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DE NADAL A FALLES: MUSICA I CONCERTS
per Josep Francesc Blai Duart

A
ra fa quatre anys la Banda de la Unió Musical actuava per primera vegada a l’auditori del 
Centre Cultural Rambleta. El somni es feia realitat. Moltes persones que dia a dia gaudeixen 
de la programació cultural a les instal·lacions de l’actual Espai Rambleta desconeixen el 
treball que això va costar. Però poden fer-se’n una idea si visiten, durant aquest mes de 
març, l’exposició fotogràfica i audiovisual que es mostra a la Cambra (Espai Rambleta) 

sota el lema “SANT MARCEL·LÍ: LLUITA PER LA CULTURA” i que ha estat organitzada per l’Associació de 
Veïnes i Veïns, la Unió Musical l’Horta, la Muixeranga de València i l’Espai Rambleta. Us promet una crònica 
detallada per a la propera revista. Però deixeu-me acabar aquest paràgraf amb un lema que ja s’imposa i 
encara s’hauria d’imposar més: sí que es pot!!

Ja hauran passat Falles, Pasqua i quasi quasi Sant Vicent quan aquesta revista arribe a les teues mans. 
Potser hauràs notat un ambient faller canviat, nou, més fresc, menys encarcarat. Volen fer de les Falles 
patrimoni de la humanitat. Excel·lent idea! Però, potser perquè no estic molt clavat i no he estat prou atent, 
no m’ha paregut escoltar res sobre el paper de les bandes de música en la festa fallera i la seua contribució 
a fer-la gran, amena, alegre i solemne quan cal. La Festa de la Mare de Déu d’Algemesí ha estat declarada 
per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat, i amb ella totes les danses que hi participen en la 
festa. Podria ser així en el cas de les Falles? Caldrà treballar en este sentit. Digueu-me simple, digueu-me 
agosarat, però jo ho deixe caure i ahí està.

En aquest número de Notícies Musicals trobareu les cròniques dels Concerts de Nadal de les distintes 
seccions musicals: Coral i Orquestra, Banda Simfònica i Conjunts Instrumentals Infantil i Sènior. Així com 
les fotos de l’arreplegà de músics i músiques, sempre tan emotiva i familiar. També el concert de la Banda 
Juvenil i la innovadora activitat de la Banda fent la banda sonora d’un StarWars semiteatral. I no ens 
oblidem del vessant solidari: una vegada més una partició de la Unió alegra la vida dels malalts a l’hospital 
La Fe.

Recollim també les activitats de l’APN (A Poqueta Nit). Cinc sessions de molta qualitat totes elles: música, cant, 
fruites i màgia, clarinets, poesia, guitarra, veu i més veus, i poemes i llibre... Vicent Espí, Triunvirat, Santi 
García, Lucho Roa, Vicent Camps, David Romero, Santiago Ruiz, María Montes, Manuel Turégano, 
Paco Blai... Com a botó de mostra al racó literari publiquem un poema de María Montes que, encara que no 
pertany al llibre Caligrafia de Lunas, sí que fou declamat en l’acte de presentació del poemari.

Recuperem les entrevistes. En trobareu dos. Una al nou director de la Banda Vicent Pelechano i altra a 
Javier Quintana, saxo de la Banda. Sempre és interessant poder compartir el pensar dels nostres músics 
a través de les seues propis paraules, poder guaitar al seu interior i mostrar el que ens ofereixen. Potser no 
en som prou conscients del tresor que a la Unió custodiem, per dir-ho així.

Abans he parlat de Patrimoni de la Humanitat. La Muixeranga, com una de les danses de la Festa de la Mare 
de Déu d’Algemesí, ho és. També ho és la Llonja. I ahí estaven, patrimoni dins de patrimoni, comentava la 
regidora Gloria Tello glosant una foto on es veia la Nova Muixeranga enlairant una figura dins la Llonja. 
¿Sabeu que ací a casa (digueu-li València, digueu-li Sant Marcel·lí) també en tenim una, de muixeranga? 
I ben vinculada a la Unió compartint moltes persones associades a ambdues i col·laborant en molts actes 
festius i reivindicatius. En aquestes pàgines trobareu una crònica de les seues últimes activitats, parle de la 
Muixeranga de València, amb seu social a l’Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí.

I per acabar, la pàgina dels menuts i menudes. I els majors també... L’espai reservat a l’entreteniment: 
Piccolo Divertimento.

Si heu arribat a llegir fins ací, vol dir que heu resistit als bunyols, el xocolate, les mones, la llonganissa 
seca, l’ou bullit, l’encisam i al líquid espirituós per a remullar-ho tot. Per tant ja res ens fa por, encarem la 
primavera, arraconem la corrupció, gaudim de la música i sempre sempre fem costat a la Unió.
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COMENÇA UN NOU CURS D’APN
per Josep Lluís Rodrigo

E
En el capítol anterior acomiadàvem les sessions d’APN, i 
ara deixem constància de les activitats programades al 
llarg del darrer trimestre de 1915 i el primer del 2016.

Triumvirat, el 23 d’octubre, Art amb Fruites, el 6 de 
novembre, Machadianament, el 20 de novembre, que 

va comptar amb l’actuació sempre brillant i plena de qualitat 
de Lucho Roa, cantautor xilè, i el recitador Vicent Camps, ben 
coneguts del públic assidu al nostre local. El duo de clarinets 
baixos ClarBass Duo, el 19 de febrer, i la presentació del llibre de 
poemes de la nostra benvolguda i col·laboradora María Montes, 
el 25 de febrer. La referència a l’actuació de Triumvirat ens la relata 
un membre del grup, per al duo de clarinets comptem amb un 
jove i nou col·laborador, Diego Quintana Bea. Les ressenyes de 
Machadianamente i la presentació del llibre tenen el seu apartat en 
un altre lloc de la revista. 

23 OCTUBRE 2015. TRIUMVIRAT

Vicente «Socarrat» Espí i Triumvirat van presentar un concert 
basat en les cançons que va conèixer al llarg de la seua vida i que, 
d’alguna forma, han passat a formar part de la seua motxilla de 
vivències. Aqueix recorregut per la seua banda sonora vital va 
començar amb l’etapa parisenca, que inclou cançons de Jacques 
Brel com Mon enfance i Voir un ami pleurer. Va passar per 
Atahualpa Yupanki, El arriero, que guiava «las vaquitas ajenas», 
acompanyat de les seues penes; va recordar Joan Manuel Serrat, 

La meua infantesa i La tieta; finalment també va haver-hi alguna 
bossa nova d’Antonio Carlos Jobim. Totes aquestes cançons anaven 
precedides d’una breu descripció de les emocions que li van produir 
en el seu moment. El clima del concert va aconseguir establir aqueixa 
atmosfera d’intimisme que rares vegades es produeix, fent que públic 
i músics gaudiren d’un moment, crec, inoblidable.

Reproduïm ací les paraules del coordinador d’APN, Carlos 
Moukarzel: «Una vesprada-nit màgica, «embriagadora», que va 
començar en rebre’ls en el local de la Unió Musical a partir de les 
18:30, on començàrem a gaudir conversant, escoltant-los assajar, 
bevent unes canyes... Després, l’espectacle meravellós que ens van 
oferir, amb una calidesa humana que enriquia encara més la seua 
qualitat musical i, després, allí mateix, un sopar d’entrepà, ben 
regat, molt amigable, càlid , i també cantat. Passada la mitjanit, a 
casa, feliços amb el que havíem viscut i compartit.

6 NOVEMBRE 2015. ART AMB FRUITES

El nostre amic Santi Garcia, amb el seu habitual mestratge, va 
congregar a fidels i infidels a la seua orfebreria fruitera. La seua 
experiència és fruit del seua llarga trajectòria professional en 
l’hostaleria i de la seua vena artística. Santi sempre ens sorprèn, 
ara amb les fruites, com en aquest cas, ara amb els quadres que 
ens exposa de tant en tant. Algunes societats musicals tenen 
penjats, en les seues seus, quadres de Santi, lliurats amb motiu 
d’algun festival. Una meritòria labor d’una persona afable, humil 

i encara diria més, 
d’un home tranquil 
que transmet bondat. 
I parlant de pel·lícules, 
els que el coneixeu, no 
us recorda a un dels 
dos protagonistes del 
film Dos hombres y 
un destino? O millor 
encara, atenint-nos a la 
seua vàlua…, als de la 
pel·lícula El golpe?

