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BON ESTIU I GAUDIU 
“LA SAÓ, LA DE JULIOL ÉS LA MILLOR”
per Josep Francesc Blai Duart

E
És el primer dia d’aquest estiu que anem a la platja. A la 
platja habitual d’aquests darrers anys: el Saler. I a l’hora 
que l’experiència (pròpia i particular, en aquesta matèria 
no es pot generalitzar) ens ha fet adoptar com a més 
convenient per a la nostra marxa familiar. Resumint: 

anem de bon matí (per a ser diumenge), sobre les 9 allí. Un bany 
refrescant, una untadeta de crema protectora, aigua fresca per 
a beure, un bon llibre i una bona revista per a llegir a l’ombra del 
para-sol. Tot com sempre. Tot com sempre? No. Hui he trobat més 
gent coneguda del barri i de fora fent la mateixa marxa «platgera-
matinera» que nosaltres (serà l’edat? La tercera és el col·lectiu 
més nombrós i creix a la carrera). I hem parlat, amb algú d’ells, 
de política, però també d’altra manera: més esperançats, més 
contents, amb ganes, però sabent que les campanyes mediàtiques 
dels poderosos de sempre contra els actuals nous governants va a 
ser dura i duradora. No es resignen ni es resignaran. La ràbia se’ls 
menja. I és que no han paït, en paraules ja clàssiques de Bob Dylan 
(açò és Notícies Musicals, no?) que «els temps estan canviant». I 
el Lluís Llach, fa temps també que ho deia, recitant Martí i Pol: 
«Cridem qui som i que tothom ho escolti. Que tot està per fer i tot 
és possible».

Ara, seguint amb els trobadors, faig un salt triple i mortal, però 
sense cap perill, i me’n passe del «meu país que és tan petit», al barri 
on visc que «és molt menut». I us recorde que el proppassat 2 de 
juliol es va celebrar Assemblea General de sòcies i socis de la UMH. 
Tots els punts de l’ordre del dia eren importants i interessant, però 
per sobre de tots destacava l’elecció de la nova Junta Directiva. La 
decisió ha estat renovar l’actual amb la incorporació de tres noves 
persones joves. Anima’t, sòcia i soci que lliges aquestes ratlles 
perquè, ho repetisc, «els temps estan canviant», «tot està per fer i 
tot és possible». Però... arrisca’t com l’Estellés i «assumiràs la veu 
del teu poble». Aquest número 53 de Notícies Musicals ens parla 
d’un personatge modèlic en aquest sentit: Carles Salvador.

Però anem a pams. En primer lloc trobareu, com és habitual, les 
cròniques de les activitats musicals de les distintes seccions de 
la UMH. També un parell d’articles sobre projectes d’innovació 
educativa, l’un contra el fracàs escolar, l’altre per a l’èxit escolar. I 
completant les activitats musical que genera la Unió, ara sí (en el 
passat número, NM-52, s’anuncià, però no es va publicar) trobareu 
uns comentaris sobre actuacions solidàries del grup Sax Marcel·lí.

Voldria destacar per entranyable i curiós l’article que sobre son pare 
ha escrit Mª Ángeles Verdú (flautista de la Banda Sènior). Aquestes 

històries passen. Moltes les desconeixem. Altres se’ns fan properes 
i ja indefugibles.

La Muixeranga de València, entitat tan propera a la Unió Musical 
l’Horta, a l’AVV i a molta gent del barri, aguanta el pal, desplega 
veles i solca nous mars. Els vents, antany perniciosos, ens són de 
bell nou favorables.

I tancant el cercle retornem a la cultura. Un altre cas curiós i 
gratament esperat. El nostre músic i soci Jesús García acaba de 
publicar un llibre, Brelatos. Llegiu-ne la ressenya. I més curiós 
encara és veure i comprovar com les arts s’entrellacen, es criden 
mútuament, s’enamoren. En aquest cas Maria Montes posa text a 
una foto de Salva Benlloch. Mireu, llegiu, contempleu.

Per acabar, i més ara que som a l’estiu, el Piccolo Divertimento ve 
com anell al dit.

No ho he dit abans? Ja ho hauries d’haver endevinat. Quina era la 
revista que hom tenia a les mans i llegia amb fruïció mentre les 
ones li acariciaven els peus?

Bon estiu, companyes i companys, que la saó, la del juliol és la 
millor!!

EDITORIAL
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CLÀSSICS I NOVETATS
per Josep Lluís Rodrigo

A
quest període d’A poqueta nit (APN) que comencem «enflautats» per primera vegada 
en públic, i per tant novetat en APN, i acabem «acordionats» (un clàssic ja), i pel mig, 
altres propostes, musicals, fotogràfiques o de, qui ho diria, en un país desenvolupat, 
promoció i reforç de la pròpia llengua dels valencians. De les musicals no podem 
deixar constància, en aquest exemplar, de la segona actuació de Purpura Pansa, que 

esperem es convertisca en un clàssic de APN, per la seua indubtable qualitat, i intentarem recuperar 
la crònica per la propera revista.

La nova formació Enflautats permet als flautistes tocar obres arranjades per al seu instrument, com 
abans va ocórrer amb els saxòfons. En el dia de la seua estrena en públic van oferir a l’assistència la 
Dansa dels mirlitons de Tchaikovsky, Les noces de Luis Alonso, Marche Funebre d’une Marionette, 7 
O’clock train i Little Xarxa Monkey. 

27 MARÇ 2015. ENFLAUTATS

El 27 de Març comptàrem amb l’actuació del grup de flautes de la Unió, Enflautats, que amb el seu 
espectacle Enflautat de conèixer-te feien la seua presentació oficial en societat. El grup, que està 
format per alumnes de flauta de l’Escola i músics flautistes de la Banda, ens oferí obres originals per 
a ensemble de flautes i transcripcions d’obres clàssiques per a aquesta formació. Ximo Estal.
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17 ABRIL 2015. EMILI LÓPEZ ÁLVAREZ Y LA FOTOGRAFIA 
MACRO

El dia 17 d’abril de 2015 inauguràrem l’exposició de les fotografies 
que es presentaven a la V Edició del Concurs José Gea. Aquella nit 
tinguérem la sort de contar amb Emili López Álvarez que vingué 
a parlar-nos de la fotografia macro, una de les seues especialitats 
fotogràfiques.

Emili ha sigut per a mi una gran sorpresa, un gran descobriment. 
Bé en realitat, va ser Eugenio Moltó, en el seu despatx de la 
Biblioteca Clara Santiró i Font, qui em va ensenyar un exemplar 
de la revista Superfoto on anava una entrevista de tres o quatre 
pàgines a Emili. »Però si és Emili, de Grafimar!!!», vaig dir jo. Quants 
premis! Vaja currículum!

El dia 17 vingué i ens va fer una magnífica classe magistral. 
S’ajudà de diapositives que havia preparat i ens va ensenyar el 
material que utilitza per a realitzar aquest tipus de fotografia tan 
singular, fotografia macro. Ens parlà de la llum, de com fer fotos 
sense fer soroll, de la importància d’ambientar la imatge amb un 
curat rerefons, de l’ús de llums artificials, l’ús de reflectors, de com 
prepara les fotografies i les maneja gràcies al control remot, de 
l’obertura del diafragma i la posició de la càmera en paral·lel per a 
controlar la profunditat de camp... Bé, una ocasió fantàstica per a 
aprendre coses noves i reafirmar aquelles que ja coneguem i també 
per a introduir-nos en aquest apassionant món del macro. Moltes 
gràcies, Emili.

Per cert, una altra cosa que jo no sabia: Emili és membre fundador 
de la Unió Musical L’Horta. Salva Benlloch.

A POQUETA NIT DEL VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ (VPV)

El dia 24 d’abril ens vam reunir conversadors i conversadores del 
VpV al nostre barri. Va ser un acte participatiu tal com es pretenia. 
Primer va intervindre Dariana Groza, tècnica del Voluntariat pel 
Valencià, d’origen romanés, que parla un valencià excel·lent. Ens 
va contar el seu treball com a coordinadora de País del Voluntariat 
pel Valencià. Després va intervindre Pilar Tormo relatant-nos 
l’experiència amb un grup de mares del col·legi Ramiro Jover, que 
s’anomenen Aprendre entre dones. Aprendre valencià a partir de 
les vivències i els coneixements de les dones participants en un 
ambient de confiança i complicitats. A continuació intervencions 
de totes les persones presents que havien participat com aprenents 
o ensenyants. Es va fer una posada en comú de manera distesa, 
agradable, integradora al voltant de les preguntes:

- Què et va portar a aprendre valencià? Quina o quines han estat 
les causes o motivacions? Com ha anat l’experiència?

Recordem gratament les paraules de totes les dones i algun home. 
Parlar en públic en una llengua que no és l’habitual costa, sobretot 
quan l’aprens de major. Però ací estaven totes elles, contentes, 
decidides animoses i guanyadores. Han aprés i s’ho han passat bé.

Finalment acabàrem en el sopar de germanor que tancà la nit del 
VpV. Toni Francés.

Fotos: Tomás Sánchez

>>



NOTICIES    MUSICALS.53

5

NOTICIES    MUSICALS.53 A POQUETA NIT

8 MAIG 2015. CLOENDA DE LA V EDICIÓ DEL CONCURS JOSÉ 
GEA DE FOTOGRAFIA

Era el 8 de maig de 2015. La gran noticia va ser que la gran 
guanyadora de la V Edició del Concurs de Fotografia José Gea va 
ser Lucia Puertas Navarro, per la seua obra «Agua y Sol Tiempo de 
Caracol». Gran notícia perquè també havia sigut primer premi en la 
IV Edició. Premis honorífics en van rebre, Sergi Murgui, per «Drac», 
Vicente Sancho, per «Tarde Dorada» y Miguel Navarro per «Què 
Mires?».

El jurat estava composat per Toni Maicas, Maria Montes i Emili 
López, que s’havien reunit el dijous 2 d’abril per a deliberar. Els 
patrocinadors d’aquesta edició han sigut: La Clínica Dental San 
Marcelino, La Cafeteria Ayre, José Luis Rodrigo - Administració de 
Finques, L’Òptica Hernández, La Bruixa Fallera – Administració de 
Loteria 110 i Tomás Sánchez – Fontaneria i Gas.

