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BUTLLETÍ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ

CELEBRANT EL NÚMERO 50 DE
NOTÍCIES MUSICALS
AMB LA PARTICIPACIÓ D’ORTIFUS

A POQUETA NIT
I EL CARRER I ELS AMICS I LA LLUNA...
ACTES DE CLAUSURA DE LA COSOMUVAL
ENTREVISTA a Vicent Camps
PICOLLO sempre amb un somriure

EDITORIAL

NOTICIES

BOIRES PER NADAL, NO FAN BÉ NI MAL
per Josep Francesc Blai Duart
ui diumenge de bon matí, travessant vidres
i persianes arriba a la meua oïda el soroll
inconfusible, l’onomatopeia del qual desconec, del
rodament dels neumàtics sobre l’asfalt continu
tan sols alterat prou sovint pel pas dels cotxes per
sobre dels basals amb tonalitats distintes segons el toll d’aigua
que embassen. Plou!

H

Ja tenia marcat el dia i l’hora per escriure aquesta editorial
però no negaré que aquesta circumstància m’ho fa més fàcil
i gratificant. M’alce i guaite el cap travessant la perpendicular
de la finestra per escoltar la pluja en viu i en directe
embolcallada per la frescor d’un dia sense sol. Una tassa de
xocolate i un tros agraït de coca de llanda completen aquest
convit de faena, menja i esperit.
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Serà un tòpic, només entre nosaltres, però no puc evitar
que nien al meu cervell les paraules del Raimon “al meu
País la pluja no sap ploure”. Si damunt recorde la dita “mai
no plou a gust de tots” i les neurones em fan bregar amb
l’embarbussament “plou poc, però per al poc que plou, plou
prou”, sembla que tenim matèria de debat per al nou Canal
Nou, o serà millor i realment nou? Però hui, mirant com
discorre l’aigua, com estan de netes i lluentes les plantes que
la meua dona cuida al desllunat... hom diria que la pluja ja ha
estat escolaritzada.
Si l’avui de qui açò llig fos com l’avui de qui ara ho escriu,
desitge fóra per a ell tant de plaer com per a mi desxifrar
lletres amb el degoteig de la pluja incessant. I què trobaràs
amic lector que ressegueixes renglons en pàgines humides?
Doncs en primer lloc una crònica detinguda dels APN (A
poqueta nit) coordinada per José Luis Rodrigo, amb distintes
signatures ja familiars: Carlos Moukarcel, Encarna Serrano...
i dues de noves: Lucía García i Luis Durbán. No hi ha dubte
del bon ús del local social que loteria a loteria hem anat
pagant.
Tot seguit trobaràs un article sobre l’Escola de Música
i les ressenyes dels concerts de Fetes Populars de les
distintes seccions de la UMH de la mà de col·laboradors i
col·laboradores habituals: Maria Montes, Ximo Estal, Víctor
López, Àngels Rodas i Joan Quiles. I també la crònica del
Concert de Cloenda del 30 aniversari de la COSOMUVAL
(Coordinadora de Societat Musicals Federades de la ciutat

de València), i de l’exposició de fotografies que acompanyà
l’esdeveniment de la ploma de Salva Benlloch.
A la secció dedicada al barri trobareu una seriosa reflexió
de Vicent Soler, com a portaveu de l’AVV, reivindicant la
declaració de les Festes Populars de Sant Marcel·lí i Patraix
com a festes populars i tradicionals de la ciutat de València.
Proposta rebutjada al ple de l’Ajuntament per l’actual majoria
governant. També hi trobareu la crònica realitzada per Cèsar
Navarro de la VI Trobada de Torres Humanes organitzada per
la Muixeranga de València dins del X Cicle Cultural al voltant
de la Dolçaina. I per acabar amb la sèrie sobre Festes Populars
una breu ressenya de l’acte central de la celebració dels 10
anys de l’esmentat Cicle Cultural al voltant de la Dolçaina.
Si continues llegint t’endinsaràs en les pàgines culturals.
Convindreu amb mi que l’amic Vicent Camps té més que
guanyada la presència al butlletí de la UMH, per si mateix,
per la seua obra i per la seua reiterada col·laboració amb les
entitats del nostre barri: AVV, UMH, BPM Clara Santiró... Així,
hi trobareu una interessant entrevista realitzada per J. D.
Climent i un dels seus poemes.
Podràs gaudir i aprendre també llegint l’article de Josep Daniel
que ens porta a l’actualitat fets importants tan oblidats per
amagats. Claredat i transparència, no només en l’economia,
també en la cultura i la història nostrades.
Anunciar-vos la crònica de Maria Montes sobre l’acte de
presentació del número 50 de Notícies Musicals em dóna
peu a renovar els agraïments a totes les persones que han
col·laborat i col·laboren en la confecció de NM. Després del 50
ve el 51 i el 52 i ...
Bo, amigues i amics, passeu un Bon Nadal amb l’ajuda
del Piccolo Divertimento i les fotos del Temps era temps...
d’aquestes Notícies Musicals.
Olla, massapà, torró, fruita seca i capó, neula, profiterola,
monjàvena i polvorons. Alegra’t, panxeta, que Nadal ja ve;
menjarem carneta i arrosset també. Que arreplegueu moltes
estrenes i els Reis vinguin carregadets. I no tingues por de
l’oratge que boires per Nadal no fan bé ni mal.
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A PEU DE CARRER, ENTRE AMICS,
MIRANT UN CEL CLAR I NET
per Josep Lluis Rodrigo
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l vessant alternatiu cultural de la Unió comença una altra vegada
pegant fort.

El Voluntariat pel Valencià (Toni Francés i Encarna Serrano en
la taula) presenten la nova temporada, per a animar a la gent a
comunicar-se en la nostra dolça llengua vernacla, acompanyats
per dos convidats importants. Vicent Camps poeta i rapsode, i un encant
de professor de filosofía, Sergi Pascual, que està obstinat en convèncer-nos
que la filosofia és part de la nostra vida i que malament eliminar? Treball dur
el seu, però estic segur que ho aconseguirà, això sí, amb molta filosofia. La
nostra corresponsal i integrant del voluntariat en la Unió, Encarna Serrano,
ens àmplia la notícia.
Tres professors i una professora de clarinet ens van oferir dues possibilitats
d’interpretació del seu instrument, en diverses modalitats. En la primera part
del programa, la clàssica; en la segona, la moderna. El coordinador d’APN
Carlos Moukarzel ens explica el que va passar aqueixa nit estupenda.
Com l’any passat amb la lluna, en aquesta ocasió, Ángel Flores, ajudat per
Juan Luis Gómez, ens va tornar a sorprendre amb centenars de detalls sobre
els nostres més grans i pròxims objectes volants identificats i algunes de les
seues característiques que ni tan sols imaginàvem. En aquesta ocasió ens
relata la interessantíssima sessió Lucía García, que assistí tant en la xarrada
com en el sopar i, posteriorment, a l’observació que des del pati del col·legi
Ramiro Jover es va poder gaudir.
L’última sessió trimestral d’APN ha sigut el ja clàssic Entre Amics en la seua
IV edició. El nostre corresponsal Lluís Durbán i Cervera ens ho conta amb
tot detall.

J. Francesc Blai
Salva Benlloch · Josep D. Climent · Ximo Estal ·
Antoni Francés · Miguel Hernández ·
Víctor J. López Albuixech · María Montes ·
Ximena Ortega · Paco Perales · Joan Quiles ·
Àngels Rodas · Josep Lluís Rodrigo ·
Tomás Sánchez
Lucía García Rubio · Carlos Moukarzel ·
Cèsar Navarro · Luis Durbán · Encarna Serrano ·
Vicent Soler
J. Francesc Blai · Josep D. Climent
Tomás Sánchez
Graciagrafica.com
Grafimar Coop. V
V-3958-1997
Conselleria de Turisme, Cultura i Esport
Acadèmia Valenciana de la Llengua

>>

©UNA PUBLICACIÓ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
Músic Cabanilles, 48B València 46017
www.uniomusicalhorta.com
umlhorta@gmail.com
Les opinions manifestades als articles són responsabilitat dels seus autors.
Exemplar gratuït. Imprés en paper ecològic. Si tens coses que dir i vols
participar a la revista escriu a: noticiesmusicalsumh@gmail.com

Foto: Tomás Sánchez
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17 OCTUBRE 2014. VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ.
Presentació de la campanya 2014-15
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El 17 d´octubre dintre de l´A Poqueta Nit tingueren lloc dos
actes estretament relacionats per l’estima que tots tenim a la
nostra llengua. Per una banda la presentació de la campanya
2014-2015 de Voluntariat pel Valencià. Ara ja tenim unes
quantes parelles que començaren la seua tasca durant la
campanya anterior, i fins i tot abans, i que ara continuaran bé
amb la mateixa parella o canviant-la, però amb la diferència
que ara estarem tots inscrits, amb la qual cosa rebrem tota
la informació de les activitats que s’hi duen a terme dins
la campanya a nivell general, que no són poques. Aquesta
presentació la férem conjuntament Toni Francés i jo mateixa,
fent una valoració de l´anterior campanya i encoratjant la
gent per a que es decidisca a compartir aquesta cosa que
és tan nostra i que pensem que val la pena que molta més
gent, i sobretot gent del nostre barri, conega i puga utilitzar
el valencià en el seu dia a dia. Recordeu que no són classes
de valencià, sinó converses. I d´aquí va sorgir la proposta de
fer algunes activitats juntant-nos unes quantes parelles. Ahí
queda dit, ja vos direm quan acabe la campanya si ha estat
possible o no i com ha resultat.
A banda, Vicent Camps i Sergi Pascual feren una presentació
molt bonica del llibre de Sergi, A peu de carrer, un llibre de
filosofia sobre la nostra vida quotidiana, com es deia a la
presentació de l´acte: «un passeig reflexiu per diferents temes