A POQUETA NIT

Foto esquerra: 
Tomás Sánchez
Foto dreta: 
Paco Perales

>>



4

NOTICIES    MUSICALS.55NOTICIES    MUSICALS.55

20 NOVEMBRE 2015. LUCHO ROA I VICENT CAMPS EN 
CONCERT. Machadianament, Marc Granell.

Lucho Roa i Vicent Camps van presentar el 20 de novembre 
de 2015 al local de la Unió una nova col·laboració amb la qual 
pretenien dur a terme «Un viatge per la poesia del poeta valencià 
Marc Granell, de la mà dels versos d’Antonio Machado», i on 
van oferir als assistents tot un desplegament d’emotivitat i 
expressivitat, i una mostra de la poesia compromesa d’aquests 
autors..

La seua proposta consistia en «viatjar» per la poesia de Machado 
i Granell, unes vegades cantada per Lucho Roa acompanyant-se 
amb la guitarra, i, altres, per les paraules màgicament recitades 
per Vicent Camps, que es convertien en tot un plaer per al públic 
assistent. 

Reproduïm un fragment del text de Marc Granell en la introducció 
a la gravació del recital del DVD editat: «Treballs i dedicacions 
com els que realitzen rapsodes, músics i cantors, fan que la poesia 
recupere el seu sentit i la seua finalitat, duent-la de nou, a través 
de la meravella de la dicció i la música, a tots, doncs de tots és i cal 
que ho siga».

Què es pot dir de nou de la poesia d’Antonio Machado? Tan sols 
que s’agraeix la selecció presentada, que incloïa poemes més 
divulgats i musicats, però també d’altres extraordinaris, menys 
coneguts pel gran públic. Del nostre poeta Marc Granell, nascut a 
la ciutat de València l’any 1953, van seleccionat poemes d’alguns 
dels seus llibres que tracten diversos temes que revelen, com els 
de Machado, els seus més profunds sentiments envers la complexa 
problemàtica dels éssers humans. 

Una vegada més, aquests dos artistes, ja amics, han tingut la 
generositat d’actuar per a nosaltres, fet que des d’ací els agraïm de 
tot cor. Maria Montes

9 FEBRER 2016 CLARBASS DUO

La nit del 19 de febrer va tindre lloc el concert que va oferir el 
duo de clarinets baixos formats per David Romero i Santiago 
Ruiz, dos brillants músics que van coincidir per primera vegada al 
Conservatori Superior de València, on van començar a créixer com a 
músics fins un molt alt nivell com vam poder comprovar l’altre dia. 

Van interpretar un concert molt variat, amb molts diferents 
estils de música com són el contemporani, barroc, tango, 
electroacústica... I com era d’esperar van tindre un èxit rotund. 
Però ja no sols va ser per la part musical, en la que van estar 
espectaculars, sinó també en la seua actitud en l’escenari, tractant 
al públic de manera molt propera i familiar, fent que un simple 
concert fos un moment de passar-ho bé, riure, connectar amb els 
músics... 

Estic segur que arribaran tan lluny com s’ho proposen aquests dos 
grans músics i persones, que fan del seu treball una manera molt 
amena d’aprendre, divertir-se i conèixer noves experiències. Diego 
Quintana Bea

>>
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E 
passat 25 de febrer María Montes presentava el 
seu primer poemari, Caligrafia de Lunas, en una 
sessió d’A poqueta nit ben especial, perquè no 
solament vam parlar del llibre, també l’autora, 
acompanyada de Paco Blai, recitaren un bon grapar 

de versos.

L’acte s’inicià, després d’una breu presentació de Paco Blai, 
amb la intervenció de Manuel Turégano, responsable de 
l’editorial Contrabando, que parlà sobre la problemàtica 
existent en el món de l’edició dels llibres, de la seua 
experiència com a editor i de les motivacions que el portaren a 
encetar un nou projecte editorial per possibilitar l’aparició de 
nous autors i la publicació d’obres amb la qualitat necessària. 
Va destacar el cas de Maria Montes i del llibre Caligrafia de 
Lunas, on apareixia reflectida completament la personalitat 
de l’autora, talment com una prolongació d’ella mateixa, amb 
la seua energia, vitalitat, força i creativitat, així com les seues 
inquietuds i els seus somnis. Finalment també va agrair el 
treball de disseny del llibre i de la portada de Francisca Lita. 

Seguidament, Paco Blai va pronunciar unes sentides paraules 
sobre Maria Montes que reproduïm a continuació.

Per la seua part, Maria Montes va parlar de la seua trajectòria 
en el món de la creativitat i de les primeres passes en l’univers 
poètic, gairebé des de la infantesa, però reclosa en un àmbit 
estrictament personal. Va ser fa pocs anys que va decidir 

donar a conèixer alguna de les seues composicions poètiques 
en catàlegs, revistes o exposicions, i finalment es va decidir a 
recollir la seua producció en un poemari.

L’obra, no em direu que no, té un títol ben suggeridor i poètic 
però només obrir el llibre ens trobem que està compost per 
tres poemaris: «Música del viento», de clares inspiracions 
musicals, en el qual l’autora deixa ben palesa la importància 
de les composicions harmòniques en la seua vida i de com 
s’hi barregen en la seua quotidianitat; «Teatro del mundo», 
un recull de 106 poemes apariats on María Montes cerca la 
resposta emocional i reflexiva dels seus lectors a partir de 
breus espurnes lluminoses; i «Jardín cerrado», un poemari 
on reflexiona sobre la inspiració poètica a través d’imatges, 
símbols i metàfores, on l’autora exercita el seu paper de poeta 
i les immenses possibilitats creatives que naixen de la seua 
ploma.

En definitiva, Maria Montes ens presenta la seua poesia, que 
considera infinita, amb la voluntat de mostrar-nos en el seu 
llibre el seus «secrets de la vida i de la natura», i de convidar 
els lectors a un llarg viatge, agafats de la mà, «per camins 
misteriosos, insospitats». La seua és una invitació a gaudir de 
la poesia, a descobrir-la, perquè aquesta descoberta ens obrirà 
un món il·limitat de sensacions. Com afirma Maria Montes, 
«Hechicera curiosa, nos enardece, nos transforma; reflexiva, 
nos educa, nos ilumina; rebelde, nos agita, nos encoleriza; 
amorosa, nos enciende, nos enternece; sentimental, nos 

conmueve, nos emociona; juguetona, nos alegra, nos 
divierte».

Una invitació que no podem rebutjar de cap manera.

MARIA MONTES, TAMBÉ POETA

María és una persona de qui he tingut una 
coneixença progressiva, i quasi sempre unida a 
projectes de treball engrescadors. María fou en 
primer lloc «la nora de Clara». Així se m’apareix 
com una persona sabuda/sàvia en pintura unida al 
projecte de publicació dels llibres de Clara Santiró: 
Els gegants de Sant Marcel·lí i El Gripau.

CALIGRAFÍA DE LUNAS, 
DE MARIA MONTES
per Josep Daniel Climent

A POQUETA NIT

Fotos: Tomás Sánchez

>>
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En eixe mateix àmbit ens trobem preparant 
el recital de poemes contra la guerra en què 
participen totes dues, Clara i Maria, entre altres. 
Per eixos dies María presenta a l’AVV la seua 
contribució a un llibre col·lectiu de poemes 
contra la guerra. La seua versatilitat ja es fa 
palesa.

Ja veieu que no seguiré u ordre cronològic, sinó 
més aviat vital (el temps vital de què ens parla 
Bergson).

En el 750 aniversari del naixement del rei en 
Jaume, a l’escola Sara Fernández preparàrem una 
representació teatral gegantina (quina feinada) 
i allí hi coincidírem perquè gràcies a María 

alumnes seues de l’Escola de Belles Arts contribueixen pintant uns murals preciosos i 
impressionants, fins i tot amb la col·laboració de l’alumnat.

Poc a poc María va cobrant vida i presència pròpia, i als títol de nora de Clara i dona 
de Tomás Sánchez, passa a ser María, la doctora en pintura, la professora de Belles 
Arts. Com a tal suscita/concita la col·laboració d’amics i col·legues artistes, com 
Martín Forés o Miguel Vidal, en la confecció de decorats per al teatre escolar.