Vull donar les gràcies al Grup de Fotografia l’Horta i a la gent 
de l’A Poqueta Nit per la seua col·laboració, una vegada més, en 
la consecució d’aquest premi. En entregar els premis, sopàrem i 
veiérem la pel·lícula La Sal de la Tierra que conta la vida del gran 
fotògraf Sebastiao Salgado. Salva Benlloch.

5 JUNY 2015. GRUP D’ACORDIONS

Inauguràvem el mes de juny amb un altre A poqueta nit 
entranyable que s’està convertint també en un clàssic, amb el local 
social ple a més no poder. La mestra de cerimònies, Inés Sáez, que 
comptava amb guionista, com els grans de la presentació, (quin 
nivell!!) ens va detallar el que vindria a continuació. 

El grup d’acordions, cada vegada més nombrós i temperat, ens va 
delectar amb temes populars insulars i peninsulars, així com uns 
temes continentals francesos. 

Els insulars acompanyats de veu, els populars corejats soto voce o 
a pleno pulmó, segons els casos, va agradar a la concurrència que 
va aplaudir d’allò més, amb aquesta secció de la Unió que aprofita 
la sinergia de músics de la societat, que ja són part del grup, com 
el baix elèctric Juan Ruíz o la percussionista Raquel Marcilla. 
La nit va acabar com és costum en un sopar de «sobaquillo» amb 
la particularitat que ací, com era habitual en les reunions socials, 
es van arrancar a cantar, culminant així una reunió més que 
agradable. Josep Lluís Rodrigo.
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EL SOMNI DE CARLIS 
“PRESENT I FUTUR, JUNTS DE LA MÀ”
per Josep Francesc Blai Duart

E
stic segur que les persones que el passat dimecres 
29 de juny assistiren a l’Espai Rambleta al concert 
El somni de Carlis visqueren una experiència única, 
perquè única és cadascuna de les interpretacions 
musicals. El directe té això, és irrepetible. No hi 

ha dos interpretacions iguals. I única perquè tampoc és 
fàcil arreplegar en una orquestra no estable tanta gent i 
tan diversa. Diversa si mirem les entitats musicals d’origen. 
Diversa si mirem les edats dels seus membres. Diu que diuen 
que d’entre cinc i setanta anys.

«Present i futur, junts de la mà». És el projecte que sorgix 
per iniciativa del professor de violí Agustín Giménez Cerveró, 
la finalitat del qual és introduir les noves tecnologies en 
l’aprenentatge de la música i d’esta manera motivar els 
i les alumnes d’instruments de corda. Es va estudiar la 
possibilitat de treballar en col·laboració amb els professors de 
la Universitat Politècnica de València, Marina Miquel Vallés 
i Ángel Valera Fernández, amb els que finalment s’ha dut 
a terme el projecte. Es tracta d’un robot, l’objectiu principal 
del qual és ajudar els alumnes a aprendre la postura corporal 
correcta a l’hora de tocar el violí: bona posició d’espatlla, els 
muscles i braços. Aquest robot s’ha mostrat com un element 
altament motivador per a l’alumnat.

Més tard, el que començà com una iniciativa acabà com un 
projecte d’innovació que es va presentar a la convocatòria de 
la Direcció d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, l’objectiu de la qual 
era la «investigació i innovació educativa en escoles de música 
per a afavorir l’èxit escolar a través de l’educació musical». En 
la dita convocatòria es van aprovar dos projectes paral·lels 
coordinats per Agustín Giménez Cerveró, amb la màxima 
puntuació: un de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí i 
l’altre de la Societat Unió Musical d’Ontinyent. 

Per al projecte s’ha compost expressament la música a càrrec 
de Miquel Carrión Benavent, estudiant de composició del 
Conservatori Superior de Música de València, i l’animació de 
dibuixos a càrrec d’Enrique Beltrán Redón.

En este projecte, a més de les entitats ja esmentades, 
col·laboren alumnes i professors de diversos centres: 
Conservatori Ciutat de Llíria, Unió Musical de Carlet, Societat 
Unió Musical de Montroi, Societat Artístic Musical de 
Benimaclet i Centre Professional de Música de l’Alcúdia, també 

alumnes del Conservatori Superior de València.

I com no, també el ROBOT HUMANOIDE que afortunadament 
poguérem contemplar a l’escenari. Dos, per falta d’un, Quijote 
i Ventero. No tocaren el violí, però els acollírem formant part 
del concert que gustosament escoltàrem i que no era el primer 
d’aquesta orquestra inestable.

Tres són ja els concerts que aquesta orquestra plural ha 
interpretat per les terres valencianes: Ontinyent, Carlet, 
l’Alcúdia i ara, ací, a l’Espai Rambleta al nostre barri Sant 
Marcel·lí, on fem música i vivim. Un barri de València que com 
diu el poeta, «és un barri molt menut; si camine quatre passes 
ja el tinc tot recorregut». Però som vora 12.000 persones, 
vivint en vertical, és clar.

És de justícia donar les gràcies a totes les famílies que tan 
desinteressadament han col·laborat perquè aquest projecte, 
aquest somni, fos realitat, amb els fills i filles amunt i avall. 
Igualment als membres, directius de les societats musicals i el 
professorat de les seues escoles de música.

Tot açò ha donat com resultat la creació del conte musical «El 
somni de Carlis».

S’obri el teló, la pantalla queda al descobert mostrant-nos 
Carlis que s’engronsa. No hi ha temps d’espera. Ix el mestre 
que dirigeix l’orquestra, Agustín Giménez Cerveró. Un, dos, 
tres i...

La música omplia la sala, els somriures s’eternitzaren, els 
robots feren la seua i el públic..., el públic no alçava el cul de 
la butaca.
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D
iuen que la música amansa les feres. Estudis 
se n’han fet per demostrar-ho i ara ja és un 
eslògan d’ús comú. Però per més que es diga i es 
demostre en estudis i investigacions la influència 
positiva de l’estudi i la pràctica de la música 

en el desenvolupament intel·lectual de les persones (per 
no parlar-ne dels efectes en el benestar psíquic, espiritual, 
emocional, etc.), són pocs els programes que sobre aquestes 
bases s’implementen als centres educatius. No és l’objectiu 
d’aquests article reflexionar sobre aquesta situació; tan sols 
mostrar humils experiències pedagògiques, educatives en el 
marc escolar, que tenen en consideració el valor potencial de 
la música per al desenvolupament integral de la persona.

Per tercer curs consecutiu el projecte presentat pel CEIP Sara 
Fernández a la convocatòria de «Programes 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 col·legis 

d’Educació Infantil i Primària» convocat per la Conselleria 
d’Educació.

Entre les variades activitats que arreplega el programa, dues 
són les que s’implementen amb la col·laboració de l’Escola de 
Música de la Unió Musical l’Horta (UMH) de Sant Marcel·lí: les 
audicions d’instruments i el concert de cloenda.

Sobre la dinàmica i metodologia d’aquestes activitats, així com 
dels seus objectius i resultats ja en parlí en Notícies Musicals 
50. Per tant, donant per ja comentada i coneguda (encara 
que siga mínimament) la vessant pedagògica i didàctica 
del programa, en questa ocasió presentaré un estudi més 
quantitatiu, que, no sent l’aspecte més determinant, també 
és important i significatiu, i cal tenir-lo en compte a l’hora 
d’avaluar, si més no, per saber la quantitat de gent implicada 
en el projecte. Així, tot seguit, comentaré dades, dates i 
aspectes reflectits en les taules següents.

LA MÚSICA MOTIVA I ENCORATJA
“EL SARA” I “LA UNIÓ” S’ARRISQUEN
per Josep Francesc Blai Duart

ESCOLA

Foto: Tomás Sánchez

>>
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Temps esmerçat. Tenint en compte les propostes de millora 
que es feren en la revisió conjunta de les activitats per part 
del Claustre del nostre centre i dels responsables de l’Escola de 
Música de la UMH, quant a les audicions aquest curs, les hem 
començades més aviat, aconseguint fer-ne sis, una al mes, 
d’octubre a abril, tal com es recull en la graella. Han continuat 
celebrant-se per la vesprada, però en dies de la setmana 
distints, rodant de dilluns a dijous, en comptes de sempre 
el mateix dia de la setmana. Hem repartit i ajustat el temps 

escolar de la vesprada (90 minuts) a les tres sessions previstes: 
30 min. per a Educació Infantil, 45 min. per a Primària i la 
resta com una mena de concertet-audició amenitzant la 
recollida de l’alumnat per part de les famílies.

Personal implicat i participant. En dades absolutes tenim 
que en cada dia d’audició han participat i gaudit com a públic: 
170 alumnes (55 Infantil i 110 Primària) i 14 mestres que han 
acompanyat l’alumnat, així com les 160 famílies que acudixen 
a arreplegar els seus fills i filles a les 5 de la vesprada. Per altra 

>>

LA MÚSICA MOTIVA I ENCORATJA

“EL SARA” I “LA UNIÓ” S'ARRISQUEN

Josep Francesc Blai Duart

Diuen que la música amansa les feres. Estudis se n'han fet per demostrar-ho i 
ara ja és un eslògan d'ús comú. Però per més que es diga i es demostre en 
estudis i investigacions la influència positiva de l'estudi i la pràctica de la música 
en el desenvolupament intel·lectual de les persones (per no parlar-ne dels 
efectes en el benestar psíquic, espiritual, emocional, etc.), són pocs els 
programes que sobre aquestes bases s'implementen als centres educatius. No 
és l'objectiu d'aquests article reflexionar sobre aquesta situació; tan sols 
mostrar humils experiències pedagògiques, educatives en el marc escolar, que 
tenen en consideració el valor potencial de la música per al desenvolupament 
integral de la persona. 

Per tercer curs consecutiu el projecte presentat pel CEIP Sara Fernández a la 
convocatòria de «Programes 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 col·legis 
d'Educació Infantil i Primària» convocat per la Conselleria d'Educació. 

Entre les variades activitats que arreplega el programa, dues són les que 
s'implementen amb la col·laboració de l'Escola de Música de la Unió Musical 
l'Horta (UMH) de Sant Marcel·lí: les audicions d'instruments i el concert de 
cloenda.

