Cinquena edició d’aquesta setmana fantàstica que, 
any rere any, ha anat millorant i superant-se i, 

enguany no podia ser d’altra manera, ha batut tots els rècords. 
Rècord de participació (136 alumnes), rècord de professorat 
(19 mestres), rècord de formacions instrumentals (orquestra, 
xiquibanda i banda) i, com no, rècord de bon rotllo. I és que 
en els dies que hem viscut a l’alberg de la Llometa de Llavata, 
en Llíria, hem de destacar el bon ambient que s’ha aconseguit 
i la participació per part dels alumnes a totes les activitats 
programades i altres que han sorgit de manera espontània. 

El primer dia, després d’haver resolt les «sorpreses inesperades» 
i recol·locar al personal en les habitacions provisionals, 
començaren les presentacions i els primers assajos dels grups 
instrumentals. Un poc de xerrada per anar coneixent-se millor 
i agafar confi ança amb els nouvinguts i, prompte, al llit, que 
per davant ens esperaven uns dies de molta faena. 

A partir d’ací la setmana transcorregué, vertiginosa, entre 
classes individuals, col·lectives, assajos, piscines i menjades. 
Els plors inicials per la mancança dels pares i mares anaren 

transformant-se pels «jo no me’n vull anar» i els «l’any que ve 
tornaré segur» i, quasi sense adonar-se’n, arribàrem a l’últim 
dia en que l’audició fi nal anava a ser una xicoteta mostra del 
que havia sigut tota la setmana.

Pel camí havien quedat les tertúlies-vigilància per part dels 
monitors, la Nit Cubana on tots ballàrem de valent, la Nit de 
disfresses precedida per una xaranga imprevista, on poguérem 
veure des d’un bon grup de iaies que amb els seus gaiatos 
repartien besos i pessics a les galtes, fi ns un grup d’infermeres 
molt peculiars i un nombrós grup de monstres de les galetes 
(disfressa, aquesta última, molt original i elaborada a mà per 
unes quantes assistents al campament, i en la que també 
participaren els mestres).

Com sempre, una setmana fantàstica en què veure com 
menuts i grans compartien balls, experiències, coneixements, 
riures i plors. I qui escriu us pot ben assegurar que veure com 
tots plegats (gran i menuts) convivien i s’ajudaven com a 
iguals, sense distinció, com deia l’anunci..., no té preu.

Així que l’any que ve, si tot va bé i teniu ganes, tornarem 
a repetir... Encara s’ho esteu pensant?... No li doneu més 
voltes i que no us ho hagen que contar... VENIU TOTS AL 
CAMPAMENT!!!

ESCOLA

Foto: Salva Benlloch
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FI DE CURS A LA “BANDIUA”
per Ximo Estal

A
ltra vegada ha arribat el fi nal de curs i, com 
cada any, les formacions de la nostra Escola 
(Bandeta, Bandiua) van «a tope», amb les 
difi cultats que comporta compaginar-ho amb el 
fi nal de curs també a escoles i instituts.

L’Aula de Conjunt Instrumental (la Bandiua, o la Xiqui com la 
coneixem familiarment), dins de la seua programació habitual 
en aquests mesos, ha estat preparant el concert fi nal del 
cicle d’audicions emmarcades dins del programa d’activitats 
«Combatre el fracàs escolar a través de la música» que, 
des de l’any passat organitza conjuntament amb el CEIP Sara 
Fernández. 

Si ara fa un any, era una coral d’alumnes d’aquesta escola 
la que ens ajudava a interpretar La escala Si-Do de Ferrer 
Ferran, enguany fou una representació d’alumnes de 4t, 5é 
i 6é els qui, amb les seues fl autes dolces, ens acompanyaven 
en les peces Titanic (arranjada per a l’ocasió) i Ramonet, si 
vas...on?, un conte musical sobre un tema popular i d’estrena 
absoluta. Sota un «airet» més fort del que ens hauria agradat, 
el concert avançà entre papers envolant-se i pares i mares 
posant pinces, el que provocà que la concentració no puguera 
ser total. Gràcies a la bona resposta i comprensió del públic, 
acabà sent un bon concert. Hem de destacar el paper dels 
xiquets del Sara Fernández, que estigueren brillants i molt 
professionals, i del seu mestre Pedro Pérez que, amb el seu 
esforç i treball, aconseguí que fos tot un èxit.

El primer dia de juliol era la següent cita amb la música dels 
nostres músics més jóvens. El Concert Final de Curs es feia 
a l’Espai Rambleta i, amb els xics i xiques ja de vacances, la 
preparació fou intensa. Al repertori, que incloïa un parell 
de peces noves respecte al concert anterior, destacaren 
un Beethoven Forever de J. de Haan i la peça Ramonet, 
si vas...on? de J. Estal, que agradà molt entre el públic 
assistent. L’èxit de l’obra no només estigué en la interpretació 
meravellosa feta per la banda, sinó també en la narració del 
conte que corria a càrrec de Paco Blai. La teatralització que 
feu del text fou, senzillament, fantàstica i emocionant.

Pel demés, i no és només un pensament de qui ara escriu, 
el concert entrà en el pòdium de millors concerts d’aquesta 
formació. Cadascun dels alumnes estigué on havia d’estar, 
tenia clar el seu lloc i el seu paper. Tots i totes feren una 
posada en escena molt seriosa i això també es nota des de les 
graderies. A més a més, el fer bé les notes i la manca d’aires 
que ens destorbaren, acabaren d’ajudar.

I ara què? Doncs ara, i com sempre, hem de continuar 
treballant amb ganes i il·lusió per continuar enganxant als 
nostres jóvens a aquesta passió tan meravellosa com és la 
Música i continuar oferint als nostres oients la dignitat en les 
actuacions que tant mereixen.

Ànim i que comenceu molt bé el nou curs!

CONJUNT
INSTRUMENTAL

Foto: Paco Blai



10

C. INSTRUMENTAL /
BANDA JUVENIL

FI DE CURS 2013/14:
CONCERT, DIPLOMES I BONA MÚSICA
per Josep Francesc Blai Duart

V
aig tindre el plaer de presentar, el passat 1 
de juliol, aquest concert que la Banda Juvenil 
compartia amb el Conjunt Instrumental, fent 
així un concert d e fi  de curs de l’Escola de 
Música de la UMH.

Després de fer els deguts agraïments al públic assistent i al 
personal tècnic de la Rambleta, vaig fer la següent refl exió:

“En un concert com aquest que porta per títol CONCERT DE 
FI DE CURS, és obligat referir-se a l’Escola de Música de la 
UMH. L’Escola de Música de la UMH és una baula (una anella) 
neuràlgica en la cadena de seccions que és la UMH.

És el primer contacte dels xiquets i xiquetes amb la música, si 
més no com a educands: amb les partitures, els instruments, 
el director... Però també amb l’harmonia, l’art,l’estètica, la 
sensibilitat i tot eixe cúmul de bons sentiments i vivències que 
desperta i potencia la música i més quan és u mateix qui la 
interpreta.

I el professorat? El treball dels mestres i les mestres és sempre 
un treball callat. La part que es veu és important, però no 
la més important i signifi cativa. La més defi nitiva són les 
hores de silenci pensant, programant, planifi cant, corregint, 
avaluant, rectifi cant...

Ara vostés veuen, veuran els 
resultats. Però no serien possibles 
sense aquell treball amagat que, 
per experiència, sé com n’és 
d’important.

Altres vegades, presentant 
aquests concerts, concerts de fi  
de curs, he parlat de l’alumnat. 
Els xiquets i xiquetes i l’esforç que 
fan. Això no els ho lleva ningú. 
Però hui volia remarcar la fi gura 
dels mestres i el seu treball a 
l’escola de música.” 

I demaní un fort aplaudiment per 
al Claustre de mestres de l’escola 
de música de la UMH. Perquè se’l 
mereixen. Sí senyor.

Tot seguit començà el concert. A la primera part el Conjunt 
Instrumental (trobareu crònica en altres pàgines).

I a la segona part ocupà l’escenari la Banda Juvenil, una 
banda que ompli aquell espai de gom a gom. I amb eixe caliu 
que els caracteritza es procedí al lliurament de diplomes a 
l’alumnat que ha acabat el Grau Elemental (4t) a l’Escola de 
Música de la UMH: Maria Esteve Belenguer (fl auta), Andreu 
Sáez Vallés (fl auta), Alberto Díaz Parrilla (oboé), Emma 
Calleja Hortelano (clarinet), Alba García Cayuela (clarinet), 
Raquel Núñez Salcedo (clarinet), Rubén del Rey Pérez 
(saxòfon), Hugo Mompó Martínez (saxòfon), Jorge Rosa 
Flores (trombó), Toni González Montó (percussió).

A continuació, sota la batuta del seu director, Juan Carlos 
López Luján, iniciaren la interpretació de les peces d’un 
programa molt suggerent que fou interpretat amb molta vida: 
Expo 70, de P. Joder; Ganster’s scenes, de J. A. Pina; La bella y 
la bestia, de A. Menken (A.rr. J. Moss); Concerto d’amore, de 
J. De Haan i Dancing show, de J. Hastreiter.

Vaig gaudir d’un concert redó, compacte, il·lusionant, 
encoratjador... com és la gent que el va fer. Gràcies, xiques i 
xics. Aneu per bon camí.
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BANDA JUVENIL

JOVE TROBADA MUSICAL:
BANDA JUVENIL UMH & STADIUM HIGH SCHOOL
per Loli Chinchilla

E
l passat 2 d’abril vam rebre en l’auditori de 
l’Espai Rambleta als músics de l’escola Stadium 
High School, Wind and Jazz Acoble de Tacoma, 
Washington, Estats Units dirigida per Mr. Morrell.

Un grup de músics que ens van oferir un repertori 
molt interessant i variat que va estar dividit en dos parts. La 
primera amb temes clàssics americans i la segona amb aire 
de jazz i amb esplèndides interpretacions i sols dels jóvens 
músics nord-americans.

A continuació i com és habitual, els nostres músics de la 
Banda Juvenil de Sant Marcel·lí, dirigits per Juan Carlos 
López, ens van fer disfrutar amb temes com Tribute to Michael 
Jackson amb el que també van posar el seu toc americà 
invitant a ballar amb el seu ritme i força.

Com altres vegades, no sols hem disfrutat de la música sinó 
també de l’intercanvi de cultures i experiències dels nostres 
jóvens músics

Crec que tant els familiars com els músics valorem aquestes 
trobades i l’esforç dels professors, perquè ens enriquixen i 
esperem que n’hi haja moltes més.

We Love music.
Fotos: Tomás Sánchez
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BANDA

LA NOSTRA MÚSICA REFLECTEIX AL 
NOSTRE POBLE
per Josep Lluís Rodrigo

L
a sala principal de l’Espai Rambleta va rebre, amb 
àmplia representació de públic, com és habitual, a 
la formació musical, origen de la societat i vaixell 
almirall de la mateixa. Efectivament, el primer dia de 
juny, en la 35 edició del Retrobem la nostra música, 

patrocinada per la Diputació de València, la Banda tancava la 
participació de la Unió en la campanya d’enguany. 

Per a aquesta ocasió el mestre Morellá va triar als 
compositors valencians, J. M Ferrero, Ferrer Ferran, O. 
Navarro, L. Serrano, A. Blanquer, per a fi nalitzar amb el 
catarrogí J. M. Esquerre i el seu entranyable Dia de Pasqua 
a Catarroja; aquest petit poema descriptiu, tan benvolgut 
pels que seguim al mestre des dels primers temps, ens evoca 
un dia de festa en qualsevol poble de la nostra comarca, 
encara que en aquest cas no hi ha dubte de quin poble es 
tracta. Les campanades d’inici, la cercavila religiosa que acaba 
en la majoria de poblacions amb la trobada entre Jesús de 
Natzaret i la seua mare amb la música de la marxa real, 
en aquest cas substituïda per una altra melodia, donen la 
nota anecdòtica amb la qual el compositor ens vol donar 
a conéixer que les seues peferències polítiques no eren en 
aquell moment les políticament correctes; escoltem també 
el tren i els cants i balls populars que es barregen, doncs era 
costum, almenys a Catarroja, perquè s’utilitzaven les eres de 
trillar perquè els diferents grups pasqüers gaudiren de la festa. 
La conegudíssima marxa mora Ximo, del mestre Ferrero, va 
obrir el concert, seguit de dues obres del benvolgut Ferrer 
Ferran, El bolero de Carmelo i Pep Consciències, ambdues 
interpretades per primera vegada per la nostra banda. Car 
esmentar, especialment, la interpretació solista det pel 
joveníssim clarinetista, Héctor Palanca, en la segona obra, 
que va demostrar que està preparat per a escometre reptes de 
gran alçada. 

Downey Overture, del jove compositor de Novelda nascut en 
el 1981, Oscar Navarro, estrenada per la nostra banda per a 
aquesta ocasió, segur que queda en el repertori per la qualitat 
que atresora i que la fa mereixedora de ser interpretada per 
les millors orquestres. Un altre jove compositor nascut en 
1972, Luis Serrano Alarcón, creador del pasdoble El torico de 
la corda i la marxa mora del recordat mestre d’Alcoi, Amand 
Blanquer (1935-2005), Vesprada d’abril, van completar el 
programa de l’actuació.

Una excel·lent representació d’aquest poble, el nostre, que 
pot vanagloriar-se de tenir en la seua població de més de cinc 
milions de persones un dels percentatges més alts de persones 
amants de la música, capaces de tocar un instrument musical 
en el si d’una formació musical, per a la qual cosa ha de saber 
música. Poques cultures en el planeta, com la valenciana, 
s’han defi nit tan clarament per aquesta faceta artística, per 
la música. Existeixen en la nostra Comunitat 539 societats 
musicals federades i les seues escoles de música (el 50% 
d’Espanya), aglutinen 40.000 músics, 60.000 alumnes i més de 
200.000 socis.

Els societats musicals, presents en el 90% dels municipis 
d’Alacant, Castelló i València de més de 200 habitants, 
conformen un projecte social i educatiu únic en el món i 
són el principal agent cultural de la Comunitat Valenciana, 
segons la Universitat de València. Per tot açò, és estrany que 
els valencians no siguem conscients del tremend potencial 
que la nostra societat civil és capaç d’aconseguir quan 
un projecte val la pena. En aquest cas, les inquietuds dels 
pobles, com Llíria en 1819, i sota la seua infl uència totes les 
comarques del voltant, des de la primera meitat del segle 
XIX, els nostres avantpassats han anat desenvolupant aquest 
entramat fantàstic, orgull de tots nosaltres, exportat amb èxit 
fi ns i tot a comunitats veïnes com Murcia, Castella la Manxa 
i el sud de Catalunya (Tortosa), on els agricultors valencians 
que van implantar el cultiu de l’arròs en el Delta de l’Ebre 
van contagiar també de la cultura bandística als pobladors 
d’aquestes terres; aquesta, però, és una història que haurà de 
ser explicada en una altra ocasió.   
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BANDA SÈNIOR

N
o, no és un acudit amb l’edat dels nostres músics 
i tampoc té res a veure amb el nombre de músics 
que la formen (que, tot i que poc a poc va creixent, 
es manté al voltant dels trenta-cinc músics). La 
Banda Sènior es fa gran per substitució i per 

experiències.

Què volem dir amb això? Pareu atenció i de seguida ho 
entendreu...

SUBSTITUCIÓ: el proppassat mes d’abril, i a causa de la 
coincidència de dos actes de la Banda de la Unió, la Sènior, 
que dia a dia va agafant més taules a l’escenari, es féu càrrec 
del concert que anualment organitza la Junta Municipal de 
Districte i el dia sis, juntament amb les formacions de Patraix, 
Creu Coberta, Sant Isidre i Falla General Barroso participà en 
el Festival que tingué lloc a l’escenari de l’Espai Rambleta. La 
seua actuació, que comptà amb la interpretació del pas-doble 
Alfara de Algímia i les obres The Beatles in concert i Lawrence 
of Arabia, fou fortament aplaudida i, per a celebrar-ho, 
organitzà un dinarot de germanor a la seu social de la Unió.

EXPERIÈNCIES: realment, guanyem i avancem a grans passos 
i, per demostrar-ho, podem fi xar-nos en el concert que la 
Sènior realitzà a la Sala Rodrigo del Palau de la Música el 
dia 26 de juliol, dins dels cicles de concerts organitzats per 
la Coordinadora de Societats Musicals amb motiu de la 
celebració del seu 30 aniversari.

La il·lusió dels músics a tope (no tots els dies es té 
l’oportunitat de tocar a «la Meca» de la música valenciana), 
la preparació per al concert intensa (dos assajos setmanals 
al llarg de tot el mes de juliol), el treball dels músics 
impressionant (el repertori, que ja no és ni molt menys senzill, 
exigia d’un gran esforç per part dels nostres novells intèrprets) 
i la sensació fi nal, inoblidable.

Posteriorment, a l’arribada i pas per l’admissió, ens ubicàrem 
als nostres camerins i, assajats, afi nats i ben arregladets ens 
dirigírem a l’escenari. El programa l’omplien el pas-doble Aires 
Llevantins, Lawrence of Arabia i Pompeya (poema simfònic 
d’Hugo Chinesta que, igual que el pas-doble de Bernabé 
Sanchís, era la primera vegada que els interpretàvem).

Cal destacar el paper dels solistes Paco, Félix, Josep i Carmela 
que estigueren brillants, però també el de la resta dels 
companys que els donaren la seguretat i suport necessaris 
perquè tocaren com si estigueren a casa.

Des del meu paper com a director vull aprofi tar l’ocasió per 
expressar-los, una vegada més, el meu orgull per veure el 
seu avanç i superació, la felicitat per estar en aquest grup de 
persones meravelloses, i la gran sort de poder aprendre junt a 
ells setmanalment.

La nostra agenda? Doncs ja anirem informant-vos 
periòdicament al butlletí d’activitats, però ja veureu que està 
carregà de bombo i, és que la Banda Sènior... es fa GRAN!

LA BANDA SÈNIOR ES FA “GRAN”
per Ximo Estal

Fotos: Tomás Sánchez
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ORQUESTRA 
DE CAMBBRA

E
l calendari perdonava, 
però nosaltres no estàvem 
disposats a esperar 
esdeveniments sense més. 
Aquest primer semestre de 

l’any, poc carregat de concerts, l’han 
aprofi tat els músics de l’orquestra de 
cambra per donar un pas més en la 
seua consolidació com a grup dintre de 
la Unió Musical. El moment era, sens 
dubte, l’adient. Per això es convocà a 
fi nals de feber, per primera vegada, 
l’assemblea de músics de l’orquestra, 
un espai on compartir els nostres punts 
de vista i parlar del futur de la nostra 
formació. 