I així aniria afegint més i més aproximacions a la persona i al treball de María: 
participació ben activa en els APN de la UMH versió A Poqueta Veu: lectura de textos, 
comentaris...

I així fins a enlairar el seu nom propi, María Montes com a col·laboradora de la 
revista Notícies Musicals, i membre de la Comissió de revista en la seua darrera 
etapa.

María ha estat per a mi, i és encara, una persona que concita proximitat. Una dona 
gran, de presència ineludible (que s’imposa), amb el somriure sempre viu. Amb una 
gran capacitat de treball i disponibilitat per a fer-lo. Encoratjadora, positiva.

Veient-la, hom pensa en el renaixement, aquelles persones polifacètiques, no 
enciclopèdiques, sinó creatives, suggeridores... Dibuix, pintura, cine, poesia, 
escriptora, «periodista»,... en una paraula, artista.

Amb la seua capacitat, ganes i il·lusió, positivitat i acomboiament, crec que és un 
exemple per a la gent jove, ara que tant es parla d’emprenedoria, i per a la gent més 
major (com els que estem a la taula...), també quant que fa palés, ens mostra que no 
hi ha edat límit per a la creació i el creixement com a persona. Josep Francesc Blai 
Duart.

U 
setmana abans del 
concert de Nadal, el 
dia 20 de desembre de 
2015, la Banda de la 
Unió Musical l’horta 

participava com sempre en l’acte de 
recollida dels nous i noves músics de 
l’orquestra i de la Banda Simfònica.

A ritme de pas-dobles i, en un 
recorregut que passava per 
diferents vivendes del barri i altres 
localitzacions importants per a la 
Unió (l’Escola de Música, la Rambleta 
i el Local social) la comitiva de 
músics, nouvinguts i familiars anava 
creixent, de vegades d’un en un i 
d’altres de dos en dos. Els mestres, 
Miquel Morellà (orquestra) i Vicent 
Pelechano (Banda Simfònica), el 
President de la Societat (Miguel 
Hernández) i el Director de l’Escola 
(Ximo Estal) reberen a tots i totes 
com molt bé mereixien i els donaven 
la benvinguda.

La desfilada finalitzà en l’explanada 
davantera de la Rambleta, on el 
fotògraf oficial de l’acte (Tomás 
Sánchez) plasmà el moment per a la 
posteritat.

Després de la música i el passeig, 
tocava reposar forces i això ho ferem 
amb un bon dinar de germanor on 
tots el qui acabaven d’entrar ens 
delitaren amb els seus elaborats 
discursos d’incorporació.

Fou un dia emotiu i divertit i, tots els 
qui duguem ja una temporada en la 
gran família de la Unió només podem 
dir:

Enhorabona i per molts anys!

>>
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20 DE DESEMBRE DE 2015:
RECOLLIDA DE LES 
NOVES INCORPORACIONS 
A LA BANDA  I L’ORQUESTRA
per Ximo Estal

Fotos: Tomás Sánchez
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E 
27 de Desembre de 2015 i com a remat de tots els 
concerts de Nadal i la frenètica activitat del mes 
de desembre a la Unió, els conjunts instrumentals 
Infantil (Xiquibanda) i d’Adults (Sènior) oferien la 
seua particular posada en escena.

L’espectacle estigué dividit en dues parts clarament 
diferenciades però que, al mateix temps, buscaven la 
continuïtat amb els concerts anteriors.

A la primera part, el Conjunt instrumental Infantil interpretà 
“On tour”, un recull de cançons de J. de Han que passa per 
diferents països de la geografia mundial i que, acompanyades 
de la projecció més o menys calculada de fotografies de 
les diferents nacions ens feren viatjar ben lluny sense la 
necessitat d’alçar-se de la butaca. Combinant ritmes ràpid i 
lents, poguérem visitar Zimbabwe, Rússia, els Estats Units, 
Bòsnia-Herzegòvina, Turquia, Grècia o Anglaterra, entre 
d’altres.

Per a no trencar el dinamisme del concert, la segona part 
venia carregada de música de ball a càrrec del Conjunt 

Instrumental d’Adults. Començant per “Adspirantissimo” de 
J.van Meekum i finalitzant amb l’Anniversary Marcha-cha 
de Jeff Penders posàrem els nostres cossos a ballar amb una 
marxa, un vals, un tango, un fox trot, un mambo (“mumbo 
jumbo” de Philip Sparke), una samba, un calypso i un cha-
cha-chà (de l’obra “Brasiliana” de J.van der Roost.

Aquest repertori enllaçava perfectament amb el vibrant 
espectacle oferit per la Banda Simfònica dies enrere.

A banda dels encerts i/o errors musicals, cal fer una menció 
especial en que aquest era el primer concert de la “Sènior” 
sense el nostre company Fernando Sáez que, malauradament 
ens deixà sobtadament aquest 2015. Et trobarem a faltar, 
amic i, sens dubte, esperem que una xicoteta part de la nostra 
música t’arribe allà on estigues, perquè una part de tu estarà 
sempre amb nosaltres.

Fou un bon concert de Nadal, un bon final de cicle de concerts 
i una bona manera de tornar a veure que menuts i grans 
continuen creixent, junts, de la mà.

EL NADAL MUSICAL DE MENUTS I 
GRANS
per Ximo Estal

CONJUNT 
INSTRUMENTAL

Foto: Tomás Sánchez
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E 
Concert de Nadal de la Banda simfònica de la UMH 
2015, celebrat a l’auditori de l’Espai Rambleta ha 
sigut diferent. Això és indiscutible. La consigna era 
no dir res del programa musical en la presentació 
del concert. I així va ser. Podeu comprovar-ho ara 

mateix, doncs us oferisc el text que vaig preparar per a l’ocasió:

Bona nit, senyores i senyors, amigues i amics. Benvingudes i 
benvinguts al Concert de Nadal de la Banda Simfònica de la 
UMH.

«Com ja és tradició, cada 28 de desembre ens reunim per a 
oferir-los, no sé si el millor concert de l’any, però de segur que el 
més entranyable, el més familiar, el més... innocent».

PERDÓ, PERDÓ..., que aquesta és la plantilla de l’any passat.

Poca broma, eh! Poca broma que hui no és el dia dels innocents. 
Però estic segur que més d’un se n’haurà anat tot convençut al 
local pensant-se que és el Dia dels socis. I és que les persones 
som animals de costum. I els de la Unió és sentir cantar la 
loteria i ja sabem que, a la vesprada, picadeta, acordions i festa.

Però no. Enguany les coses han canviat, no sé si serà com això 
del bipartidisme que no s’acaba d’acabar, però la qüestió és que 
el Dia del Soci i de la Sòcia serà demà, dia 23 a les 19:00, al local 
social. I com cada any ens aplegarem a xarrar, gaudir, menjar... i, 
entre mos i mos, cantar. Perquè tots sabem que la Unió no són 
solament els que toquen instruments o canten, sinó també tots 
els socis que dia a dia fan realitat aquesta entitat. I ací entren 
els pares i mares que cada dia duen els seus fills a l’escola, els 
mestres de solfa i d’instrument i també tots vostès: familiars i 
amics de la música i les arts, que cada concert ens acompanyeu, 
faça l’oratge que faça, siga el dia que siga. A tota aquesta gent: 
gràcies de veritat!

Així que un fort aplaudiment ben merescut per tota aquesta 
gent: socis, familiars, professorat que dia a dia fan gran la Unió 
Musical l’Horta

Efectivament la família de la Unió és gran, per això no és 
aquest l’únic concert de Nadal. Diumenge passat, a la l’Església 
parroquial, fou el concert de l’Orquestra de Cambra i la Coral 
l’Horta. Espectacular.

UN CONCERT DE NADAL MOLT DIFERENT
per Josep Francesc Blai

Foto: Tomás Sánchez

>>
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Com espectacular serà també, segur, 
el concert del proper diumenge 27, 
dels xiquets i xiquetes del Conjunt 
Instrumental i els majors de la 
Banda Sènior. Encara recordem el 
de l’any passat com una experiència 
emocionant.

Demane un fort aplaudiment per a 
totes aquestes seccions, els seus músics 
i els seus directors.

Efectivament, estem al bell mig dels 
CONCERTS DE NADAL de la Unió 
Musical.