Sobre la dinàmica i metodologia d'aquestes activitats, així com dels seus 
objectius i resultats ja en parlí en Notícies Musicals 50. Per tant, donant per ja 
comentada i coneguda (encara que siga mínimament) la vessant pedagògica i 
didàctica del programa, en questa ocasió presentaré un estudi més quantitatiu, 
que, no sent l'aspecte més determinant, també és important i significatiu, i cal 
tenir-lo en compte a l'hora d'avaluar, si més no, per saber la quantitat de gent 
implicada en el projecte. Així, tot seguit, comentaré dades, dates i aspectes 
reflectits en les taules següents. 

AUDICIONS D'INSTRUMENTS MUSICALS AL CEIP SARA FERNÁNDEZ
GRUPS/DATA 27/10/14 25/11/14 28/01/15 26/02/15 23/03/15 28/04/15 Temps Alumnat

(&)

Músics 
UMH

INFANTIL

3, 4 anys

Percussió Trombó Acordions Clarinet Trompeta Saxòfon 3h. (*) 29 17

INFANTIL

5 anys

Violí Bombardí 
i tuba

Trompa Violoncel i 
Contrabaix

Flauta 
travessera

Oboé i 
fagot

3h (*) 22 17

PRIMÀRIA

1r, 3r, 5é

Percussió Trombó Acordions Clarinet Trompeta Saxòfon 4’5h 
(**)

65 17

PRIMÀRIA

2n, 4t, 6é

Violí Bombardí 
i tuba

Trompa Violoncel i 
Contrabaix

Flauta 
travessera

Oboé i 
fagot

4’5h 
(**)

55 17

Famílies del 
CEIP Sara 
Fernández

Audició 
pati
portes
oberts

Audició 
pati
portes
oberts

Audició 
pati
portes
oberts

Audició 
pati portes 
oberts

Audició 
pati portes 
oberts

Audició 
pati
portes
oberts

1'5h 160

Músics (a,b,c) 6 2 5 11 6 4 34

(*) Sumatori de 6 sessions de 30 minuts. (**) Sumatori 6 sessions de 45 minuts. (***) Sumatori 6 sessions de 15 
minuts.

(&) Total d'alumnat en cada sessió.

(a,b,c) Personal de l'Escola de Música UMH: (a) professors; (b) alumnes; (c) Alumnes de la UMH i del CEIP Sara 
Fernández

Temps esmerçat. Tenint en compte les propostes de millora que es feren en la 
revisió conjunta de les activitats per part del Claustre del nostre centre i dels 
responsables de l'Escola de Música de la UMH, quant a les audicions aquest 
curs, les hem començades més aviat, aconseguint fer-ne sis, una al mes, 
d'octubre a abril, tal com es recull en la graella. Han continuat celebrant-se per 
la vesprada, però en dies de la setmana distints, rodant de dilluns a dijous, en 
comptes de sempre el mateix dia de la setmana. Hem repartit i ajustat el temps 
escolar de la vesprada (90 minuts) a les tres sessions previstes: 30 min. per a 
Educació Infantil, 45 min. per a Primària i la resta com una mena de concertet-
audició amenitzant la recollida de l'alumnat per part de les famílies. 

Personal implicat i participant: En dades absolutes tenim que en cada dia 
d'audició han participat i gaudit com a públic: 170 alumnes (55 Infantil i 110 
Primària) i 14 mestres que han acompanyat l'alumnat, així com les 160 famílies 
que acudixen a arreplegar els seus fills i filles a les 5 de la vesprada. Per altra 
part, com a músics: 34 persones (15 professors i 19 alumnes de la UMH). Dels 
19 alumnes, 2 són antics alumnes del Sara i 9 ho són actualment. Cal remarcar 
que tot aquest treball es realitza de forma voluntària, com una mena de 
«voluntariat musical». 

CONCERT DE CLOENDA

La justificació d'aquest concert rau en la finalitat de presentar a l'alumnat i les 
famílies, com els instruments que durant el curs han treballat, oït i palpat, en les 
diverses audicions,;ara sonen tots plegats, acoblats en una agrupació de banda 
de música, tan tradicional en les terres valencianes, tan vigent en la nostra 
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part, com a músics: 34 persones (15 professors i 19 alumnes 
de la UMH). Dels 19 alumnes, 2 són antics alumnes del Sara 
i 9 ho són actualment. Cal remarcar que tot aquest treball es 
realitza de forma voluntària, com una mena de «voluntariat 
musical».

CONCERT DE CLOENDA

La justificació d’aquest concert rau en la finalitat de presentar 
a l’alumnat i les famílies, com els instruments que durant el 
curs han treballat, oït i palpat, en les diverses audicions,;ara 
sonen tots plegats, acoblats en una agrupació de banda de 
música, tan tradicional en les terres valencianes, tan vigent 

en la nostra cultura. Però a més, una banda constituïda per 
xiquets i xiquetes en edat escolar, tots ells alumnes del Sara 
Fernández i d’altres escoles del barri, que ho són també de la 
Unió Musical l’Horta, formant l’aula de Conjunt Instrumental 
de l’Escola de Música de la UMH.

A més, en quest concert busquem una participació directa 
i significativa d’algun grup d’alumnes del centre amb una 
actuació concreta. Això obliga i permet un contacte directe, 
una col·laboració amb una finalitat concreta: traure endavant 
una bona interpretació musical per al concert. Es realitzen 
dos o tres assajos conjunts previs al concert. Es produeix així 

ESCOLA

cultura. Però a més, una banda constituïda per xiquets i xiquetes en edat 
escolar, tots ells alumnes del Sara Fernández i d'altres escoles del barri, que ho 
són també de la Unió Musical l'Horta, formant l'aula de Conjunt Instrumental de 
l'Escola de Música de la UMH. 

A més, en quest concert busquem una participació directa i significativa d'algun 
grup d'alumnes del centre amb una actuació concreta. Això obliga i permet un 
contacte directe, una col·laboració amb una finalitat concreta: traure endavant 
una bona interpretació musical per al concert. Es realitzen dos o tres assajos 
conjunts previs al concert. Es produeix així una coneixença i un apropament 
entre alumnat de diverses escoles, en harmonia, com a foment de convivència 
ciutadana. 

Com es pot observar a la graella següent, en el primer any l'aportació del CEIP 
Sara Fernández es concretà en una intervenció coral dels grups de 3r i 4t de 
Primària. En la segona edició foren els alumnes de 5é i 6é amb una actuació 
instrumental: flauta dolça. En aquesta tercera edició, i de manera original, s'han 
incorporat dos danses interpretades per alumnat de 5é i 6é de Primària amb 
l'acompanyament musical del Conjunt Instrumental. 

El programa musical d'aquest concert ha sigut: Also sprach Zarathustra de R.
Strauss (arr. M. Sweeney), May it be (de la BSO del Senyor dels anells) de 
ENYA (arr. J. Moss), You'll be in my heart (de la BSO de Tarzán) de Ph.
Collins (arr. M. Sweeney), Pavana: belle qui tiens ma vie de Th. Arbeau (arr. 
J. Estal), La carxofa (Bal tradicional valencià) Popular (arr. J. Estal) i per 
acabar Thunderstruck de AC/DC (arr. J. Estal). 

ACTIVITAT I 
DATA

GRUPS PARTICIPANTS LLOC DIRIGIT A

CONCERT

2013

Conjunt 
Instrumental de 
l’Escola de la UMH

Cantant 3r, 4t Pati de 
l’escola

*Alumnat

*Famílies

*Públic en 
general

CONCERT

2014

Conjunt 
Instrumental de 
l’Escola de la UMH

Flautes 5é i 6é Pati de 
l’escola

*Alumnat

*Famílies

*Públic en 
general

CONCERT

28/05/2015

Conjunt 
Instrumental de 
l’Escola de la UMH

5é Primària. Dansa: Pavana

6é Primària. Dansa: 
Magrana o Carxofa

Pati de 
l’escola

*Alumnat

*Famílies

*Públic en general

Responsables: Director:

Joaquim Estal 
Herrero

*Escola de Música 
UMH

Professor de Música:

Pedro Pérez Martínez

*CEIP Sara Fernández

S'ha de destacar la coordinació entre els dos responsables del concert: Ximo
Estal Herrero, director actual se l'Escola de Música i del Conjunt Instrumental, i 
Pedro Pérez Martínez, professor de música i cap d'dstudis del CEIP Sara 
Fernández, així com la tasca d'adaptació i arranjaments musicals de les peces 
a interpretar, elaborant les partitures adients, per part de Ximo Estal. 

Quan al moment de la realització, tant de les audicions com del concert, cal 
esmentar també les tasques d'organització i coordinació in situ de l'equip 
directiu i de la conserge del centre, així com del personal de la UMH que fa el 
trasllat dels instruments i parament necessari per a les audicions i el concert. 
Menció a part mereix el temps i faena que comporta el programa per part del 
personal de les dos entitats, el CEIP Sara Fernández i l'Escola de Música de la 
UMH: elaboració, posada en marxa, gestió i coordinació, avaluació i memòria. 

Estem segurs que aquest treball conjunt està donant els seus fruits. Gràcies i 
enhorabona a totes les persones que ho han fet possible. 

general

Responsables: Director:

Joaquim Estal 
Herrero

*Escola de Música 
UMH

Professor de Música:

Pedro Pérez Martínez

*CEIP Sara Fernández

S'ha de destacar la coordinació entre els dos responsables del concert: Ximo
Estal Herrero, director actual se l'Escola de Música i del Conjunt Instrumental, i 
Pedro Pérez Martínez, professor de música i cap d'dstudis del CEIP Sara 
Fernández, així com la tasca d'adaptació i arranjaments musicals de les peces 
a interpretar, elaborant les partitures adients, per part de Ximo Estal. 

Quan al moment de la realització, tant de les audicions com del concert, cal 
esmentar també les tasques d'organització i coordinació in situ de l'equip 
directiu i de la conserge del centre, així com del personal de la UMH que fa el 
trasllat dels instruments i parament necessari per a les audicions i el concert. 
Menció a part mereix el temps i faena que comporta el programa per part del 
personal de les dos entitats, el CEIP Sara Fernández i l'Escola de Música de la 
UMH: elaboració, posada en marxa, gestió i coordinació, avaluació i memòria. 

Estem segurs que aquest treball conjunt està donant els seus fruits. Gràcies i 
enhorabona a totes les persones que ho han fet possible. 
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una coneixença i un apropament entre alumnat de diverses 
escoles, en harmonia, com a foment de convivència ciutadana.