Foto: Tomás Sánchez

que ens envolten i conformen la nostra vida quotidiana». Sergi
Pascual, professor de filosofia i escriptor, i Vicent Camps, a qui
molts ja coneixem molt bé com a rapsode i poeta, ens oferiren
una mostra del seu projecte d´apropar poesia i filosofia a la
gent en un atractiu espectacle literari que ells van fent per
instituts, biblioteques, … Vicent llegia o recitava, com només
ell sap fer-ho, diferents episodis del llibre (amb algunes
anècdotes molt divertides de la gent del poble, el de Sergi,
crec) i Sergi ens comentava i parlava de com reaccionaven
alguns dels alumnes als qui ja els havien fet aquesta mateixa
presentació. Fins i tot van tindre una oïent de només 11 anys,
Irene, que va quedar encantada i amb la qual ells també
quedaren sorpresos. Jo crec que ara ja, ells dos també, són
uns enamorats de Sant Marcel·lí i de la Unió Musical l’Horta.
Encarna Serrano

SENZA MISURA fa meravellós l’A poqueta nit
El quartet de clarinets Senza Misura integrat per David
Romero, Kiko López, ambdós professors de l’Escola de Música
de la Unió, i Alfred Santos i Vivian Gutiérrez, ens va fer
gaudir el passat 31 d’octubre d’un espectacle inoblidable, amb
una actuació plena de qualitat musical, calidesa i proximitat.
El nombrós i variat públic assistent va aprofitar un concert en
el qual hem tingut un repertori atractiu i interessant, amb les
següents obres: en la primera part, el Concert Grosso Op.3 N.
11 d’Antonio Vivaldi i l’Ouverture des Noces de Figaro de W.

Foto: arxiu
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Amadeus Mozart i, en una segona part, la Historia del Tango
d’Astor Piazzolla i A Klezmer Wedding en un arranjament de
Mike Curtis.
A més de gaudir de la qualitat interpretativa dels músics en
tan interessants i diferents obres, hem pogut conéixer i valorar
la riquesa del so i de la complementació de les diferents
membres de la família dels clarinets, com per exemple el
requint, el clarinet en Sib, el clarinet alt i el clarinet baix.
D’aquest grup de professionals de Senza Misura, que tan
generosament han col·laborat en l’APN, podem afegir que
són professors de diferents centres de formació musical
a València. Un dels seus objectius primordials és apropar
aquesta formació als estudiants per a despertar en ells la
passió que ells mateixos senten per la bona música i el
clarinet. De fet, s’autodefineixen com «un grup d’amics que
volen aconseguir que els altres se senten tan feliços escoltant
la seua música, com ells, fent-la». En aquest concert de l’APN,
sense dubte ho han aconseguit. Carlos Moukarzel

7 NOVEMBRE 2014.
Curiositats dels planetes: mides i distàncies
La nit del 7 de novembre es va realitzar la segona xarrada
sobre Astronomia, a càrrec d´Ángel Flores, soci de la Unió
Musical i responsable de l´àrea de formació i divulgació de
l’Associació Valenciana d’Astronomia.
Aquesta vegada el tema escollit va ser la formació, composició
i posicionament dels planetes, amb una comparativa a
escala dins de la ciutat de València. Va iniciar l’explicació
amb l’estrela més gran del nostre Sistema Solar: el Sol,
posicionant-lo com a punt de partida al local de la Unió
Musical. A continuació va anar posicionant la resta de
planetes, Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i
Neptú, situant aquest últim a l’Albufera.
La seua didàctica explicació em va fer comparar-la amb una
partitura, on el pentagrama representaria el nostre sistema
solar, la clau de sol seria el Sol, les notes musicals tots i
cadascú dels planetes i els silencis l’espai buit que existeix
entre ells.

Foto: Tomás Sánchez

Després de la instructiva i molt comprensible informació
sobre els planetes, va haver una observació amb telescopis del
nostre satèl·lit, la Lluna, i d’alguna estrela que es deixava vore
malgrat la contaminació lumínica de la ciutat.
Va resultar molt agradable vore famílies senceres (pares i fills)
compartint ciència, un sopar en bona companyia i l’observació
de la Lluna plena que eixa nit va brillar en el cel. Lucía García

ENTRE AMICS IV
Entre Amics és una reunió d’amics, dins i fora de l’escenari.
En l’escenari, els més antics són Miguel Hernández a la
percussió i Josep Lluís Rodrígo a la guitarra i veu, al costat
d’ÀngelsRodas i Joan Quiles a la veu i Encarna Ojeda en la
presentació i les lectures. Uns toquen instruments i canten,
altres lligen contes i uns d’altres, en les seues cadires, en el
local, escolten i canten, si els ve de gust.
Fins ara el repertori ha sigut molt de cantautor i dels anys
70 però, sembla ser que alguns del sector instrumentista del
grup han dit: – Per al que ens paguen, en la pròxima edició,
anem a ampliar, en una dècada almenys, les cançons! Açò, es
comentava per la sala una vegada acabat l’espectacle. >>
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La sessió del divendres 21 de novembre començava amb un
trio compost per Carles Rodrígo al contrabaix, Alejo Pérez
al «saxo» i Josep Lluís Rodrígo al piano, amb uns temes
d’acompanyament (Amazing Grace, Yesterday, Fly me to the
moon, Black Orpheus, Night and day i The girl from Ipanema)
mentre s’ocupaven les cadires i el públic amic xarrava i
s’acomodava. En la sessió formal, després de les paraules
del coordinador de les APN Carlos Moukarzel, Encarna
Ojeda va començar llegint una xicoteta història d’Eduardo
Galeano, «La música»; seguidament va sonar el timple amb
dues malaguenyes dedicades a Elvira Jordá i a Pascual Pont
i la interpretació del primer tema programat, la Cançó de
la marinera fidel de Paco Muñoz, seguides del Cant de la
llibertat de José Antonio Labordeta, El gato que esta triste i
azul dels italians T. Savio i G. Bigazzi i Yo te nombro libertad
de Gianfranco Pagliaro. Seguidament E. Ojeda va llegar l’article
que Galeano va dedicar a Alfonsina Sttorni en el seu llibre
Mujeres. Capítol a part mereix la intervenció, per primera
vegada en aquest escenari, de Pepe Alfonso, (antic component
del cor i actual seguidor, aportant fotos a la nostra societat i a
aquesta revista) en la seua interpretació de Alfonsina i el mar,
la famosa zamba composta pel pianista argentí Ariel Ramírez
i l’escriptor Félix Luna (que el cor canta en la versió de Jesús
Debón). Pepe va continuar amb un malambo improvisat que
va escoltar interpretar a Atahualpa Yupanqui, i ens llevàrem el
barret els allí presents.

A continuación s’interpretà Contamíname de Pedro Guerra, No
em crides estranger de Rafael Amor, El cant de l’enyor de Lluís
Llach i, per acabar, amb un bis, fora de programa, el Darrer
diumenge d’octubre d’Al Tall.
En aquesta edició els amics de l’escenari van ser Miguel
Hernández a la percussió, Carles Rodrigo al baix elèctric i
contrabaix, Alejo Pérez al saxo i piano, Jesús Ferragut a la
guitarra i el timple, Josep Lluís Rodrigo al piano, harmònica,
timple guitarra i veu, Angels Rodas, Joan Quiles, Paco Beltrán i
Encarna Ojeda a la veu i Pepe Alfonso a la guitarra i veu.
Res més, comentar que entre cançó i cançó el mestre de
cerimònies, Josep Lluís Rodrigo, sense perdre els papers, bé,
amb el timple, bé amb la guitarra, es va atrevir amb unes
malaguenyes valencianes inspirades en les que canta Pep
Gimeno «Botifarra», unes malaguenyes canàries o payadas
argentines (de Les Luthieres) per a presentar als components
del grup i a alguna de les persones de la sala.
I celebrant l’amistat reproduïsc l’adaptació dels versos de
Bertold Brech per a l’ocasió:
Hi ha amistats que duren un dia i són bones.
Hi ha amistats que duren un any i són millors.
Hi ha les que duren molts anys i són molt bones.
Hi ha les que duren tota la vida: aquestes són les
imprescindibles.
Lluís Durbán i Cervera.

Fotos: Tomás Sánchez
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ESCOLA /
BANDAJUVENIL

UNA ESCOLA VIVA... I RENOVADA
per Ximo Estal
es del proppassat quinze de setembre l’Escola de
Música de la Unió ja està en marxa. Enguany, igual
que ha passat amb les escoles i instituts, l’inici de
les classes s’ha avançat i les aules s’han omplert
abans del que és habitual d’alumnes (menuts i
grans) desitjosos d’aprendre.

D

Les assignatures que s’imparteixen són el llenguatge musical
(solfeig) i la pràctica instrumental, que està dividida entre els
instruments de música moderna (guitarra, teclat i bateria) i els
de la música clàssica (flauta, oboè, fagot, clarinet, saxo, trompa,
trompeta, trombó, bombardí, tuba, percussió, piano i acordió).
A més a més, també es pot fer música de conjunt a les aules de
Conjunt instrumental infantil i a la Banda Sènior, formacions
que ja han començat també amb els assajos de cara a la
preparació del Concert de Nadal.
Com a novetats trobem les classes d’harmònica i les de repàs/
reforç. Aquestes últimes, de les que s’encarregaran els mestres
de llenguatge, s’han habilitat des del mes de novembre i estan
obertes a qualsevol alumne de l’escola que ho sol·licite, així
com també per als membres de la Banda que estiguen als

Conservatoris i demanen una ajuda, tant amb el solfeig com
amb l’harmonia o l’anàlisi.
Dins del claustre de professors (format per més de vint
persones), enguany tenim el plaer de comptar, com a nova
incorporació, amb Lucía Bisquert (trombonista de la nostra
banda i que ha retornat de Saragossa després de finalitzar els
seus estudis). Lucía participarà com a mestra de trombó i també
col·laborarà en les classes de repàs.
Per últim, i com a un xicotet canvi estètic, la façana de l’Escola
ha sofert un llavat de cara per fer-la més atractiva i identificable
per als nostres alumnes i gent del barri en general. De la
mateixa manera, s’han instal·lat unes tauletes per a que aquells
qui passen la vesprada entre classe i classe puguen fer els seus
deures de la manera més còmoda possible.
Els mestres de l’Escola, amb la seua tasca diària, l’equip directiu
amb l’elaboració dels projectes educatius i curriculars i la Junta
Directiva amb el seu suport, estem molt implicats en l’educació
musical dels nostres més de dos-cents alumnes i, junt a ells i el
seu esforç fem que aquesta siga una escola viva i renovada.
Veniu i coneixeu-nos!