L’ARREPLEGÀ. INCORPORACIÓ DELS 
NOUS MÚSICS

La família de la Unió és gran i creix. 
El fruit de tot plegat, esforç, treball, 
il·lusió, alegria, amistat, ganes i coratge, 
són els xics i xiques que hui, en aquest 
concert, s’incorporen a la Banda.

La família de la Unió creix, es fa gran. 
Diumenge passat, despús-ahir (20 de 
desembre) fou l’arreplegà i el dinar de 
germanor.

Hui els tenim ací, a tocar de pell, per 
a fer el seu debut i, amb les notes de 
Francisco Bravo, el primer pasdoble que 
tocà la Banda en la seua història, ja els 
rebem amb un fort aplaudiment.

INCORPORACIONS 2015

FLAUTA: María Esteve Belenguer, Paula 
García García, Mª Ángeles Verdú Luna.

CLARINET: Emma Calleja Hortelano, 
Eva Ruiz Albert.

FAGOT: Andrea Hernández Cuadros, 
Carlos Montero Martín.

SAXÒFON: Noemí Bravo Novella, 
Rubén Delrey, Diego Muñoz Jiménez.

TROMPETA: Isidoro Moreno Demoro.

TROMBÓ: Jordi Panayiotopoullos 
Benedicto.

PERCUSSIÓ: Eduardo Albentosa, Jordi 
Cayuela Penalva.

Com la Unió, a més de gran, també 
perdura en el temps, fa uns anys es 

va institucionalitzar el lliurament 
d’un reconeixement a aquells músics i 
músiques que compliquen 20 anys a la 
Banda.

En aquest cas el guardó, Escut de plata, 
és per a Javier Pérez Zorío (trompeta).

EL NOU DIRECTOR: Vicent Pelechano 
Barberà

Ara que ja estan tots els músics a 
l’escenari, i que tots vostès estan també 
amb ganes de música i poques paraules, 
els diré que la novetat més important 
d’aquest concert de Nadal 2015 és que 
la banda estrena nou director.

Des del mes d’octubre la banda compta 
amb un jove director amb un currículum 
impecable. I com que aquest currículum 
podeu trobar-lo a internet, al web 
de la UMH i també una ressenya a la 
nostra revista, Notícies Musicals 54, 
que ja està en les vostres cases, em 
prenc la llibertat de no llegir-lo, però 
sí que he de dir quatre pinzellades per 
emmarcar-lo:

>>
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1ª. Si està a internet això ja dóna mida 
de la seua importància, és conegut 
arreu del món. Vaja, és famós.

2ª. El seu currículum és llarg. Això 
podria no impactar ningú. Hi ha moltes 
persones amb llargs currículums. Però si 
ací afegim la

3ª pinzellada: és molt jove. Aleshores 
cobra valor el que siga llarg, perquè 
aleshores la parlem de currículum 
intens. Molt d’estudi, molt de treball i 
molta experiència acumulada en poc 
temps.

Així que tenim una persona, un músic 
jove reconegut amb un currículum llarg 
i intens i, ara ve la 

4ª pinzellada. Allò més important del 
seu currículum, no és tant el que ell diu 
de si mateix, com el que d’ell diuen els 
demés.

Llegiu-lo i ho veureu. Que ja vos pose 
deures, és que els mestres som així.

EL PROGRAMA MUSICAL

Del programa del concert de hui no us 
diré res, ni xufa. Ni una pista. Però estic 
segur que parlareu d’ell durant molt de 
temps.

En fi, amics i amigues, senyores i 
senyors, acabe desitjant-los Bon Nadal i 
Feliç Any Nou!!

Amb tots vostès la Banda simfònica 
de la UMH i el seu director Vicent 
Pelechano Barberá.

 

E 
l passat mes de Novembre, en un altre agradable matí de diumenge 
a l’Espai Rambleta, vam poder disfrutar d’un gran concert a càrrec 
de la nostra Banda Juvenil.

El programa va tindre dos parts molt diferenciades, la primera 
dedicada a obres de Disney, amb melodies de les pel·lícules de 

La Bella i la Bèstia, Aladdin i La Sirenita, seleccionades totes elles en un gran 
arranjament de John Moss; El Rei Lleó amb arranjaments de Paul Lavender, 
El Príncep d’Egipte de Hans Zimmer. Va concloure aquesta primera part amb 
la música per a Frozen, amb la selecció de temes de J. Vinson, on les cantants 
Sonia Alagón, María Esteve, Marta Rodrigo, María Valverde i Elena 
Valverde van posar veu a les cançons de la pel·lícula.

Dos grans obres per a banda escoltàrem en la segona part. Moment for 
Morricone, amb els arrangaments de Johan de Meij, de les melodies 
meravelloses d’Ennio Morricone i tancant aquest concert magnífic de la 
Banda Juvenil de la Unió Musical l’Horta dirigida per Juan Carlos López Luján, 
la fantàstica composició d’Steven Reineke, The Witch and the Saint.

NADAL EN NOVEMBRE
per Juan Carlos López Lujan

Fotos esquerra: Tomás Sánchez
Foto dreta: Paco Perales
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VISITEM ALS NOSTRES MAJORS     
AMB NADALENQUES
per Pilar López
VISITA A LA RESIDÈNCIA DE  
MAJORS SAVIA

E
l divendres 18 de desembre 
de 2015 anàrem a cantar 
a la Residència de Majors 
Savia de Paiporta, per tal de 
portar un poc de calor i de 

festa a totes les persones que hi viuen 
o treballen en ella.
El concert va constar de les mateixes 
nadales que les del diumenge; de fet, 
podríem dir que en part va ser com un 
assaig amb un públic entranyable, que 
ens van escoltar amb deler.

Alejo Pérez, el nostre director va fer 
ús del seu bon humor i va fer bromes 
i acudits als presents al temps que 
explicava cadascuna de les nadales 
per interessar el públic, i com no, quan 
cantàvem els convidava a participar en 
les nadales més conegudes.

Finalment acabàrem cantant tots junts.

Només voldríem felicitar tot el 
personal sanitari que treballa i cuida 
als majors en aquesta residència pel 
seu interés per apropar la música i la 
cultura nadalenca als seus interns. Fan 
una gran tasca.

Agrair, com no, l’àgape que ens 
oferiren al finalitzar l’actuació i les 
mostres de simpatia i estima.

Per nosaltres, és un gran plaer fer 
passar una estona agradable a tot 
tipus de públic i encara més als nostres 
majors.

CONCERT DE NADAL

Un any més, i ja en tenim dihuit, hem 
ofert al nostre barri el Concert de Nadal 
a l’església de Sant Marcel·lí, donant 
un ambient nadalenc al nostre barri i 
delitant els nostres veïns i veïnes.

Com sempre, l’església plena de gom a 
gom i tots esperant amb goig la nostra 
actuació, la qual compartirem amb 
l’Orquestra de Cambra de la Unió, baix 
la direcció del mestre Miquel Morellà.

En aquest concert presentarem un 
repertori que feia un recorregut pel 
folklore llatinoamericà, amb cançons 
de Bolívia, Paraguai..., amb ritmes molt 
diferents. També retrobem nadales 
popular de la nostra cultura com ara 
el dimoni escuat i la Nadala del desert 
mesclades amb nadales populars de 
la cultura americana com ara White 
Christmas i Ding- Dong i com no, la 
coneguda nadala alemanya Stille Nat 
(Nit de Pau).

Tancarem el concert amb dues 
meravelloses obres, La conquesta 
del paradís, de Vangelis, adaptada 
per a coral i orquestra per Xavier 
Garí, i amb la coneguda i divertida 
Jingle Bells, que ens trasllada a un 
ambient purament nadalenc, i que 
ens proporcionà una pujada d’ànim 
i d’alegria, tant als músics com al 
públic, que ens acomiadà amb forts 
aplaudiments.

Cal dir que en aquest concert 
faltaren alguns coralistes per 
motius de salut, i com no, els 
trobarem a faltar i ens sentirem una 
mica coixos per la seua absència. 
Amb tot, els desitgem una bona 
recuperació i que tornen prompte 

amb nosaltres. Us necessitem i us 
volem!!

Cal donar també la benvinguda a les 
noves incorporacions a la nostra Coral 
i que en aquest concert van actuar per 
primera vegada, a Pilar Bravo i Sento 
Marco. Esperem que siguen feliços 
amb la Coral.