Com es pot observar a la segona graella (pàgina anterior), 
en el primer any l’aportació del CEIP Sara Fernández es 
concretà en una intervenció coral dels grups de 3r i 4t de 
Primària. En la segona edició foren els alumnes de 5é i 6é 
amb una actuació instrumental: flauta dolça. En aquesta 
tercera edició, i de manera original, s’han incorporat dos 
danses interpretades per alumnat de 5é i 6é de Primària amb 
l’acompanyament musical del Conjunt Instrumental.

El programa musical d’aquest concert ha sigut: Also sprach 
Zarathustra de R. Strauss (arr. M. Sweeney), May it be (de 
la BSO del Senyor dels anells) de Enya (arr. J. Moss), You’ll 
be in my heart (de la BSO de Tarzán) de Ph. Collins (arr. M. 
Sweeney), Pavana: belle qui tiens ma vie de Th. Arbeau (arr. 
J. Estal), La carxofa (Bal tradicional valencià) Popular (arr. J. 
Estal) i per acabar Thunderstruck de AC/DC (arr. J. Estal).

S’ha de destacar la coordinació entre els dos responsables del 
concert: Ximo Estal Herrero, director actual se l’Escola de 
Música i del Conjunt Instrumental, i Pedro Pérez Martínez, 
professor de música i cap d’dstudis del CEIP Sara Fernández, 
així com la tasca d’adaptació i arranjaments musicals de les 
peces a interpretar, elaborant les partitures adients, per part 
de Ximo Estal.

Quan al moment de la realització, tant de les audicions com 
del concert, cal esmentar també les tasques d’organització 
i coordinació in situ de l’equip directiu i de la conserge del 
centre, així com del personal de la UMH que fa el trasllat 
dels instruments i parament necessari per a les audicions i el 
concert. Menció a part mereix el temps i faena que comporta 
el programa per part del personal de les dos entitats, el CEIP 
Sara Fernández i l’Escola de Música de la UMH: elaboració, 
posada en marxa, gestió i coordinació, avaluació i memòria.

Estem segurs que aquest treball conjunt està donant els seus 
fruits. Gràcies i enhorabona a totes les persones que ho han 
fet possible.

ESCOLA

>>
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BANDA JUVENIL

XVII TROBADA DE BANDES DE PATRAIX
per María Montes

LA JUVENIL AL PALAU 
per Juan Carlos López

E
l concert de la XVII Trobada de Bandes de Patraix 
va tindre lloc el dia 19 d’abril de 2015 a l’Espai 
Rambleta, participant enguany les bandes 
Agrupació Musical Creu Coberta, Asociación 
Cultural Falla General Barroso, Agrupación Cultural 

San Isidro, Agrupación Musical Patraix i la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí.

El nombrós públic que hi va assistir va poder gaudir de molt 
diferents estils musicals, interpretats amb entusiasme pels 
musics de les nostres bandes. Després de la interpretació 
del pasdoble Pepita Greus, del compositor Pascual Pérez 
Choví, l’Agrupació Musical Creu Coberta, dirigida –i molt ben 
dirigida- pel jove director Julián Oliver López, va interpretar 
Dakota, del compositor neerlandés Jacob de Haan, nascut 
a 1959, obra en cinc moviments de gran riquesa melòdica. 
L’Associació Cultural Falla General Barroso, va interpretar 
en primer lloc el pasdoble Rapsodia Barroso. XX Aniversario, 
i com a peça principal Dúo dinámico en concierto, amb 
arranjaments del propi director de la banda, José San 
Antonio Velert, siguent una obra molt disfrutada pel públic 
per les seues connotacions afectives. L’Agrupació Musical San 
Isidro va elegir un pasdoble de Ferrer Ferran, Olé Toronto, per 

iniciar la seua actuació, interpretant a continuació El somni de 
Boabdil, del compositor Enrique Martínez Fuertes, obra que 
va fer somniar el públic amb les seues melodies encisadores. 
La banda de l’Agrupació Musical Patraix, nombrosa en 
components i en musics joves, va fer una actuació molt 
intensa, interpretant el pasdoble Andrés Contrabandista, 
d’Oscar Navarro, i Libertadores, del mateix compositor. La 
força d’aquesta obra del music alacantí va conmuere el públic. 
El concert va finalitzar amb la actuació de la banda de La Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí que va interpretar Pedrito 
Balaña, de Antonio Claverol, com a pasdoble, per a donar 
pas a una de les obres més amenes i alegres del compositor 
nord-americà Alfred Reed, Second Suite for Band (latino-
mexicana). Dirigida per Miguel Morellà, els quatre moviments 
que la composen desplegaren en l’ambient tozztes les seues 
variacions rítmiques amb gran sensibilitat.

El públic va aplaudir totes les actuacions amb força i 
entusiasme. Una vegada més, la Trobada de Bandes de Patraix 
ha sigut un èxit. Tots, organitzadors i públic assistent, vam 
gaudir d’una matinada de bona convivència, units per l’art 
musical, com els anys anteriors i esperant els propers.

L
a Banda Juvenil de la Unió Musical l’Horta de 
Sant Marcel·lí, va participar el passat 23 de juny 
en el concert celebrat en el Palau de la Música 
de València, dins de les activitats programades 
per a celebrar la XXV Setmana Ciutadana de la 

Federació d’Associacions de Veïns de València. Els xics i xiques 
de la nostra Banda Juvenil van eixir a l’escenari després de 
l’actuació del Cor Nova Il·lusió de Nou Moles i del Cor del 
Centre de Majors Font de Sant Lluís.

El programa del concert estava format per obres de Quincy 
Jones, Ennio Morricone, Kees Vlak i Oscar Navarro. Un 
programa que va resultar molt atractiu al públic assistent, que 
omplia les més de 400 localitats de la Sala Joaquim Rodrigo 
del Palau de la Música. Una sala amb una acústica ideal per 

als 60 integrants de la Banda Juvenil que van poder disfrutar 
interpretant aquestes obres, amb la consegüent emoció i 
alegria que ens transmetien amb els seus càlids aplaudiments 
els familiars dels jóvens músics.

Va ser un gran plaer, una vegada més, participar en un concert 
en el Palau de la Música, fet que serveix com a incentiu per 
als xics i xiques de la Banda Juvenil que continuen treballant 
i millorant en els assajos, oferint així al nostre públic un 
repertori digne i a la vegada amb la dificultat necessària per a 
superar-se dia a dia, concert a concert.



12

NOTICIES    MUSICALS.53NOTICIES    MUSICALS.53BANDA SÈNIOR

A
quest darrer trimestre ha estat carregat de 
concerts en la formació més «veterana» de la 
Unió.

Començàrem poc després de falles participant 
en la III Trobada de Bandes Sènior organitzada, 

aquesta vegada, en Rocafort. Allí tornàvem a aplegar-
se les quatre bandes que habitualment realitzem aquestes 
trobades: Segorbe, Sedaví, Rocafort i Sant Marcel·lí. Juntes, 
agermanades fent i gaudint d’una vesprada intensa de música 
i, posteriorment, d’un bon àpat per a recarregar les forces i 
energies perdudes amb els nervis i l’esforç.

Poc temps després, una volta passades les festes de Pasqua, 
la cita la teníem a l’IES Juan de Garay per celebrar amb ells 
el 50é aniversari del Centre. I és que cinquanta anys no es 
compleixen tots els dies, i per això l’Institut havia preparat una 
sèrie d’actes i concerts entre els quals ens trobàvem nosaltres, 
gràcies a la nostra companya Carmela que, infatigable, 
sempre ens va buscant noves oportunitats de tocar. 

En el concert, preparat al claustre enjardinat de l’edifici, 
estiguérem acompanyats de molts amics i amigues, vells 
professors als qui molts recordàvem amb estima i un bon 
airet que ens feu oblidar ràpidament la calor de dies anteriors. 
Com no, per finalitzar, la «picaeta» de rigor amb un vi negre 
seleccionat per a l’ocasió.

Per a tancar el curs, ens quedava per fer un últim concert. 
En aquest cas, en commemoració del Dia Internacional de 
la Música. En un matí de bon sol i bona brisa, traguérem les 
cadires i faristols al carrer, i omplirem amb les nostres notes 
tots els racons i camins del parc de la Rambleta. A poc a poc, 
els veïns i veïnes del barri anaren aplegant-se al nostre costat 
per sentir les peces, breus i populars, que per a un dia tan 
important havíem triat.

Un bon dinar de germanor a la seu social de la Unió fou la fi 
perfecta per a aquest concert i és que, a la fi i després d’un 
any intens, la Sènior se’n va de vacances... BON ESTIU!

GRÀCIES PACO!

No voldria que es quedara aquest article sense fer referència 
a un dels nostres companys, Paco Barceló (trompeta) que 
ens deixa per a emprendre un emocionant projecte de vida a 
l’Equador. 

Paco, ha sigut meravellós poder gaudir de la teua il·lusió i la 
teua espenta, de la teua energia i el teu bon caràcter. Estic ben 
segur que tots els qui hem pogut estar amb tu, per molt curt 
que haja sigut el moment, hem aprés de la teua humilitat i 
companyonia. 

Els millors desitjos per a tu i la família en aquest nou projecte, 
t’esperem ben aviat i, segur, la música tornarà a ajuntar els 

nostres camins perquè encara 
ens queda molt per fer junts.

Una forta abraçada de 
tots els teus companys i 
companyes. T’estimem!

LA SÈNIOR SE’N VA DE VACANCES
per Ximo Estal

Foto: Paco Perales
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L
ES ACTUACIONS

Hem tancat el curs 2014 – 15 amb multiplicitat 
d’actuacions, variat repertori i increment de músics. 
Per una part estan les residències de molts anys que 
solem anar en Nadal i estiu: Xelva i San Antonio de 

Benagéber. Per altra, les noves residències de la 3ª edat que 
ens han demanat que anàrem a actuar: Castell de Benissanó, 
Moncada, S. Juan Bosco de Torrent i Governador Vell de 
València. També hem anat a la llar dels jubilats del carrer Yecla 
de València.