Aquesta assemblea era la primera 
d’una sèrie de trobades que tenien 
com a objectiu completar alguns 
espais buits pel que fa a l’organització 
de la formació. Perquè organització 
no és sinònim d’administració ni de 
burocràcia, sinó que també és la millor 
manera de visibilitzar els anhels i les 
il·lusions col·lectives, de dotar-nos 
d’una veu pròpia a través de la qual 
poder contribuir a defi nir el camí que 
ha de seguir el nostre encara jove grup 
instrumental. En defi nitiva, l’objectiu 
d’aquest cicle d’assemblees era 
normalitzar en la orquestra de cambra 
el que en altres formacions de la Unió 
Musical fa molts anys que és normal i 
esdevé imprescindible.

Al meu entendre, la música es realitza 
com a tal, passa a ser el que hom entén 
per música, quan parteix de la llibertat. 
Per això la nostra formació musical, la 
que molts hem rebut en aquesta Unió 
Musical, consisteix en un llarg camí 
a través del qual superar les barreres 
que ens impedeixen fer música des del 
sentit i el sentiment de llibertat. En 

eixe camí no solament hem d’aprendre 
les destreses tècniques necessàries 
per poder produir música de la forma 
més natural possible, sinó que també 
hem de cuidar aquesta naturalitat i 
conservar la nostra sensibilitat per 
quan, arribat el moment en què pugam 
expressar-nos lliurement a través de 
la música, tinguem alguna cosa a 
expressar.

Quan parlem d’un grup musical i 
no d’un individu, conrear aquesta 
sensibilitat, fer música des de la 
llibertat, solament és possible 
mitjançant un únic camí, la democràcia. 
Gràcies a ella un col·lectiu pot parlar 
lliurement al mateix temps que 
amplifi ca i fa més perfecta la llibertat 
de les persones que el composen. 
Democràcia vol dir compartir entre 
tots la càrrega i el goig d’un projecte 
col·lectiu. Sense democràcia, una 
disciplina artística que necessita 

d’un grup organitzat de persones 
per realitzar-se, no pot arribar a fer 
res que tinga valor. Això ho sabem 
bé a la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí, i per això apostem per la 
màxima participació democràtica en 
totes les nostres formacions. El fet que 
l’orquestra de cambra dispose ara d’un 
espai assembleari demostra la seua 
maduresa i llur voluntat de consolidar-
se com a una formació amb futur 
dintre dels valors de la nostra Unió 
Musical.

Així, entre les conclusions que 
vam arribar, a banda de posar en 
comú aspiracions i idees de millora, 
l’assemblea donà el tret d’eixida a dos 
projectes molt il·lusionants. En primer 
lloc, es va decidir que els músics tenien 
la capacitat d’organització i el sentit 
de la responsabilitat sufi cient com 
per a poder autogestionar assajos 
parcials que complementen el treball 

L’ORQUESTRA DE CAMBRA 
S’ORGANITZA
per Xavi Garí
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CORAL

“RETROBEM”, 
LA RECTA FINAL DEL CURS
per Àngels Rodas i Joan Quiles

E
l passat 11 de maig la Coral l’Horta va participar en la celebració de la 
35 edició de «Retrobem la nostra música». En esta ocasió estiguérem 
acompanyats pel Cor i Orquestra de pols i pua del Centre de Jubilats de 
Sant Marcel·lí, així com per la nostra benvolguda Orquestra de Cambra de 
l’UMH.

En el marc incomparable de l’Espai Rambleta, va tindre lloc una entranyable vetllada 
conduïda magistralment per la nostra companya Encarna Ojeda. Obriren l’acte 
els nostres veterans companys del Centre de Jubilats, els quals amb un impecable 
estil, ens delectaren amb un repertori fortament aplaudit pel públic assistent. 
Començaren amb La Jota de mi balcón (E. Jiménez), continuaren amb melodies tan 
estimades com Quiéreme mucho (G. Roig), María la Portuguesa (C. Cano), Alma 
llanera (P.E. Rodríguez), Me gustas mucho (J. Gabriel), Amor que vienes cantando 
(Codoñer/Flores Ll.) i, fi nalitzaren la seua magnífi ca actuació amb un emotiu Viva 
Valencia amb arranjaments del seu director Vicente Navarro. Una solvent formació 
musical que dóna suport a les veus del seu cor.

A continuació ens tocà el torn a la nostra Coral l’Horta. Dirigits pel nostre estimat 
Alejo Pérez, encetàrem la nostra actuació amb les Tres cançons del meu poble (R. 
Talens), que per primera vegada interpretàvem de forma conjunta. A continuació 

conjunt que fem sota la batuta del 
nostre director, Miquel Morellà. En 
segon lloc, vam decidir de reservar-
nos per la primavera de l’any vinent 
una data per fer un concert en el qual, 
lliures de tot compromís, pugam posar 
en pràctica algunes idees, formats i 
repertori diferent, com si es tractés 
d’una mena d’experiment. El temps 
dirà dels dos projectes quins fruits 
donen; dependrà de nosaltres i de la 
nostra voluntat de portar-los endavant. 
I això, per si no fora bastant, sense 
descuidar les nostres obligacions. En 
relació al cicle de Retrobem la Nostra 
Música, l’orquestra de cambra va 
saber demostrar la seua qualitat en un 
concert celebrat el dia 11 de maig en 
el qual vam compartir escenari amb la 
nostra Coral i es van interpretar peces 
de repertori valencià, demostrant que 
la música produïda a la nostra terra 
mereix el seu lloc en el panorama 
musical internacional. Les peces que 
es van interpretar foren el Minuet de 
Jose María Cervera Lloret, el Concert 
d’oboè de Vincenzo Bellini, amb 
Sara Yago d’oboè solista i, per últim, 
el Divertiment en Re Major de W. A. 
Mozart.

>>

Foto: Tomás Sánchez

Foto: Tomás Sánchez
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oferírem dues peces noves al nostre repertori: una versió 
de D’un temps d’un país que Raimon va composar al 1964 i 
Ciutat de Parella (Havanera balear) que segons les llegendes 
balears està situada a…

«Conten que devers Sant Joan, en ple estiu, cap a Ponent, 
davant Ciutadella, es veu dins la mar, com sortida de ses ones, 
una ciutat, amb ses murades, cases, palaus, esglésies…, tota 
d’un mateix color blavós, boirós…; li diuen sa Ciutat de Parella. 
També a Mallorca, de la costa de Capdepera també l’han vista, 
davant de Cala Agüia o Cala Ratjada, i la nomenen sa Ciutat 
de Paradella; i els pescadors de sa banda d’Artà, que també 
l’han vista, li diuen sa ciutat de Troia».

Després de cantar Zorongo (G. Lorca/E. Cossetto), volguérem 
retre un sentit homenatge a Antonio Machado en el 75é 
aniversari de la seua mort. Per a l’ocasió comptàrem amb 
l’inestimable col·laboració de dos rapsodes de luxe: Marina 
Gómez i José Ramón Ródenas. Les seues paraules, dolçament 
recitades, introduiren la peça Cantares que musicat per J. 
M. Serrat, va voler estar un humil homenatge al gran poeta 
andalús.

En darrer lloc, posaren el seu encant i el seu bon fer els 
components de l’Orquestra de Cambra de l’UMH. Dirigits 
pel mestre Miquel Morellà Asins, ens feren gaudir amb 
un repertori excel·lent. Començant per Minuetto (J. M. 
Cervera), continuaren amb Oboe Concierto (V. Bellini) on 
Sara Yago demostrà la seua gran preparació com a solista. El 
Divertimento en ReM, KV 136 de W. A. Mozart posà punt i 
fi nal a una magnífi ca interpretació i una entranyable vetllada 
musical que va fer gaudir a tots els assistents.

XVI FESTIVAL CORAL LA CANYADA

I com a punt fi nal d’un intens i, a la vegada, enriquidor curs 
per als coralistes de la nostra Unió Musical, tinguérem el gust 
de participar en el XVI Festival Coral de la Canyada. La citació 
fou dissabte 28 de juny a l’església de la població. A banda de 
la coral amfi triona, Cor de la Canyada, compartírem melodies 
amb el Cor infantil Compasillo de la Canyada i el Cor La 
Melodía d’Olocau.

Acompanyats per les encertades notes del pianista Andreu 
Soler i del bateria Charli Pérez i dirigits per Marta Ramírez i 
Júlia Navarro, els infants interpretaren cançons dels animals i 
les coses de Josep Maria Espinàs. Amb una posada en escena 
molt treballada, fi nalitzaren la seua actuació amb un cant 
que manifestava el sentir de la vetllada: Amics per sempre 
dels Jocs Olímpics de Barcelona. A continuació Emma Isabel 
Arocas dirigí el Cor La Melodía d’Olocau començant amb 

un espiritual negre i realitzant un recorregut per havaneres, 
una preciosa cançó popular brasilera i la cançó tradicional 
catalana El Rossinyol, la qual poguérem gaudir com a públic 
abans d’eixir a realitzar la nostra actuació.

La Coral l’Horta començàrem amb coreografi a inclosa amb 
l’havanera El abanico. El fet d’obrir i tancar el ventall a la 
vegada, seguint les indicacions del nostre director Alejo 
Pérez, ens va fer créixer en autoestima i força, atacant la 
resta del repertori amb una concentració extrema i despertant 
entusiastes aplaudiments del públic assistent, el qual es va 
divertir i va valorar amb molta estima la nostra «entregada» 
actuació.

En darrer lloc, els nostres companys del Cor de la Canyada 
ens oferiren un variat repertori i ens tornaren a demostrar els 
seu desenfadat i peculiar estil de la mà del seu actual director 
Christian García i acompanyats al piano pel nostre admirat 
Andreu Soler, amb el qual hem tingut la sort de cantar en 
alguna ocasió. Des de cants personalitzats de presentació, 
cançó popular gallega, sud-africana o colombiana, així com 
cançons d’amor, el cor de la Canyada omplí l’escenari de 
ritmes, coreografi es i somriures, la qual cosa va divertir el 
públic assistent.

I després..., tots a celebrar amb un bon soparet que som 
germans de cants i melodies. En nom de tota la Coral l’Horta, 
gràcies per comptar amb nosaltres i pel vostre acolliment.

I un altre curs que arriba a la seua fi . Com és moment 
d’agraïments, gràcies Alejo pel teu encant, la teua paciència, 
bogeria, somriure, mestria i per ser el nostre amic des de fa 
tant de temps.

Fins el proper curs!!!!!!!!!

>>
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ACORDIONS

NIT MÀGICA D’ACORDIONS
per Fina Miñana Millares

A
questa A Poqueta Nit dels acordionistes, ha 
sigut més especial que altres anys i vos diré per 
què. Durant tot l’any havíem treballat molt i 
el profe estava content. Els assajos ens eixien 
millor que mai.

Va arribar per fi  el dia i l’hora de mostrar el nostre esforç i 
gaudir amb aquest meravellós instrument, encara que difícil. 
Estàvem preparats i també les guitarres de Pepe i Juan, i la 
percussió de Raquel. 

La gent va anar arribant, va seure, pareixia que hi havia més 
públic que altres vegades. Quan va ser l’hora, Inés, la nostra 
presentadora, va començar amb eixa gràcia mesurada i 
discreta que la caracteritza. 

El primer grup estava preparat; poques hores abans ho havia 
fet molt bé, però el nerviosisme és de vegades un enemic 
imbatible, i la interpretació no va sortir com esperàvem. La 
gent va aplaudir amb entusiasme i comprensió. El segon 
grup va arribar al fi nal sense problemes, uf! menys mal. El 
tercer, a la meitat va parar, perquè s’adonaren que la partitura 
no era la que corresponia, i continuaren sense novetat. El 
quart necessità començar tres vegades i a la tercera ho 
aconseguiren. Un trio es retirà abans d’eixir perquè en l’últim 
moment no estaven convençuts del bon resultat, i «una 
retirada a temps...». El penúltim, a la meitat va parar una 
estona i continuà també, sense novetat.

Després d’aquesta tira d’anècdotes 
inesperades, era el torn de  Pepe, el 
profe, i de David, també profe de 
clarinet, al mateix temps que alumne 
d’acordió. Van triar Piazolla, i ens van 
tindre en complet silenci, per la seua 
genial interpretació i per una partitura 
tan potent, misteriosa i, al mateix 
temps, tan càlida. El públic va aplaudir 
entusiasmat. Sempre ho fa. Quan ix 
millor perquè és evident, quan no, 
perquè reconeixen l’esforç. 

Després va ser tot el grup el que 
es col·locà en la tarima per a tocar 
altres cançons. I ja, tots a una, no hi 
va haver cap problema perquè si un 

s’enganya, sempre està el del costat que continua. El grup 
és la força. Els que gravaven amb vídeo, ho feien amb molta 
atenció, com si nosaltres fórem artistes consagrats.

I pense que hem aconseguit l’objectiu, passar-ho bé, gaudir, 
riure, oblidar-nos de quasi tot, i que la nit fóra un poc màgica, 
sorprenent, divertida. Som aprenents de la música, i tremolem 
davant les notes, però ningú abandona perquè som uns 
enamorats d’aquest instrument.

Tal vegada el nostre profe Pepe ha quedat decebut amb el 
resultat, però des d’aquestes pàgines volem dir-li que per a 
nosaltres és un bon profe per la seua paciència, pel seu treball, 
per les seues orientacions i que la seua tasca ha donat fruit, 
perquè tots ja estem pensant en la propera A Poqueta Nit .

Quan va fi nalitzar el concert, en un no res, van estar fi cades 
les taules i pareixia que anàvem a sortir al carrer de tants 
com érem. I vam seure amb els entrepans, i amb tot el que hi 
havia: beguda, olives, tramussos, i eixos dolços que sempre 
porten Pili i Amparo...I que a ningú li falte de res perquè, 
sino, ve de seguida Mancio per solucionar qualsevol problema 
d’intendència.

Quan acabem la mistela, José Luis i Julián tornen a agafar 
l’acordió i, de nou, cantem i ballem. 

Finalment una maga ix, no se sap molt bé de quin indret i fa 
uns jocs de màgia. Els espectadors es queden bocabadats. 
Com pot amagar eixe anell dintre de set caixes a ulls de 
tothom? D’on apareix eixa llum entre les mans? Sorpresa i 
aplaudiments.

Ja feia una bona estona que havia començat tot i ja era hora 
d’anar-nos-en, d’acomiadar-nos, d’arreplegar taules i cadires, 
de dormir i també de deixar dormir… 

Som un grup de gent, com d’altres, estem a un local d’un 
barri com d’altres, i és una nit calorosa com d’altres…, però 
per a nosaltres ha estat una nit màgica i ens n’anem amb 
eixa sensació de ser més amics i que per a ser feliços i passar-
s’ho bé no fa falta córrer molt, sols: pertànyer a un grup 
d’acordionistes d’un barri que es diu Sant Marcel·lí, o ser 
amic o ser de la família, i reunir-nos a un A Poqueta Nit de 
qualsevol juny, de qualsevol any, quan la lluna desperta i la 
màgia està, ho sabem, en l’aire. 

Foto: Tomás Sánchez
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MIGUEL HERNÁNDEZ, PRESIDENT DE LA ‘C
MUSICALES FEDERADAS DE LA CIUDAD DE
per María Montes

M
iguel Hernández Ferrer, president de la Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí des de l’any 
1997, és també president de la Coordinadora 
de las Sociedades Musicales Federadas de la 
Ciutad de Valencia des de l’any 2012. Parlem 

amb ell sobre la seua experiència en la presidència d’aquesta 
important entitat dedicada a la defensa dels interessos del 
món de la música de les societats musicals de la nostra ciutat. 

Miguel, parla’ns un poquet de la història de la 
Coordinadora.

En un moment donat, les societats musicals de la ciutat de 
València van vore la necessitat de unir-se per a fer força 
davant de l’Ajuntament de València en la defensa del nostre 
treball en totes les vessants que cobrim, tant en àrees com 

l’educació de nous músics, mitjançant els estudis a les nostres 
escoles, com a les actuacions de les bandes, i a la formació i 
promoció d’altres formacions musicals, orquestres de corda, 
corals, etc. Hem de pensar que a València ciutat hi ha més de 
trenta bandes que fan aquest importantíssim treball, i que 
necessiten els suport de les institucions i de tota la societat, 
tant pel que fa a ajudes com a la promoció. La Coordinadora, 
que es va fundar a l’any 1983, començà amb 6 societats 
musicals i en l’actualitat en som 25. 

Fes-nos un balanç de la teua experiència en la 
Coordinadora fi ns a arribar a la presidència en aquests 
darrers anys.

Com a president de la UMH, he assistit sempre a totes les 
assembles, que es fan cada dos o tres mesos, per a tractar 
els temes puntuals i la presa de decisions en qüestions 
concretes. Vaig formar part de les dues juntes directives 

No n’hi ha una altra ciutat al 
món que visca i senta la música 

com aquesta ciutat.

És un gran valor que no hem de 
perdre

Foto: Tomás Sánchez
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ENTREVISTA

anteriors a la presentació de la meua candidatura. A més, 
en un moment donat, vaig considerar que podria ajudar 
en les necessitats de la Coordinadora, presentant la meua 
candidatura. Aquesta ha d’estar formada com a màxim per 
deu persones de diferents societats musicals, i és elegida 

‘COORDINADORA DE SOCIEDADES 
DE VALENCIA’

La Coordinadora rep 
una subvenció anual de 

l’ajuntament de València, què 
ha anat minvant fi ns al 50% de 

l’assignació

Hem aconseguit donar a entendre la 
importància de promocionar i protegir 
a les bandes de la ciutat de València

Falles, així com, també, l’actuació, des de fa uns anys, de 
l’entrada de bandes a la ciutat l’últim diumenge de febrer, 
amb l’acte de la Crida. A més a més, també des de fa uns 
anys, tenim un conveni  amb el Palau de la Música per a la 
realització de trenta-tres concerts anuals al Mercat de Colon. 

democràticament pels membres de la 
Coordinadora. La duració és de tres 
anys, i aquest és el darrer de la meua 
presidència. Parlant de presidència, 
vull deixar constància  i agrair ací 
el treball i dedicacio dels presidents 
i de les seves juntes directives de 
la Coordinadora des de la seua 
fundació: de 1983 a 1984, José 
Navarro Calaforra, de Benimàmet; 
de 1984 a 1989, Sebastián Belloch 
Martín, de Benimàmet; de 1989 a 1996, Manuel Teruel 
Rocatí, de l’Horta de Sant Marcel·lí; de 1996 a 1999, José 
Roig Benaches, d’El Palmar; de 1999 a 2012, José Vte. García 
Alapont; i des de 2012 a 2014, tinc l’honor de ser jo el que la 
presideix.