Com sempre la nostra intenció després 
de dihuit anys, «Ja som majors d’edat», 
no ha sigut una altra que fer-vos 
passar una vesprada inoblidable.

Moltes gràcies a tos els seguidors,: 
amics i amigues, família, veïns i veïnes 
del nostre barri. Prompte ens podreu 
tornar a sentir cantar al mes de maig. 
Us esperem...

CORAL

Fotos: Tomás Sánchez
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ORQUESTRA
DE CAMBRA

CONCERT DE NADAL AMB UNA NOMBROSA 
PLANTILLA
per Víctor López 

A 
Diumenge 20 de desem-
bre de 2015 a les 19:00h
Com ja és tradició en 
tot Concert de Nadal, 
la participació a duo 

d’ambdues seccions de la Unió, Coral i 
Orquestra, després de l’actuació en la 
primera part, actuació sublim i plena 
de màgia per part de la nostra Coral, 
arribava el torn de l’Orquestra de 
Cambra.

Enguany l’entrada dels nous músics tenia 
un sentit especial, i és que era la primera 
vegada en molt temps que el nombre de 
músics educands era tan elevat. Ni més 
ni menys que nou noves incorporacions. 
Dos adults i set nens, que engrandeix 
encara més nostra modesta i alhora 
grandiosa plantilla. Una pedrera de grans 
músics sens dubte.

I és que cal recordar que aquest any 
2016 és un any molt especial per a la 
nostra Orquestra de Cambra. Celebrem 

el nostre desé aniversari. Seran dos anys 
de celebracions que us anirem informant 
conforme vagen succeint els diferents 
esdeveniments.

Anem doncs, al que ens ofereix aquest 
article, que és ni més ni menys que el 
Concert més esperat de l’any, el Concert 
de Nadal. Amb un repertori cada vegada 
més exigent, el nostre benvolgut mestre 
i director Miguel Morellà Asins va 
donar lloc al començament de la segona 
part del mateix. Amb tot el sentit del 
món i pel que això comportava, les 
noves incorporacions, amb ajuda dels 
veterans reforçant les cordes de violí, 
viola, violoncel i contrabaix, van arrencar 
amb una peça que té un sentit molt 
especial i emotiu. La primera peça que va 
interpretar l’Orquestra en el seu debut, fa 
nou anys enrere, al Concert de Nadal de 
l’any 2006. El Rondo (d’Abdelazer Suite). 
A més d’un, sobretot als nostres veterans, 
tant els que estaven en l’escenari donant 
suport a la nostra fantàstica pedrera 
com als quals estàvem escoltant recollits 
en el passadís al costat de la sagristia, 
se’ns va posar la pell de gallina. No era 
per a menys. Seguidament, després de 
finalitzar l’emotiva peça d’Henri Purcell, 
i ja amb tota l’orquestra en l’escenari, 
va començar el fabulós repertori 
escollit per a l’ocasió. La Marche de 
Triomphe del compositor francès del 
barroc Marc-Antoine Charpentier, 
el moviment de l’Air de trompette. 
Et Deum. A continuació, encara amb 
els acords barrocs joguinejant per 
les voltes de l’Església, va arribar el 
moment classicista, l’Allegro molto de 
la famosa Simfonia Nº40 (en Sol m) del 
sempre mediàtic i carismàtic Wolfgang 
Amadeus Mozart, sublim. Aquest 
recorregut no podia ser completat 

sense la peça per antonomàsia del 
romanticisme, i molt apropiada per 
a les dates, la suite d’El Trencanous, 
de Piotr Ilitx Txaikovski en els seus 
cinc moviments, espectacular. Amb 
el públic conquistat i rendit davant 
de tanta exquisidesa, va arribar el 
clàssic nadalenc, el Christmas Festival 
del compositor nord-americà Leroy 
Anderson, conegut per peces tan 
famoses com La màquina d’escriure.

Sense temps a penes d’assimilar el gran 
concert que els estaven oferint la Coral 
i l’Orquestra de cambra, va arribar el 
seu moment culminant, amb l’aparició 
de nou sobre l’altar de l’Església de la 
nostra Coral que, situant-se darrere de 
l’Orquestra de cambra, ens varen fer 
viatjar fins l’any 1492, data assenyalada 
en la història pel seu valor històric; 
de sobte, com si d’un somni es tractés 
podíem albirar els mastelers de les 3 
caravel·les albirant terra a la vista...: 
1492 Conquest of Pardise, banda sonora 
de la pròpia pel·lícula composada per 
Vangelis i adaptada per a cor i orquestra 
pel nostre company i extraordinari 
músic Xavier Garí. Per a finalitzar 
l’espectacular concert, el Jingle Bells de 
James Pierpont adaptada també per 
a cor i orquestra aquesta vegada pel 
nostre mestre Miguel Morellá. Concert 
espectacular i un any més tot un delit 
per al públic que cada any ompli fins a 
l’últim racó de l’Església del nostre Barri 
de Sant Marcel·lí.
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CONVERSA AMB VICENT PELECHANO, 
DIRECTOR DE LA BANDA SIMFÒNICA DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
per María Montes

D
avant dela incorporació de Vicent Pelechano 
com a director de la banda de la UMH volem 
fer un apropament al músic i a la persona que 
ja hem tingut el plaer de veure’l dirigir els dos 
últims concerts. En citar-nos per a dur a terme 

la conversa és quan el conec personalment, a curta distància, 
i em trobe amb un home jove, simpàtic, i músic sobre totes 
les coses, com es dedueix per l’apassionament amb què parla 
de qualsevol dels temes relacionats amb la música. Especial-
ment, els referits a la tasca de director, la seua gran vocació. 
De fet, em diu que ja de xiquet, quan començava a estudiar 
música, ja tenia molt clar que volia arribar a ser director. 
Dediquem la primera estona de la xerrada a raonar de 
diversos temes: dels primers anys d’aprenentatge de la 
música; de la importància de València en l’ensenyança 
musical, que, em diu, «és una de les tres canteres més 
importants del món en música de banda, junt a EUA i 
Països Baixos»; dels seus estudis superiors i del seu actual 
treball com a director de bandes i orquestres a Espanya i a 
l’estranger; del seu interés per l’aplicació de la psicologia a la 
música, tema que ha estudiat amb treballs d’investigació...

Vicent Pelechano és un gran conversador, i em contagia el 
seu entusiasme; la conversa donaria per a vàries entrevistes. 
Però centrem ara la conversa en les qüestions relacionades 
amb el seu treball de direcció i, fonamentalment, en la seua 
dedicació a la banda simfònica de la UMH.

En el poc de temps que portes com a director de la 
banda simfònica Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, 
els concerts que has dirigit, el de Nadal, i el de Star 
Wars, han sigut espectacles amb moltes novetats. És 
aquesta la dinàmica que penses continuar en un futur? 

Una de les funcions del director és la d’innovar en el 
repertori que es programa al llarg d’una temporada. El motiu 
d’aquest raonament és obvi, un director no programa per 
a ell mateix, sinó que ho realitza pensant amb els músics 
i el públic, per tant està amb l’obligació de configurar un 
repertori el més ampli possible d’estils i innovacions, les 
quals són les que comporten l’evolució. Moltes vegades 
s’ha de canviar el concepte de concert pel d’espectacle, 
convertint-se aquest punt de vista en una de les bases per a 
cercar la innovació.

Quins projectes de direcció t’agradaria dur a terme?

Un director té gran quantitat de continguts per a programar, 
ha de partir d’una idea; una idea que ha de marcar un 
apèndix tant a nivell musical com social. 

El primer concert va ser totalment innovador: Pop Simfònic 
amb un mestissatge de la paleta instrumental de la banda 
(Sant Marcel·lí no havia vist un espectacle així). El segon 
projecte, el Concert del dia de la dona, fusiona un projecte 
de narració, projecció audiovisual, exposicions de textos 
sobre la dona i una evolució de la figura femenina al llarg de 
la història. 

Aquests són dos exemples pels quals és important obrir el 
ventall de possibilitats que, a sobre d’un escenari, es poden 
realitzar amb una orquestra de vent per poder dur a terme 
una quantitat de projectes el més ampli i divers possible.

Et trobes a gust amb la relació amb els músics? 