Al nostre barri hem intervingut repetidament: a la Fira 
alternativa, al pati del CEIP Sara Fernández, el 13 de desembre 
de 2014; el Dia del Soci, al local social de la Unió, el 22 de 
desembre de 2014: A Poqueta Nit, el 5 de juny de 2015; a 
l’Escola d’adults, l’11 de juny de 2015; al Centre d’Educació 
Especial de La Torre, i audició per als alumnes del CEIP Sara 
Fernández.

EL REPERTORI

El nostre repertori ha estat molt variat, agrupant les cançons 
podem resumir:

Cançó popular valenciana: Paquito xocolatero, La manta al 
coll, València, Això s’ha acabat, Jota de Aras, Els borratxos.

Lluís Llach: L’estaca i Abril del 74

Cançons de Tuna: Clavelitos, Islas Canarias, Palmero, Desde 
Santurce a Bilbao, La sirena, La paloma

Cançó francesa: Amélie, Mon amour de St Jean, Domino, Bajo 
el cielo de París.

Cançó popular variada: Sobre las olas, Mi madre fue una 
mulata, Dr. Zhivago, Que tiempo tan feliz.

Nadalenques: Nit de Pau, Ya vienen los Reyes, Fum, fum fum, 
Pero mira como beben.

ELS COMPONENTS

El grup creix amb la incorporació de nous acordionistes, 
quedant de la següent manera: Fina Miñana, Jesús Álvaro, 
José Luis Herranz, José Valenciano, Annick Louaisel , Josep 

Navarro, Julián Alcocer, Julián Pérez, Mancio Vara, Paco 
Andrés, Sacri Valero, Toni Marco, Toni Francés, Carlos 
López, Patricio Giménez.

Percussió: Raquel Marcilla.

Baix: Juan Ruiz

Directors: Pepe Vila i Pepe Navarro.

Acabem el curs amb la invitació de participar en les festes 
populars del barri. Hem de decidir-nos!

MEMÒRIA ANUAL
per Toni Francés

ACORDIONS

Il·lustració: S. García



14

NOTICIES    MUSICALS.53NOTICIES    MUSICALS.53

E
l passat 12 de gener, després del parèntesi nadalenc, 
reprenguérem les activitats amb l’Assemblea de la 
Coral l’Horta, on vam programar les activitats per 
als propers mesos. Noves veus s’han incorporat a 
la Coral en els últims mesos, i el 19 de gener, amb 

entusiasme renovat, començàrem els assaigs per preparar 
noves cançons i recuperar-ne d’altres del repertori per als 
concerts previstos fins a l’estiu.

La primera cita d’aquest any era el dissabte 28 de març a Sant 
Antoni de Benaixeve. Hi vam participar al V Encuentro Música 
Sacra celebrat a la Parròquia Sant Antoni Abat. En aquest 
concert vam compartir actuació amb altres tres corals: la Coral 
San Jorge Mártir de Paiporta, dirigida per Encarna Romero; 
la Coral Ramon Ibars de Mislata, dirigida per Eslava Volontir 
i la Societat Coral San Antonio de Benagéver, organitzadora 
de l’acte, amb la direcció de l’amic Míchel Cervantes. Totes 
elles van fer gaudir el públic assistent, que omplia l’església, 
amb un variadíssim repertori de música sacra de diverses 
èpoques. La nostra coral, sota la direcció del nostre estimat 
Alejo Pérez Lamata, va interpretar en aquesta ocasió Santo 
de F. Schubert, Gabriel’s Oboe d’E. Morricone, l’espiritual My 
Lord what a morning d’E. Scherer, Ave Maria d’E. Ecenarro i 
Signore delle Cime de G. Marzi. I acabat el concert, totes les 
corals vam passar una estona molt agradable, tot compartint 
aperitius i cançons.

La següent actuació estigué motivada per un acte molt 
especial. Dissabte 11 d’abril es casava la filla de la nostra 
companya i amiga Tere Blanco, veterana coralista, i la Coral 
no hi podia faltar. La cerimònia es va celebrar en un marc 
magnífic, el Monestir de la Cartoixa d’Ara Christi d’El Puig. 
Interpretàrem diverses cançons d’amor per acompanyar 
i compartir l’alegria i emoció dels nuvis, familiars i amics. 
Acabada la cerimònia vam ser amablement convidats a 
l’aperitiu que es va servir al claustre del Monestir. Desitgem 
molta felicitat als nuvis.

Un nou concert ens esperava el diumenge 26 d’abril: la 
participació de la nostra coral en la V Trobada Coral de 
Polinyà del Xúquer. Encara que el concert era a les 19 h. vam 
quedar a les 16,30 h. a fi de tindre temps de fer la prova 
de veu i repassar algunes cançons, ja que estrenàvem tres 
noves peces i el temps per preparar-les havia estat escàs. 

A l’hora prevista, l’Església Parroquial de Polinyà, amb una 
gran expectació, es trobava de gom a gom. En aquesta 
ocasió la nostra Coral l’Horta compartia escenari amb quatre 
excel·lents grups corals: el Cor Xiquets Cantors de la Schola 
Cantorum d’Algemesí, dirigit per Vicent Doménech; la Coral 
Giner de la Societat Coral El Micalet de València, dirigida per 
Miquel Juan i García; el Cor d’Alfafar, amb José Enrique 
Nácher González a la direcció i el Cor A Cappella de Polinyà, 
sota la direcció de Lupe Nogueroles García, amfitrions i 
organitzadors del concert. La nostra coral intervingué en quart 
lloc. Com hem comentat adés, vam oferir tres noves cançons, 
preparades durant aquests mesos amb esforç, molta il·lusió 
i la mestria, paciència i bon caràcter del nostre benvolgut 
director Alejo Pérez Lamata: el conegut bolero del brasiler 
Herivelto Martins Caminemos, el fado-copla de Carlos Cano, 
Maria la Portuguesa, i la cançó popular valenciana d’E. López 
Chavarri Rondel. Completàrem l’actuació amb La canción de 
Baloo de Terry Gilkyson i el conegut tema de Joan Manuel 
Serrat, Tu nombre me sabe a yerba. Després de l’actuació de 
les cinc corals, que va ser seguida amb gran interés i forts 
aplaudiments per part del públic assistent al concert, encara 
faltava una sorpresa: la interpretació conjunta de tots els 
participants de l’espiritual Go down, Moses dirigits de manera 
magistral per Lupe Nogueroles García que posà fi al concert. 
I vam acabar aquesta agradable vesprada a Polinyà del Xúquer 
compartint unes estupendes coques, salades i dolces, entre 
bons amics.

CORAL

PRIMAVERA CORAL
per Empar Juan
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D
esprés de la sempre espectacular actuació de la 
Coral, arribava el torn de l’Orquestra de Cambra. 
Amb un repertori encertat per a l’ocasió i sota la 
batuta del nostre entranyable mestre i director En 
Miquel Morellà Asins, va arrencar la segona part 

del concert. 

Una composició del mestre Vicente Asensio, Quatre danses 
i una albada, va ser l’encarregada d’arrencar l’actuació. Una 
peça molt nostra, de la terra, valenciana, enèrgica i plena de 
vitalitat. El caràcter juganer de les melodies i la delicadesa en 
la interpretació feien que el públic, per un instant, retrocedís 
al passat, a la València antiga.

Ja vam tenir ocasió de delectar-nos amb la seua actuació en 
el Palau de la Música fa uns mesos enrere, però teníem ganes 
de tornar-los a escoltar i gaudir amb el so dels seus violoncels. 
Per això, la segona peça que van interpretar era, ni més ni 
menys, que el Concert per a dos violoncels d’Antonio Vivaldi. 
Si en el Palau, la seua interpretació va ser colossal, a l’Auditori, 
sublim es va quedar curt. Jaume Alberola Gómez i Cristina 
Puchades Ibañez, devien haver nascut en aquella fantàstica 
època .

La dolça i càlida melodia de la flauta no venia d’Orfeo com 
ens ressenyaven en la mitologia grega si no de la pròpia 
Eurídice, i ara explicarem el perquè. Dansa dels esperits 

benaventurats, una melodia creada per espantar als dimonis 
i aclamar la presència dels bons esperits, no podia ser millor 
interpretada que de la mà de la nostra nimfa Marta Moncholí 
Marco. Si ja ens va captivar en el Palau, aquesta vegada 
en l’escenari de La Rambleta, no podia ser menys. La seua 
elegància en l’execució i expressivitat en l’obra de Christoph 
Willibald Gluck ens van fer somiar per un moment. 

La penúltima peça va ser tota una reconquesta. Solament 
escoltant els primers acords amb la melodia del clarinet 
baix apareixent del no-res, a més d’un dels que estàvem 
allí presents ens varen entrar ganes de cridar… «terra a la 
vistaaaa!!». L’arranjament del famós tema de Vangelis, La 
conquesta del paradís, del nostre amic i company Javier Garí 
Zanón, un compositor en alça sens dubte i de collita pròpia, 
va ser tot un èxit. Una obra que buscant una segona lectura, 
podríem dir que va conquistar al públic d’una manera èpica. 
Amb moltes ganes d’escoltar una nova composició de Javier 
Garí molt prompte.

I per finalitzar, com no podia ser d’una altra manera, i com ja 
ens tenen acostumats ambdues seccions, en aquesta ocasió 
la peça seria La vida és bella de Nicola Piovani, interpretada 
conjuntament per l’Orquestra de Cambra i la Coral. La fusió 
instrumental i vocal, en una composició tan «bella», mai millor 
dit, va posar el fermall final a un concert que segurament 
recordarem amb molt afecte.

ORQUESTRA
DE CAMBRA

ORQUESTRA DE CAMBRA
per Víctor López

Fotos:
Grup de Fotografia l’Horta
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UNIÓ I HOSPITAL LA FE
TÀNDEM DE COL·LABORACIÓ I SOLIDARITAT
per Mª Carmen González i Jesús Antonio Álvaro

SAX MARCEL·LÍ

P
er segon any consecutiu, 
SaxMarcel·lí, el Grup de 
Saxos de la Unió, va acudir 
a l’Hospital La Fe per a 
commemorar el Dia de la Pau. 

Es tracta d’un acte per als  xiquets i 
xiquetes ingressats, i com el concert 
tingué lloc al hall de les Consultes 
Externes, tothom va poder gaudir de 
les peces que interpretaren: Suite 
Helénica de Pedro Iturralde, À Chloris de 
Reynaldo Hahn, La Revoltosa del mestre 
Chapí, el pas-doble Agüero de José 
Franco, una selecció de West Side Story 
de Leonard Bernstein o Spain de Chick 
Corea, entre altres. Els xiquets van acudir 
amb els seus mestres i exposaren també 
un mural que havien confeccionat.