LA BANDA JUVENIL I FESTES POPULARS
per Ximo Estal
’idil·li i la col·laboració de la Banda Juvenil en les
Festes Populars ve de llarg i, de ben segur que durarà
molt més temps.

L

El que durant els últims anys havia estat un Festival
de Bandes Juvenils s’ha convertit, en el marc
d’aquesta trenta-vuitena edició, en un concert exclusiu de la
nostra formació juvenil.
El dia escollit, com cada any, era el segon dia de festes i el lloc,
l’amfiteatre de la plaça d’Òscar Romero.
A les set de la vesprada, quan el sol comença a minvar i l’airet
de llevant bufa (en aquest concert sempre amb especial força)
sonaven les primeres notes baix la batuta del mestre Juan
Carlos López Luján per familiaritzar-se amb la sonoritat...

Les terrasses dels bars i les graderies de l’escenari anaren
omplint-se de gent i, després de l’última afinada i de posar bé
les pinces, inicià el concert. Les notes fluïen amb la corrent de
l’aire i s’escapçaven entre la remor dels comentaris del públic
assistent que valorava el bon fer dels joves intèrprets.
Amb el bis (un breu fragment de l’obra de Charles Chaplin
anteriorment interpretada) i després del lliurament dels detalls
per part de l’Associació de Veïns, entitat organitzadora de
l’esdeveniment, finalitzava l’actuació. Tot un èxit d’assistència.
Com a reflexió d’aquest qui escriu, i després d’haver escoltat
el concert en un lloc tan tradicional com és aquesta plaça, cal
que pensem en tornar a traure la música al carrer (sobretot
quan arriba el bon temps), acostar-la als nostres veïns i veïnes i
recuperar espais del nostre barri per al gaudi de la gent... I quina
millor manera que amb els nostres instruments?
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BANDA

NOTICIES

XVII FESTIVAL DE BANDES SIMFÒNIQUES
“LA POPULAR” DE PEDRALBA I LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
per Maria Montes
l diumenge 28 de setembre de 2014 va tindre
lloc al teatre de l’Espai Rambleta el concert del
XVII Festival de bandes simfòniques, dintre de la
programació d’actes culturals de les Festes Populars
realitzades per l’Associació de Veïnes i Veïns del
barri de Sant Marcel·lí. Van actuar la Sociedad Musical La
Popular de Pedralba i la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

E

A la primera part, la banda pedralbina actuà sota la direcció
d’Ángel Gimeno Quiles, pedralbí de naixement, qui demostrà
una gran energia i mestria en la direcció d’unes obres
molt expressives. Obriren el concert amb el pasdoble Larga
cordobesa, de Martínez Gallego, músic i compositor nascut
a San Antonio de Requena, que, guanyador de molts premis
amb les seues composicions, també guanyà en l’any 2009
el concurs de Sant Joan de Moro amb aquest pasdoble.
A continuació, els músics feren gaudir el públic amb una
selecció de la sarsuela de José Serrano, El príncipe Carnaval.
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Gaudi que va anar en augment amb la següent peça, una
molt coneguda melodia, Trumpet Tango, d’Eddie Calvert, amb
arrengaments d’Eduardo Nogueroles, en la que un trompeta
solista, José Vicente Gimeno Quiles, va fer una magnífica
actuació. També va lluir-se un solista, trombó, Dario Merino
Soria, amb la famosa obra que van tocar a continuació, Blue
Bells of Scotland, del compositor
nordamericà Arthur Pryor. Finalitzaren la
seua actuació amb la música creada per
a Disney pels germans Sherman, Jungle
Book, interpretada amb enorme vitalitat
i expressivitat. La satisfacció del públic es
demostrà amb els grans aplaudiments que
van dedicar a aquesta magnífica banda.
A la segona part, l’UMH, també havia
preparat un concert molt atractiu per al
públic, essent, a més a més, totes les obres
programades de primera interpretació. La
primera peça que van executar va ser la
marxa commemorativa Privilegios, del músic
i compositor nascut a Almansa, Fernando
Bonete Piqueras, actualment director de
la Banda Municipal de València. La segona
peça que interpretaren, Excursions, de

Gregory Fritze, és una composició per a quintet de metall i
banda simfònica, fruit de l’encàrrec fet a Fritze per la Spanish
Brass Luur Metalls. El músic i compositor, President del
Departament de Composició en la Berklee College of Music,
està molt vinculat a la nostra ciutat i els nostres músics.
Com a última peça, interpretaren el poema simfònic per
a banda, Expedition, d’Óscar Navarro, músic i compositor
nascut a la localitat alacantina de Novelda, molt premiat
a nivell nacional i internacional, que, a més a més, va ser
alumne del tan admirat Ferrer Ferrán. En aquesta composició,
Navarro narra un viatge a l’Antàrtida amb una estructura
narrativa plena matisos, de bellesa i energia que arriba
profundament a la sensibilitat del públic. La interpretació que
va fer l’UMH d’aquesta obra va impressionar el públic, qui va
mostrar la seua admiració pel mestre Miguel Morellá Asins i
els músics amb efusius aplaudiments.
Un moment especialment emotiu per a Miguel Morellá va ser
quan el president de la Banda La Popular de Pedralba li va fer
el lliurament d’un oboè antic com a reconeixement pels anys
que Morellá va ser director d’aquesta banda pedralbina. Es pot
concloure amb l’afirmació que, com sempre i una vegada més,
assistir als concerts de banda al teatre de l’Espai Rambleta és
un plaer artístic ple d’emotivitat.

ORQUESTRA
DE CAMBRA
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L’ORQUESTRA EN FESTES POPULARS
per Víctor López
l passat diumenge dia 21 de setembre es va celebrar
a l’Espai Rambleta, per quart any consecutiu, el
Festival d’Orquestres del Cicle de concerts que
completen junt a les diverses agrupacions de la
Unió, les Festes Populars del nostre Barri de Sant

E
Marcel·lí.

Aquest any com a orquestra convidada, tinguérem el plaer de
rebre la visita de l’Orquestra del Casino Musical de Godella.
Amb ells vam gaudir d’una novedosa primera part del Festival,
gràcies a la seua posada en escena que combinava cada
moviment del seu repertori amb la música i teatre. La seua
concertino directora, Pilar Mor Caballero, va aconseguir
impactar al públic assistent en les dos peces que varen
interpretar, La oración del torero, de Joaquin Turina Pérez,
i Vistes al mar (evocacions poètiques), d’Eduard Toldrà i Soler.

solistes en les dos primeres peces del seu repertori. En primer
lloc, amb el nostre violista Sergio Sánchez Lacalle; en segon
lloc, amb la nostra flautista Camila Moukarzel Ortega, tots
dos espectaculars en les seues respectives actuacions.
A hores d’ara, el següent repte per a la nostra Orquestra de
Cambra es treballar de valent en el sorprenent Concert de
Nadal al que ens té tant ben acostumats. Us puc assegurar
que tant el seu director com els seus músics estan fent una
tasca digna d’elogi. Recordar-vos que aquesta agrupació ha
complit fa poquet els seus 8 anys de vida.
Moltes Felicitats!!!

Ja en la segona part li tocà el torn a l’Orquestra de Cambra
de la Unió Musical l’Horta, amb un repertori com ens té
acostumats el nostre benvolgut director Miguel Morellà
Asins, atractiu per als presents, amb la innovadora estrena de
la guardonada banda sonora per la pel·lícula La Mula. A més
d’aquesta peça, comptarem amb la col·laboració de dos grans

9

Fotos: Tomás Sánchez

CORAL

NOTICIES

UN INICI DE CURS TREPIDANT
per Àngels Rodas i Joan Quiles
nguany, al voler fer la crònica del nostre inici de curs,
sols se’ns acudeix un qualificatiu per poder definirlo: trepidant.

E
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Morricone, perquè la poguérem interpretar amb l’inestimable
col·laboració del nostre company Paco Beltrán qui ens
acompanyà aquesta vegada, al clarinet.

El descans estiuenc finalitzava i els nostres assajos
començaven dilluns 1 de setembre de manera
puntual al col·legi Ramiro Jover (al qual des d’aquestes
lletres volem agrair una vegada més que ens deixe les seues
instal·lacions per tal de poder assajar). Una fita immediata va
fer que de les salutacions passàrem de seguida als cants, teníem
el nostre primer compromís al Palau de la Música eixe mateix
dissabte dia 6. La concentració havia de ser màxima ja que la
responsabilitat era gran i el temps escàs. I era tan important
perquè actuàrem al cicle de concerts del 30 Aniversari
organitzat per la Coordinadora de Societats Musicals Federades
de la ciutat de València. La nostra actuació fou compartida amb
dues corals amigues, el Cor de l’Agrupació Musical Santa
Cecília del Grau, dirigit per Eva Maria Fayos Blanes i el Cor
del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, dirigit per
Rafael Bardisa Galiana.