Sí. La primera presa de contacte va ser molt positiva. Hi 
ha una actitud per part dels components de la banda molt 
receptiva, oberta i amb gran interès per conèixer nous 
conceptes i noves metodologies o tècniques d’assaig. 

Els artistes som persones que ens movem per sensacions, i 
actualment són molt bones amb la banda. El repte d’ara és 
transmetre aquestes sensacions al públic en cada concert.

A més de les bandes i orquestres de corda que has 
dirigit i dirigeixes a Espanya, també ets invitat sovint 
a dirigir en ciutats tan diverses com Moscou, Los 
Ángeles, Viena, Budapest, etc. Parla’ns un poc de la 
importància que aquestes relacions tenen per a tu, tant 
a nivell professional com personal, i què t’aporten eixes 
experiències.

Quan tens la possibilitat de poder dirigir orquestres i bandes 
simfòniques, cadascuna de les experiències es converteix en 
un aprenentatge personal i professional magistral. 

De totes les experiències pots aprendre nous conceptes, fins 
i tot d’aquelles on els músics de l’orquestra o banda no li 
donen importància o no l’aprecien. Diria que tot, tant en la 
professió de director com en la pròpia vida, és un continu 
aprenentatge, i que sols has d’estar àgil per poder veure 
coses que des del punt de vista de la resta no s’aprecien. 
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CONVERSA AMB VICENT PELECHANO, 
DIRECTOR DE LA BANDA SIMFÒNICA DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
per María Montes

També et dóna la possibilitat de conèixer a persones 
excepcionals, de gran professionalitat; solament fer-se un 
café amb una persona d’aquestes és molt interessant!

L’experiència i els coneixements de la música que 
requereix el treball en la direcció pense que és 
molt específic i, per tant, diferent a la del músic 
instrumentista. Des d’aquest punt de vista, què implica 
esta vocació?

Cadascuna de les especialitats de l’orquestra o banda 
requereix d’una exhaustiva preparació, però l’estudi tècnic 
(que moltes vegades es converteix en monòton) la majoria de 
vegades no és suficient. El treball de direcció es comparable 
amb el de creació, és a dir, amb el de compositor, però amb 
una grandíssima diferencia: el compositor treballa tot sol a 
dintre d’un estudi i del director està pendent una agrupació 

simfònica en viu i directe. És en aquest moment quan 
adquireixen importància tots els coneixements musicals, 
històrics, estètics, filosòfics i psicològics que posseeix 
el director per a poder transformar el que ha sonat en 
l’orquestra o banda amb el que tens a la ment, però amb la 
justa mida per a poder realitzar l’explicació tècnica i que el 
director no es convertisca en professor. 

T’interesses també per la composició. Parla’ns un poquet 
sobre aquest aspecte de la teua creativitat en la música. 

Moltes vegades em formulen la mateixa pregunta i la 
resposta sempre és la mateixa, jo sóc director, no compositor. 
És clar que moltes vegades tens encàrrecs per a escriure i 
aquests es duen a terme quan hi ha disponibilitat, ja que la 
principal funció és la de dirigir, tasca que t’absorbeix les 24 
hores de la jornada.

El repte es transmetre bones 
sensacions al públic en cada 

concert

>>

Foto: Paloma Matías “Pamacor”
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El treball d’un músic íntegre o complet com tu, 
intèrpret, director, compositor i molt capficat en el món 
professional, es podria dir que és una tasca de super 
hòmens.

Aquest concepte que empres de super hòmens jo l’empraria 
per a tots aquells músics (com els que tenim a Sant Marcel·lí) 
que, després d’una intensa jornada de treball, estudi i de 
responsabilitats familiars agafen l’instrument i van a l’assaig 
de la seua banda, o per als pares del músics que els esperen 
a l’eixida de l’assaig. Això sí que és d’alabança. 

Els directors o perfil d’artistes que has descrit vivim les 
24 hores per a exercir la nostra feina. És cert que és molt 
complexa i requereix sempre d’un esforç continu per poder 
estar en certs nivells, però moltes vegades hem que mirar a 
tots aquells super homens i dones anònimes com he citat. 
En tot cas, pense que és una qüestió d’organitzar i prioritzar. 
Una cosa darrere l’altra, l’ací i l’ara. I tot va eixint.

Dis-me alguns dels músics cap els que tingues una 
especial predilecció.

Gustav Mahler i el seu submón psicològic; el gran romàntic 
i postromàntic Richard Strauss; el magnífic compositor, 
director, pianista i pedagog Leonard Bernstein... Tots són 
interessants. I, sempre, el millor músic per a mi és el que 
estic dirigint.

Per a finalitzar et demanaria uns xicotets apunts sobre 
les teues aficions, hobbies, somnis...

El poc temps lliure que em deixa la direcció intente 
aprofitar-lo per a llegir, estar amb els amics o fer esport.

Ens acomiadem de Vicent fins la propera conversa, desitjant-
li el millor per al seu treball. 

Els seus èxits seran els nostres! 

>>

El concepte de super hòmens jo 
l’empraria per als músics de Sant 

Marcel·lí i per als pares del músics que 
esperen a l’eixida de l’assaig
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Obté el títol de Direcció d’Orquestra i el de Direcció de 
Cor en el Conservatori Superior de Música de València. 
Posteriorment va ampliar els seus estudis a Barcelona, 
València Opera House, Berklee College of Music, Salzburgo, 
Viena, Berlín, amb professors i directors d’orquestra com 
Peter Gülke, Bruno Weil, Alexander Polyanichko, Colin 
Metters, Lior Shambadal, Klaus Arp.

Primer Premi V Concurs Internacional de Direcció 
d’Orquesta «Maestro José Ferriz» (2010); Premi Millor 
Director amb la St. Petersburg Chamber Orchestra (2013-
2014); Segon Premi amb la Graz Kammerphilarmonie 
(2015). 

Primer director d’orquestra espanyol nomenat Principal 
Director Invitat de la Vienna City Orchestra i Principal 
Director Invitat de la Walnut Valley Symphony Orchestra 
(Los Ángeles, EUA) 

Director invitat en la F. Mendelssohn Academy de Leipzig; 
en la Catedral de Graz, en el Concert Hall Liepaja en 
Letonia; en Los Ángeles Performing Arts Center (EUA). 

Ha dirigit orquestres tan destacades com les de Cordes 
de Moscú i la Berliner Symphoniker; les Orquestres 
Simfòniques de Lituania, de Budapest, de Viena, Orquesta 
Sinfonietta, i de Córdoba; i les orquestres de Cámara de 
San Petersburg i la Kammerphilarmonie Graz. Ha sigut 
invitat en prestigioses acadèmies de direcció i en destacats 
festivals i sales de concert d’arreu del món.

En el camp de l’òpera, a més de diversos títols dirigits, com 
Le nozze di Figaro, La Bohème, Die Zauberflöte, Hänsel und 
Gretel, ha realitzat un treball universitari sobre R. Wagner 
i les seues influències en l’òpera. I en breu serà publicat el 
seu treball de investigació «Psicología i Capacitat mental 
en el Director d’orquestra».

És director de la Banda Municipal de Santander; de la 
Banda Simfònica d’Almansa i de la Banda Simfònica de la 
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.
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JAVIER QUINTANA, ENAMORAT DEL SAXO
per Francesc Blai Duart

J
avier Quintana Bea, músic del planter de la Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, acaba de complir 
els seus vint anys i ja porta al seu currículum un 
bon grapat de premis. Recentment ha estat el 
guanyador del II Concurs de Joves Promeses de la 

Junta Municipal de Patraix celebrat el 10 de desembre de 
2015 al Conservatori Municipal José Iturbi que en aquesta 
edició anava adreçat a estudiants de saxo. La seua afició, 
passió i dedicació a la música no és una novetat per als qui 
el coneixen. Ens hem adreçat a ell perquè ens conte la seua 
experiència.

Com te n’assabentares de la convocatòria d’aquest 
concurs?

Em vaig assabentar de la convocatòria gràcies al meu 
professor de saxo Juanlu. Ell em va aconsellar que em 
presentara perquè els concursos són una forma d’aconseguir 
experiència i d’agafar sensacions dalt d’un escenari. Els 
concursos serveixen per a preparar-se davant de situacions 
com una oposició o un concert, coses que després van a 
marcar la vida d’un music.  