Com es manté econòmicament la Coordinadora?

La Coordinadora rep una subvenció anual de l’Ajuntament de 
València. Subvenció que, des de l’any 2009 ha anat minvant 
cada any, fi ns a arribar al 50% de l’assignació, que és el que 
em rebut enguany. Quan la Coordinadora rep la subvenció 
es fan tres parts: una per a les despeses de funcionament 
de la pròpia Coordinadora; un altra que es reparteix, com 
a quantitat fi xa, entre les diverses societats musicals; i un 
altra que es destina a les actuacions puntuals que demanen 
a la Coordinadora diferents barris o pedanies de la ciutat de 
València. 

Què és el que, fonamentalment, ha aconseguit la 
Coordinadora per a millorar el funcionament de les 
societats musicals?

Per una part, aconseguirem que l’Ajuntament entenguera la 
importància de promocionar i protegir a les bandes pròpies, 
les de la ciutat de València, i des d’aquest plantejament 
s’arribara, a la fi , a signar un conveni, fa uns vint anys, que 
continuem mantenint. Per altra part, en el 2012, signarem 
amb la Junta Central Fallera la realització de les actuacions 
que tenen a vore amb els actes ofi cials de la Setmana de 

En aquests 30 anys, quines 
han sigut les actuacions més 
rellevants?

La celebració que es va fer del 
X Aniversari de la Coordinadora 
amb la realització d’un concert 
commemoratiu espècial. I, sense 
cap dubte, la celebració que es va 
fer el 2009 del XXV aniversari de la 
Coordinadora, perquè a través dels 

actes organitzats es va donar a conéixer a altres públics. Vam 
organitzar una Fira de Societats Musicals a Vivers en la que 
vam fer moltes actuacions per part de diverses formacions 
musicals pertanyents a les Societats Musicals. Va ser molt 
especial el Concert Commemoratiu que tingué lloc al Palau de 
la Música amb una banda formada expressament per músics 
de totes les societats musicals de la ciutat. Considerem molt 
rellevant també, el que al 2013 començarem un Cicle de 
Concerts Solidaris, organitzat juntament amb diverses ONG i 
Associacions Solidàries, cicle que hem continuat al 2014 i que 
pretenem que tinga continuïtat anual, ja que aquests concerts 
solidaris han tingut gran acceptació per part de totes les 
Societats Musicals, així com per part de la societat en general.

Tambe un concert celebració dels 25 anys del Palau de la 
Musica amb una formació de músics de totes les soc. Musicals 
de la Coordinadora I, per últim, els concerts del XXX aniversari 
que estan celebrant-se al Palau de la Música.

>>
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Això és el que volia preguntar-te, com esteu celebrant el 30 
aniversari?

Amb la celebració, a mode de Festival, entre maig i setembre, 
de catorze concerts al Palau de la Música, protagonitzats per 
les Bandes Juvenils de diverses societats musicals, orquestres, 
corals, i altres formacions, que fi nalitzaran el dia 21 de 
setembre, amb l’actuació de cloenda del Festival per part de 
la Banda Agrícola Musical de Benimàmet i la Banda Centre 
Instructiu Musical de Benimaclet. Els dies 20 i 21 de setembre 
també es farà una exposició de fotografi a duta a terme pel grup 
de fotografi a l’Horta.

Podríem parlar moltíssim més sobre la Coordinadora, però 
ens falta espai. Podem acabar amb una refl exió teua sobre 
què és el que penses que estàs aportant a la Coordinadora 
amb la teua presidència.

El que primerament em va interessar va ser la creació d’un 
equip de deu persones en el que cadascú tinguera les seues 
funcions molt marcades, la qual cosa, crec, ha fet molt efi caç 
el funcionament del treball de la Coordinadora. També he 
posat molt d’afany en potenciar i revitalitzar les relacions 
entre les Societats Musicals, així com, en ampliar la visibilitat 
de les Societats Musicals als barris i a la ciutat. I, a més, he 
intentat estar molt atent en mantindre o augmentar la relació 
amb l’Ajuntament i altres entitats cíviques, socials i culturals 
de la ciutat de València. Crec que hem de ser conscients 

tots que, possiblement, no hi ha un altra ciutat al món que 
visca i senta la música com aquesta ciutat, i això és un valor 
nostre extraordinari que no hem de perdre, tot el contrari, 
l’hem de fomentar. Per acabar l’entrevista, vull agrair des d’ací 
la complicitat de totes les juntes directives de les societats 
musicals amb les diferents persones d’aquesta Coordinadora, 
així com el bon ambient i l’actitud positiva de les diferents 
juntes directives de la Coordinadora. La veritat és que estic 
disfrutant moltíssim d’aquesta experiència gràcies a tota 
aquesta gent. I, fi nalment, m’agradaria invitar a totes les 
persones que vulguen saber més sobre les activitats de la 
Coordinadora, i les actuacions puntuals de les bandes i les 
diverses formacions de les nostres Societats Musicals, que 
visiten la nostra web:  www.cosomuval.org

Miguel Hernández és molt vitalista i comunicatiu, qui el conéix 
ho sap. És d’agraïr –i li ho agraïx- l’entusiasme que ha posat 
durant tota l’entrevista per a explicar-me pormenoritzadament 
la importància de la Coordinadora per a què les Societats 
Musicals de la ciutat de València estiguen reconegudes i 
recolçades. I és que la música ens fa feliços, als que la fan, 
els músics, i als que la disfrutem. Per tant, lluitar per ella és 
fonamental per a tots. I, sempre, amb entusiame. Com ho fa 
Miguel.
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UN BARRI IMAGINAT
per Carles Hernández Coscollà

2
014, 60é aniversari de Sant Marcel·lí com a barri 
i 38 anys fent Festes Populars. A l’assemblea de 
Festes Populars promoguda per l’Associació de 
Veïnes i Veïns per primera vegada tenim un lema: 
«Un barri imaginat». Pot parèixer infantil, fi ns i tot 

cursi, però no cal més que comprovar que sense projectar la 
imaginació, sense les idees i sense ganes no hi haurà un barri 
digne per als pròxims anys. Hem de resoldre molts problemes 
i hem d’assolir projectes per a un barri que no només són 
carrers, solars i carreteres, perquè el barri sobretot és, hui més 
que mai, el que passa dins de cada casa, comerç o agrupació. 
Fer xarxa, cooperar, integrar i fomentar la gran diversitat 
que tenim són els engranatges d’aquest barri per al futur, no 
només millorar carrers i obrir piscines, que ho continuarem 
fent. Aquest quadrat urbanístic de 10.000 persones que és 
Sant Marcel·lí celebrarà un Gran Esdeveniment (dels bons) de 
l’11 al 21 de setembre. 

Parlem de les novetats. Serà la plaça la que es vestirà de les 
manualitats fetes per totes les escoles del barri i el Centre 
Ocupacional, per això també des d’aquesta revista els donem 
les gràcies! Però no sols això, la bici i la sostenibilitat formen 
part del barri imaginat per molts, per això la gran convidada 
a les Festes es farà amb una gran BiciFesta que recorrerà els 
nostres carrers, recuperant la imatge que es va produir fa 
alguns anys ja dels carrers del barri pedalejats. Més novetats: 
enguany l’esport no acaba a la bici o a la pilota o a la Volta 
a Peu, també afegim tot una matinal de jocs esportius per a 
tota la família, on volem convidar també als amics de la resta 
de València a que ens coneguen mitjançant l’esport lúdic del 
diumenge 14 pel matí. Encara més novetats: volem proposar 
una setmana cultural lligada a les Festes: exposicions, conta-
contes i, per exemple, la presentació d’aquesta mateixa revista 
amb moltes sorpreses. Serà del 15 al 21 de setembre i, a més, 
el cap de setmana següent tindrem el 10é aniversari del Cicle 
al voltant del tabal i la dolçaina amb un emotiu acte a l’Espai 
Rambleta. La cultura tradicional també inclou novetats, seran 
els balls i les danses que es produiran amb i com a culminació 
de la Cercavila Gran, un moment que simbolitza en les Festes 
la connexió i el compromís amb les arrels, amb la cooperació i 
amb l’alegria, els pilars per a imaginar Sant Marcel·lí al futur.

Com seran els pròxims 60 anys del nostre barri? Qui el viurà? 
Com el viurà? De ben segur que quan la primera veïna va obrir 
per primera vegada la porta de sa casa al carrer Sant Marcel·lí, 
a la primavera de 1954, i va mirar per la fi nestra, va tindre 
uns pensaments per al futur. Però ara, 60 anys després no és 
una vivenda, som més de 10.000 persones i per això les Festes 
ofereixen per segona vegada l’oportunitat de mostrar els 
negocis, afi cions, col·lectius, els problemes, les habilitats, les 
propostes... La Fira del Barri serà el dissabte 13 de setembre, 
des d’ací gràcies a la Unió i a tota la gent que fa l’esforç de 
vindre i muntar la seua parada amb molta creativitat. Com 
diu el nostre pintor i amic Martí Forés «en Sant Marcel·lí el 
més tonto fa avions». Serà un bon dia per a conèixer gent, per 
a conèixer ofertes i projectes, per a imaginar millor un dia a 
dia del barri que volem. La integració i la diversitat han sigut 
la base del que tenim hui i del que tindrem demà, per això a 
la Festa de les nits (11, 12, 13 i 14 de setembre) discomòbil, 
concerts en directe, cinema i més sorpreses, tindrem present a 
tots els que vivim ací, a tots. Per suposat la música de la Unió 
Musical l’Horta present contínuament durant els tres caps de 
setmana de Festes.

Les últimes línies d’aquest article són per a que les llegiu 
a aquells que no coneguen la revista de la Unió, NOTÍCIES 
MUSICALS, o el Llibret de Festes o La Veu del barri. Aquests 
textos no s’escriuen per a consumir ràpidament, ni per a la 
nostàlgia, ni per a rentar-se la cara, ni per a trobar-se a les 
fotos, almenys volem que es sàpiga que poden ser molt més: 

Açò s’escriu per a continuar fent cada dia una Unió Musical 
i un barri cada dia millors. Sense el coneixement del que han 
sigut, no es pot construir el que seran. 

Millorable? Clar que sí. Però fonamentals. Els 50 números de 
NOTÍCIES MUSICALS són part del barri que vindrà i ajuden a 
pensar i a imaginar el que volem per al futur. Seguirem amb 
la sort que la Unió Musical l’Horta ens fa imaginar el barri que 
volem. Moltes felicitats amics!! 
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MUIXERANGA

S
é que sempre he sigut 
important per a tu i que 
sempre he sigut injust. 
Quan em demanaves que 
compartira amb tu les coses 

que m’interessaven sempre trobava 
alguna excusa o canviava de tema per 
no fer-ho. Però tu insisties i tornaves 
a la càrrega, i em preguntaves com em 
sentia, què em preocupava. El treball, 
la Muixeranga... Coneixes tan bé tot 
allò que és important per a mi, tot allò 
que ha arribat a marcar la meua vida. 
I potser ara haja arribat el moment de 
satisfer el teu interès desinteressat per 
mi. Fóra ara el moment, després de 
tants anys, de mirar arrere i comprendre 
jo també.

Aquella nit ens aturàrem davant la 
porta de vidre rugós i translúcid i ens 
miràrem un moment tots dos, agafats 
de la mà, dubtant. Què ens trobaríem 
allà dins, quina mena de gent hi 
trobaríem. Gent molt normal tampoc no 
podia ser. Una Muixeranga a València?. 
I efectivament, com tu bé saps, no n’hi 
ha ni un de normal. Ara, que nosaltres 
tampoc no podem dir que ho siguem.

Com de costum hi férem tard. I allà 
érem davant la porta de la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí sense animar-
nos a entrar-hi. Les veus animades dins. 
Els dubtes a la porta. I el rebombori de 
la celebració. I el silenci dels nouvinguts 
que no sabien què fer. Per fi  ens 
decidírem. La invitació havia sigut 
fortuïta: una trobada casual; comentaris 
superfi cials; petites coincidències. I 
les xicotetes decisions que canvien les 
nostres vides, així, sense sospitar-ho, 
sense ser-ne conscients, sense pensar 
que a partir d’eixe moment engranatges 
ocults es posaran en marxa i canviaran 

el curs de la nostra vida. I ja no serem 
mai més els mateixos. De sobte mirarem 
arrere i ens veurem tan lluny. I veurem 
el camí recorregut i ens preguntarem 
com és possible que aquella cruïlla, ara 
sabem que determinant, ens passara 
desapercebuda. No vull, però, continuar 
per aquesta senda transcendental. 
Continuem doncs amb la història.

En entrar a la seu de la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí vàrem veure 
una llarga taula amb gent asseguda a 
ambdues bandes parlant animadament. 
Abundant menjar. Abundant beguda. I 
tots giraren el cap en entrar nosaltres. 
I ens saludaren familiarment. Ens 
esperaven. Al moment ja érem uns més. 
I les xiquetes amb altres xiquetes. I els 
llaços afermant-se. I la muixeranga 
esdevé família.

En aquell moment no em vaig preguntar 
per què la celebració de la Muixeranga 
de València era al local de la Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí. Encara 
no podia capir l’estreta relació entre 
ambdues associacions, la necessària 
col·laboració de la Unió Musical perquè 
fi nalment el projecte d’una muixeranga 
a València reeixira.

Ara, però, puc arribar a comprendre-
ho. Ara sé que va ser imprescindible. 
Qüestió de supervivència. Tu també 
has pogut constatar en aquest temps 
que l’associacionisme és un tret 
defi nitori del barri de Sant Marcel·lí. 
El moviment veïnal i cultural hi està 
fortament arrelat gràcies a l’esforç 
anònim de molts dels seus veïns. Tu ja 
coneixes a alguns d’ells. Primer foren 
capaços de crear les associacions. 
Després foren capaços de mantindre-
les vives. Fins i tot foren capaços de fer-
les créixer. I tot això malgrat que les 

circumstàncies els eren contràries, com 
sempre en aquesta ciutat, com sempre 
en aquest país. Va caler molta lluita i 
determinació, trencar molts esquemes 
i reivindicar l’impossible. Necessitàvem 
d’aquest hàbitat. Arrecerats de València, 
aixoplugats en la seu de la Unió Musical 
l’Horta de la realitat de la nostra ciutat 
la Muixeranga de València va començar 
a organitzar-se, a bastir l’estructura 
interna que havia d’aguantar una 
associació que necessitava consolidar-
se i créixer. Com he dit, hi vam trobar 
aixopluc, però també experiències i 
experiència que van compartir amb 
nosaltres. I companyes i companys. 
I possibilitat d’actuacions públiques, 
ben escasses en aquella època. Quins 
nervis en la I Fira de Bandes de Música 
de València allà pel 2009. Quina 
satisfacció alçar aquells Pilars de 3, 
aquells Alcoianets i Guionets. Quin 
triomf. Quina sensació de victòria per 
a la nostra xicalla que encara tenia 
vertigen quan pujava al tercer pis. I 
mira’ns ara. Ara que superarem el mig 
centenar d’actuacions. Ara que fa no 
res que hem tornat d’ Alcover. Ara que 
ens desplacem cinquanta persones 
a les eixides i podem triar diferents 
combinacions per a cada fi gura. Que 
lluny queden aquells inicis incerts, 
aquelles fi gures de tres dubitatives i 
sense pinya. Sí, hem crescut, i potser 
aquest mateix creixement fa inevitable 
que la gran família que volíem esdevenir 
no estiga tan unida com inicialment. 
Amb tot, les diferents sensibilitats de 
cadascun de nosaltres han de poder 
encaixar-se per afermar la pinya, les 
hem de fer encabir per tal d’enriquir-
nos tots. Ja tornem. No vull posar-me 
melancòlic en un moment d’èxit per a 
la Muixeranga de València. Tampoc no 

UMH I LA MUIXERANGA DE VALÈNCIA: 
ANYS DE RESISTÈNCIA
per Cèsar Navarro
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P
er segon curs consecutiu el CEIP Sara Fernández ha participat en la 
convocatòria del «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 el col·legis d’Educació Infantil i Primària» (APM a partir d’ara) 
convocat per la Conselleria d’Educació. En aquesta edició el projecte porta 

per títol i lema: «Les nostres tradicions».

De les vàries activitats que el projecte contempla, nou en total, en vull destacar en 
aquest article tres: les audicions del mes, el concert fi nal i les danses, per la seua 
projecció extraescolar i per la implicació d’entitats com la UMH (Unió Musical l’Horta 
de Sant Marcel·lí), l’AVV (Associació de Veïnes i Veïns del Barri Sant Marcel·lí) i la MV 
(Muixeranga de València).

LES AUDICIONS DEL MES

En aquesta activitat, realitzada gràcies a la col·laboració de la UMH, ens marcàvem 
com a objectius més tècnics que l’alumnat de la nostra escola coneguera en directe 
els distints instruments de banda classifi cats per cordes; que fóra capaç d’identifi car 
instruments pel seu so; que coneguera la difi cultat tècnica d’alguns instruments 
de banda... Però també dissenyàrem objectius des de la vessant emocional: que 
l’alumnat manifestara els seus gustos i preferències sobre els instruments; que 
«empatitzara» amb el músic que interpreta, xiquet o xiqueta d’una edat pròxima a 
la seua, per a sentir-se capaç d’imitar-lo. I sobretot que gaudira de la música, del 
moment.

Aquest curs hem ocupat una vesprada, en horari escolar, de 15:30h a 17:30h, de 
febrer a maig 2014. En total quatre sessions.

A cada sessió es presentaven dos grups d’instruments ubicats a dos espais diferents: 
l’Aula de Música i l’Aula de Psicomotricitat. I amb l’alumnat fèiem quatre grups: dos 
en Infantil (eI 3a i 5a per una banda i eI 5a per altra) i dos en Primària (1r, 3r i 5é per 
una part i 2n, 4t i 6é per l’altra).

Cada grup d’Educació Infantil gaudia d’una sessió de mitja hora (3:30 a 4:00) en un 
dels espai amb un grup d’instruments diferent, i els grups de Primària igualment, 
però amb una sessió més llarga, de 50 minuts,(de 4:00h a 4:50h). Finalment, els 
grups instrumentals oferien unes peces, una mena de xicotet concert, al pati, 
amenitzant l’eixida de menuts i grans. Aquest moment, que volia ser un senzill gest 
de sensibilització, s’ha convertit en un moment fantàstic amb gran èxit de públic 
(tots els familiars que vénen a arreplegar els seus fi lls) i no té preu veure com tot el 
món abandona l’escola amb un somriure i un gest d’aprovació i satisfacció.