I seguint els compromisos adquirits i abans de passar a la
preparació del concert de Nadal, en el qual ens trobem en
aquests moments immersos, tinguérem el plaer de participar de
nou en la celebració de XVI Cabanyal Portes Obertes.

La jornada va estar plena de bona música i emocions
compartides, on la nostra Coral, dirigida per Alejo Pérez
Lamata, oferí a tots els assistents un entranyable particular
repertori i alguna coreografia preparada amb gran dedicació i
moltíssim afecte.

Per ara res més que preparar el proper Concert de Nadal. Ens hi
vegem!!

Sense temps de recuperació, haguérem d’afrontar ràpidament la
propera citació, el Festival de Corals organitzat dins de les Festes
Populars 2014 del barri Sant Marcel·lí.
Diumenge 21 de setembre a l’Espai Rambleta, tornàvem a
compartir experiències musicals amb dues Corals conegudes i
amigues, la Societat Coral de Beneixama i l’Agrupació Coral de
Carcaixent. Aquesta darrera coral, dirigida per Josep Antoni
Martínez Lerma, interpretà un repertori variat, passant per
cants populars, havaneres i conegudes cançons que feren la
delícia del públic assistent.
La coral de Beneixama, de la mà del seu director, Carlos M.
Miró Doménech, va mantindre el llistó ben alt, continuant amb
un repertori carregat de boleros i havaneres precioses, a més de
peces populars seguides amb interés per tots els presents.
Finalment la nostra coral, amb el saber fer del nostre director
Alejo Pérez, va rubricar la vetlada, interpretant belles melodies,
entre les quals destaquem el famós Gabriel’s Oboe d’Ennio

Diumenge 19 d’octubre a les 19 h., des de l’Escorxador del carrer
Sant Pere poguérem recórrer un recull de cases emblemàtiques,
compartint música i reivindicacions. Ens acolliren,
acompanyaren, aplaudiren i oferiren un munt de detalls per fernos sentir bé i la veritat és que ho aconseguiren. Ens sentim
a gust entre els homes i dones que conformem la plataforma
Salvem el Cabanyal, veïns i veïnes d’un barri germà. Compten
amb nosaltres perquè saben que la seua lluita la fem nostra.
I qui haja arribat fins ací, no pot deixar de reconéixer que tal i
com qualificàvem al principi del text, l’inici del present curs de
la nostra Coral ha estat, de veres, trepidant!!

GRUP DE
FOTOGRAFÍA
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EXPOSICIÓ COLECTIVA
per Salva Benlloch
l 3 d’octubre de 2014 fou inaugurada l’Exposició
del Grup de Fotografia l’Horta a l’Espai d’Iniciativa
Cultural de la Biblioteca Pública Clara Santiró i Font,
i que vam poder visitar fins el 19 d’octubre. Va ser
una magnífica ocasió per comprovar el fantàstic
estat de salut de la fotografia del Grup dirigit per Toni
Maicas.

E

Presentaren imatges de tot tipus: retrat, paisatge, macro,
arquitectura, social, etc... No només era la composició, també,
es notava un progrés evident quant al retoc posterior de les
obres, molt ben treballades i presentades.
Les eixides, les reunions del grup, les sessions d’edició
fotogràfica, els cursos, en fi, tota l’activitat que es programa,
va tenint el seu fruit, el qual es reflexa en l’exigència en el
treball dels components del grup, la qual cosa finalment es
tradueix en una notable major qualitat.
Des d’ací felicitem als coordinadors, Miguel Navarro, Vicente
Sancho i Toni Maicas, per la seua tasca i, per extensió, a tota
la gent del Grup de Fotografia l’Horta.
Foto esquerra: Tomás Sánchez
Foto inferior: Salva Benlloch
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COSOMUVAL

NOTICIES

CONCERT DE CLOENDA:
30 ANIVERSARI DE LA COSOMUVAL
per Josep Francesc Blai Duart
mb la presència, com
no podia ser d’altra
manera, de nodrides
representacions de totes
les bandes de la ciutat,
tingué lloc al Palau de la Música de
València el concert de cloenda dels
actes de celebració del 30 aniversari
de la COSOMUVAL (Coordinadora de
Societats Musicals Federades de la
Ciutat de València).

A

12

La música de banda té una llarga
tradició a les nostres terres, incloent
la ciutat de València, cap i casal. Però
eixa afició, eixe tarannà, del que tant
rebombori es fa, no ha sigut tractat
sempre amb la deferència i la dignitat
que li pertocaria. Calgué, ara fa 30 anys,
crear una coordinadora que aglutinara
totes les bandes de la ciutat de València
per tal de ser un interlocutor vàlid
davant les institucions locals. Però
no era aquesta la seua única finalitat
fundacional. Potenciar la vida de les
bandes de la ciutat, fomentar la relació
entre les entitats musicals coordinades,
entre els músics de les bandes,

entre les distintes seccions de cada
agrupació i també aconseguir ser les
bandes de la ciutat les que gestionaren
l’acompanyament musical de les
distintes festes i esdeveniments locals...
Tota aquesta llista i més formaven
i formen encara els objectius de la
COSOMUVAL.
Durant aquest 30 anys, vàries han
sigut les Juntes Directives que
s’han encarregat de gestionar la
Coordinadora. Cal destacar ací l’esforç
de totes les persones que en nom de
les seues entitats han dedicat temps,
esforços, enginy i creativitat per a
dur endavant la tasca que tenien
encomanada.
La Junta que ha organitzat aquests
esdeveniments del 30 aniversari,
formada per membres de distintes
entitats musicals, no han esmerçat
esforços per tal que, en anys de poca
bondat econòmica, el treball callat
i constant que a diari es fa a les
agrupacions musicals de la ciutat,
eixira a la llum i es mostrara a tot el
veïnatge, a tots els conciutadans; que

la música de Banda omplira València,
la ciutat que tant estimem. I a la vista
està tot el treball realitzat per celebrar
aquesta fita de 30 anys d’història en
els espais del Palau de la Música de
València: un cicle de tretze concerts
entre maig i setembre a la Sala Joaquin
Rodrigo; l’exposició fotogràfica titulada
“Les Societats Musicals a la ciutat
de València” a les sales Martín Soler
i Lucrecia Bori, realitzada pel Grup
de Fotografia l’Horta; i el concert
de cloenda a la Sala Iturbi. El cartell
anunciador dels actes ha sigut obra de
Martín Forés, afamat cartellista.
El concert constà de dos parts. La
primera fou a càrrec de la Banda de la
Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola
de Benimàmet, dirigida per en Miguel
Molina Ruíz que interpretà tres peces:
Canterbury Chorale de Jan Van der
Roost, Africa: ceremony, song and ritual
de Robert W. Smith i Camino real (A
Latin Fantasy) d’Alfred Reed.
A la segona part prengué la paraula
l’actual president de la COSOMUVAL en
Miguel Hernández Ferrer, president

Foto: Miguel Navarro Sánchez
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COSOMUVAL

FOTOGRAFÍA I PINTURA

EN LA CLOENDA DEL 30 ANIVERSARI
per Salva Benlloch
que ho és de la Unió Musical l’Horta
de Sant Marcel·lí, el qual donà paraula
a José Vicente García Alapont,
president comarcal de la FSMCV
i a Mayren Beneito, Regidora de
l’Ajuntament de València i Presidenta
del Palau de la Música. Tot seguit es
procedí al lliurament de l’obsequi
commemoratiu del 30 aniversari a
cadascuna de les 25 bandes que formen
la COSOMUVAL, consistent en una
aquarel·la personalitzada, realitzada per
Santiago García Algado, soci i arxiver
de la UMH de Sant Marcel·lí. Aquestes
25 aquarel·les han estat exposades
juntament a l’exposició de fotografia.

er a cloure el cicle de
concerts corresponents
a la celebració del seu 30
Aniversari, la Coordinadora
de Societats Musicals
Federades de la Ciutat de València
(endavant COSOMUVAL) programà una
sèrie de d’actes entre els quals estava
l’exposició fotogràfica «Les Societats
Musicals a la Ciutat de València». La
inauguració va tindre lloc el divendres
19 de setembre de 2014 en la Sala
Lucrècia Bori i Martí i Soler del Palau
de la Música de València, i va anar a
càrrec del president de la COSOMUVAL,
Miguel Hernández Ferrer.

A continuació, i per a finalitzar l’acte,
gaudírem de la música de la Banda
Simfònica CENTRE Instructiu Musical
de Benimaclet, interpretant Suspiros
de España de A. Álvarez, La gran vía
(selecció) de F. Chueca i Libertadores
d’Óscar Navarro, dirigida per en
Ildefonso Martos Carretero.

De la preparació de l’exposició
s’encarregà el Grup de Fotografia
l’Horta, coordinada i supervisada pel
professional Toni Maicas, que va dur
a terme un treball magnífic, com així li
ho reconegueren durant l’acte.

P

També s’hi exposaven vint-i-cinc
quadres magnífics pintats pel nostre
benvolgut Santiago García, que havien
de ser lliurats a totes i cadascuna de
les societats musicals que pertanyen
a la COSOMUVAL durant el concert
de cloenda de les celebracions del 30
Aniversari, el 21 de setembre.
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Cada societat musical de la
COSOMUVAL estava representada per
quatre fotografies que feien referència
a diversos aspectes de la seua vida
social.
Foto: Tomás Sánchez

NOTICIES

VICENT CAMPS, 25 ANYS DE POESIA DITA
per Josep Daniel Climent
icent Camps, rapsode, és una d’eixes persones,
escasses, que amb les úniques ferramentes de
la seua presencia i la seua veu, aconsegueixen
quan actua captar l’atenció i l’ànima del públic.
I això és així perquè Vicent no és només un
recitador de versos, és un actor que els interpreta i que
aconsegueix transmetre als espectadors el sentit i significació
que contenen. Amb la paraula modulada, amb el cos, amb els
gestos, amb la mirada, Vicent Camps transporta als oients les
sensacions i sentiments de cada vers, de cada estrofa, de cada
poema, amb els matisos suggeridors propis de la seua collita.