Què va fer decidir-te a participar?

Jo pense que qualsevol activitat que t’expose davant d’un 
públic o un jurat és molt beneficiosa per al músic, ja que 
pots aprendre de les sensacions. Al final, la vida d’un 
music va encaminada cap a les actuacions, i quan abans et 
familiaritzats amb eixes sensacions, abans les controlaràs i 
aprendràs a gaudir de la música dalt d’un escenari. No s’han 
de vore els concursos com un examen o una prova, sinó com 
una oportunitat d’aprendre.

Les bases estableixen la interpretació d’una peça 
obligatòria i dos de lliure elecció. Sobre la peça 
obligatòria, que era la Fantasia Impromptu d’André 
Jolivet, què ens pots dir sobre el seu grau de dificultat 
interpretativa? Creus que va ser una bona elecció per part 
dels organitzadors?

Pense que l’obra tenia un nivell mitjà, ja que normalment es 
treballa durant el grau professional de música. Encara que a 
simple vista no parega molt complicada, té petits aspectes que 
mostren molt bé la qualitat de paràmetres com el so, el tempo, 
la direcció de les frases o la musicalitat.

Per a les obres de lliure elecció triares, Prelude, Cadence 
et Finale d’Alfred Desenclos i Concierto d’Aleksander 
Glazunov. Amb quins criteris o motius ho feres?

Vaig triar aquestes dues obres perquè representen a la 
perfecció la diversitat del repertori «clàssic» del saxo. Són 
obres totalment diferents, ja que la primera pertany a la 
música del segle XX i la segona al romanticisme. Les dues 
obres són de les més representatives del repertori saxofonístic 
a nivell mundial.

Com valores l’experiència de participació en el concurs? 
Animaries a participar a més músics de la UMH?

L’experiència del concurs va ser positiva perquè vaig poder 
mostrar el treball que havia dut a terme i vaig quedar 
satisfet. A més, vaig aprendre dels errors i vaig adquirir més 
experiència per a millorar les representacions davant del 
públic. Clar que animaria als músics de la UMH a participar en 
futures edicions, on podran aprendre i disfrutar de la música.

No hi ha dubte que t’agrada el teu instrument, el saxo. 
Per què el triares? Tornaries a fer-ho? El recomanaries als 
alumnes de l’Escola de Música de la UMH? Quins motius 
al·legaries? 

Crec que vaig triar el saxo perquè era l’instrument que tocava 
Lisa en els Simpsons. Clar que tornaria a triar-lo, perquè és un 
instrument meravellós que està en ple desenvolupament i és 
molt polivalent, on pots interpretar música des del barroc fins 
a la música contemporània de hui dia. A més, els professors 
que he tingut a la Unió, tant Juanlu com Juan Carlos, han 
sabut fer que m’interesse i que m’emocione amb el saxo.

De la participació en el Concurs vaig 
aprendre del errors i vaig adquirir 

experiència per a millorar les 
representacions davant del públic.

Animaria als músics de la UMH a 
participar en futures edicions.
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JAVIER QUINTANA, ENAMORAT DEL SAXO
per Francesc Blai Duart

Actualment estàs estudiant en el 
Conservatori Superior de Música de 
Castilla-La Mancha. Vol dir això que has 
optat per dedicar-te professionalment 
a la música? Ho veus com una eixida 
factible, difícil, arriscada...? Com ho 
qualificaries? Per què?

Clarament he decidit dedicar-me a la 
música i al saxo. Pense que el món de la 
música és un món difícil, però que si tens 
ganes i Il·lusió pots viure i disfrutar de la 
música. No hi ha res com poder viure de la 
professió que t’agrada i poder gaudir-la.

A l’hora de prendre aquesta decisió, 
t’han servit d’estímul els músics de la 
UMH que ja han pres també aquesta 
determinació? Algú t’ha donat algun 
consell?

Els meus professors sempre m’han donat un 
estímul i un suport per a poder dedicar-me 
a la música de forma professional. Ells han 
sabut transmetre’m la il·lusió i la passió per 
la música.

Com ho viuen els teus pares? I la família 
i els amics...?

Els meus pares i familiars sempre m’han 
donat el suport necessari per a fer allò 
que em feia feliç. Ells han tingut sempre 
un elevat grau d’implicació en la música, 
proporcionant-me les classes i els cursos 
necessaris per a poder aprendre més i més 

Qualsevol activitat que t’expose 
davant d’un públic és beneficiosa per 

al músic. 

Pots aprendre de les sensacions

>>
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La seua formació musical comença 
a l’Escola de Música de la Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí 
on cursa el Grau Elemental en 
l’especialitat de saxòfon. Obté el 
Grau d’Ensenyances Professionals 
de Música al Conservatori Manuel 
Izquierdo de Catarroja (València) 
amb la qualificació de Matrícula 
d’Honor en 6é de Saxòfon i 6é de 
Música de Cambra. I en aquestes 
dues especialitats aconsegueix 
també el Premi Extraordinari de 
final d’Ensenyances Professionals. 
Actualment cursa 1r d’Ensenyances 
Artístiques Superiors de Música al 
Conservatori Superior de Música de 
Castilla-La Mancha (Albacete) en 
l’especialitat de saxòfon, de la mà 
dels professors David Pons Grau i 
Antonio Felipe Belijar.

A més de la seua formació 
musical reglada ha realitzat 
nombrosos cursos de formació i 
perfeccionament organitzats per 
entitats musicals com la Agrupació 
Musical Santa Cecília de Sedaví 
i la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí. També ha realitzat vàries 

masterclass amb músics com Johan 
Van Der Linden (2012, 2013, i 
2014), Federico Coca García (2012), 
Mariano García Jiménez (2014) i 
David Pons Grau (2015). Igualment 
ha participat en la banda de la 
Coordinadora de Societats Musicals 
Federades de la Ciutat de València 
(2012). I ha realitzat un curs de saxo 
impartit per l’Ensemble Squillante en 
Villa de Montefrío (Granada, 2015).

Aquest treball de formació s’ha 
vist reconegut amb els següents 
guardons:

Primer premi del I i II Concurs de 
Joves Intèrprets «Josep Collado 
Matamales» (2012 i 2014) organitzat 
per l’Escola de Música Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí; segon 
premi del I Concurs de Música de 
Cambra del Conservatori Professional 
José Manuel Izquierdo de Catarroja 
i guanyador del II concurs “Joves 
Promeses” de la Junta Municipal 
de Patraix, realitzat al Conservatori 
Municipal José Iturbi de València.

ELS NOSTRES 
MÚSICS

música. Sense la seua ajuda, no podria 
haver arribat on estic hui dia.

Lliges habitualment Notícies Musicals, 
la revista/butlletí de la Unió? Quina 
opinió et mereix? Quina recomanació 
ens faries?

La revista de la UMH em sembla una 
manera boníssima de poder transmetre 
les activitats i les notícies que estan 

relacionades amb la societat musical. 
M’agrada molt la idea de difondre la 
trajectòria dels joves músics de la Unió, 
donant a conèixer a la resta de gent les 
seues motivacions i els seus objectius. 

Moltes gràcies, Javi, per la teua atenció. 
Et desitgem una carrera plena d’èxits 
i sobretot de felicitat gaudint del teu 
instrument enamorat.

>>
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U
n any més, un grup de músics 
i professors de la Unió Musical 
l’Horta han col·laborat amb l’aula 
pedagògica de l’hospital La Fe de 
València en la celebració del  

    Carnestoltes.

Amb una intensitat dinàmica de pianissimo 
han recorregut els corredors visitant i 
animant els xiquets i xiquetes a ritme de 
xarangues i pas-dobles.

La temàtica d’enguany? PIRATES!

Un mati extraordinari de música i bones 
sensacions....

Magnífic el treball que duen a terme els 
professors del «cole» de la Fe perquè tots 
els xiquets i xiquetes tinguen una estada el 
més agradable possible, i un gran honor per 
a la Unió Musical l’Horta poder col·laborar 
en aquests actes que s’organitzen per a ells. 
Actes en Nadal, Falles, dia de la pau, etc.

CARNESTOLTES MOLTES VOLTES!!!