Aquesta activitat forma part de la 
col·laboració de la Unió amb la Unitat 
Pedagògica de La Fe, que inclou 
desfilades pels corredors de l’Hospital per 
Carnestoltes, Falles i Nadals. 

Tots junts aconseguim oferir un matí 
diferent per als usuaris i el personal del 
centre sanitari, i estem segurs que la 
música els fa més lleugera l’estada. Les 
seues cares d’alegria i les nostres de 
satisfacció així ho confirmen cada any.
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E
l passat mes d’Abril, Sax Marcel·lí actuà, amb motiu 
de la setmana de la música, al col·legi CEE Professor 
Sebastián Burgos, activitat que aquesta escola 
celebra cada any. 

Interpretaren: West Side Story de Leonard 
Bernstein, where the saints, i el pas-doble Agüero, del mestre 
José Franco i Ribate, entre altres. Els xiquets gaudiren i 
ballaren amb la música interpretada al llarg de tot el concert. 
Fou tal la seua implicació i els aplaudiments rebuts, que 
haguérem de repetir diverses obres del repertori, inclosos 
alguns bisos finals com Libertango de Astor Piazzola 
i Spain de Chick Corea.

Una jornada a repetir l’any vinent, doncs tant el públic como 
els intèrprets, ho passàrem meravellosament amb la música.

Una volta finalitzat el concert els alumnes ens obsequiaren  
unes manualitats que havien fet.

Des de Sax Marcel·lí agraïm a Lucía Andreu, professora de 
música del col·legi i saxofonista de la Unió, l’oportunitat 
que ens ha donat per a col·laborar desinteressadament en la 
setmana de la música.

SETMANA DE LA MÚSICA 
AL CEE PROFESSOR SEBASTIÁN BURGOS
per Mª Carmen González i Jesús Antonio Álvaro

Fotos: Sax Marcel·lí
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E
l passat 2 de Juliol es va convocar l’assamblea de 
socis i sòcies per a tractar els diferents temes que 
afecten a la Unió Musical.

L’assistència no va ser molt nombrosa. 

Així i tot, es va llegir i aprovar l’acta de l’assamblea 
anterior per la nostra secretària Ximena Ortega i es varen 
presentar els comptes i informes de gestió de la mà de Paco 
Perales i Vicent Garí.

A continuació, i com que n’hi havia una única candidatura per 
a formar una nova junta directiva, es va donar pas a la votació 
i elecció d’aquesta.

Presentem per tant, a la nova junta directiva:

President: Miguel Hernández Ferrer

Vicepresident: Francisco Javier Perales  Aparicio

Secretària: Ximena Ortega Fuestes

Comptador: Rafael Selma Domínguez

Tresorer: Vicent Garí Pons

Vocals:

Sergio Aparisi Pechuán

Francesc Blai Duart

Conxa Bermell Pastor

Joaquín Estal Herrero

Mª Carmen González Martí

Alba lópez Gómez

Juan Carlos López Luján

José Luis Rodrigo Giménez

Tomás Sánchez Santiró

Gracia Suñer Sancho

Després de l’elecció, es presentaren el pressupostos del nou 
any 2015 i finalitzàrem amb els precs i preguntes.

Després de dues hores ens refrescàrem amb un xicotet 
piscolabis, i donaren per finalitzada l’assamblea.

Atesa la importància que tenen aquests actes, preguem des 
de la Junta Directiva, a tots els socis i sòcies, joves i majors, 
músics, pares i mares... que facen un xicotet esforç pes assistir 
una vegada a l’any.

És un moment per a informar, per a compartir dubtes i estar al 
corrent de tot el que passa a la Unió: actes, escola, seccions. 

És un moment en el qual la Junta recull l’opinió, els desitjos 
i les qüestions dels socis per a tractar de tomar les decisions 
més adequades i conveniens que afavorisquen les relacions 
entre tots. 

RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

UMH
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PROGRAMA DE CONCERTS

UMH / BARRI

DIVENDRES 11 SETEMBRE 2015
07.00 vesprada FESTIVAL DE BANDES JUVENILS

Agrupació Musical Santa Cecília de Sedaví
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí
(dirigides ambdues per Juan Carlos López Luján)

Lloc: amfiteatre de la plaça d’Òscar Romero

DIUMENGE 13 SETEMBRE 2015
07.00 vesprada FESTIVAL DE CORALS

Coral de la Unión Musical de Godelleta
(directora Inmaculada Mirapeix Sanmartín)

Cor de la Unió Musical de l’Eliana
(directora Juana Jorge Campoy)

Coral l’Horta de Sant Marcel·lí
(director Alejo Pérez Lamata)

Lloc: centre cultural Espai Rambleta
(entrada gratuïta amb tiquet)

DIUMENGE 27 SETEMBRE 2015
11.00 matí FESTIVAL D’ORQUESTRES DE CAMBRA

Orquestra de la Sociedad Ateneo Musical del Puerto
(directora Beatriz Fernández Aucejo)

Orquestra de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí
(director Miguel Morellá Asins)

Lloc: centre cultural Espai Rambleta
(Entrada gratuïta amb tiquet)

DIUMENGE 20 SETEMBRE 2015
11.00 matí FESTIVAL DE BANDES SIMFÒNIQUES

Banda de la Societat Musical Santa Cecília de Nàquera
(director Alfonso Bautista Piquer)

Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí
(director Miguel Morellá Asins)

Lloc: centre cultural Espai Rambleta
(entrada gratuïta amb tiquet)
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V
a nàixer a València el 1934. Des de molt xiquet 
va mostrar interès per la música, i es va graduar 
de la mà dels mestres Francisco José León 
Tello, Rafael Balaguer, Antonio Estévez i 
Heinz K. Tesch. Al llarg de la seua existència 

va viure entre Veneçuela, país on es van exiliar els seus pares 
després de la guerra civil, i Espanya. 

ESTUDIS

Pel que fa als estudis hem de dir que el 1950 va rebre de la 
Universitat de València el certificat acadèmic professional, i 
entre 1951 i 1952 estudià en el Conservatori Professional de 
Música i Declamació de València, on va obtenir la certificació 
acadèmica i després el títol professional. Posteriorment va 
aconseguir la titulació de fagot i harmonia (1955-57) en 
l’escola José Ángel Llepes. El 1957 treballà en el Mètode de 
Quatre del mestre Freddy Regna, conegut músic veneçolà. 
Anys després, el 1971, va estudiar etnomusicologia amb 
Luis Felipe Ramón i Rivera, i el 1972 estudià en l’Institut 
Nacional de Cultura i Belles Arts, Formació Orquestral, Coral i 
de Càmera. 

ACTUACIONS

Com a guitarrista va actuar en diversos escenaris. Amb el 
seu mestre Rafael Balaguer, el 1956, en el Col·legi Major 
Universitari Alejandro Salazar de València, i amb l’Agrupació 
de Càmera de Ràdio Nacional d’Espanya, formada per sis 
premis del Conservatori de Música i Declamació de València. 
Posteriorment, en el Conservatori de Lisboa, o la Académia 
Chigiana Siena, a Itàlia, on va guanyar el primer premi en el 
certamen «Matilde Cuervas» per a violistes. 

VIDA PROFESSIONAL 

Respecte a la seua vida 
professional hem de 
destacar que va treballar des 
de 1967 fins a 1973 en el 
Cicle Diversificat Gregorio 
MacGregor de Caracas, i des 
de 1972 va ser professor en 
la Càtedra de Guitarra del 
Conservatori de Música de 
l’estat Aragua, a Veneçuela. 

El 1975 va ingressar 
com a professor en 
l’Institut Universitari Pedagògic de Maracay, on inicia una 
extraordinària labor docent. Va publicar el fullet Teoria i 
Solfeig I, com a coordinador de l’Àrea de Música. Va ser cap de 
la secció de cordes del Conservatori de Maracay. 

Finalment va ocupar el 1991 la direcció de l’Escola de Música 
Sebastián Echevarría Lozano de la ciutat de València, en l’estat 
Carabobo. 

AUTOR

Com a autor hem de destacar l’obra Anotacions de Música, 
publicada a Caracas en 1969. És autor i intèrpret de la música 
de la pel·lícula veneçolana Maracaibo Petroleum Company 
(1974) del cineasta Daniel Oropeza. En 2003 va publicar el 
llibre Proceso sensorial en bellas artes.

HOMENATGES 

El 2002 va rebre l’Ordre Bolivariana Ciutat de Maracay en 
la seua Primera Classe, atorgada per l’Alcaldia de la Ciudad 
Jardinn. El 2004, la governació d’Aragua el va distingir amb 

JOSÉ MARÍA VERDÚ ARLANDIS (1934-2913)
per Josep Lluís Rodrigo 

Aquest article es va gestar quan M. Ángeles Verdú, actualment flautista en la Banda sénior, i el seu marit, estaven en la nostra coral, 
i el pare de Mari Angeles encara vivia en el seu país d’acolliment, Veneçuela, on va arribar molt xicotet, ja que els seus pares van 
haver d’emigrar; la defunció es va produir fa dos anys i per això ens va semblar interessant que aquesta memòria col·lectiva, que és 
la nostra revista, registrara l’aportació a la música d’un valencià que va destacar, i molt, fora del seu país natal i que la seua filla, el 
seu gendre i les seues nétes formen part de la Unió. La crònica de la seua vida en aquest article és molt sintètica però significativa i 
curiosa. Destaquem la seua extensa labor pedagògica, la seua guardonada carrera com a guitarrista, la seua faceta creadora per al 
cinema i ser director de l’escola de música en la ciutat de València a Veneçuela. 

Oferim una breu ressenya de la seua vida i les activitats musicals elaborada per Mª Ángeles Verdú a partir d’un text d’Alberto 
Hernández.
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ELS NOSTRES 
MÚSICS

l’Ordre al Mèrit al treball cultural. El Pedagògic de Maracay li 
va oferir un homenatge amb l’assignació de l’Aula Epónimo 
“José Verdú”.