V

Així ho hem pogut comprovar als recitals que ha fet al barri
de Sant Marcel·lí, de València, promoguts per l’Associació de
Veïns, per la Unió Musical i per la Biblioteca Clara Santiró. Ara
que fa 25 anys que Vicent Camps va iniciar la trajectòria de
recitador de versos, i amb el desig de sumar-nos al merescut
homenatge, hem parlat amb ell de poetes, de poesia... i de
vida.

fer els recitals de poesia, amb ells podia regular molt millor el
meu temps. Eren els últims anys de la dècada dels 80 i primers
de la dels 90.
Durant més de 10 anys vas interpretar l’espectacle «Poetes
per a tots», acompanyat de José Guerola, on visitàreu
centenars de pobles i ciutats.
Pepe Guerola era i és un guitarrista clàssic excepcional, amb
ell vaig viatjar per molts pobles i ciutats del País Valencià,
i amb ell vaig consolidar-me com a recitador, la seua
guitarra oferia als nostres recitals un nivell molt alt. La Colla
Produccions era l’agència d’espectacles que ens procurava
les actuacions, i Juanjo Heliodoro el seu gerent i la persona
que cregué en el nostre projecte, un valent, tot i que la poesia
recitada com a espectacle professional era una aposta ben
complicada. Guarde molts bons records d’aquella etapa i un
disc «Poetes per a tots» que enregistràrem Guerola i jo l’any
1999.
Posteriorment, a partir de l’any 2000 vas donar un canvi a
la teua trajectòria com a recitador. Com ha anat aquesta
nova etapa.
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Vicent, com i quan va començar el teu interés per la
poesia.
Per la poesia recitada, des de molt menut, per raons familiars.
Com a lector, he de confessar que no sóc un bon lector, tal
vegada per això la brevetat i la conceptualitat de la poesia
em resultà atractiva des de sempre. Com a poeta, el meu
apropament fou motivat per identificar en ella una ferramenta
útil per a parlar d’un món que en molts aspectes no m’agrada.
Quina ha sigut la teua formació com a rapsode?
Com a rapsode, la formació més important fou escoltar recitar
al meu pare, que pels anys 50 havia fet teatre i era un bon
recitador. Després, d’adolescent, vaig estudiar declamació a la
Societat Coral el Micalet de València, tres cursos amb l’actor
Emilio Calandín.
Fa 25 anys vas començar a dir poesia en veu alta.
Explica’ns com van ser els inicis.
Estava fent teatre, començava el doblatge per a Canal 9, i a
més a més, mantenia un treball que m’oferia un sou fix, i tot
no podia compatibilitzar-ho. En aquest moment vaig pensar en

Molt bé. Guerola i jo decidírem continuar els nostres camins
per separat. Vaig començar a recitar primer acompanyat del
contrabaixista Vicent Climent, i després amb música, que
preparava per a cada recital la meua companya Cristina. Jo
tenia moltes ganes d’arribar a la gent menuda i jove, tot i
que sempre he vist en la poesia una eina ben important per
a l’educació; els centres també anaven apropant-se al meu
treball, però treballar per a aquest tipus de públic m’obligava
a prescindir de l’acompanyament musical, perquè per una
part els centres educatius en general manquen de pressupost
per a aquestes activitats, per una altra un espectacle com el
que portava amb Pepe Guerola o Vicent Climent era massa
rígid, i jo necessitava fer un espectacle que, sense renunciar
a la qualitat, arribara a diferents nivells educatius, i anar
acompanyat ho complicava tot massa. Vaig renunciar a
l’acompanyament i va nàixer un altre tipus d’activitat per a
menuts i joves basada en la poesia i la narració oral. A hores
d’ara estic ben content del resultat.
>>
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ENTREVISTA

A EN VEU ALTA
Foto: arxiu
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Sempre he tingut molt clar que la
paraula pot contribuir a canviar el
món, i en això estic

ENTREVISTA

NOTICIES

>>
Actualment, en els teus recitals és freqüent veure’t
acompanyat d’altres autors o músics.

Per altra banda, en els teus recitals sempre incorpores
poetes valencians actuals.

M’agrada molt treballar amb altra gent, pense que
m’enriqueix, a més dels músics dels quals ja hem parlat,
al llarg d’aquests anys he col·laborat entre d’altres amb
cantautors com ara Lucho Roa o Jordi Gil, músics clàssics
com Sergio Santes i La Dispersione, el cantaor de flamenc
social El Niño de Elche, el grup valencià Obrint Pas i el raper
Kairo, tots ells músics amb estils ben diferents. La nòmina
d’autors i recitadors amb els quals he participat és molt llarga;
també els projectes on he col·laborat posant la meua veu, i
les antologies de poesia, sobretot de caire social, en les quals
he intervingut; en definitiva tot açò posa de manifest el meu
interés per escampar la poesia.

Clar que sí, Marc Granell, Lluís Roda, Marisol González,
Ramon Ramon i altres m’acompanyen sovint en els
programes dels recitals. A més a més, cada vegada estan
sorgint més poetes que tenen coses importants a dir, i que
en alguns casos ofereixen bon resultat recitats en veu alta.
Per altra banda, també conforma una part important del meu
treball l’estar sempre llegint i a punt per a incorporar autors
ben actuals.

Per la selecció de poetes i poemes dels teus recitals, es
evident que sobretot t’interessa la poesia de caire social,
compromesa amb la realitat de la gent més desfavorida
per la societat. Ens agradaria que compartires una reflexió
per a nosaltres sobre aquesta qüestió.
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Es ben cert. L’explicació és senzilla, sóc fill de treballadors,
vaig nàixer i créixer en un barri ben humil de Xirivella, des
dels catorze anys fins que vaig complir els trenta anys vaig
treballar en un taller del metall en un polígon industrial i
sempre he tingut molt clar a la classe que pertany, també he
tingut molt clar que la paraula pot contribuir a canviar el món,
i en això estic.
Parlem de poetes. Pense que poca gent recita Vicent
Andrés Estellés com tu. Què significa per a tu el poeta de
Burjassot?
Gràcies. Si el recite dignament és perquè el sent com a pocs
poetes. El poeta de Burjassot per a mi ho significa tot. Amb
ell va descobrir un jove obrer d’un poble de l’horta, que era
jo pels anys setanta, que amb la meua llengua paterna es
podia fer poesia, i parlar d’una infinitat de temes, i més tard
vaig comprovar que podia arribar en veu alta a un auditori
conformat per gent de diversa formació. Poetes en tenim
molts i bons, però poetes que mantinguen l’atenció d’un
auditori durant una hora, no en tenim tants, i cal recordar
que jo he treballat professionalment des de sempre, i calia
que el públic quedara content i els organitzadors tornaren a
contractar-me. Estellés ha tingut molt a veure amb tot això.

Pel que fa a la poesia en castellà, les teues preferències es
decanten per poetes com Miguel Hernández, León Felipe
o García Lorca, però a la vegada incorpores poetes poc
coneguts com Dino Lanti, i fins i tot marginats com Jesús
Lizano.
En la meua llengua materna, el castellà, la nòmina de poetes
que utilitze en els recitals és ben llarga, però parlant de
poetes menys coneguts, he de dir que el punt que marcà la
incorporació als meus programes de poetes com ara Antonio
Orihuela, Maria Eloy, Jesús Lizano, Begoña Abad, Karmelo
Iribarren, etc..., fou l’enregistrament d’un disc a Huelva, amb
l’obra dels poetes socials que hi participaven l’any 2000 en
Voces del Extremo a Moguer.
Quins són els autors que tenen una millor acollida en els
teus recitals?
La veritat és que els meus programes estan molt contrastats i
el resultat és molt satisfactori. En general tots els poetes que
incorpore i dels quals ja havem parlat, troben una acollida
molt bona per part del públic.
Finalment, volíem preguntar-te per la teua obra poètica.
Què has publicat i com situaries el teu estil poètic dintre
del context que estem parlant?
La meua poesia per a adults naix de Voces del Extremo, sense
cap altre motiu que colpejar amb la paraula a una societat que
mirava cap a una altra part, mentre els nostres dirigents ens
estafaven dia rere dia. En l’actualitat i com a autor, treballe
molt més la poesia infantil i juvenil. Els llibres que he publicat
per a adults són Taller, Miscelánea i Pena Capital. Per a xiquets
i joves El clot de la lluna i Estellés recitable.
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10 ANYS AMB EL “CICLE” CAMINANT
per Josep Francesc Blai Duart
l diumenge 28 de setembre, tancant la sèrie de
concerts de les Festes Populars, se celebrava a
l’auditori de l’Espai Rambleta l’esdeveniment central
del 10è aniversari del Cicle cultural al voltant de la
dolçaina.
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(dolçainer de Morella), Colla de Dolçainers de Nou Moles, Dansa
la Magrana (AMPA-CEIP Sara Fernàndez), Colla Buf-Alí de la
Malva-Rosa, dansa el Floret (CEIP Sara Fernàndez i CEIP Professor
Ramiro Jover), Colla Estrela Roja de Benimaclet, Tres fan ball,
Colla el Tudell i Dani Miquel.

L’espectacle fou conduit magistralment per Amàlia Garrigós. A
toc de tabal i dolçaina s’obrí l’acte amb el parlament de Maria
Navalón (presidenta Associació Veïnes i Veins Sant Marcel·lí). Tot
seguit anaren alternant la seua presència a l’escenari distintes
colles de dolçaina i tabal, cantautors i grups musicals i de danses
que al llarg d’aquest deu anys han participat en alguns dels molts
actes que aquest col·lectiu ha organitzat sota la marca Cicle
Cultural al voltant de la dolçaina a València (Benimaclet, Sant
Marcel·lí, Malva-rosa, Velluters...), Torrent, Alacant i Almenara.