Un aspecte que hem tingut molt en compte en aquesta edició de les audicions 
és la participació del propi alumnat del CEIP Sara Fernández que ho és també de 
l’Escola de Música de la UMH, tocant el seu instrument davant dels seus companys i 
companyes.

ACTIVITATS MUSICALS I 
ÈXIT ESCOLAR
per Josep Francesc Blai Duart

vull, però, oblidar el camí recorregut, 
tot el treball i esforç que ens ha costat 
arribar fi ns ací. Tota la il·lusió que 
teníem quan intentàvem albirar com 
seria la Muixeranga de València, on 
volíem anar, quins passos donaríem. 
En defi nitiva, com ens ho faríem per 
continuar endavant.

Com sempre m’he perdut en el camí. Hi 
ha tantes sendes en la memòria. És tan 
fàcil perdre’s en el laberint dels records, 
deixar-se dur pels pensaments. Llur 
vida pròpia et mena a llocs inesperats, 
et fa petjar camins oblidats, viaranys 
a penes insinuats. El perill d’extraviar-
se. La possibilitat de trobar paradisos 
desconeguts. Que són d’avorrides les 
sendes velles.

Resistència. Per fi  he arribat. El barri 
de Sant Marcel·lí, la Unió Musical 
l’Horta. Tot forma part de la Resistència 
ciutadana contra una concepció de 
societat que no dubta a devorar tot 
allò que no cedeix a les seues ànsies 
uniformadores i insolidàries. I ara acollia 
a aquella petita família reunida una 
nit de desembre de fa més de sis anys. 
I aquesta petita família s’allistava en 
la Resistència. Aprenents de partisans 
pacífi cs. Lluita muixeranguera per 
complementar les reivindicacions 
culturals i socials d’aquesta associació 
musical. En aquesta lluita desigual la 
col·laboració és indispensables. I la 
Unió Musical l’Horta ens va arrecerar 
en aquells fràgils moments. Ens va 
donar ajut i exemple. Compromís vers 
el País i la Ciutat que havia desertat 
de gent com nosaltres. Ens va recolzar 
en les nostres ànsies de Resistència. 
Supervivència. I Resistència.

>>
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La distribució dels instruments presentats i els músics 
participants ha sigut de la següent manera:

6 de febrer de 2014. SAXOFONS: professor, Juan Carlos 
Luján i Juan Luis Gozálvez Devís; alumnes: Ruth Segarra 
(antiga alumna del Sara), Alicia Pérez, Laura Gandía, Miquel 
García Lleó i Javier Griño Yuste. CLARINETS: professor, David 
Romero. Alumnes: Carlos Moukarzel i Joan Barberá (alumne 
del Sara en 2n Primària).

Dijous 6 de març de 2014: FLAUTES: professor, Ximo Estal 
Herrero; alumnes, Marta Rodrígo, Marta Moncholí i Claudia 
Martínez (alumna de 3r del nostre centre). TROMPETES I 
TROMPES: professors, Javier Pérez (trompeta) i Miquel 
Madrigal (trompa); alumnes: Héctor Román i Xema 
Panayiotopoullos.

Dijous 3 d’abril de 2014: VIOLINS: professor, Agustín 
Giménez. Alumnes: tocaren els següents alumnes del nostre 
centre: Guillermo Albors (4t), Cristina García i Ariadna 
Perona (les dos de 3r). VIOLES, CELLOS tocaren Héctor Cruz, 
Pablo Fernández i Juan Marín (els tres alumnes de 3r del 
nostre col·legi) i CONTRABAIXOS.

Dilluns 19 de maig de 2014: TROMBÓ: professor: Francisco 
García. BOMBARDÍ: Julián Oliver. TUBA Sandra García 
(música de la banda). PERCUSSIÓ: professor, Jorge Medina. 
Alumnes: Guillem Climent i Diego Arribas (4t) i Daniel 
Delgado (5é).

EL CONCERT DE FINAL DE CURS

Fou el 29 de maig de 2014, un dijous a les 18h. al pati del 
CEIP Sara Fernández. Amb una assistència de públic de més 
de 200 persones, podem considerar-ho un èxit i una grata 
experiència. Participaren els alumnes de 5é i 6é de Primària 
tocant, amb el Conjunt Instrumental de l’Escola de Música 
de la UMH, dues obres amb la fl auta dolça: Titànic i Ramonet, 
si vas...on? Per fer possible aquesta participació els alumnes de 
5é i 6é del Sara Fernández acudiren alguns dissabtes pel matí 
a l’Espai Rambleta per assajar amb el Conjunt Instrumental. 
Prèviament ho havien treballat a classe amb el seu professor 
de Música, Pedro Pérez. Més enllà del resultat, que fou molt 
bo, el més important per a mi és tot el procés de preparació, 
de participació en entitats i projectes més enllà de les parets 
de l’escola, projectant el treball escolar al barri, juntament 
amb altres xiquets i xiquetes, que també fan música.

Sens dubte al concert s’interpretaren més obres sota la 
direcció de Ximo Estal Herrero: Clog Dance, de J. de Haan; 
Adspirantissimo, de J. van Meekum; Titànic (tema d’amor 
de la banda sonora original), de J. Horner (arr. J. Estal); 
Ramonet, si vas...on? (reinterpretacions fantàstiques sobre 
tema popular), de J. Estal; Guns & Cowboys, de J. de Hann.

No m’estenc més. En aquesta mateixa revista en trobareu més 
referències.

>>
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LES DANSES

Les danses són una de les activitats del programa APM 
amb major projecció exterior. A més dels objectius 
estrictament musicals i artístics, ja per si molt importants, 
com utilitzar el moviment i el propi cos com a mitjans 
d’expressió, comunicació i d’ajuda al desenvolupament 
individual; mitjançant el treball i pràctica d’aquestes danses 
seleccionades, els xiquets coneixen el seu aspecte formal, 
les seues característiques i la seua història, respectant les 
manifestacions culturals de l’entorn i la importància de la 
seua conservació i respecte. Igualment es fomenta el treball 
en equip, la complementarietat, el respecte...

Al llarg del curs, els alumnes dels diferents cicles de Primària 
practiquen i assagen una sèrie de danses segons el cicle 
en el qual es troben. Aquestes danses són les següents: 1r 
cicle: «Dansa del fl oret» d’Algemesí; 2n cicle: «Dansa del 
turcs» (segons la processó del Corpus de València); 3r cicle: 
el curs passat fou «La Dansà» i aquest curs s’ha introduït «La 
magrana». Els alumnes comencen a treballar les danses en el 
primer curs de cada cicle i en el segon nivell la perfeccionen 
i aprofi ten per a treballar-la de forma més detallada. També 
fomentem i incentivem el treball en equip,

Aquestes danses es posen en pràctica davant la comunitat 
educativa en les diferents festes i actes generals que es 

desenvolupen (Festa de Benvinguda i del 9 d’octubre, 
Setmana Cultural...), i en especial durant la cercavila de les 
Festes Populars del barri Sant Marcel·lí, col·laborant el centre 
estretament amb l’Associació de Veïnes i Veïns i la Muixeranga 
de València, d’aquesta manera es tracta també d’una activitat 
que fomenta la participació i integració dels alumnes en 
la vida del barri. Per això, com hem dit abans, les danses 
potencien la presència de l’escola en el barri fent cultura.

A més dels objectius escolars assolits, aquest projecte APM 
d’innovació educativa, ha propiciat un major coneixement de 
l’entitat UMH per part de la comunitat educativa i un notable 
increment del nombre d’alumnes del CEIP Sara Fernández que 
són alhora alumnes de l’Escola de Música de la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí.

Lluitem contra el fracàs escolar i afavorim l’èxit escolar a 
través d’activitats musicals. Al CEIP Sara Fernández apostem 
per aquesta pedagogia, impossible de dur a terme sense la 
col·laboració de la Unió Musical l’Horta.

En nom del Claustre i de l’AMPA de la nostra escola, gràcies a 
tothom que ha col·laborat i enhorabona!!

Foto: Paco Blai
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OPINIÓ

U
n component fonamental 
de la vida és el silenci. Hi ha 
moltes classes de silencis. 
Està el silenci de qui escolta, 
el de qui pensa, el de qui 

gaudeix dels llaços que ens uneixen o 
de qui madura la solució d’un problema. 
En la música també és fonamental el 
silenci. El del públic que assisteix atent 
a la seua interpretació, el que divideix 
els temps d’una composició, el del 
músic que espera el seu moment. 

Molt diferent és el silenci de la partitura 
perquè conté tots els sons que es 
van a produir, els seus ritmes, la seua 
intensitat, les seues pauses, i exerceix 
de guia perquè tots els components 
intervinguen en total harmonia. Com 
també és diferent el silenci d’aquesta 
revista que arriba al seu número 50. 
Ella és la que exerceix de portaveu 

silenciós de la Unió Musical l’Horta de 
Sant Marcel·lí. Un silenci carregat d’una 
altra sonoritat musical, la de la paraula 
valenciana. 

No és l’única portaveu. Està també 
la web www.uniomusicalhorta.com i 
el correu umlhorta@gmail.com i el 
facebook i el twitter i les convocatòries 
puntuals amb què s’empaperen les 
parets i patis del barri. La web va 
meréixer el premi Euterpe en 2007, a 
penes tres mesos després que la banda 
haguera obtingut el primer premi amb 
menció d’honor en el Certamen de la 
Comunitat Valenciana.

Però en la web, la tecnologia digital li 
permet trencar el silenci i a l’enllaçar-
nos amb YouTube, ens pot delectar, 
entre altres coses, amb algunes 
magnífi ques reproduccions de 
concerts, la qual cosa reforça i destaca 

la naturalesa silenciosa de Noticies 
Musicals i li confereix un caràcter 
íntim, personal, al mateix temps que 
familiar. Tant si s’han aconseguit reunir 
els 50 números, com si només se’n 
disposa d’una part, la seua col·lecció 
ocupa un lloc important de la biblioteca 
domèstica, amb els seus fulls sempre 
disponibles a ser oberts per a retrobar-
te amb la rica i diversifi cada vida de la 
Unió.

Qualsevol número que agafes i 
qualsevol pàgina que òbrigues, et 
trobaràs amb noms propis i rostres 
somrients, llevat que el reportatge 
gràfi c de les actuacions d’algun 
o alguns dels deu conjunts que 
conformen la Unió, l’ocupen per 
complet, perquè en eixos casos poden 
faltar les paraules, però no les mirades 
que ens descobreixen uns ulls que, com 
diu Antonio Machado, son ojos porque 
te ven, i alhora que ens assenyalen a la 
persona que hi ha darrere, confereixen 
als textos una dimensió poètica, ja que 
en totes les paraules batega l’esperit 
solidari i humanista de la Unió.

EL SILENCI DE LA PORTAVEU
per Pascual Pont
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ENTRE LA MUSIQUETA FRÍVOLA I ELS 
MESTRES MÉS INSIGNES...
per Isidre Crespo

S
í, alguna vegada —en les primeres mostres— la veia 
així, la música de banda: una miqueta frívola, de 
carrer... Però la majoria de ratlles que els va dedicar 
sonen bastant millor: «Una banda que s’estime ha 
de tindre un repertori de grans mestres i ha de 

tocar-los “com si” fóra una orquestra». Heu sentit bé. Joan 
Fuster, al remat, se les estimava, se les mirava com un «fet 
“popular-cultural” obvi». Llegim-ne ara, a ritme més lent, tota 
la partitura.

Són diversos els aspectes que hi contempla, i el primer, 
naturalment la —diguem-ne— presentació: Són «agrupacions 
d’individus, una corporació de benemèrits camperols decidits 
a interpretar partitures simfòniques amb instruments 
poc adequats a l’efecte». D’una altra manera: «individus 
no professionals de 
la música, que fan 
l’aprenentge i els 
assajos després del 
jornal del dia. L’estampa 
del llaurador que, de 
tornada del camp, canvia 
l’aixada pel fi scorn 
o el clarinet y se les 
té amb una partitura 
de Beethoven o de 
Chostàkovich». Bona 
gent, doncs, i divertida, 
la de «les bandes de 
debò».

I de variada utilitat: 
«acompanyar la processó 
del poble o animar 
una falla», amb «el puixant i jovial ritme de marxa que els 
proporcionen, en les desfi lades, les doctes xarangues», sense 
menystenir «la seua qualitat “concertant”». Per això no és 
d’estranyar que «no hi haja cap festa de poble o ciutadana que 
no compte entre els seus números un concert de banda, en la 
plaça pública, davant la religiosa atenció del seu auditori.» 

Amb aportacions ben remarcables, com ara aquestes: «Siga 
quin siga el resultat estètic d’aquests conjunts, han tingut i 

continuen tenint un avantatge formatiu innegable: són bons 
seminaris d’instrumentistes. Gairebé totes les orquestres 
simfòniques importants de la Península compten amb 
algun clarinet, algun oboè, algun fagot, que va començar 
tocant en les bandes de Llíria, o d’altres del nostre país». I no 
diguem ja la quantitat de músics majors de regiment que 
l’exèrcit espanyol deu a aquesta ciutat». Certament, «d’alguna 
d’aquestes entitats -vertaders planters d’instrumentistes- 
sorgeixen amb freqüència estupendes individualitats». Sí, «les 
“bandes” són una escola efi caç: els músics aprenen un ofi ci 
“distint”...».  

«L’origen de les nostres bandes —una altra de les refl exions— 
és menys la melomania que l’avorriment. No dic l’origen 
històric, que tampoc no sembla massa lligat a l’amor pur 

a la música. Però sí la 
raó permanent que les 
sostenia. Pensar que, 
de sobte, els llauradors 
dels nostres pobles es 
veieren assaltats per un 
irreprimible desig de tocar 
el fl autí, el bombardí 
o el corn anglés, i de 
tocar pàgines excelses 
de Beethoven, Wagner 
o Soutullo i Vert, 
seria d’una puerilitat 
perfectament innocent». 
És conscient que, si bé el 
naixement de les bandes 
no és primitivament 
“musical” —«potser 
van nàixer d’una idea 

caritativament pedagògica i moralitzant», sí que, després, 
naturalment, vingué l“afi ció”. Perquè d’això tampoc no hi cap 
dubte: els nostres “bandistes” són uns admirables afi cionats 
a la música...». Com igualment de clar és que, durant la 
segona meitat del XIX les bandes proliferaren pertot arreu 
de la geografi a valenciana. Aquesta mena de corporacions 
sonores abunden molt al País Valencià. Rar és el poble, per 
petit que siga, que no en tinga una, i de vegades dos»; si bé 

LES  BANDES DE MÚSICA PER A JOAN FUSTER

>>
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totes no són Llíria també 
n’hi ha les de Bunyol, 
Cullera, Xàtiva, Castelló de 
la Ribera, i més llocs, amb 
agrupacions instrumentals 
felices.. «Calcule —sostenia 
el 1962— que no baixarà de 
300 el nombre de bandes de 
música que funcionen avui 
al País Valencià: solament 
a la província de València 
n’hi ha, segons l’Institut 
Nacional d’Estadística, 162».

Però és el cas que Fuster, 
una vegada i una altra en fa un pronòstic pessimista: «un 
pensa que potser estem esgotant ja l’edat d’or de les bandes 
de música i, més encara, potser, de les bandes de les falles. 
—Això afi rmava l’any 1958—, i com a possibles causes hi 
adduïa: «La vida es fa massa cara, i el desplaçament i la 
manutenció dels “mestres” resulten costosos. En alguns 
barris modestos o d’escassa fervor fallera, ja ha aparegut la 
competència mecanitzada dels altaveus i els discos. De més a 
més, a la gent jove li interessa menys la cercavila que el ballet, 
i la banda, o ha d’assumir les funcions d’orquestrina, o és 
substituïda sense més ni més per quatre pseudo-jazzbandistes 
i un vocalista... No ho sé. [...] Em pareix que enguany, en la 
cita de competició que la Fira de juliol els brinda, les bandes 
de música de la regió han acudit en menor nombre que altres 
vegades. Les desfi lades de les doctes xarangues dirigint-se a 
la plaça de bous per a demostrar la seua qualitat “concertant” 
han estat bastant pàl·lids i esfi lagarsats. Supose que les 
sessions del certamen també deuen haver perdut al·licients». I 
ho remata així: «Sols en els pobles on n’hi ha dos serà possible 
la subsistència de l’afi ció bandística». El ben cert és que no va 
ser un pronòstic encertat, les coses han anat, sortosament, per 
un altre camí. Avui n’hi ha bastants més, de bandes, i de major 
competència musical.

No hi deixa passar cap escrit sense anomenar algun instrument 
típic; tots aquests hi va citar: el bombo, els plats i els fagots..., 
«la festa va sobre rodes, al compàs del vent i la percussió, 
coratjosos»; el fl autí, el bombardí o el corn anglés, la trompeta, 
la fl auta o el fi scorn, la trompa o el clarinet; en una paraula, «els 
valencians bufaven i repicaven bombos i tabalets».

Igualment anem ben servits de peces que les nostres 
bandes interpreten, mireu, com ho sintetitza: «Els conjunts 
instrumentals valencians no es limiten al pasdoble folgós o 
a l’intermedi de sarsuela fàcilment babau. És probable que 
els pasdobles i els intermedis de sarsuela siguen el que millor 
executen els nostres “professors” agraris i menestrals. Però no 
són poques les bandes que han assolit un estimable nivell de 
solvència tècnica, i els seus repertoris s’amplien amb pàgines 
dels mestres més insignes, degudament adaptades per a 
vent i percussió: mestres antics i moderns». «El seu repertori 
no té límits. Amb un eclecticisme estupend, barregen, en 
les seves interpretacions, la sarsuela i els clàssics simfònics 
convenientment adaptats. I qui diu clàssics, diu moderns: 
Stravinski, Prokofi ev, el mateix i nebulós Debussy...». Per 
dir-ne títols, aquests: entre els pasodobles vernacles, des de 
L`entrà de la murta a Lo cant del valencià, El Fallero del mestre 
Serrano i encara s’hi podria afegir aquell Pepita Greus. El de 
Puenteáreas i, a vegades, el Gallito; entre els altres: Una noche 
en Calatayud i el Boris Godunov i, per descomptat “Limno”, 
l’Himno de la Exposición, no molt del seu gust, per raons 
musicals i, més òbviament, «polítiques». Altres peces de banda 
anomenades són: La gruta de Fingal o el Reinzi, Las alegres 
comadres de Windsor, Leonora, Tanhauser; i La leyenda del 
beso o El sitio de Zaragoza, «partitures, aquestes últimes, que li 
fan pena».