En el moment de la seua desaparició, Alberto Hernández 
publicà «Crónicas del olvido» en la revista Letralia. Tierra de 
letras, d’on reproduïm unes paraules: «Universidades, colegios 
universitarios, centros culturales, ateneos, casas de la cultura 
reconocen el trabajo artístico de este ciudadano del mundo 
que se instaló en la ciudad de Maracay para entregarnos su 

inteligencia, maestría y elegancia como ejecutante de guitarra 
y como ser humano […] Se trata de un hombre que hizo de la 
música un periplo interminable. Un maestro que ha sabido de 
aulas académicas y escenarios. Un músico de cuerdas en sus 
dedos y de voz para enseñar con sabia paciencia la hondura 
de la estética, también la pasión por la vida, la diaria vida en el 
corazón de una guitarra».
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DIES QUE DURARAN ANYS
per Cèsar Navarro i Soler

G
uardem les banderes i anem. Mantra repetit 
apressadament, insistentment, agònicament. 
Psalm recitat per apaivagar la por, per dissipar 
fantasmes. I arranca l’atribolada cursa per 
amagar els símbols. Cultura. Història. Identitat. 

Cal amagar-ho tot per tal de passar desapercebuts en els 
carrers cèntrics atapeïts de gent. Fills bords que cal amagar. 
Fills bords als quals escarnir, si s’escau, per gosar mostrar-
se públicament, per atrevir-se a reivindicar-se. I tres pilars 
que es desmunten. I faixes que s’afluixen. I els membres de 
la Muixeranga de Carcaixent, vinguts per homenatjar el Rei 
Conqueridor, enceten ja en la foscor del capvespre, juntament 
amb molts dels assistents a la manifestació, la dolorosa 
processó cap a l’Estació del Nord. Manifestació i homenatge 
que es dessagnen gota a gota, assistent a assistent. Degoteig 
trist, capcot, resignat. Fugida silenciosa i dissimulada. Grups 
reduïts que intenten camuflar-se entre la gentada. Grups 
reduïts moltes voltes marcats com objectius. Com més reduïts 
més agredits: Correguda que obri la multitud. Puny covard 
i anònim llançat entre la gent. Puny covard i anònim que 
desapareix entre la gent. I el dolor i la humiliació esdevenen 
físics. I la gentada mormola. I la gentada justifica. I el dolor, i 
la humiliació i la soledat.

El compromís pel País, el compromís amb el País, però, va 
guanyant terreny. Dia rere dia, any rere any, i n’han sigut 
molts. Inesgotable treball anònim. I un dia el miracle es 
produeix i arriba a les nostres institucions. I la joia ompli els 
carrers, que ja són rius plens de gent. I ja no caldrà amagar-
se, ja no caldrà camuflar-se, amor meu, sense vergonya serem, 
ni embussos ni somnis embastardits. Encara, però: tants anys 
per recuperar; tants carrers per ocupar; tanta història per 
redreçar. Serem el que som i lluirem els nostres símbols, que 
per fi seran visibles. Sense vergonya ens alcem i enlairem 
les muixerangues que ens aglutinen i representen. De nord 
a sud del País Valencià es recupera la tradició i sorgeixen 
noves colles muixerangueres. De sud a nord vertebrem el País 
i ens agermanem com a valencians, com a muixeranguers, i 
totes treballem, i totes continuem treballant per recuperar el 
nostre País. I el fet muixeranguer és el País. Una gran pinya 
col·laborant tota plegada, colles agermanades cooperant per 
un objectiu comú. Espina dorsal d’una identitat conscient. 
Columna vertebral d’una mateixa consciència que des de la 
diversitat convergeix en el compromís pel seu País.

I València es converteix a la fi en el cap i casal. I València 
assumeix decididament la capitalitat del seu País. I les 
muixerangues obren pas a la manifestació del 25 d’abril 
de 2015. Una amalgama de colors precedeix als cartells 
rememoratius de la nostra identitat, als cartells reivindicatius 
d’una història que han volgut amagar-nos. Roig, groc, blau, 
blanc. L’assistència a la crida feta per la Muixeranga de 
València, que va rebre l’encàrrec d’Acció Cultural del País 
Valencià -organitzador d’aquesta diada- de preparar-hi la 
presència muixeranguera, ha estat massiva. Lila, verd, taronja, 
morat. Algunes colles vénen de manera oficial -Alacant, Carlet, 
La Safor, València-, d’altres prefereixen no fer-ho. Tot i així la 
presència de muixerangueres i muixeranguers que s’hi sumen 
a títol particular és multitudinària. Mai s’hi havien aplegat 
tantes colles; mai s’hi havien aplegat tantes muixerangueres 
i muixeranguers; mai s’hi havien enlairat tantes figures 
conjuntes. I València esdevé també capital muixeranguera 
del País (amb el permís d’Algemesí). I el vint-i-cinc d’abril 
esdevé també diada muixeranguera del País Valencià. L’esforç 
coordinador de la Muixeranga de València ha pagat la pena 
i la iniciativa ha reeixit: per fi totes les colles hi són presents. 
Tot el País hi és present. I aquesta fita, embrió de projectes 
futurs, és històrica. La presència muixeranguera sobrepassa 
l’àmbit de la ciutat, abasta el País, i totes cooperen per bastir 
grans figures que altrament, des de la individualitat de cada 
colla serien inassolibles. Entre totes ho hem fet possible.

I el treball continua. I la I Diada Muixeranguera d’Alacant 
és una altra fita històrica. 21 de juny de 2015, festes de 
Sant Joan a Alacant. La més gran cita muixeranguera mai 
imaginable s’ha convertit en realitat: pràcticament totes les 
colles del País hi participen. Ingent esforç d’una colla novell, 
la Muixeranga d’Alacant, que a més de reunir a més de 400 
muixeranguers i omplir els carrers de la ciutat de camises i 
faixes multicolors ens ensenya a la resta de colles què es pot 
arribar a aconseguir amb convicció i esforç, amb el treball 
conjunt de tots els membres de la colla. I tots els colors de 
l’univers muixeranguer recorren en cercavila els carrers de la 
capital del sud del País Valencià. I tots els colors de l’univers 
muixeranguer ocupen completament l’Avinguda d’Alfons el 
Savi. I les faixes -negres, roges, blanques, verdes- teixeixen 
la gran xarxa col·laborativa que volem que siga el moviment 
muixeranguer. I de nou s’obra el miracle: Alacant és tot el 
País Valencià, el País Valencià és Alacant. I entre tots ho fem 
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possible: Tres rondes en les quals 
enlairem figures altrament impossibles: 
torretes, pilars aixecats, sénies, 
reutaules, sisena. Tres rondes en les 
quals les colles se’n fonen en una. Tres 
rondes de germanor i cooperació. I els 
pilars de comiat, d’a reveure. Fins ben 
prompte, perquè açò no ha acabat. Açò 
no ha fet més que començar.

Nous camins de dignitat se’ns mostren 
des d’Alacant. La seua gosadia ens 
sorprèn. Anys de treball callat, obstinat, 
donen fruits i València exerceix de 
capital. Amb base ferma i pinya 
compacta ajudem a bastir el País 
Valencià. El moviment muixeranguer 
el vertebra: de Castelló, d’Alacant, de 
València estant tesem les faixes que ens 
agermanen, que ens fonen. I les faixes 
lliguen ben fort la mata de jonc, o 
almenys una part d’ella -paciència, tot 
arriba-. I canviem el futur que havien 
dissenyat per i per a nosaltres. I fem 
història. La nostra. I escrivim el futur. El 
nostre. Perquè ja no hi ha por. Perquè 
ja no ens amaguem ni ens avergonyim 
ni desmuntem pilars. Perquè en fem 
de més alts. Perquè açò no ha fet més 
que començar. Perquè són uns dies que 
duraran anys.

Foto:  Muixeranga de València
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C
arles Salvador i Gimeno va nàixer a València el 20 
de gener de 1893 i va morir en la mateixa ciutat el 
1955. Al llarg de la seua vida va dur a terme una 
intensíssima tasca literària i gramatical que l’han 
convertit en un dels elements més representatius 

del món literari valencià des dels anys trenta fins a la 
seua mort, i en una figura cabdal en de normativització i 
normalització del 
valencià, atesa la 
seua participació 
en nombroses 
iniciatives en favor de 
l’ensenyament de la 
nostra llengua així com 
en el procés d’adopció 
pels valencians de les 
Normes de Castelló i, 
sobretot, en la seua 
posterior divulgació.

Són múltiples les 
facetes que podem 
destacar de la 
producció intel·lectual 
de Carles Salvador; 
com ara una important 
obra assagística i 
periodística, amb 
la publicació de 
nombrosos articles en diaris i setmanaris valencians, la major 
part sobre temes d’ensenyament, de llengua o de reflexions 
nacionalistes. Altrament és autor d’una significativa obra 
narrativa i teatral, amb la publicació de diverses narracions 
breus i un grapat d’obres teatrals, la major part d’elles 
aparegudes abans dels anys trenta. Però on sobresortirà 
fonamentalment serà en la important obra poètica que hi 
publicà i en la magnífica tasca gramatical que dugué a terme 
al llarg de la seua vida.

Des dels 18 anys, Carles Salvador exercí de mestre d’escola; 
primer a Almassora, després a Aielo de Malferit i a la Pobla de 
Benifassà, des del 1916 a Benassal, i des del 1934 a València, 
al barri de Benimaclet. No ens ha d’estranyar que des de 
ben prompte es convertira en un defensor de la introducció 
de l’ensenyament en valencià a les escoles. De fet, fou un 

dels impulsors de l’Associació Protectora de l’Ensenyança 
Valenciana.

Com a escriptor, Carles Salvador va iniciar la publicació de 
poemes i narracions curtes el 1916 en la revista El Cuento del 
Dumenche. Posteriorment va publicar la seua obra literària en 
revistes com Nostra Novel·la, Taula de Lletres Valencianes o La 
República de les Lletres. 

És autor d’una important 
obra poètica amb obres 
com Plàstic (1923), Vermell 
en to major (1929), Rosa 
dels vents (1930) i sobretot 
El bes als llavis (1934). Tant 
és així que és considerat 
com un dels autors més 
rellevants de l’anomenada 
Generació valenciana de 
1930, junt a autors com 
Francesc Almela i Vives, 
Bernat Artola o Enric 
Duran. Seguidor de Joan 
Salvat-Papasseit, fou 
l’introductor de l’estètica 
avantguardista en la 
literatura valenciana.