A continuació Ferran Navarro (coordinador del Cicle) va
fer entrega d’obsequis a tots els participants i entitats
organitzadores.

Les colles i grups participants per ordre d’aparició han sigut:
Colla “El Micalet”, Rascanya, Colla la Llavor d’Almenara, Toni de
l’Hostal, Colla El Cocó d’Alacant, Dansa Els Turcs (AMPA-CEIP
Sara Fernàndez), Colla El Rossejat de Torrent, Miquel Ferreres

Tot seguit l’Orquestra “Salvador Giner” Societat Coral El Micalet
(OSG), dirigida per Miquel Juan García, interpretà dues peces:
“Processó de la memòria” (obra per a dolçaina i orquestra),
estrena per l’aniversari dels deu anys al voltant de la Dolçaina,
composada per Estrela Roja / Miquel Juan Garcia. I “La
Muixeranga”, versió per Dolçaina i Orquestra (estrena) de Miquel
Juan García.
Per acabar, al so vibrant de la muixeranga interpretada per totes
les colles assistents, la Muixeranga de València i els Negrets
(Muixeranga de l’Alcúdia) enllestiren torres humanes.

“ACROBÀCIES” DE SALVA BENLLOCH
per Josep Daniel Climent
l passat 19 de novembre, a l’Espai d’iniciativa
cultural de la Biblioteca Clara Santiró i Font, del
Centre Cultural Rambleta, s’inaugurava l’exposició
Acrobàcies. Salva Benlloch i la seua càmera visiten
el Circ Gran Fele. La sala, plena de gom a gom,
acollirà fins al 19 de desembre el darrer treball dut a terme per
Salva Benlloch, que creix artísticament en cada nou projecte
que executa. En aquest cas, Benlloch ens transporta a eixe
univers màgic que és el món del circ amb unes suggerents i
sorprenents imatges en les quals capta, amb la seua Nikon
D5000, els moviments impossibles dels acròbates Víctor,
Natasha i Adrián sobre la pista o els fascinants gestos de José
Pla en una magnífica sèrie de retrats.
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En totes les composicions Salva Benlloch aconsegueix
transportar-nos a aquest espai que anomena «temple de la
creació del somni», amb el desig de capturar en un rectangle
el moviment, l’elasticitat, l’equilibri, el talent i, en definitiva,
l’ànima, d’aquests artistes. I el resultat no pot ser més positiu.
Veniu i ho comprovareu!

Foto: Tomás Sánchez

CALAIXERA
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VI TROBADA DE TORRES HUMANES
per Cèsar Navarro
a VI Trobada de Torres
Humanes, la diada
muixeranguera que porta
organitzant la Muixeranga
de València des de ja fa sis
anys dins el Cicle Cultural al voltant
de la Dolçaina i dins també les Festes
Populars del barri de Sant Marcel·lí,
va ser, un èxit. Un èxit de participació
ciutadana, d’assistència de grups
festers, de manifestacions culturals
populars (gegants, balls i la música que
ho fa tot possible) i també de torres
humanes.

L
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Enguany vam convidar a la Trobada
la colla castellera Els Matossers de
Molins de Rei. Aposta arriscada en
aquests temps de crisi i estretors,
però reeixida amb la bona voluntat de
totes les parts. Com que els nostres
convidats era la segona vegada
que hi participaven ens ajudaren
enormement en l’organització. L’actitud
positiva i constructiva es va fer sentir
i els xicotets detalls que podien eixir
malament es varen resoldre amb tota
naturalitat, sense més estridències.
Feia goig veure el pavelló poliesportiu
on s’allotjaven ple de vida. Eixe carrer
ofegat per les vies del tren, eixe tros
de la València que no ix en el mapa
cobrava vida dues nits de setembre.
La xicalla jugava en els patis com si
fóra dia d’escola, els adults raonaven
mentre unflaven els matalafs. Rialles,
veus amigues, companyonia, germanor.
El camí té sentit per ell mateix. Sant
Marcel·lí, la Trobada de Torres Humanes,
és només una escala en eixe camí de
ser colla. Actitud. L’actitud dels nostres
amics Matossers. I aquesta actitud va
obrar el miracle en ressuscitar el forat
negre en què l’Ajuntament de València

ha volgut convertir els afores de la
ciutat tallant els barris i obrint cicatrius
per on van trens d’alta velocitats entre
altes tanques metàl·liques. Eixes dues
nits vam recuperar la humanitat d’un
antic tros d’horta convertit en solars,
buidat de vida i memòria per uns
interessos deshumanitzants i alienants
que han intentat, intenten i intentaran
esborrar la història. I que han intentat,
intenten i intentaran posar-nos el seu
futur a l’esquena. T’adones, amic?
Els amics Matossers feren festa
des de la primera nit. S’integraren
perfectament en el barri i en les seues
celebracions, aportant-hi la seua
alegria, les seues ganes de fer colla al
seu pas. Amb tot i la festa de la nit de
divendres, dissabte al matí compliren
amb el seu compromís i acudiren a
l’assaig en la Fira del barri. Hi bastiren
castells d’alçada destacable que feren
el delit de la gent; imaginàrem, en el
nostre entusiasme, figures impossibles
que arribàrem a assajar entre les dues
colles. I en acabant dinar de germanor.
I en acabant becadeta reparadora. I de
germanor.
Dolçaines i gralles. Faixes i més faixes
tallant carrers. Els tabals retrunyen
i arranquem a caminar. Comença la
cercavila. I els gegants obrint pas, i
els balls tradicionals recuperats pels
xiquets de les escoles del barri i les
torres humanes tancant la processó
festiva. I les festes més populars que
mai: veïnes i veïns del barri i de dellà lo
barri ens acompanyen en el recorregut.
I el riu que desemboca en la plaça
del barri mentre per megafonia es va
pregonant i reconeixent el treball i la
participació, mentre per megafonia
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es va anunciant les figures que faran cadascuna de les
dues colles. La Trobada de Torres Humanes pròpiament
dita ha començat i iniciem les rondes de figures: primer els
convidats, després els amfitrions. Una, dues fins a tres rondes
i pilars de quatre de comiat. S’han superat les expectatives,
novament, i açò no ha fet més que començar. Les torres són
l’expressió pública d’allò que perseguim amb la Trobada, amb
la muixeranga. A partir d’ací vindrà el sentit més íntim d’allò
que és fer colla, d’allò que és participar de l’alegria i la il·lusió
col·lectives per un projecte compartit. Acaba el sopar i es
desferma la festa. Els amics Matossers, la seua xicalla s’aplega
en el jardí central del carrer. Practiquen remats de figures
muixerangueres. Figuereta, desplegada, tot val per tal de fer
festa. Els que quedem de la Muixeranga de València ens hi
acostem i compartim amb ells aquesta disbauxa castellera. Els
fem quatre explicacions de la figura, no en calen més. Ajuntem
cap, braços, muscles. Infants i adults s’engresquen a intentar
fer la figuereta damunt nostre, ens pleguem i despleguem en
un remat barrejat de castellers i muixeranguers, practiquem
tècnica de pujada castellera, som partícips de la festa, de la
seua festa com a colla. Tots esdevenim colla.
Al sendemà ens recordarem de com va anar la nit i ens
saludarem amb la complicitat guanyada. La colla s’ha
eixamplat però s’allunya nord enllà. Ens quedarà el record,
l’experiència compartida i la germanor.

Foto: Tomás Sánchez
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NO PARAREM FINS ACONSEGUIR QUE LES
SIGUEN DECLARADES TRADICIONALS
per Vicent Soler
l passat 31 d’octubre el Grup Municipal
Compromís va presentar al Ple Municipal una
iniciativa que proposava la consideració de
les Festes dels barris com a Festes populars i
tradicionals, i demanava que eixa consideració
l’obtingueren ja Les festes populars de Sant Marcel·lí i
Patraix. La iniciativa va rebre el suport dels tres grups
municipals de l’oposició, Compromís, Socialistes i
Esquerra Unida, però no prosperà perquè el PP va votar
en contra. Això hagués suposat passar a demanar tots
els permisos a la Delegació de Festes i Cultura Popular en
lloc de demanar-los a la Delegació de Descentralització
com fins ara, a més de poder accedir a les corresponents
subvencions municipals que tal reconeixement comporta.

E
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Com sabeu les Festes Populars del barri de Sant Marcel·lí
han arribat aquest any a la 38.ª edició superant una infinitat
de traves. Cada vegada tenim més entrebancs i dificultats
per celebrar les nostres festes; permisos que arriben amb
la festa començada provocant el dilema de suspendre els
actes o d’arriscar-se a assumir una alta responsabilitat civil
mantenint-los, lloguer de tanques i senyals de trànsit al nostre
càrrec, absència de seguretat municipal, dipòsit de 650 euros
de fiança municipal que ens tornen més de mig any després,
neteja dels carrers al nostre càrrec, etc. etc. I encara hem
hagut de «donar gràcies» perquè vam demanar els permisos
abans d’agost quan encara no s’havien posat en vigor les
noves ordenances municipals d’ocupació de la via pública, més
dures i exigents que les que han estat en vigor fins ara.
El setembre de 2011 vam signar, junt a altres associacions
veïnals del barris del sud de la ciutat, un Manifest a favor
de les Festes Populars i Tradicionals dels barris de València.
L’objectiu era explícit, estar considerats dins del sistema festiu
de la ciutat com a Festes Populars i Tradicionals i, per un
una altra, poder optar als convenis de col·laboració i ajudes
que reben altres festes de la ciutat. Constatada la falta de
resposta al Manifest de 2011, i davant l’agreujament de la
situació, vam encetar les passades festes una Campanya de
recollida de signatures per tal denunciar la situació i demanar
a l’Ajuntament de València que les nostres festes siguen
considerades/declarades Tradicionals incloent-les dins de la
rica xarxa festiva de la nostra ciutat i alhora que gaudisquen
del suport i mecenatge municipal que mereixen. Aquesta
Campanya està previst que finalitze en breu.