Però també hi ha «clàssics “adaptats” i altres...», posem per 
cas Beethoven i Wagner, i companys màrtirs, Chostàkovich, 
«aquest o aquell text de Schubert, d’Stravinski -¡i fi ns i tot 
de Debussy!», o de Soutullo i Vert; i, com que «el “sistema” 
ho assumeix tot, ja les bandes de música locals interpreten -i 
com!- els Beatles...». En defi nitiva: «Una banda que s’estime ha 
de tenir un repertori de grans mestres i ha de tocar-los “com 
si” fóra una orquestra». 

De tot aquest panorama, el discurs bandístic fusterià 
ens ofereix dues cares, negativa una —més freqüents en 
els primers papers (anys cinquanta)— i positiva —la més 
majoritària, i més al fi nal, anys vuitanta  — l’altra. Que 
resumiríem així.

Des del punt de vista menys afalagador, en fa afi rmacions 
«fortes», com ara aquestes: «com que diuen que la banda local 
ha quedat dissolta, potser tot queda ja bellament solucionat, 
en realitat, el bombo, els plats i els fagots desvirtuen 

>>
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un avantatge formatiu innegable: són bons seminaris 
d’instrumentistes, una escola efi caç: els músics hi aprenen un 
ofi ci “distint”...».

Dictàmens, gustos, opinions... sobre les bandes de música, tot 
això en va escriure Fuster en el diari Levante («Les falles i el 
pasodoble», 1958). En el Llibre de Festes de Sueca («Coses del 

meu poble... I el pasdoble». Fiestas, Sueca 1958). 
En el vespertí Jornada («Música de pueblo», 
1961). En la revista Destino («Laureles y música»,  
1962). I alguns paràgrafs en el seu Viatge pel 
País Valencià (1962). Així com en el setmanari 
Qué y dónde, (diverses vegades entre els anys 
1979 i 1983). 

Ja veieu que la música, com a valor 
sociocultural, li era un tema constant. I les 

bandes, considerades a més 
com a fet «popular», 

òbviament no hi 
podien quedar al 

marge.
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notòriament la solemnitat de l’espectacle», o «posat que la 
festa s’hagués de rodejar de música, aquesta havia de ser 
la música de què disposaven els valencians inventors de les 
falles: la música de banda, de carrer i estrepitosa», o «el famós 
xim-xim objectivament milita en contra de qualsevol aspiració 
reivindicatòria nacional dels valencians», i «menys horríson 
–però no molt menys– és el resultat de les bandes de música, 
un altre producte típic 
del país». S’hi veu que 
alguna nota li semblava 
que hi desafi nava.  

De caire més animat 
en serien valoracions 
les següents: «un soroll 
organitzat, lleument 
melòdic», «els pasodobles 
s’han fet més i més 
necessaris. No sabríem 
concebre aquesta desfi lada 
permanent de comissions i 
de senyoretes disfressades 
anant d’un costat a l’altre, 
sense el puixant i jovial 
ritme de marxa que els 
proporciona la banda», 
«... d’això tampoc no hi 
ha dubte: els nostres 
“bandistes” són uns 
admirables afi cionats 
a la música...», «quan 
una bona banda 
aconsegueix 
ser regida 
per un director 
amb sensibilitat i ambició 
professionals, els seus programes adquireixen 
una singular brillantor»; «Y d’alguna d’aquestes entitats 
-vertaders planters d’instrumentistes- sorgeixen amb 
freqüència estupendes individualitats». «Els músics de les 
bandes valencianes solen ser gent del camp, i és admirable 
la bona fe i la bona voluntat que aquests pagesos posen a 
assajar les seues partitures. Però, siga quin siga el resultat 
estètic d’aquests conjunts, han tingut i continuen tenint 
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RACÓ LITERARI
per Josep Francesc Blai Duart

DESPERTA VALÈNCIA

Obri els ulls València,

mira el teu entorn:

basílica i mesquita,

quaresma i ramadà.

La pasqua fl orida

està apunt d’arribar.

A la plaça de l’almoina

s’ajunten a resar

Moussa Blai

Keïta Diarra.

I el sefardita que guaita

es posa a cantar.

A poc a poc s’ompli la plaça,

la gent està ballant.

(Tornada)

No tingues por,

Fica’t al rogle.

Farem un poble

de molts colors.

Canta ben fort,

les mans en l’aire,

peus de dansaire,

fes-hi un tomb.

No tingues por,

vine amb nosaltres,

som uns i altres

gent de bon cor.

També hi ha incrèduls

dansant al compàs,

la dansa infi nita

de la humanitat.

Trenquem les barreres,

donem-nos les mans.

I així tots fent pinya,

dolçaina i tabal,

bastim muixerangues

per la llibertat.

Ja no hi ha cadenes

que ens puguen nugar.

Que ens puguen nugar

ni a tu i a mi.

(Tornada)

Josep Francesc Blai és un home compromés amb 
el seu temps, amb la realitat d’un món complex 
al que ell li planta cara amb el seu tarannà actiu i 
lluitador. En aquest cas, la lluita és per preservar i 
consolidar la tradició de la cultura valenciana, des 
de la diversitat ètnica, cultural i religiosa present 
hui al País Valencià, que ell viu radicalment al si de 
la Muixeranga de València, amb una poesia/cançó 
en la que expressa el seu pensament, regalant-nos 
a tots els que sentim com ell un himne en el qual 
ens podem reconéixer.

Foto: Salva Benlloch
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 Desperta València,

escolta aquest clam.

Moriscos, maulets,

ben agermanats,

han dit prou, ja és l’hora:

posem-nos dempeus.

Flabiols, xirimites,

Cançons i timbals,

ens marquen el ritme

de la llibertat.

Desperta València,

posa’t dempeus...

Desperta València,

comença a caminar.

(Tornada)

Alça’t València

Amb la gent del camp,

Fàbriques, botigues,

Obrers i estudiants,

artistes, poetes,

pobles i ciutats.

Alça’t València,

ets cap i casal

d’aquell vell regne

i els pobles germans,

de tots els que vénen

i els que vindran.

Tu ets cap i casal.

Tu ets l’estrela del meu

País Valencià

València, gener 2013 Fotos  Arxiu
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UN CONTE DE CLARA SANTIRÓ
per María Montes

XIRLOS MIRLOS

(Un conte molt vell mai escrit)

En un poblet de Castelló, fa molts, molts anys, havia un vell 
retor que li deien mossèn Antoni. Un dia d’hivern, a l’eixida de 
l’església es topà amb un escarransit xiquet que, tremolant de 
fred, demanava almoina. Es compadí d’ell i se l’endugué a sa 
casa i amb ell compartí l’olla que tenia per dinar.

Quan el jovenet va sentir satisfeta la necessitat que li 
reclamaven els seus budells, i calent com es trobava al calor 
de la llar, digué:

- Què bé s’està ací, senyor retor!

El bo de don Antoni li proposà que fos el seu criadet. A canvi 
de les obligacions, que eren ben poques, tindria assegurades 
tres menjades al dia i, a més a més, un lloc calentet per a 
dormir.

Bé li semblà al jove captaire, a qui, des d’ara, li direm Nelet.

Sols duia malament aquell encabotament del mossèn per 
ensenyar-li llatí.

- El llatí, Nelet, és molt important i si en saps, el dia de demà li 
podràs traure profi t. Així que, aplica’t fi ll.

I totes les nits, a l’hora d’ajocar-se començava la lliçó, que, a 
més a més, era una repetició de paraules, sempre les mateixes, 
d’aquell particular “llatí” mai trobat en cap llibre.

De damunt la calaixera agafava un xicotet cofre, on guardava 
sota clau tots els seus diners. No era pas una fortuna, però 
sí tot els què tenia: uns pocs doblers d’or, duros i pessetons 
d’argent, i molta morralla, que era el què replegava en 
l’església i amb la que intentava sobreviure.

Treia de la caixeta una moneda de les grans, de duro o de 
pessetó, i li preguntava:

- Nelet: això com es diu?

- Què va ser, un pessetó, mossèn.

- No fi ll, es diu ÀNGEL.

Després treia una moneda menuda d’un ral i feia la mateixa 
pregunta:

-Què és això, com es diu? 

- És un quinzet o un ral.

Clara Santiró recordava aquest conte que li 
havien contat a la seua infantessa, i que ella, 
més endavant, havia contat als seus fi lls i a 
altres menuts, gaudint, tant ella com ells, de 
la gràcia popular dels contes de tradició oral. 
Decidí recrear-lo, escrivint-lo per a que no es 
pergués, i ací, a Notícies Musicals, el transcrivim 
per a que puguem gaudir, una vegada més, 
de la literatura fresca i divertida de la nostra 
benvolguda i enyorada Clara.
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- Nooo! És un ANGELICAL.

 Després entraven a l’alcova. Com totes les nits, el gat del 
mossèn dormia tan tranquil al damunt del llit. Don Antoni 
l’agafava i acaronant-lo, li preguntava al criadet:

- Dis-me: com s’anomena aquest preciós animalet?

- No és més que un gat i no un preciós animalet com vosté 
diu.

- Aprén! Es diu PAPALARRATES.

- I l’alcova, com es diu en llatí 

- Deixa, sí, me’n recorde: BITOQUE. A què sí, mossèn. Quan 
tindré una «bitoque» per a mi i no dormiré a la cuina com ara? 

- Calla i aprén! On em gite i són les mantes, els llençols i el 
matalàs, es diu PONTESTATE.

- Sí, senyor retor «pontestate», però què tinc molta son, per 
què no continuem demà?

- Mutis i seguim! Com es diuen les sabates, eh?

Nelet que, assegut al sòl de la cambra, ajudava el mossèn a 
descalçar-se, replicà de mala gana:

- Les sabates en llatí es diuen «XIRLOS»; els mitjons, MIRLOS; 
els pantalons, ENCARABITATES! I ja està tot, no? 

- Sí fi llet, sols falta que avives el foc de la llar, que es diu?

- El foc es diu CLEMÈNCIA. I, sí, ara vol un got de CLARÈNCIA, 
que és com és diu l’aigua.

- Molt bé, Nelet, vine que et done la meua benedicció. Endus-
te al « PAPALARRATES» a la cuina i ja pots gitar-te. I no ho 
dubtes, el llatí t’ajudarà a ser un home important en la vida.

- El llatí, el llatí! Més m’aprofi taria que de tant en tant em 
donés alguna moneda i no tant de llatí!

Així marmolava Nelet, ajocat al davant de la llar, sobre l’estora 
que era el seu llit i que compartia amb aquell gat que odiava. 
Nelet mirava les fl ames i pensava que no era feliç. Enyorava 
la seua llibertat, sense amo; però tampoc li abellia tornar a 
passar fam ni fred. Aquella nit li donà per pensar i pensar…

De sobte, s’alçà i a les palpentes tornà a la cambra del mossèn 
que ja dormia com un beneït. Amb molta cura, li agafà les 
claus del cofret on guardava els diners i se’ls anà repartint 
per les butxaques del pantaló, pel pitral,… no deixant-ne ni 
una de senyal. El fastigós gat, però, el seguia entrebancant-li 

les cames. L’agafà, i amb ell anà a la ximeneia, i de les fl ames 
prengué una branqueta encesa. La nugà fortament a la cua de 
l’avorrit animal, i... els desesperats maulets del gat despertaren 
al mossèn, que atordit, veia foc per totes bandes. I d’entre el 
fum escoltà la veu de Nelet que, des de la porta de la casa, li 
deia a crits:

- Tu que estàs en el PONTESTATE, alça’t i posa’t els XIRLOS, els 
MIRLOS i els ENCARABITATES, que el PAPALARRATES va amb 
CLEMÈNCIA, i si no acudeixes a la CLARÈNCIA, se’t cremarà el 
BITOQUE. Jo me’n vaig amb els ÀNGELS i els ANGELICALS i tu 
et quedes amb les claus! 

I amb una risotada sinistra, alçà el vol per sempre d’aquella 
casa i d’aquell poble.

El que havia sigut un pobre captaire, després fàmul criat d’un 
vell retor, ara de nou canviava d’ofi ci: des d’aquell moment, i 
per sempre, seria un roder esgarrapacristos. I que conste que 
estos dos mots sí estan escrits en els llibres. Comproveu-ho si 
voleu.

I conte contat, conte acabat.  FI
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50 NOTÍCIES MUSICALS
per Josep Daniel Climent

LA 
E

l març de 1982, dos anys després de constituïda 
la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, naixia 
la revista Bemol amb l’objectiu de convertir-se 
en un instrument d’informació i comunicació no 
únicament entre els socis de l’entitat sinó també 

de tot el barri. Només des d‘aquesta perspectiva, d’obertura 
i servei al barri, podem entendre la voluntat que hi ha hagut 
a la Unió Musical des d’aleshores de mantenir un canal de 
notícies i refl exions obert a tothom.

HOJA INFORME

La vida de Bemol va ser breu, 
fi ns el desembre d’aquell 
mateix any, però el 1983 
va nàixer Hoja informe, 
amb un plantejament més 
intern, d’informació als socis, 
de la qual es van publicar 
dos números, l’octubre i el 
desembre de 1983, i que 
fou confeccionada pels 
membres de la Comissió 
d’Informació i Propaganda. 
En el corresponent al mes 
de desembre, de 12 pàgines, 
s’informava de les gestions 
per aconseguir un local per als 
assajos de la banda i per a les 
classes als estudiants, i de la 
constitució de la Coordinadora 
de Bandes de la ciutat de 
València, formada per sis 
societats musicals, entre 
elles la nostra, entre altres 
moltes notícies. Per cert, en 
l’article “Hablando de música” 
s’informava d’un cicle de concerts organitzats per la Caixa 
d’Estalvis de València on es va escoltar «un excelente concierto 
de Miguel Morellá (oboé)», un jove intèrpret que, com bé 
sabem, anys a venir ha tingut un decisiu paper en la formació 
i consolidació de la nostra societat musical. 

Amb posterioritat a la Hoja informe hi ha una etapa en la qual 
la Unió Musical no va disposar de cap mitjà de comunicació 

amb els socis, tot i que ocasionalment s’editaven fulls 
informatius per anunciar actuacions. De fet, la vida de la Unió 
d’aquests anys la coneixem bàsicament per l’elaboració d’unes 
Memòries confeccionades per Paco Perales que presentava a 
la junta directiva i a l’assemblea anual.

NOTÍCIAS MUSICALES. I ÈPOCA

Aquesta situació es va allargar fi ns el mes de maig de 1992 en 
què va aparéixer un fullet, el número 0 de Notícias Musicales. 
Boletín informativo de la Unió Musical l’Horta, editat per la 

Comissió d’Informació i Propaganda, 
formada per Álvaro García, Cristina, 
José Antonio Monreal, Trini García i 
Paco Perales, que constava de tan sols 
una quartilla on explicava que «con él 

queremos mantenerte 
puntualmente 
informado/a de las 
actividades que 
desarrolle la Unió», i que 
en realitat anunciava 
l’aparició imminent 
del nou butlletí. El 
naixement de la 
publicació responia a 
la voluntat de la Unió 
de reactivar les seues 
activitats així com de 
tenir «una presencia 
mas real en la vida del 
barrio». El número 1 
va aparéixer el juny de 
1992 i està dedicat a 
informar de les diverses 

comissions de treball de la Unió però 
sobretot a plantejar dos dels objectius 

primordials de la societat en aquests anys: la construcció d’un 
Centre Cívic i Social a Sant Marcel·lí, reivindicació iniciada i 
encapçalada per l’Associació de Veïns i compartida per totes 
les entitats del barri, i la disposició d’un local per a la Unió, 
que en aquells moment emprava el de l‘AVV. Sobre el Centre 
Cívic s’ha de dir la Unió va participar en la manifestació, 
convocada per la Coordinadora Pro-Centre Cívic, celebrada 
al centre de la ciutat el 18 de juliol de 1992, i que va tenir 



35

CULTURA

CRÒNICAuns resultats magnífi cs perquè dies després l’administració 
presentava un projecte de construcció bastant satisfactori 
i que comptava amb una aula insonoritzada per assajos de 
71 m2, de dos aules per a classes de 25 m2 cadascuna i d’un 
reduït magatzem per als instruments, i que segons s’afi rmava, 
«si lo expuesto llegara a cumplirse nos sentiríamos muy 
satisfechos».

NOTÍCIES MUSICALS. II ÈPOCA

Aquesta primera època del butlletí no va quallar i haurem 
d’esperar al maig de 1994 
per veure un nou intent de 
crear un òrgan d’informació 
de la nostra societat, la II 
època. En aquest cas fou 
Notícies Musicals. Butlletí 
informatiu de la Unió 
Musical l’Horta, la mateixa 
capçalera del 1992 però ara 
en valencià, i que dedicava 
la portada a rememorar 
el concert d’homenatge 
al sempre recordat Josep 
Collado Matamales, 
celebrat el 13 de febrer 
al Palau de la Música de 
València, i que va comptar 
amb la participació de la 
Banda de Bunyol, de la 
coral de l’Escola la Masia 
i de la nostra banda, i fou 
un èxit de participació, amb 
l’assistència de més de dos 
mil persones.

NOTÍCIES MUSICALS. III 
ÈPOCA

Dissortadament, però, aquest butlletí de la Unió no va tenir 
continuïtat, i no és fi ns la tardor de 1997 que s’inicia la 
III època. En aquest cas les coses van ser diferents des de 
l’inici com bé ho demostra l’editorial de la portada, tota un 
declaració d’intencions i de voluntat de permanència, que 
recuperava la idea inicial de convertir-se en un mitjà de 
comunicació entre tots els socis de la Unió Musical l’Horta 

però també entre tots els veïns i veïnes del barri de Sant 
Marcel·lí. «Eixim novament amb ganes, però amb modèstia», 
afi rmava, i acabava amb una crida a la participació: «Si 
t’agrada, si en vols més, no ho dubtes: escriu i participa, 
col·labora suggerint noves idees, critica i fes-la millor». 

Aquest primer número incloïa un contundent article d’opinió 
«Volem, volem, volem... Volem l’Auditori», una extensa «Crònica 
d’un curs musical: de Festes a Festes», un altre sobre un 
instrument, «El trombó: la fl exibilitat feta música», i un darrer 
dedicat a «L’Escola de música de la Unió Musical l’Horta». Els 

signants dels articles eren Paco Blai, Pau 
López i Juan Carlos López, que van comptar 
amb la imprescindible col·laboració de Lluís 
Vallés que aportava les fotografi es i de Paco 

Perales, que maquetava 
i editava la publicació. 
Però, sobretot, cal destacar 
un altre fet: el butlletí de 
la Unió estava redactat 
totalment en valencià, com 
una mostra del compromís 
de la societat musical en 
la defensa de la nostra 
llengua i cultura.