A més a més, però, també 
és autor d’una significativa 

obra teatral, narrativa i assagística, producte del seu interés 
per consolidar una literatura en valencià dins dels circuits 
de la normalitat. Destaquem les obres teatrals La senda del 
amor (1919), Feminisme (1919) i L’amor camí del cel (1928); les 
narracions Barbaflorida, professor (1930) o l’Auca de les oques 
(1934), i els assaigs Elogi de la prosa (1928), Elogi del xiprer 
(1929) i Elogi de la vagància (1937).

De fet, gran part de la seua activitat cultural i literària s’ha 
d’entendre en funció de les necessitats de difusió de la llengua 
entre els diversos sectors del poble valencià, des de la seua obra 
periodística, la seua tasca com a mestre i pedagog o l’etapa com 
a poeta avantguardista que no fou sinó l’intent de modernitzar 
la poesia valenciana. En aquest sentit hem de recordar que el 
1930 afirmava que publicava els seus poemes «per exemplaritat 
propagandística, d’acció. Sóc un polític de l’idioma», afirmava.

CARLES SALVADOR, MESTRE, ESCRIPTOR I GRAMÀTIC 
per Josep Daniel Climent
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Carles Salvador, gramàtic i activista cultural

Carles Salvador fou un dels impulsors de l’aprovació de 
les Normes de Castelló el 1932, i un dels seus redactors, 
juntament amb Lluís Revest. Una vegada aprovades les 
Normes calia divulgar-les i el mestre de Benassal fou el 
principal difusor de la nova normativa a través de diverses 
obres com el Vocabulari Ortogràfic Valencià (1933) i els cursos 
d’ortografia i morfologia apareguts al setmanari El Camí, que 
posteriorment van ser publicats en format de llibre.

A més a més, durant la II República, Carles Salvador 
mantingué una presència activa en les institucions claus del 
valencianisme cultural com ara l’Institut d’Estudis Valencians, 
l’Institut d’Idiomes de la Universitat de València i en el Centro 
de Cultura Valenciana.

Posteriorment, durant la postguerra, i malgrat les condicions 
adverses imposades pel règim franquista, els valencianistes 
van aprofitar l’única infraestructura cultural existent, Lo Rat 
Penat, per reiniciar el seu treball de recuperació lingüística. 
En aquest context, Carles Salvador impulsà des del 1949 
els cursos de llengua en aquesta entitat i el 1951 publicà 
la Gramàtica valenciana, la seua obra gramatical més 
significativa, amb la qual milers de valencians de diverses 

generacions s’alfabetitzaren en la seua llengua en aquests 
anys tan difícils.

En aquest sentit, podem afirmar sense por a equivocar-
nos que l’obra i la figura de Carles Salvador, i el seu treball 
en favor de la llengua i literatura dels valencians, han estat 
claus en la recuperació i consolidació d’un model de llengua 
apte per a tots els àmbits d’ús i, per tant, en el procés de 
construcció d’una societat valenciana que es projecta cap 
al futur arrelada als nostres orígens i identitat, a la llengua, 
costums i tradicions dels nostres avantpassats, elements 
essencials de la nostra personalitat.

CULTURA

CARLES SALVADOR, MESTRE, ESCRIPTOR I GRAMÀTIC 
per Josep Daniel Climent
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REFLEXIÓ D’UN SOMNI
INTERPRETACIÓ DE LA FOTOGRAFÍA “L’ÀNGEL” 
DE SALVA BENLLOCH
per María Montes

P
assen senyors! Passen! Passem tots i contemplem 
en silenci com s’entrena un aspirant a ocell. 
Impossible consecució d’un somni humà 
possiblement tan antic com ho és la nostra espècie: 
poder volar com els ocells. 

Observem la imatge captada per la càmera: en un espai de 
treball un tant aclaparant per l’aglomeració d’objectes, vegem 
un home que, ajudat per la corda que el subjecta, força el 
seu cos a adoptar la postura adient al vol. El vegem ocupant 
una part important de l’espai, en alt, amb molt d’aire per baix 
d’ell, el terra lluny dels seus peus. Peus que, com quan mirem 
les ales del ocells quan volen, es desenfoquen als límits de 
la nostra percepció i la de la càmera, forçant així també a la 
nostra mirada a fer-se la il·lusió que veu a un home volar. 
Fotògraf, càmera i espectadors, fascinats per una imatge 
fascinant, propera al mite. 

Però, fixem ara la nostra atenció en el gran espill que reflecteix 
la imatge d’aquest home: aci és molt petit, amb les cordes 
que el mantenen penjat extremadament visibles, desenfocat 
en aquest nou reflex, com una marioneta quasi insignificant. 
El reflex ens mostra la seua postura de front, amb el rostre 
mirant cap a baix, humanitzat, probablement siguent 
conscient de la seua fràgil condició. 

Però, no obstant, el protagonista de la fotografia és el somni, 
és el que ens diu la mirada del fotògraf, que ha captat, creat, 
aquesta imatge. Partint d’aquest treball quotidià d’un acròbata 
assajant, el fotògraf, Salva Benlloch, ha somniat, per a 
nosaltres, els espectadors, una imponent i fascinadora imatge 
d’un home en ple vol. Perquè, el primer que capta el nostre 
interés al contemplar la fotografia és el protagonisme d’eixa 
impressionant figura en l’aire. L’altra, la de l’espill, és un simple 
apunt de prosaica realitat que hi està en la imatge perquè 
ha d’estar, però, per a nosaltres, el humans somniadors de 
mites, conta menys que eixa altra que, elevant-se a les altures, 
s’allunya de les seues limitacions, a la recerca d’un somni que, 
encara que impossible, ens fa somniar, a ell, l’home en l’aire i 
a nosaltres que el contemplem. I, eixa, com no, és una de les 
raons de l’art, del símbol, del mite. 
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J
esús Garcia, músic de la Unió, ha publicat el llibre 
Brelatos, un recull de 34 narracions breus amb les 
qual pretén transportar el lector a un univers distint, 
un univers on la por, la mort, l’amor i l’humor ens 
sorprendran en cada lectura. Amb un pròleg de 

Javier G. Valverde i la portada de Sergio Garcia, Jesús García 
ens submergeix en un univers on la realitat es barreja amb la 
fantasia donant vida a uns personatges que reflexionen i ens 
fan reflexionar.

El llibre el podeu trobar en paper i en format digital en el 
portal Amazon. I si us ve de gust ja podeu llegir-lo a la 
Biblioteca Pública Municipal Clara Santiró, a l’Espai Rambleta, 
on el proper mes d’octubre es farà una presentació oficial del 
llibre. Esteu atents a la data exacta quan es publicite l’acte.

Un dels relats que podem trobar en el llibre és «Furia 
desatada»:

«El viento alcanza su máxima velocidad, girando sobre sí crea 
una espiral en forma de garganta hambrienta que va tragando 
casas, granjas y hasta una ciudad entera.

La fuerza de la naturaleza se desata provocando el pánico.

— ¡A cenar!

— ¡Ya voy, mami!

Juanito desconecta su trabajo de ciencias, y se dispone a 
lavarse las manos para cenar.

La naturaleza se queda en calma».

“BRELATOS”
DE JESÚS GARCÍA LORENZO
per Josep Daniel Climent i Paco Blai

CULTURA



PICCOLO DIVERTIMENTO 40

DE NOMS I INEXACTITUTS AL VOLTANT D’UNA OBRA DE CHOPIN

Si parlàrem de l’obra Op. 64, nº 1 de Frederic Chopin (Zelazowa Wola, Gran Ducat de Varsòvia, 1810 
– París, 1849) estic quasi segur que pocs sabrien quina peça seria la protagonista d’aquesta anècdota. 
Podríem dir que anem a parlar d’una peça per a piano en Re bemol major del compositor polonés Chopin. I 
com que sembla que encara no haveu aterrat, us he de dir que estic referint-me al conegut Vals del minut, 
que paradoxalment tarda a interpretar-se, amb les indicacions del autor, un minut i quaranta segons. 
Realment, estudiosos com Herbert Weinstock argumenten que el seu nom «Minute Waltz» hauria d’haver-
se traduït com a «Petit Vals», «Vals xicotet o curt». 

Però , sabíeu que encara ha estat conegut baix una altre malnom? Doncs, aquesta bonica peça també ha 
estat moltes vegades presentada com el Vals de gosset («Petit Chien»). I si ben bé no s’ha pogut confirmar 
la veracitat d’aquesta història, paga la pena contar-la per la curiositat que desperta. Chopin va mantenir 
una relació amb l’afamada escriptora George Sand (a la que realment li deien Aurora Dupin) i aquesta 
dona tenia un gosset que en presència del compositor es va tornar boig volent agafar-se la seua pròpia cua. El cabdell començà a girar 
veloçment jugant i intentant mossegar-se la cua i Aurora li va dir a Chopin que si ella fora música escriuria una composició la qual 
descriguera aquest comportament. El mestre es va seure al piano i intentà imitar i plasmar el ball del gos en aquesta animós vals.forma 
de relaxar-se d’altres ocupacions més serioses». Possiblement per això no va ser tan prolífic com altres compositors contemporanis.

Solucions al Piccolo Divertimento 39. Qui l’encerte l’endevina! De quines figures musicals parlem?: Redona; semifusa; silenci de redona; calderó; corxera; 
silenci de blanca. 

JEROGLÍFIC: En quina secció interpretes aquesta polifonia?

per Joan i Àngels

COMPUTANT el TEMPS a la UMH! 

Per fer aquest trencaclosques cal tenir memòria d’elefant o ser hàbil amb les operacions. 

1. Any en el qual la banda de la UMH fou 1º premi, 1ª Secció del 
Certamen de la Diputació

2. Any de constitució de la Unió Musical l’Horta                                        

3. Any en el qual la banda  de la UMH fou 1º premi, 2ª Secció del 
Certamen de la Comunitat

4. Any en el qual la banda la UMH fou 1º premi, 3ª Secció del 
Certamen de la Diputació

5. Any de incorporació del director Miquel Morellà a la banda de la 
Unió Musical l’Horta

6. Any de la fundació de la Coordinadora de Societats Musicals de la 
Ciutat de València

 0  1 4

1  8  18

2   7 9

 0 0  2

1   0 19

 9 8  21

9 27 26 11