Assabentat el Grup Municipal Compromís de les dificultats
de tot tipus que estem sofrint, va presentar al Ple del passat
31 d’octubre una iniciativa amb el següent text: «Moció que
subscriu la regidora María Pilar Soriano Rodríguez per a la
consideració de les festes dels barris com a festes populars i
tradicionals». Començat el Ple, l’alcaldessa Rita Barberà em va
donar la paraula. Jo portava dos folis escrits on argumentava
el perquè considerava que les nostres festes reunien les
condicions necessàries per a l’esmentat reconeixement i, per
tant, perquè el Ple es pronunciara per unanimitat a favor de la
Iniciativa de Compromís. L’alcaldessa no en va deixar acabar
els arguments dient-me que m’havia passat de temps i que
anara concloent. Amb el corresponent cabreig vaig haver
de passar-me per alt una part dels arguments i concretar la
nostra demanda. A continuació de la meua intervenció va
tocar el torn de paraula al representant de l’AVV de Patraix,
que va exposar els motius pels quals Patraix (abans era un
poble) mereixia també aquest reconeixement. Després va
prendre la paraula Pilar Soriano, regidora de Compromís,
per defensar la Moció. Finalment va intervindre el regidor de
Festes i Cultura Popular (PP). Després d’una nova intervenció
de Pilar Soriano i de la rèplica del regidor de Festes es va
passar a votació de la Moció que va obtenir el suport dels
tres grups municipals de l’oposició (Compromís, Socialista
i Esquerra Unida) i rebutjada pel grup Popular, quedant
denegada la Moció.
Des de l’AVV del Barri de Sant Marcel·lí no entenem la postura
de Partit Popular de negar-se a aquest reconeixement, doncs
el regidor de Festes no va manifestar al Ple cap argument
convincent per oposar-se a la iniciativa. La nostra sospita és
que es tracta de motius econòmics i/o ideològics, però això
no ho podem assegurar doncs el representant del PP en cap
moment va donar aquestes excuses.
Tant des de la nostra AVV com des de tots els grups de
l’oposició municipal creiem que el Govern Municipal mostra
un actitud miop en no vore tant la capacitat organitzativa
com la continuïtat en el temps –trenta-huit anys- de les
festes del nostre barri. L’esforç en fomentar la nostra llengua
i les nostres tradicions amb els gegants, les danses, les
muixerangues i la pilota valenciana. I, per altra banda, amb
els concerts musicals (bandes, orquestres i corals), així com
la realització d’una gran diversitat d’actes que apleguen a
totes les edats i sensibilitats, així com també la seua gratuïtat.
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ES FESTES POPULARS DEL NOSTRE BARRI
En definitiva, un sòlids arguments, més que suficients per a
declarar-les TRADICIONALS.
I, finalment, allò que no podem suportar dels nostres
governants municipals és que, a més, falsegen la realitat,
afirmant en el Ple que estem rebent ajudes econòmiques
a través de les Juntes Municipals per a la celebració de les
nostres festes, quan saben que des de 2011 no hi ha cap
partida consignada als Pressupostos Municipals per a què les
Juntes ajuden a subvencionar, ni tan sols de forma residual,
les nostres festes.
Foto: Tomás Sánchez
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100 ANYS DE L’ACTE D’AFIRMACIÓ VALEN
per Josep Daniel Climent
l 26 de juliol de 1914 se celebrà a València l’Acte
d’Afirmació Valencianista, organitzat per la
Joventut Valencianista. Amb aquesta celebració,
el valencianisme polític encetava un nou camí
que li permeté articular un discurs propi, amb uns
continguts mínims, que amb el pas dels anys ha adquirit
la suficient consistència i solidesa per crear plataformes
de defensa dels seus ideals. El trajecte, farcit d’avenços
i retrocessos, no ha estat senzill, els obstacles han estat
nombrosos però, poc a poc, aquest moviment ha sabut crear
un espai propi en la societat valenciana alhora que ha sabut
impregnar l’imaginari col·lectiu dels valencians de referències
imprescindibles, com ara l’oficialitat del valencià i la seua
presència a l’escola, reptes que un segle enrere semblaven
inimaginables.
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L’Acte
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L’abril de 1914 la Joventut Valencianista llançava una crida als
«Germans de la regió valenciana» per a la celebració d’un Acte
d’Afirmació Valencianista en base a tres punts: «1.- Oficialitat
de la llengua valenciana. 2.- Reconeixement de la personalitat
regional. 3.- Autodeterminació administrativa».
El 26 de juliol, a les 12 del matí, tingué lloc al teatre Eslava
l’esperada concentració dels joves valencianistes. Segons
expliquen les abundants cròniques de la premsa valenciana, el
teatre, que es trobava de gom a gom, presentava un aspecte
brillant, entusiasta. Un dels moments àlgids de l’acte fou
l’entrada d’un grup de joves amb la «senyera històrica» que va
ser saludada amb forts aplaudiments.
La relació d’entitats adherides és amplíssima, segurament
la més extensa de les congregades al llarg de la història
del valencianisme, i abastava tot l’espectre polític, social i
geogràfic: la Joventut Valencianista i el setmanari València,
de Barcelona. La Nostra Terra i la Joventut Valencianista,
de Castelló. El Grup Regionalista i el setmanari El Cañón
d’Alacant. I de València, la Joventut Valencianista, Lo Rat
Penat, la Casa del Poble, l’Ateneu Valencià i la Casa de la
Democràcia, entre altres. I de la premsa, la pràctica totalitat
de publicacions valencianes de l’època, com ara La Voz de
Valencia, El Pueblo, Diario de Valencia, Las Provincias, Eco de
Levante, Pensat i Fet, Foc i Flama, El Cuento del Dumenche, La
Pebrera o La Traca.

Per si hi hagué un moment que resumeix l’esperit de l’acte,
aquest fou, sens dubte, l’encaixada de mans entre Manuel
Simó i Vicent Marco Miranda, carlistes i blasquistes
respectivament, en una acció carregada de simbolisme pel
seu significat: tant l’un com l’altre situaven els interessos
valencians per damunt dels ideològics.

Les resolucions: el Manifest de 1914
El manifest elaborat per la Joventut Valencianista i aprovat en
aquest acte estava basat en tres punts bàsics:
La llengua: com que era una de les manifestacions més
determinants de la nostra personalitat, es reivindicava «l’ús
de la llengua valenciana per tots els medis legals», i s’acordà
dirigir-se a ajuntaments, diputacions i particulars demanantlos que la usen; al mestres perquè ensenyen el valencià; als
advocats perquè reivindiquen el dret a usar-lo en els tribunals
de justícia; als prelats perquè es predique en el nostre idioma.
Així mateix, s’aprova la constitució d’un Institut d’Estudis
Valencians que es podria convertir en «l’Acadèmia de la nostra
llengua».
Personalitat regional i autonomia administrativa: es
reclamava que la «Regió valenciana serà l’única soberana de
son govern interior: per lo tant dictarà sos lleis orgàniques,
cuidarà de sa llegislació civil, penal, administrativa i
processal, i de l’establiment i percepció dels impostos». Com a
conseqüència açò, es demanava «l’autonomia administrativa
per a la regió valenciana tan àmplia com se puga obtenir» i la
«constitució de la Mancomunitat Valenciana sols a base de les
actuals províncies de Castelló, Alacant i València, unides per
vincles sagrats i indestructibles de rassa i llengua».
Propaganda: els valencianistes, conscients com eren que
les seues propostes no estaven suficientment arrelades
en la societat valenciana, aprovaren la creació d’un
«periòdic regionaliste» en valencià, i recomanaven a la
totalitat de publicacions valencianes la «propaganda dels
ideals valencianistes». A més a més decidiren celebrar una
commemoració valencianista anual, el 29 de juny, «data de la
pèrdua dels Furs i de la llibertat».
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NCIANISTA
El final de la festa

Els resultats

Acabat l’acte s’organitzà un manifestació, encapçalada
per la senyera, que avançà pels carrers de València entre
aplaudiments i vitols a València, i que conduí als nombrosos
assistents fins al Parterre per visitar el monument a Jaume I.

Com observem, el programa aprovat era fàcilment assumible
per tot els participants, però en la pràctica aquestes propostes
tingueren escasses conseqüències polítiques per la manca
d’interés dels partits majoritaris, tant de la dreta com de
l’esquerra.

A la vesprada els organitzadors havien previst una visita
al cementiri, al civil i al religiós, per visitar les tombes de
Constantí Llombart i Teodor Llorente però, pel que sembla,
la manca d’autorització governativa ho va impedir.
Com sol passar en aquests casos, l’emotiva jornada va acabar
amb un bon «sopar de germanor», al restaurant Munich, al
qual van assistir més de cinquanta persones, i on brindaren
amb champagne «entusiàsticament per el bé i la vida pletòrica
de València».

En tot cas, els membres de la Joventut Valencianista
no defalliren en la fermesa de la propagació dels ideals
valencianistes, i pocs mesos després, el 6 de març de 1915,
aparegué la revista Pàtria Nova, que des dels primers números
insistia en difondre les idees centrals d’aquest primer
valencianisme.