Als números següents 
van incorporar-se noves 
seccions a Notícies 
Musicals, com les dedicades 
a la «Coral», als «Músics 
valencians», a la «Bandeta» 
o a oferir la «Crònica» dels 
principals actes celebrats 
per les diferents seccions 

de la Unió. Així mateix, nous col·laboradors 
s’integraren en la revista com ara Josep 

Lluís Rodrigo, Empar Marco, Dani Vara, Empar Ojeda o 
Víctor Ramírez; i Fernando García i Miguel Hernández en la 
fotografi a. 

Molts són els temes tractats al llarg dels primers números: al 
6é s’hi destacava en portada que s’havia guanyat el Primer 
premi en el Certamen de Bandes de la Diputació de València; 
al 5é s’oferia la primera entrevista de la revista que, com no 

>>
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podia ser d’una altra manera, tenia com a protagonista el 
director de la banda, Miguel Morellá Asins, pocs dies abans 
de participar en l’esmentat Certamen. Cal destacar, també, 
que al número 11, de la tardor del 2002, s’anunciava que «Ja 
tenim nou local social», que era vist com una manera d’anar 
«arrelant, afermant i consolidant un projecte cultural molt 
important».

S’ha de dir que en l’editorial del 
número 11 s’anunciava 
la renovació de la 
Comissió de la Revista, 
i així trobarem les 
incorporacions de Ximena 
Ortega, Inés Sáez, 
Josep Daniel Climent i 
Ximo Estal. Però no serà 
fi ns al número 12 que els 
canvis introduïts per la 
nova Comissió es faran ben 
evidents: hi haurà una millora 
en la qualitat del paper de 
la revista, s’establiran unes 
seccions fi xes –Editorial, Banda, 
Entrevista, Instruments, Els 
nostres músics, A cor obert-, i 
també s’incorporaren nous col·laboradors 
com Inma Coscollà, Àngels Rodas, Víctor 
Chiner, Joan Quiles, Ramon Martínez i 
Joan Antoni Ordóñez. Amb posterioritat, 
altres persones s’incorporaren a la 
Comissió com Salvador V. Benlloch, Elena 
Casero o Ximo Espí.

A més a més, s’augmentava el nombre de pàgines, de 4 o 8 es 
passava a 12, o a 16 en el número 16, a 18 en el número 17, 
a 20 en el número 20; de fet, des del número 20 fi ns al 39 la 
revista tenia normalment 20 pàgines, però en ocasions, com 
ara en els números 29, 30, 31, 35 o 38 s’arribaven a les 24, tot 
un mèrit per la publicació.

Al llarg de la III època de Notícies Musicals no hi hagué un 
director de la publicació com a tal. Ara bé, des de l’inici de la III 
època dues han estat les persones que han estat esperonant 

uns i altres perquè la revista anara endavant; una Paco Blai, 
ànima més visible de la revista, responsable dels continguts 
i manifasser principal; l’altre, Paco Perales, sempre treballant 
a l’ombra, encarregat de la maquetació i edició fi nal de la 
revista. En el nostre cas, com que no teníem un director vam 
nomenar un Coordinador, feina que ha 

exercit formalment des del número 
18, juny del 2004, Paco Blai; 
posteriorment, des de novembre 
del 2008 fi ns novembre del 2010, 
aquesta feina va estar compartida 
entre Salvador V. Benlloch i 
Paco Blai. Ja a la IV època, Paco 
Blai ha exercit de Coordinador 
general de la publicació.

A més a més, des del número 
13, de febrer del 2003, fi ns 
el 44, de juny del 2012, 
la Conselleria de Cultura 
i Educació ha contribuït 
econòmicament a l’edició 

de la revista, dins de les ajudes 
per al foment del valencià; i des del 
número 33, de novembre del 2008, fi ns 
l’actualitat l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua també ajuda a les despeses de 
l’edició pel mateix concepte.

NOTÍCIES MUSICALS. IV ÈPOCA

L’editorial del número 39 de Notícies 
Musicals ja anunciava per al «2011: any 
nou, revista nova», recordava els inicis de 

la publicació i com havia anat creixent al llarg de 13 
anys i es detenia en donar les gràcies a tots els que havien 
col·laborat d’un manera o una altra, especialment a la 
impremta Grafi mar, on s’ha editat i imprés la revista des dels 
inicis. 

Però, a més, parlava d’un moment de crisi, de maduració, de 
creixement... I és que des de l’anàlisi i la refl exió, la Comissió 
de la Revista i la Junta de la Unió havien conclós que «la 
revista necessita redefi nir-se, renàixer, refrescar-se, recrear-
se. Cal encetar un nou projecte de revista […] es necessita 
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sang nova, sang jove, sang viva que circule de bell nou per les 
lletres i renglons i òmpliga de vida pàgines i més pàgines fent 
una revista nova, si és el que volem tothom». 

I és així que a principis del 2011 naix Notícies Musicals. 
IV època, amb el número 40, amb una clara voluntat de 
continuïtat respecte els principis fundacionals però amb 
un esperit nou, de renovació, de canvi, de noves il·lusions, i 
sobretot com a producte de la refl exió i el compromís del grup 
de gent que s’integrava en la nova Comissió de la Revista, 
formada ara per J. Francesc Blai, Coordinador general, Salva 
V. Benlloch,·Josep Daniel Climent, Gracia Suñer, Ximo 
Estal, María Montes, Ximena Ortega, Paco Perales, Joan 
Quiles, Àngels Rodas, Josep Lluís Rodrigo i Tomás Sánchez. 
A més a més, de la revisió lingüística s’encarreguen J. Francesc 
Blai i Josep D. Climent, i de coordinar l’apartat fotogràfi c 
Tomás Sánchez. Una de les grans novetats, però, està centrada 
en l’apartat gràfi c, la qual cosa suposava un nou disseny i 
maquetació, que va càrrec de Gracia Suñer, que aporta el seu 
entusiasme i professionalitat. Posteriorment diverses persones 
s’han integrat a la Comissió de la Revista, com ara Antoni 
Francés, Miguel Hernández.

Des d’aleshores ençà, la revista ha vist l’aparició de noves 
seccions –A Poqueta nit, Temps era temps- i ha consolidat 
les existents, atés que dedica normalment una pàgina per a 
cada secció de la Unió, des de la Banda, la Coral, la Banda 

Juvenil, l’Orquestra de Cambra, Escola de Música, el Conjunt 
Instrumentat, la Banda Sènior, el Grup d’acordionistes, el Grup 
de fotografi a. Cal afegir la voluntat d’incrementar l’apartat 
dedicat a l’actualitat del barri, especialment des de la vessant 
cultural, com ara el dedicat a les activitats de la Muixeranga 
de València, i d’incorporar unes pàgines de creació literària, 
tant de poesia com de narrativa. 

Cal dir que des dels inicis de la III època, no només han 
augmentat els membres de la Comissió de Notícies Musicals; 
també ho han fet els col·laboradors habituals i els ocasionals, 
que són els que amb les seues aportacions fan créixer la 
revista. Així al llarg d’aquest període trobem noms com els 
de Paco Beltrán, Carlos Moukarzel, Encarna Ojeda, Carles 
Hernàndez Coscollà, Miguel Hernández, Sergi Aparisi, 
Vicent Soler, Víctor Gil, Joaquín Buitrago, Assumpta 
Silvestre, Juan C. Lopez Luján, Samuel Banyuls, F. J. 
Hernández Dobon, Raúl J. Sales, Jesús García, Víctor Gil, 
Sara Sánchez, Arantxa Muñoz, David Castillo, Pere Miquel 
Guillem, Isidre Crespo, Fina Miñana, Pascual Pont, Jorge 
Alcocer, Santiago Alcázar, Antoni Alminyana, Víctor López, 
Manuel Ibarra, Conxa Bermell, Miquel Morellá, José Luis 

les
ent 

e bell nou per les
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Ahuir, Pilar López, Roberto Aldomar, Encarna Serrano, M. 
Carmen González, Javier de Juan, Vicente J. Sancho, Lilian 
Castro, Verónica Castelló, Ximo Espí, Lucía García, Victor 
Manuel Gil, Pepe Alfonso i Toni Marco.

ELS CONTINGUTS

És complicat destacar uns articles, cròniques, reportatges o 
ressenyes d’actes per damunt d’altres, o d’una secció per sobre 
d’una altra, però en tot cas paga la pena recordar alguns dels 
articles publicats al llarg de la III i IV èpoques, és a dir, des del 
número 1 fi ns al 50, i que abasta l’eix cronològic 1997-2014.

Pel que fa a les entrevistes, han passat per les nostres pàgines 
Miquel Morellà, Vicente Jordan, Rafa Montesinos, Juan 
Carlos López, Martín Forés, Alejo Pérez, Mancio Vara, 
Santiago García, Miguel Hernández, Ferrer Ferran, els 
membres del grup The Skafeinats, Vicente Ortiz, Joaquim 
Estal, Bangaly Keïta, Juan Pechuán, Jesús Debón Alcodorí, 
Gemma Sastre, Pepe Navarro, Eugenio Moltó i Josep Lluís 
Rodrigo.

En la secció «Els nostres músics», dedicada als membres de 
la Unió, s’ha parlat amb Germán Collado, Pau Vidal, Carles 
Hernández, Daniel Sánchez, Ángel Leal, Víctor i Carlos 
Ramírez Chiner, família Mongay (Enrique, Mª José, Kike i 
Javi), Ximo Estal, Andreu, Josep i Paco Blai, Elena Pechuán, 
Sergi Aparisi, Juan Pechuán Poveda i Juan Pechuán 
Ramírez, Miquel Morellà, família Rodrigo (Carles, Naira, 
Encarna Ojeda, Josep Lluís i Víctor), Miguel Ángel Soria, 
Sara Yago, Camila Moukarzel, Lucia Bisquert i Julián 
Oliver, Belén Sánchez, Pau Vidal, Jonás Sánchez i Xaloc 
Marí. 

En la secció «Músics valencians», hem recordat la vida i obra 
de Manuel Palau, Joan Baptista Cabanilles, Ruberto Chapí, 
Ferrer Ferran, Amando Blanquer, Antonio Cortis, Vicent 
Martín Soler, Eduard López-Chavarri i Salvador Giner.

Pel que fa als «Instruments», s’han explicat característiques 
tècniques i curiositats del trombó, la trompa, l’oboé, el 
clarinet, el saxòfon, la tuba i el bombardí, el violoncel, la 
dolçaina, l’acordió, la percussió, el fagot, el violí, la fl auta 
travessera, la trompa (segona vegada) i l’arpa. I fi ns i tot s’ha 
dedicat un article al metrònom.

Menció a banda mereix comentar l’aparició al número 14 de 
la secció «Pícolo Divertimento», elaborada per Àngels Rodas 
i Joan Quiles, on trobem encreuats, jeroglífi cs, endevinalles, 
anècdotes, acudits, embolics de lletres, jocs de les diferències i 
moltes altres activitats lúdiques relacionades, com no, amb la 
música.

Però no només això, Notícies Musicals ha recollit amb detall 
tots i cadascun dels actes organitzats per les diferents 
seccions de la Unió, així com les nombroses activitats culturals 
programades al llarg d’aquests anys. Així, s’han elaborat 
signifi catives cròniques dels actes dels 25 aniversari de la 
Unió, com ara del concert aniversari al Palau de la Música 
el novembre de 2005; es va informar del naixement de 
l’Orquestra de Cambra el 2006 i dels nombrosos concerts 
que ha interpretat; es va prestar especial atenció als actes 
organitzats al voltant del 1r Premi al Certament Provincial 
de Bandes de Música de València el 2007 i fi ns i tot es va 
editar un pòster central a tot color, igual que es va fer amb la 
celebració del Xé aniversari de la Coral l’Horta el 2008; s’ha 
informat del Xé aniversari de la Banda Juvenil i del concert 
celebrat al Palau de a Música; s’han recordat els 25 anys de 
Bemol, la primera revista de la Unió, així com la concessió 
del Premi Euterpe 2007 a la web de la Unió, gràcies al treball 
de Jesús A. Alvaro; s’ha publicat l’acta fundacional de la 
Unió Musical l’Horta; s’han elaborat cròniques del Concurs 
de fotografi a José Gea; s’ha donat notícia da la creació del 
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LA CRÒNICAGrup de Fotografi a de la Unió, s’hi ha ofert informació sobre 
el naixement del Conjunt Instrumental, de la Banda Sènior i 
del grup d’Acordions de la Unió i de les seues actuacions; s’ha 
seguit la creació del Concurs de Joves intèrprets Josep Collado 
Matamales; i, com no podia ser d’altra manera, s’han elaborat 
cròniques especials i valoracions de la participació en el XXXV 
Certamen Provincials de Bandes de Música, on la nostra 
Banda va aconseguir el 1r premi de la Secció Primera.

A més a més, s’han ressenyat detalladament totes les activitats 
culturals organitzades per la Unió, des de les primerenques 
Setmanes Culturals, fi ns la programació cultural estable dins 
des diferents cicles d’A poqueta nit. És en aquest marc que 
s’han acollit tot els anys els actes de celebració del dia de la 
dona, del voluntariat pel valencià, presentacions de llibres, 
xarrades, lectures a poqueta veu o audicions musicals ben 
diverses. Tantes que ens és impossible fer-ne una relació.

Per si això no era prou, i fi dels a la idea fundacional de 
convertir Notícies Musicals en un mitjà de comunicació al 
servei del barri, a través de les pàgines de la revista podem 
trobar extenses cròniques de la celebració el 2006 del 50 
aniversari de la fundació del barri de Sant Marcel·lí, on 

participaren tot tipus d’entitats cíviques, socials i esportives; 
es va publicar una ressenya del llibre Sant Marcel·lí 1954-
1975. De huerta a ciudad d’Àngel Vidal; es va informar de la 
celebració al barri de la 20ª Trobada d’Escoles en valencià el 29 
d’abril de 2007; s’ha parlat del naixement de la Muixeranga de 
València el 2008 i s’hi ha ofert puntual informació dels actes 
on participa habitualment; s’han elaborat detallades cròniques 
de la majoria d’actes de les Festes Populars de Sant Marcel·lí 
al llarg d’aquests anys, especialment de la celebració dels 35 
anys; s’ha informat de tot el procés de lluita per aconseguir 
un auditori i per la construcció i posada en funcionament del 
Centre Cultural La Rambleta, i també de l’adopció del nom de 
Clara Santiró per a la Biblioteca Municipal del barri.

Arrelats a una ciutat i a un País, a una cultura i una llengua, 
la revista de la Unió s’ha editat des de 1997 íntegrament en 
valencià, i a més ha recordat les Normes de Castelló en el 75é 
aniversari, a Enric Valor i Manuel Sanchis Guarner en el 
centenari del seu naixement, a Joan Fuster com un pensador 
amb bona orella i com autor de Nosaltres els valencians, a 
Teodor Llorente en el centenari de la seua desaparició, a 
Josep Giner, el lingüista oblidat, a Vicent Andrés Estellés 
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que deia que «Sant Marcel·lí és un 
barri on la ciutat s’encalma». I fi ns 
i tot ha publicat el «Manifest pel 
valencià, llengua de futur», aprovat 
per la Unió Musical, l’AAVV de Sant 
Marcel·lí i la Muixeranga de València, 
en commemoració dels 775 anys de 
la conquesta de València per Jaume 
I i els 30 anys de l’aprovació de la 
Llei d’ús i ensenyament del valencià, 
en el qual afi rmen que «ara més que 
mai és el moment de refermar el 
compromís col·lectiu en defensa de 
la llengua i cultura dels valencians».

Tot, però, no han estat bones 
notícies; dissortadament a través 
de les nostres pàgines ens hi hem 
hagut d’acomiadar especialment de 
persones ben estimades per tots els 
membres de la Unió, entre altres, 
de Clara Santiró, de Vicent Benavent, de José Gea o de 
Verònica Griffi ths, als quals hem volgut dedicar en la seua 
revista un darrer homenatge. 

A TALL DE CONCLUSIÓ

Han passat 34 anys des de la fundació de la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí, i 32 des de l’aparició del primer 
butlletí d’informació de la societat, i les necessitats de 
comunicació entre els centenars de socis, amics i familiars 

de l’entitat cada vegada són més 
grans. Actualment la revista Notícies 
Musicals no té la funció informativa 
de la immediatesa, que està coberta 
pel butlletí +Unió, que informa 
mensualment de les activitats de 
les diverses seccions de l’entitat, 
per la pàgina web i pels perfi ls de 
l’entitat en les xarxes socials; però, 
no obstant això, la nostra revista ha 
sabut perfi lar el seu paper com a 
mitjà de comunicació i refl exió entre 
els membres de la Unió i els veïns 
de Sant Marcel·lí, així com també 
la funció de recopilació i repositori 
escrit i gràfi c dels nombrosos actes 
duts a terme per totes i cadascuna 
de les diferents seccions de la nostra 
societat.

És per això que pensem que Notícies 
Musicals continua sent el que sempre 
ha estat, un element d’informació i 
de cohesió en el qual tots ens trobem 
representats, el nostre punt de 
trobada, on confl ueixen el passat, el 
present i el futur de la Unió Musical 
l’Horta.

Per molts anys! 

ó de la Unió Musical

>>

Foto: Vicent Garí
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INDEXAR NOTICIES MUSICALS 
per Eugenio Moltó

XAVI GARÍ, PRIMER PREMI DEL CONCURS JUAN 
BAUTISTA COMES 2014

COMPONENTS DE LA CORAL ALS CONCERTS 
PARTICIPATIUS DE “PRODUCCIONES POR LA PATILLA”

“Producciones por la Patilla” és una iniciativa musical que naix 
amb l’objectiu d’organitzar concerts per i per a la música. El 
passat 13 d’Abril organitzà un fantàstic concert participatiu, 
dirigit per Constantino Martínez Orts, a l’església dels Dominicos 
de València, interpretant el Requiem de Mozart on dues de les 
nostres coralistas, Encarna Serrano i Gracia Suñer participàren.

Més endavant, el 31 de Maig “Por la Patilla” movilitzà músics 
i veus per a cantar les Danzas Polovstianas del príncipe Igor a 
Tabernes Blanques i la seua orquestra. En aquesta ocassió, vàren 
ser els nostres companys Encarna Serrano, Angelines Verdú, 
Juán Pechuán i Salva Benlloch els que estudiàren ruso en poc 
més d’un mes.