23

CULTURA

NOTICIES

EL RACÓ DE LA POESIA
per Vicent Camps
Vicent Camps (Xirivella, València,
1958) Poeta i rapsode. Vicent Camps,
a més de ser un recitador de poesia
capaç d’encisar el públic que l’escolta,
és també un magnífic poeta. Oferim als
nostres lectors un poema del seu llibre
TALLER (Editorial Celya, Salamanca,
2003)
LA CAMPANA
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com els presos amotinats
els barrots de la seua cel.la

A l’entrada del taller
hi havia un lloc destinat
a emmagatzemar
les botelles d’oxigen buides

i l’encarregat
pareixia un director d’orquestra
portant el ritme

allí, a les set del matí de cada dia
l’encarregat en colpejava una
amb la seua pròpia tapa
fent-la sonar llastimosament

però hi havia un detall
els divendres
sempre colpejava
les botelles plenes

era el monòton senyal
que es tornaria a repetir
a les quatre de la vesprada
indicant amb resignació
la tornada al tall

tal vegada ho feia
per a buscar oxigen
per respirar
entre tanta monotonia
què sé jo?

ja imprimia un altre ritme al toc
de les dos del migdia
i al de les huit de la nit

mai tinguí
oïda musical.

però era el divendres a última hora
quan cadascun dels operaris
feia sonar a rebatiment
la botella d’oxigen més pròxima

Poema del llibre
TALLER.- Editorial Celya, Salamanca, 2003.
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ACTE DE PRESENTACIÓ DE NOTÍCIES
MUSICALS 50
per María Montes
l 18 de setembre del 2014
va tindre lloc la presentació
del número especial de la
revista de la Unió Musical
l’Horta, Notícies Musicals,
que arribava al número 50, fita digna
de commemoració. La presentació es
va celebrar en un lloc molt estimat pels
veïns de Sant Marcel·lí, la Biblioteca
Municipal Clara Santiró de l’Espai
Rambleta. Un nombrós públic va
assistir-hi amb tota la seua atenció
posada en les intervencions dels
presentadors.

E

Presidia la taula Miguel Hernández,
president de la UMH; acompanyat
de Josep Francesc Blai, coordinador
de la revista, i d’altres membres de la
Comissió de la revista, Josep Daniel
Climent i Francisco Perales.
Va presentar l’acte Eugenio Moltó,
responsable de la Biblioteca Clara
Santiró, que a més va informar que la
biblioteca disposa d’una base de dades
amb la indexació de la revista Notícies
Musicals, la qual cosa permet l’accés
ràpid i precís al contingut temàtic de la
publicació.

insistir en el fet que des dels inicis, la
revista es va convertir en portaveu de
les activitats de la Unió i també com
a mitjà d’expressió en reivindicacions
fonamentals, com eren la necessitat
d’un local social o la creació d’un
auditori per al barri. Per altra, també
va valorar positivament el procés
de consolidació de la publicació a
partir del 2002 amb la creació de la
Comissió de la revista, un grup de gent
estable, i amb l’activa participació de
nombrosos col·laboradors, la qual cosa
permeté la progressiva incorporació
de noves seccions que van enriquir
els continguts del butlletí. A més a
més, J. F. Blai se centrà sobretot en
deixar constància de la gent que havia
participat d’una manera o altra en la
publicació, per a finalitzar parlant de
l’esforç dut a terme per tots, redactors
habituals i col·laboradors, perquè el

número 50 de la revista responguera
satisfactòriament als objectius marcats
de mostrar la vitalitat de les activitats
de la UMH. Per acabar, va posar el punt
i final amb un agraïment molt especial
a Antonio Ortiz Fuster, Ortifus,
creador del logo de la Unió, que havia
tingut la deferència de dissenyar la
portada del número 50.
Josep Daniel Climent, per la seua
part, va exposar la crònica «50
Notícies Musicals», on presentava un
detallat recorregut per les diferents
publicacions creades per la Unió
Musical l’Horta al llarg de la seua
història i deixava constància de les
persones que hi havien col·laborat.
En la seua exposició, J. D. Climent va
utilitzar, a més a més, una projecció a la
que es podien visualitzar els butlletins
de la Unió, des del primer, Bemol, fins a
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Inicialment va parlar Miguel Hernández,
que destacà la importància d’haver
aconseguit la consolidació de Notícies
Musicals com a mitjà de difusió de les
nombroses activitats dutes a terme per
la UMH, així com la satisfacció d’haver
arribat al número 50.
A continuació, Josep Francesc Blai
va incidir sobre la vocació col·lectiva
del butlletí de la Unió i va explicar el
procés de continuïtat dut a terme des
de l’any 1997 en què nasqué, amb el
treball i la col·laboració puntual de
la gent interessada. Per una part va

>>

UMH
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>>
l’actual Notícies Musicals, passant per
la Hoja informe i Noticias Musicales.
Després de parlar dels continguts dels
tres primers, dels objectius que tenien
i les persones que hi col·laboraven,
se centrà en explicar el procés de
creixement de Noticies Musicals, dividit
en quatre èpoques. Finalment destacà
la importància d’aquests testimonis
gràfics que recopilaven els nombrosos
actes duts a terme per la societat
musical.
Seguidament, Francisco Perales va
comentar la seua llarga experiència
com a editor i impressor de la totalitat
dels butlletins de la Unió, des de
Bemol fins a Notícies Musicals, i va
rememorar els inicis de cadascuna de
les publicacions, especialment de les
primeres que gairebé les elaboraven
entre Paco Blai i ell mateix.

Posteriorment intervingueren diversos
membres de la Comissió de la
revista, que parlaren de les seccions
de les quals són responsables. Així,
Joan Quiles recordà els inicis de la
interessant i divertida secció, realitzada
amb Àngels Rodas, Picolo divertimento,
i José Luis Rodrigo va explicar com va
nàixer la idea de les activitats culturals
d’A poqueta nit i A poqueta veu, que,
com no podia ser d’altra manera, va
tindre immediatament el seu espai
informatiu com a secció en Notícies
Musicals.
L’acte de presentació de Notícies
Musicals 50 va acabar amb un emotiu
homenatge a Antonio Ortiz Fuster,
Ortifus, pel seu suport en els moments
inicials de la banda, i se li va regalar la
insígnia de la Unió, basada amb el logo
que va dissenyar feia més de trenta

anys. Immediatament, es van distribuir
entre el públic exemplars de la revista.
Encantats i divertits amb la portada
d’Ortifus, molta gent li va demanar que
els la dediqués. Si al logo de la Unió
Ortifus va emprar el triangle musical
per emmarcar el paisatge de l’horta,
ara, en la portada de Notícies Musicals
50, una aixada es convertia en el
contrabaix d’un músic de la Unió.
Sense dubte, dos testimonis gràfics ben
significatius i plens de simbolisme, que
engloben la història d’una societat, la
de la Unió Musical l’Horta, que nasqué
xicoteta i ha anat creixent musicalment
i humanament. I la revista Notícies
Musicals ha estat i estarà present per a
per a contar-ho.
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PICCOLO DIVERTIMENTO

38 per Joan i Àngels

¤

PINGÜINS FAMOLENCS. Els pingüins famolencs només poden atrapar els peixos que tinguen el mateix valor que ells, ajuda’ls! Només un
peix s’escaparà, podries trobar-lo? (©Concepción Díaz-Oliver Martín de Ruedas)

POSA EN ORDRE LES PARAULES. Ordena estes lletres i trobaràs
els noms d’algunes figures musicals.
CLABAN

ROXECAR

MOLLBE

TINGUTSOS

LICENSIS

ORDENA

NEGAR

RODECAL

QUI L’ENCERTE L’ENDIVINA!
Parlem d’un ballet per a orquestra d’un autor francés estrenat
a 1928 a l’Opéra de Paris. La versió orquestral de l’obra es va
estrenar l’11 de gener de 1930 pels Concerts Lamoureux sota la
direcció del mateix autor.
L’obra s’inicia amb una frase rítmica interpretada per la caixa,
que es repeteix ni més ni menys que fins a 169 vegades durant
tota l’obra musical, es a dir, des del primer fins a l’avantpenúltim
compàs, i poc a poc s’hi van afegint la resta dels instruments
de l’orquestra tocant una melodia molt suggerent i sinuosa
que també van repetint tots els instruments. Us done un pista
musical:

Solucions al Piccolo Divertimento 37: Encreuat: A: Pas, c, n, x; B: Los; C: Senior, Tom; D: Ja, Al, Do; E: Morellà; G: Escola; H: U, Dos; I: Tatod; J: Cambra. 1: Miguel; 2:
Alejo; 3: Sonar; Adoc; 4: Si; 5: Es; 6: Coral; 7: La; 8: Nit, Horta; 9: Od; 10: Ximo, Banda. Qui l’encerte l’endivina!: Piccolo. Busca les set diferències: El logo vertader
es el A. Raig del sol; creu barraca; finestres barraca; nota del camp; apostrof L’horta; interior de la lletra O i de la lletra A.
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per Paco Perales

TEMPS ERA TEMPS

2

8 de desembre del 2000, huit de la nit. Tradicional concert de Nadal, aquest any se celebra per primera
vegada en el pavelló poliesportiu del col·legi Ramiro Jover. Les condicions del local no eren les millors
-reverberació, fred, etc.- però els anteriors, saló i església parroquial, ja s’havien quedat xicotets. Pot
observar-se el muntatge de teles en l’escenari i moqueta en el pis per a intentar aconseguir un ambient més
agradable i amb millor so. El programa de la Coral va ser: A Betlem me’en vaig, Nadala dels mariners, Donem les
estrenes, Nadala i Adeste Fideles. La Banda va interpretar: Teatre Montecarlo, Rivieren Cyclus, Highlights from
“Chess”, La bruixa i Mambo núm. 5. El van presentar Encarna Ojeda i Paco Blai, en la foto amb Miguel Morella,
Juan Carlos López, Miguel Hernández i Josep Blai, que es va incorporar oficialment a la banda en aquest
concert junt amb altres catorze músics i músiques.