Els dos actes foren una molt grata experiència i molt recomanable 
per als qui els agraden els retos. G. Suñer.

I
ndexar es refereix a l’acció de registrar ordenadament 
informació per a elaborar un índex. Aplicada a la 
informàtica ens permet accedir a la informació de forma 
ràpida i precisa i és bàsica en l’elaboració de bases de 
dades. L’índex, estructura les dades, permet al motor de 

busca accedir a la informació registrada de la forma més efi cient.

En el cas que ens ocupa ens permet accedir al contingut temàtic 
de la revista Notícies Musicals.

S’empra una base Excel que ens permet accedir als prop de 500 
seients registrats. 

S’informa del número de la revista, l’època, el títol de l’article i 
l’autor o autora. De manera que es poden buscar ràpidament 
tots els articles d’un mateix autor, o quins articles hi ha sobre les 
festes populars del barri, per posar algun exemple.

Es poden efectuar extraccions per paraules-clau del títol, com per 
exemple Rambleta o Voluntariat pel valencià, el que ens permet 
instantàniament identifi car tot el que escriu respecte d’això i 
poder disposar d’eixa font d’informació per a l’elaboració de 
treballs ulteriors.

Per a fer un treball més complet i accessible es podrien utilitzar 
descriptors (vocabulari controlat) i establir enllaços sintàctics 
entre els descriptors.

Però la fi nalitat del present treball és fer accessible la utilització 
per a qualsevol membre de la Unió o estudiós que pretenga fer un 
acostament a la mateixa entitat o al barri a través de la revista de 
la Unió Musical. 

La revista de la Unió esta accessible al préstec en la secció 
d’especialització musical de la BPM Clara Santiró i Font i en 
aquest espai s’informa que es disposa d’una base de dades per a 
localització d’informació.

El passat 19 de juliol 
del 2014 el músic de 
la Unió Musical l’Horta 
Xavier Garí Zanón va 
resultar guanyador del 
primer premi del XXVIII 
Concurs Internacional 
de Composició 
Coral Juan Bautista 
Comes, convocat per 
l’Ajuntament de Segorb, 
amb la composició 
musical titulada «Les set 
paraules de Crist en la 
creu, per cor mixt a 8». El 
jurat, format per prestigiosos músics i professors, com Andrés 
Valero Castells, Angel J. Feltrer Rambaud i Mª Dolores Pérez 
Torres, va decidir atorgar per unanimitat el premi a Xavi Garí, 
d’entre les 27 obres presentades.

S’ha de dir que el premi consistia en una interessant 
compensació econòmica, l’edició de la partitura i l’estrena 
i interpretació en el Festival Coral de Polifonia Religiosa de 
Segorb del 2015.

Des de Notícies Musicals en afegim a l’alegria de Xavi i li 
donem l’enhorabona. J. D. Climent.

Foto: Salva Benlloch
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PACO BLAI, DIRECTOR DE NOTÍCIES 
MUSICALS
per María Montes

J
osep Francesc Blai, Paco Blai per als amics, és una 
persona molt important per al barri de Sant Marcel·lí 
des de fa molts anys, tant per la seua llavor com a 
mestre i com a director del Col·legi Sara Fernández, 
com per la seua implicació en tota mena de 

reivindicacions transcendentals per aconseguir fer un barri el 
més habitable i solidari possible, formant part de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de Sant Marcel·lí i de la Unió Musical L’Horta 
de Sant Marcel·lí. De les activitats que du a terme en la UMH, 
una ben important és la de ser director de la revista Notícies 
Musicals, tasca de la qual ens parla en esta entrevista. 

Paco, dirigeixes la revista Notícies Musicals des del primer 
número?

Sí i no. Sí, si ens referim a aquests cinquanta números 
correlatius de Notícies Musicals III i IV època, i així i tot no puc 
deixar de dir que des del primer moment va ser un tàndem 
amb Paco Perales, sempre fent-se càrrec de les qüestions 
tècniques. I també hi ha un temps, al fi nal de III època, que 
compartisc la coordinació amb Salva Benlloch.

No, si tenim en compte, com molt bé explica Josep Daniel 
Climent en l’article central d’aquesta revista, que abans hi 
hagueren altres intents de formalitzar un butlletí informatiu 
de la UMH, amb distints noms (Bemol, Hoja informe, Noticias 
Musicales) i fi ns i tot amb la capçalera de Notícies Musicals, ja 
en valencià, que malauradament no tingueren continuïtat. La 
publicació que es consolida és Notícies Musicals a partir de la 
III època (tardor 1997) i continua amb NM IV època (2011) fi ns 
a data de hui. Aquest és el projecte al que he dedicat ganes, 
esforç, il·lusió, treball...

Conta’ns com has viscut la seua evolució amb els diferents 
equips de redacció.

Efectivament, Notícies Musicals té una vocació col·lectiva. 
Naix amb un tàndem i com a expressió d’una entitat, la UMH, 
no com una veu particular. I continua gràcies a la gent que 
hem sabut aglutinar al voltant de la revista. Poc a poc eixe 
grup anà confi gurant-se com a Comissió de Revista al si de la 
UMH i amb presència a la Junta directiva de l’entitat.

Sense aquest grup de gent la revista no haguera estat 
possible. Al principi era gent que puntualment col·laborava 
escrivint algun article, fent una crònica, etc. No anàvem més 
enllà d’una revista anual. L’any 2000 marca un punt d’infl exió, 
s’editen cinc butlletins amb l’any 2000 a la capçalera. Sens 
dubte el fet que la Banda guanyara el Primer Premi en el 
Certamen de Bandes de la Diputació en la 3ª secció, ens va 
encoratjar a tots.

En un primer moment l’objectiu, a més de consolidar la revista 
mantenint una certa periodicitat, era que Notícies Musicals 
arreplegara la vida de la Unió, de totes les seues agrupacions 
musicals a través d’unes seccions fi xes: Banda, Escola,Coral... 
i també aportara cultura musical a través d’altres seccions 
com la d’instruments, els nostres músics, etc. Per altra banda, 
les reivindicacions de fons eren la construcció d’un auditori i 
aconseguir un local social.

Al 2002, ja amb el local social aconseguit, la revista canvia 
de format (NM-12) i es constitueix la Comissió de Revista, 
entesa com un grup de gent estable que pren decisions 
sobre el contingut i el format de la revista, diferenciant-
lo dels col·laboradors i col·laboradores puntuals. Totes i tots 
compartíem intensament el projecte de Notícies Musicals. 
No tothom pensava el mateix sobre el contingut, extensió i 
format dels articles o sobre la presència d’imatges, etc. Eixa 
diversitat era enriquidora, ha sigut enriquidora. I continua 
sent-ho. Fins al NM-39 van passar diverses persones per la 
Comissió, unes amb més constància, altres més puntualment. 
Totes han aportat la seua manera d’entendre la revista i han 
ajudat al seu manteniment.

Finalment es produeix una renovació signifi cativa de la 
Comissió de Revista a partir del número 40 que dóna inici a la 
IV època. Crec que ha sigut un gran pas endavant. Les noves 
tecnologies han ajudat, tant en la qüestió tècnica d’impressió 
com en la humana de relacionar-se i fer la coordinació.

Ja veus, no diré cap nom, perquè estic convençut que tota 
pedra fa paret i que cadascú hem aportat el nostre granet en 
la mesura de les nostres possibilitats. A les revistes es poden 
consultar els noms i cognoms, que queden per a la història.
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És molt important el fet de 
què estiga feta íntegrament en 
valencià. Ha sigut sempre ben 
rebut açò pels socis, els músics, 
etc.?

Mai hem tingut cap problema al 
respecte. Sempre que ha calgut s’han 
explicat els motius, públicament i 
personalment, si ha sigut menester. 
És més, crec que aquest fet, 
que no deixa de ser important i 
signifi catiu en un País i una ciutat 
com els nostres, està assumit amb 
gran naturalitat i normalitat. Fins 
i tot diria que és motiu d’orgull i 
satisfacció (paraules de rei!).

Potser, en alguna ocasió, ha fet que 
alguna gent es cohibira de participar, 
perquè no sabia que tenim un servei 
de traducció i correcció meravellós 
que acull tots els textos i fa la seua 
adequació lingüística. Una vegada 
sabut, no han deixat de col·laborar.

Personalment crec que és una 
qüestió que a la Unió ha estat clara 
des del principi. I alhora, també 
dic que és un fet que mereix un 
reconeixement públic, doncs no en 
són moltes les publicacions estrictament, completament en 
valencià, que es fan al nostre territori, i si anem acotant la 
temàtica, la periodicitat, etc, potser siga de les poques, molt 
poques que es facen. Lamentablement.

Ja has dit alguna cosa sobre els objectius o pretensions de 
la revista. Podries concretar o matissar un poc més?

La revista vol ser la crònica viva de la UMH, escrita i gràfi ca. 
De cadascuna de les seues seccions. Si més no de la vida 
musical pública. Hi ha molta més vida interna que no és 
objecte de la revista (ja existeixen les actes de reunions, els 
manifestos, etc).

NM naix como un tàndem i com a 
expressió d’una entitat, la UMH...

Vol ser la seua crònica viva,   
escrita i gràfi ca

>>

Foto: Tomás Sánchez
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També vol donar veu a les entitats afi ns del barri. No hi ha 
cap altra publicació amb la periodicitat de Notícies Musicals al 
barri. Podem ocupar eixe espai.

Igualment vol fer, aportar i mostrar cultura musical, literària, 
artística...

I amb tot això contribuir al redreçament cultural del nostre 
poble, per això la fem en valencià.

La projecció de la revista, arriba a altres societats 
musicals? Quins comentaris et fan?

Mira, així d’entrada et diré que sí, que arriba a altres entitats 
musicals. La fem arribar a totes les societats musicals de la 
Coordinadora de la ciutat de València. També a aquelles amb 
les quals hem tingut alguna relació més signifi cativa. Ací vull 
destacar l’intercanvi mantingut amb la Societat musical de 
Guadassuar, gràcies a Salva Colomer, animador de la seua 
revista.

La valoració que en fan totes elles és molt positiva. Fer una 
revista no és una pràctica generalitzada entre les societat 
musicals. I ja dic jo que no és fàcil tindre-la. És un volum de 
treball important que només es possible si hi ha un grup de 
gent amb ganes i il·lusió. I no es troba en totes les societat 
musicals. Podem estar contents a la UMH.

De totes maneres, has posat el dit a la nafra. Però no cal 
furgar molt. Hem de millorar el sistema de distribució de 
Notícies Musicals, entre les societats musicals i en altres 
àmbits: biblioteques, escoles... I ací aprofi te per dir que 
també estem treballant sobre la difusió telemàtica a través 
de les noves tecnologies de la informació i la comunicació: 
plataformes, webs, xarxes socials, etc.

Aquest número 50, com a número especial i pel repte d’haver 
arribar tant lluny, és una fi ta per a nosaltres. A més a més, el 
que Ortifus ens haja fet la portada ha sigut tot un regal.

Efectivament. N’estic molt orgullós d’això. D’haver arribat 
al número 50 amb una revista en plena vitalitat i que siga 
Ortifus qui ens faça la portada i ens haja concedit una 
entrevista. Molta gent desconeix la relació entre Ortifus i 
la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí. Mirant la portada 
queda claríssim!!

Com veus el seu futur?

Esperançador. Li done llarga vida. Però també hi pose 
condicions. Cal replantejar-se tota la qüestió de les noves 
tecnologies, com he dit abans. Cal incorporar gent per a noves 
tasques: distribució, fi nançament. Cal acréixer el nombre de 
col·laboradors i col·laboradores, fi xos i puntuals, en distintes 
seccions. Cal millorar la col·laboració i aportació d’imatges del 
grup de fotografi a. Cal que la Comissió de Revista renove el 
seu impagable compromís i que es renove amb gent jove.

Com veus, el futur no ens el regala ningú. El farem nosaltres, 
com sempre hem fet. Eixe és el miracle de Sant Marcel·lí. 
Conten que Sant Marcel·lí bisbe apagà un foc que cremava la 
ciutat. Des d’aleshores als «sanmarceliners» no tenim permés 
«cremar-nos». Resistim perquè lluitem. I tancaria la resposta 
amb una paraula curta robada a un tema de Obrint Pas 
(poseu-li la música): SEGUIREM!

És clar, Paco, seguirem. Seguirem sempre amb tu, treballant i 
gaudint al teu costat de la teua amistat, la teua bonhomia, i la 
teua alegria i vitalitat. 

Fer una revista no és pràctica 
generalitzada entre societats 

musicals. 

És un volum de treball importat 
que només és possible si hi ha un 
grup de gent amb ganes i il·lusió

>>
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XARREM AMB ORTIFUS, CREADOR DEL 
LOGO DE LA UMH
per María Montes

A
ntonio Ortiz Fuster, 
conegut i reconegut 
com a Ortifus, és un 
dels nostres grans 
talents com a humorista 

gràfi c, creador faller, i, a més a més, 
com a music. A la Unió Musical l’Horta 
ens hem sentit sempre molt orgullosos 
pel fet que el logo que ens identifi ca 
haja estat creat per Ortifus, però la 
majoria de nosaltres no el coneixíem 
personalment. Ara és el moment. Quan 
ens vam posar en contacte amb ell per 
a fer-li una entrevista, ens vam trobar 
amb una persona atenta, comunicativa 
i entranyable, que es va interessar 
immediatament per la nostra proposta. 
Li agraïm de tot cor el que haja tingut 
la deferència de concedir-nos una part 
del seu temps per a parlar-nos del seu 
treball creatiu.

Antonio, el primer que ens agradaria 
és que ens contares la història de la 
creació del logo de la UMH.

La veritat es que fa tant de temps que 
no podria donar dades molt exactes. 
En el barri de Sant Marcel·lí tenia 
un amic, Josep Senabre, que estava 
organitzant unes bandes, o grups de 
musica, i, quan algú de la Unió es posà 
en contacte amb mi, ho vaig relacionar 
amb aquestes inquietuds musicals 
que estàveu programant en el barri. 
No vaig dubtar en donar-vos suport 
amb el logo. El vaig crear conforme jo 
vaig entendre aquest projecte, i, fugint 
dels ideogrames clàssics de la lira o 
qualsevol altre instrument musical, vaig 
sembrar un camp de la vostra «horta» 
amb notes musicals i una barraca al 
fons.

Com a Ortifus et coneguem tots 
moltíssim, ja que diàriament 
busquem la teua vinyeta d’actualitat 
al diari Levante, i la disfrutem de 
debò. Ens agradaria que ens feres 
una refl exió sobre la teua relació 
amb l’humor gràfi c i el procés 
professional que has dut a terme.

Crec que ningú es planteja de jove 
«vaig a ser humorista gràfi c». En aquell 
moment, disfrutava llegint la revista 
La Codorniz, que en plena dictadura 
burlava amb intel·ligència la més 
estricta censura. Més tard, l’aparició de 
còmics, com El Globo, Zepelin o Tótem, 
em donaren a conéixer  els dibuixants 
internacionals que formaren el meu 
estil, Reiser, Parker i Hart, i, entre els 

>>

Foto: Tomás Sánchez
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del país, Forges, i el català Perich. En 
1981 apareix el Diario de Valencia, on 
comence a publicar les meues vinyetes 
d’humor polític. Continue en Noticias al 
día, i, en 1984, entre a formar part de la 
plantilla del nou Levante-EMV, i fi ns als 
nostres dies m’heu trobat en la pàgina 2.

En les festes falleres s’ho passem 
genial visitant les falles dissenyades 
per tu. Quan i com vas començar a 
treballar en les falles?

En 1987, Enric Real, regidor socialista 
de l’Ajuntament de València, en va 
proposar que presentara un esbós per 
a la falla de l’Ajuntament. La falla de 
1988, construïda per Manolo Martín, 
amb idea i guió meu, arremetia contra 
les obres municipals que entorpien el 
tràfi c a la ciutat. Aquesta falla marcà un 
estil diferent en concepció d’imatge i 
guió, ja que vaig utilitzar els meus propis 
personatges de les vinyetes del periòdic, 
els quals li donaven un aspecte molt 
característic. En 1994, a Blanqueries, la 
falla dels llits, com es va conèixer, marcà 
una fi ta històrica amb un Primer Premi 
d’Ingeni i Gràcia. En 1998, vaig fer la 
falla de Convent Jerusalem, Clon Clon, 
i vaig aconseguir un altre Primer Premi 
d’Ingeni i Gràcia. El mateix va passar 
amb Mutacions, per a Na Jordana, en el 
2000. Enguany, el meu disseny per a Na 
Jordana, Tirant lo Blanch, ha aconseguit 
un Segon Premi d’Ingeni i Gràcia.

Ens interessaria de manera especial 
que ens parlares de la teua relació 
amb la música al llarg de la teua vida.

En 1960, quan estudiava segon de 
batxiller en els Escolapis de Micer Mascó, 

em vaig apuntar a la rondalla que 
s’estava formant i els meus pares em 
compraren la meua primera guitarra, una 
Telesforo Julve, que encara conserve. 
Més tard, vaig formar part dels grups 
Los Charcos i Control, amb els quals vam 
gravar tres singles en Belter, Columbia 
i Polidor, produïts per Enric Ginés. Dos 
anys després vaig gravar un LP amb 
l’Orquestra Valencia, que es formà per a 
actuar un any a Tenerife en una sala de 
festes dirigida per Kiko Legard.

 En la actualitat, com et planteges la 
teua dedicació en aquestes diferents 
vessants de la teua creativitat?

L’any passat vaig acabar la meua etapa 
laboral, però el Levante-EMV volia 
mantindre la meua imatge en la pàgina 
2, així que em trobe en una jubilació 
parcial que em deixa més temps per a 
exercitar en casa el que més satisfacció 
em produeix, la guitarra, a la que li 
dedique entre una o dues hores al 
dia. Continue, també, participant 
en campanyes solidàries, cartells, i 
exposicions col·lectives. Actualment, 
s’està gravant un curtmetratge sobre 
els meus treballs, dirigit per Ricardo 
Macián, que se presentarà el proper 
hivern.

Acabem la nostra conversa dient-li 
que ens encantaria escoltar-lo tocar la 
guitarra ja que coneguem bé els altres 
aspectes del seu treball creatiu. De nou, 
gràcies, amic. Ha sigut tot un plaer 

conéixer-te.

>>

El logo de la UMH 
fuig de qualsevol 

instrument musical, 
vaig sembrar la 

vostra “horta” amb 
notes musicals i una 

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

Sempre recordaré que el com i el quan tenen un 
nom: la Unió Musical l’’Horta de Sant Marcel·lí, i 
que els «culpables» són dos: Mila i Basi. No puc 

trobar prou paraules ni demostracions d’agraïment per als 
meus pares, ja que tot és gràcies a ells.

També he de mencionar unes persones molt importants per 
a mi en el descobriment de la música i del violoncel: Rosa 
Gil, amb la seua abraçada al violoncel; Juan Carlos López, 
amb el seu do per a enganxar-me; i Miguel Morellà, amb 
tota la seua confi ança. Per tota la seua estima, junt amb la 
d’Elena Pechuán, que m’acompanya cada dia, han sigut altres 
causants perquè continuara per aquest camí i els admire 
moltíssim. 

Quina ha sigut la teua trajectoria en els estudis, la banda 
UMH, altres grups i formacions?

Vaig tindre la sort d’entrar molt xicoteta en la Bandeta i en 
la Banda de la UMH, però, a part, vaig entrar al Conservatori 
Professional de Música de València, on vaig acabar els estudis 
de Grau Elemental i Grau Mitjà amb Matrícula d’Honor. Vaig 
tindre molt bones professores, Mayte Garcia i Marian Toboso 
i ademés vaig poder conèixer i donar classes amb cellistes com 
Miguel Jiménez, solista de la ONE, fets que em motivaven 
molt més en el meu trajecte. A més a més, vaig participar 
en nombroses ocasions com a cello principal en l’orquestra 
del conservatori en concerts en el Palau de la Música i vaig 
ser membre de la Orquesta Filarmònica de la Universitat de 
Valencia, baix la direcció de Cristòbal Soler. També vaig tindre 
la sort de disfrutar de la música de cambra des d’abans de 
començar el Grau Mitjà, amb un quartet de corda.

De tota l’etapa teua com a estudiant de música, què 
destacaries?

Després d’acabar el batxiller i la selectivitat, amb el cap fet 
un bon embolic, vaig fer les proves al Conservatori Superior 
de Saragossa que m’havien recomanat per l’elevat nivell i, 
encara que estava morta de por, quan em vaig assabentar que 
m’havien agafat, vaig anar de cap. 

Allí he viscut 4 anys inoblidables, he conegut a gent increïble, 
tant musicalment com personalment, i he pogut viure 

experiències úniques, tocant i rebent classes amb músics 
internacionals, com Asier Polo, Xavier Gagnepain, Lucas 
Macias, Laszlo Fenyo, Jens Peter Maintz, Avri Levitan... 
A banda, participe en un projecte musical-social anomenat 
Musethica i estic dins de la bossa de JONDE.

Finalment, he d’agrair al meu professor Fernando Arias tot el 
que m’ha ajudat i motivat per a superar els meus temors. Junt 
a ell, vull agrair a totes les persones que m’han donat la seua 
energia i m’han fet ser feliç en aquest viatge, en el que, a més, 
he pogut disfrutar molt d’un recital fi  de carrera.

Quines són les teues expectatives i desitjos per al teu 
futur professional com a músic?

Ara, amb el cap de nou fet un embolic, estic admesa en la 
Hochschule für Musik de Lübeck, a Alemanya, per a fer el 
Màster de violoncel.

Sempre he tingut dubtes de si podria dedicar-me a la música 
ja que em pose molt nerviosa en un escenari, però la sensació 
paral·lela que et proporciona i la gran riquesa d’experiències 
que la música i el que la rodeja et permet disfrutar és el que et 
dóna la vida.

ELS NOSTRES MÚSICS: 
BELÉN SÁNCHEZ PÉREZ, VIOLONCEL
per María Montes
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X
aloc, com i quan descobrires 
el teu interés per la música?

El meu interés cap a la música 
es producte de la família 
que tinc, plena de músics, 

tant professionals com amateurs. Això em va 
generar un estímul molt importat, ja que la 
música estava sempre a ma casa. Encara així, cal 
aclarir que decidir-me pels estudis de música 
va ser gràcies a món tio Hilari Marí, qui va 
encabotar-se en què m presentara a les proves 
d’accés al conservatori. 

Com ha sigut la teua trajectòria en aquests 
estudis i en la banda de la UMH?

La meua trajectòria és prou senzilla. En primer 
lloc, vaig començar al conservatori José Iturbi 
de València, amb el meu professor Salvador 
Pelejero Cerdá, qui, amb molta paciència, em 
va donar les primeres classes de percussió i em 
va tutoritzar fi ns acabar el Grau Professional de 
Música. També em va aconsellar que tocara en una banda, i així 
que vaig entrar a la banda UMH, sobre l’any 2002, on he pogut 
viure el món de la música de banda. Tot aquest aprenentatge 
em va donar més forces per seguir estudiant i poder participar 
en altres conjunts instrumentals. Durant aquestos anys vaig 
compaginar els estudis al conservatori amb la banda, i cal 
destacar la meua participació en «Percujove», una agrupació 
formada per percussionistes amb la qual varem recórrer gran 
part d’Europa. I també, les grans victòries aconseguides per la 
banda UMH en els certàmens d’aquells anys, el quals sempre 
tindre gravats a la memòria. 

Què destacaries dels anys d’estudi al conservatori?

Durant els últim quatre anys que he viscut a Castelló, he 
de donar les gràcies al meu professor de Percussió Lluís 
Marzal Raga, per la seua insistència durant el primer any de 
carrera i per encaminar-me al món de la música clàssica. Al 
Conservatori Superior Salvador Seguí de Castelló he tingut la 
gran sort de trobar-me en molts grans amics i poder aprendre 
de grans percussionistes com: Philippe Spiesser (professor 
del Conservatori de HYPERLINK “https://www.facebook.com/
pages/Conservatoire-de-Perpignan/131177640249449”Perpinyà, 
França), Christian Dierstein (professor del Conservatori 

Superior de Basilea, Suïssa), Antonio Caggiano (Itàlia). I, 
també, la possibilitat de poder dur a terme altres projectes 
amb l’orquestra del conservatori com: la Novena Simfonia de 
Beethoven, en la sala Mozart de l’Auditori de Saragossa; Il 
Rigoletto, òpera de Giuseppe Verdi, al teatre de Castelló de la 
Plana; Casanova, obra de Johan de Meij, amb la sort de poder 
comptar amb el propi compositor. Per últim, destacar, al 2012, 
la meua participació amb la World Youth Orchestra (Roma), en 
setembre, amb la qual vam realitzar un meravellós concert a 
l’Auditorium Santa Cecilia di Roma. 

Quines són les teues expectatives i desitjos per al teu futur 
com a músic?

Recentment m’han acceptat al HYPERLINK “http://en.wikipedia.
org/wiki/Fryderyk_Chopin_University_of_Music”Fryderyk 
Chopin University of Music de Varsòvia, per a realitzar 4 mesos 
de classes i poder seguir amb la meua formació com a músic i 
perfeccionar-me en el repertori. També m’agradaria, fi nalment, 
fer un màster en música clàssica. I un desig: poder disfrutar de 
la música damunt d’un escenari tocant amb una gran orquestra.

ELS NOSTRES MÚSICS: 
XALOC MARÍ I VIVÓ, PERCUSSIÓ
per María Montes
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C
om i quan vas descobrir el teu 
interés per la música?

El meu interés per la música 
començà a sorgir poquet a 
poquet, no fou un fet concret. 

Me’n recorde des que era xiquet, anar després 
de l’escola amb ganes i il.lusió a les divertides 
classes de solfeig amb Juan Carlos.

Comenta’ns si ha hagut alguna asignatura 
o asignatures, professor o professors, 
o qualsevol altre esdeveniment de 
importància en els estudis superiors –o 
anteriors- que consideres relevant/s.

Tinc records molt especials d’algunes 
persones; com de Toni Benavent, el meu 
primer professor d’instrument, i aquell Cd 
de “Latin Ska Jazz” que em regalà. I aquells 
intensos assajos sota la batuta de Miguel 
Morellà per al meu primer Certàmen de 
Bandes. O les sessions a casa de Carles 
Hernàndez, on començàrem a composar les nostres pròpies 
cançons. Per suposat i, gràcies als meus pares, els quals ben 
prompte decidiren matricular-me al Conservatori per anar 
consolidant la meua formació acadèmica fi ns conseguir 
fi nalitzar els estudis superiors de Trombó al Conservatori 
Superior de València, a l’any 2012, on actualment també estic 
cursant el tercer curs de l’especialitat de Jazz, a càrrec de Toni 
Belenguer.

Crec que ja contes amb una considerable experiència 
en actuacions davant el públic amb diverses formacions 
musicals, cosa que és fonamental per a la formació d’un 
músic.

Sí, així és. Molt important han sigut els grups i conjunts que 
des de ben petit m’han acompanyat, on he aprés noves formes 
de treballar i crear música, conceptes estètics i rítmics; i també  
fi losòfi cs. Puc dir que trobí altra forma d’ aprendre música que 
no estava sota el mant dels “clichés” establerts durant segles, 
i que continuen predominant en la majoria de Conservatoris 
i centres educatius. Entre aquestes formacions musicals, 
m’agradaria destacar a Destino Lisboa, un grup de funk amb 
el qual entrí al meu primer estudi de gravació amb 17 anys 

però, per damunt de tot, a The Skafeinats. Amb aquests amics 
de la infància vaig poder tocar en nombroses sales, escenaris i 
festivals de tota Espanya, a més de descobrir la meua veritable 
passió musical: la improvisació. A més de actuacions amb el 
meu propi quartet i altres formacions de jazz, blues, música 
cubana, ska-reggae o funky, en l’actualitat forme part o he 
col.laborat amb bandes com Bandits, Mediterranean Roots, 
Big Band Jazz IVAM, Spirit of St. Louis Swing Band, Big Band 
Taller de Sedajazz, Original Dixieland Band sedajazz o Trafalgar 
Quartet. A més a més, he tingut el plaer de compartir escenari 
amb músics de l’altura de Ramón Cardo, Mark Nightingale, 
Chris Chase, Toni Belenguer, El Latino o Ximo Tébar entre 
d’altres.

Quines són les teues espectatives i desitjos per al teu 
futur professional com a músic?

Que em vaja bé amb la música i poder proclamar el meu amor 
per ella dia a dia.

ENTREVISTA

ELS NOSTRES MÚSICS: 
JONÀS SÁNCHEZ I ALBERTO, TROMBÓ
per María Montes
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C
om es va despertar el teu interés per la música?

El meu interés per la música va arribar de molt 
xicotet. Des del moment que tinc consciència, 
recorde els concerts al Saló Parroquial del barri, 
o al pati del col·legi Sant Marcel·lí. Allà es van 

despertar les meues ganes en participar en tot allò que 
escoltava, i al fi nal ha sigut així. És la sort que tenim d’haver 
nascut a un lloc on hi ha una estima per la música tan gran 
i una quantitat de persones que la practiquen en la seua 
quotidianitat.

Com ha sigut la teua trajectòria en els estudis, la banda 
UMH, i en altres formacions. musicals?

Els meus estudis es van iniciar a la Banda, a l’Escola de música 
de la Unió. Allà vaig poder aprendre molt, i en especial, d’una 
persona que li dec gran part de la meua vida musical, Juan 
Carlos López, el meu mestre de solfeig. Més tard vaig passar 
a estudiar el Grau Mitjà de fl auta travessera al Conservatori 
Professional de Música de Catarroja i, paral·lelament, vaig 
entrar a la Banda del barri, la UMH, on vaig conéixer a una 
altra persona que em va fer valorar la música amb serietat 
i respecte, i que sempre em va animar a continuar, Miquel 
Morellà. Més tard, i després d’un xicotet pas per la Universitat, 
vaig entrar per l’especialitat de Jazz i Música Moderna a 
l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), on he 

acabat els meus estudis. Paral·lelament, he anat participant 
en diverses formacions de molts estils diferents (jazz, música 
jamaicana, música llatina, música d’arrel tradicional…) que 
m’han permés actuar en molts llocs diferents i aprendre molt.

Què és el que has trobat de més positiu en els teus estudis 
superiors de música?

Crec que el més positiu que hi ha hagut en el meu pas per 
l’ESMUC ha sigut que en eixe conservatori hi ha moltes 
modalitats diferents, clàssica, jazz i música moderna, fl amenc, 
música tradicional, sonologia, musicologia… Això m’ha fet que 
els meus estudis hagen estat compartits amb gents amb altres 
inquietuds i interessos, que m’han enriquit com a músic i com 
a persona. Sense dubte de qui més he aprés aquests anys ha 
sigut dels meus companys i companyes d’estudi.

Quines són les teues expectatives i desitjos per al teu 
futur professional com a músic?

Doncs ser feliç amb el que faig, independentment del que siga. 
Hui en dia està molt complicat treballar exclusivament de fer 
concerts, i això ens fa tindre unes mires més amplies a nivell 
professional. Pense, alhora, que hem de canviar moltes coses 
com a societat i aprendre que els músics, com a persones, 
també tenim una responsabilitat en el nostre entorn, en la 
nostra situació laboral, i sobre tot, en el futur col·lectiu.

SECCIÓ

ELS NOSTRES MÚSICS: 
PAU VIDAL SÁNCHEZ, FLAUTA TRAVESSERA
per María Montes
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Sol·lucions al Piccolo Divertimento 36:  «Test de bromes i de veritats»: 1-f; 2-a; 3-d; 4-e; 5-c; 6-g; 7-b. JEROGLÍFIC: Que li cantes al xiquet? UNa Na-Na

QUI L’ENCERTE L’ENDIVINA!

Qui sóc jo? Instrument musical aeròfon xicotet, que pertany a la 
família del vent fusta conegut com a fl autí. També és el nom d’una 
secció de la revista.
    __ __ C C __ __ __

TROBA LES SET DIFERÈNCIES! 

Algú ha volgut falsifi car el Noticies Musicals però el seu 
coordinador ha descobert 7 diferències al logo de la UMH. Sabries 
trobar-les i dir quin és l’autèntic?

SILENCI BUSCA LA SEUA FIGURA

Ajuda’ls! (de © Concepción Díaz-Oliver Martín de Ruedas)

ENCREUAT

Horitzontals: A1: A una cercavila cal que tots els 
músics porten el mateix ...; A6: Segona consonant de 
l’abecedari; A8: Lletra per la que comença la fi gura 
musical més fosca; A10: El xilòfon la conté; B2: Al 
revés la nota i astre a la vegada; C1: Banda de la UMH 
formada per gent gran d’esperit i edat. C2: Nom del gat 
que acompanya al ratolí Jerry i que sona a percussió; 
D2: Així sona la risa; D6: Nota musical; D8: A una 
època l’anomenaren UT; E1: Cognom del mestre que 
dirigeix l’orquestra i la banda de la UMH; G5: Lloc on els 
educands aprenen música; H1 i el H3: Ball tradicional 
valencià (numeral); E6: Es diu d’aquell que té dots per a 
un instrument; J3: L’orquestra de la UMH ho és.

Verticals: 1E: Ho comparteixen el president (Sr. 
Hernàndez) i el director (Sr. Morellà) a la banda de la 
UMH; 2A: Nom del director de la Coral de la UMH; 
3A: Els músics fan ... els seus instruments; 3G: A revés, 
passatge fi nal d’un moviment o temps d’una composició 
musical que té com a funció principal dotar-la d’un fi nal 
escaient; 4B: Nota musical que no sap negar-se; 5G: 
Diuen que està; 6A: Formació de veus; 7D: Nota musical 
que igual sona que és un article; 8A: Molts divendres 
ens reunim per a fer una «A poqueta ...»; 8F: Comarca 
que dóna nom a nostra Unió Musical; 9C: Primera nota 
musical llegida del revés; 10A: Nom de qui dirigeix un 
dia els més xicotets i un altre els seniors; 10F: Tant la 
«senior», com la «xiqui», la juvenil o la gran ho són.

37 per Joan i Àngels
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E
n el 2014 s’havia previst que la banda com

petira en el Certam
en 

Internacional de Bandes de València, però no va eixir elegida en 
el sorteig previ. La foto, que fou portada de N

otícies M
usicals 

núm
ero 6, és de l’1 d’abril de 2000 quan s’aconsegueix el prim

er prem
i 

en la tercera secció del Certam
en Provincial interpretant Dansa oriental 

de J.M
. Izquierdo, com

 a obra obligada i M
usic for a festival de Philip 

Sparke, com
 a obra lliure.

1. Pau López Ram
os (percussió), 2. José I. M

andingorra Leal (percussió), 3. Raquel M
arcilla Valle (per-

cussió), 4. Javier Pérez Zorio (trom
peta), 5. Félix M

arcos H
illera (trom

peta), 6. Jorge Alcocer G
arrido 

(trom
peta), 7. Enrique M

ongay Rubio (fl iscorn), 8. Juan Ruiz G
arcía (fl iscorn), 9. M

iguel Ángel Tom
as 

(R) (trom
bó), 10. Daniel Torregrosa Rabanaque (trom

bó), 11. Jonás Sánchez Alberto (trom
bó), 12. (R) 

(baix), 13. Juan Ruiz Carrasco (baix), 14. Rut Roblá Añó (clarinet), 15. José Antonio M
onreal Rom

ero 
(clarinet), 16. Santiago G

arcía Troncho (clarinet), 17. Teresa M
artínez M

adrigal (clarinet), 18. M
ª 

José M
ongay Rubio (clarinet), 19. Irene Palom

ares Córdoba (clarinet), 20. Rosario Verdejo M
artínez 

(clarinet), 21. N
aira Rodrigo Ojeda (clarinet), 22. Rafael M

ontesinos Rita (clarinet), 23. Puri Collado 
Ú

beda (clarinet), 24. Víctor G
arcía Troncho (clarinet), 25. Javier Buendía Linares (clarinete baix), 26. 

M
aite López Leibar (clarinet), 26. M

iguel M
orellá Asins (director), 27. Juan Carlos Civera Dom

ínguez 
(R) (fagot), 29. Jonás Lledó Sandem

eterio (trom
pa), 30. Xim

o Estal H
errero (fl auta), 31. Carlos Lloréns 

G
il (bom

bardí), 32. H
éctor H

erráiz M
uñoz (trom

pa), 33. M
ª José Verdejo M

artínez (fl auta), 34. Víctor 
Ram

írez Chiner (saxofó), 35. Juan Pechuán Ram
írez (oboé), 36. Cristina G

arcía Troncho (trom
pa), 

37. Deune López Leibar (oboé), 38. Francisco M
artínez M

adrigal (saxofó), 39. Jesús Álvaro Sánchez 
(saxofó), 40. Daniel Vara H

erráiz (saxofó), 41. Juan Carlos López Luján (saxofó), 42. (fora de pla) 
G

erm
án Collado Barberá (banderer).

TEM
PS ERA TEM

PS
per Paco Perales