CARNESTOLTES A LA FE DE VALÈNCIA
per Juan Carlos López

ESPECIAL STAR WARS AL TEATRE FLUMEN
per María Montes

L
a banda simfònica de la 
Unió Musical l’Horta de 
Sant Marcel·lí va participar 
a l’homenatge a la mítica 
pel·lícula de George Lucas 

«Star Wars», programat pel teatre Flu-
men els dies 30 i 31 de gener de 2016.
Més de cinquanta músics de la UMH, 
dirigida per Vicent Pelechano, van 
posar la banda sonora a l’espectacle Star 
Wars. Episodi IV: Una nova esperança, 
mentre grans actor de doblatge, com 
Rafa Ordóñez, acompanyat de tres 

actors, feien la lectura dramatitzada que 
donava vida als personatges de la saga.

El nombrós públic que hi assistí a les 
representacions atenia amb delectació 
les aventures de Luke Skywalker, 
Leia, R2-D2, Darth Vader, i d’altres 
personatges, disfrutant alhora en 
directe de la coneguda música de 
John Williams, emotiva i evocadora 
de galàxies llunyanes, molt llunyanes. 
Volem destacar també que va ser un 
espectacle ben atractiu pel seu format, 
que no és molt freqüent a la nostra 

ciutat, i que, no obstant, té possibilitats 
creatives que poden atraure l’atenció 
del públic interessat pel teatre i per la 
música.

Com sempre, els postres músics donaren 
el millor del seu art i demostraren 
la seua capacitat per a transmetre 
l’específica expressivitat dels més variats 
tipus de música. La banda simfònica de 
la UMH, sempre reinventant-se, sempre 
gaudint de la música i fent gaudir al 
públic que l’escolta. 
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CRONOLOGIA ACTIVITATS 2015
per Ximena Ortega

UMH

CRONOLOGÍA D’ACTIVITATS DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ 2015 

 

DATA ACTIVITAT REALITZADA PER ORGANITZADA PER LLOC 

22/02 Entrada de Bandes Banda Simfònica Cosomuval / Junta Central 
Fallera 

Ajuntament de València

28/02 Concert /Festival Orquestra de Cambra Casino Musical Godella Godella
06/03 Danses del Mundo  UMH/Voluntariat pel 

Valencià 
Centre Cultural 
Rambleta 

8/03 Concert Dia de la Dona Banda Simfònica UMH Centre Cultural 
Rambleta 

16-19 
/03 

Falles Banda Simfònica  

27/03 Concert Grup de Flautes 
Enflautats 

UMH (APN) Local social

28/03 Festival Bandes Sènior Banda Sènior Societat Musical Rocafort Rocafort
28/03 Festival Coral Coral l’Horta Societat Musical San 

Antonio de Benagéber 
San Antonio de 
Benagéber 

17/04 Concurso de fotografia Grupo de Fotografia
l’Horta 

UMH Local social

19/04 Trobada de Bandes Banda Simfònica Junta Municipal Patraix Centre Cultural 
Rambleta 

24/04 Presentació Voluntariat 
pel Valencià 

 UMH/Voluntariat pel 
Valencià 

Local social

24/04 Festival coral Coral l’Horta Societat Musical Polinyà 
del Xúquer 

Polinyà del Xúquer

08/05 Lliurament  de premis Grupo de Fotografia
l’Horta 

UMH Local Social

09/05 Moros i Cristians Banda Simfònica Sedaví
22/05 Concert Quartet de Saxos 

Púrpura Pansa 
UMH (APN) Local social

24/05 Concert Retrobem la 
Nostra Música 

Banda Simfònica UMH Centre Cultural 
Rambleta 

26/05 Processó Banda Simfònica Parròquia Sta. Mónica
31/05 Concert Retrobem la 

Nostra Música 
Coral l’Horta UMH Centre Cultural 

Rambleta 
31/05 Concert Retrobem la 

Nostra Música 
Orquestra de Cambra UMH Centre Cultural 

Rambleta 
05/06 Concert Grup de Acordions UMH (APN) Local social
12/06 Concert 50º Aniversari 

IES Juan de Garay 
Banda Sènior IES Juan de Garay

13/06 Processó Banda Simfònica Cosomuval Forn d’Alcedo
21/06 Concert - Dia de la 

Música 
Banda Sènior FSMVC (Comarcal) Parc Rambleta

23/06 Concert / Setmana 
Ciutadana 

Banda Juvenil Fed. Associacions de Veïns 
de València 

Palau de la Música

01/07 Concert Fi de Curso Banda Juvenil/Conjunt
Instrumental 

UMH Centre Cultural 
Rambleta 

17/07 Concert – Nit de Blues  UMH (APN) Centre Cultural 

Món

d’
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Rambleta
20-25/07 Curs d’estiu Escola de Música UMH Mas del Capellà
11/09 Concert Intercanvi Banda Juvenil FSMCV/UMH Pl. Mons. Óscar Romero
13/09 Concert Festes 

Populares 
Coral l’Horta UMH Centre Cultural 

Rambleta 
19/09 Concert / Festival Banda Simfònica Naquera
20/09 Concert Festes 

Populares 
Banda Simfònica UMH Centre Cultural 

Rambleta 
27/09 Concert Festes 

Populares 
Orquestra de Cambra UMH Centre Cultural 

Rambleta 
27/09 Concert Intercanvi Banda Juvenil FSMCV/Soc. Mus. Sedaví Sedaví
23/10 Concert Grupo Triunvirato UMH (APN) Local social
13/11 Concert Grupo “Entre Amics” UMH (APN) Local social
15/11 Concert Banda Juvenil UMH Centre Cultural 

Rambleta 
20/11 Recital Poesia Vicent Camps UMH (APN) Local social
29/11 Concert Banda Simfònica Cosomuval / Ajuntament 

de València 
Mercat de Colom

20/12 Passacarrer / Recollida 
nous músics 

Banda Simfònica UMH Barri Sant Marcel·lí

20/12 Concert Nadal 
(Benèfic) 

Coral i Orquestra de 
Cambra 

UMH Església Sant Marcel·lí

22/12 Concert Nadal Banda Sènior i Conj. 
Instrum.  

UMH Centre Cultural 
Rambleta 

23/12 Dia del Soci  UMH Local social
27/12 Concert Nadal Banda Simfònica UMH Centre Cultural 

Rambleta 
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26/05 Processó Banda Simfònica Parròquia Sta. Mónica
31/05 Concert Retrobem la 

Nostra Música 
Coral l’Horta UMH Centre Cultural 

Rambleta 
31/05 Concert Retrobem la 

Nostra Música 
Orquestra de Cambra UMH Centre Cultural 

Rambleta 
05/06 Concert Grup de Acordions UMH (APN) Local social
12/06 Concert 50º Aniversari 

IES Juan de Garay 
Banda Sènior IES Juan de Garay

13/06 Processó Banda Simfònica Cosomuval Forn d’Alcedo
21/06 Concert - Dia de la 

Música 
Banda Sènior FSMVC (Comarcal) Parc Rambleta

23/06 Concert / Setmana 
Ciutadana 

Banda Juvenil Fed. Associacions de Veïns 
de València 

Palau de la Música

01/07 Concert Fi de Curso Banda Juvenil/Conjunt
Instrumental 

UMH Centre Cultural 
Rambleta 

17/07 Concert – Nit de Blues  UMH (APN) Centre Cultural 

s

s

s
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EL RACÓ DE LA POESIA
per María Montes

Maria Montes (València, 1948) 
Pintora i poeta. Ha publicat el llibre 
de poesia Caligrafía de lunas (2016), 
editat amb l’editorial valenciana 
Contrabando.

MEDITA MEDITERRANI

Oh, Mediterrani, mar de déus immortals!

Déus capritxosos, lascius, cruels,

fanfarrons, gelosos, venjatius.

On la teua Atlàntida, les teues naus, els teus tresors enfonsats?

Ah, Mediterrani!

Banyar-se en les teues costes, jugar amb els teus peixos,

estimar les teues sirenes, gaudir de les teues illes.

Medita, Mediterrani,

recorda les teues gestes, conta les teues llegendes,

retorna els teus morts.

Revoltosos humans estimem les teues aigües,

somniem la teua història, vivim els teus vents.

En moderns velers, bruns de sol,

creiem ser fills de Posidó,

germans d’Afrodita, deixebles d’Apol·lo.

I, curiosos com el mític Odisseu,

en els teus aquosos camins

lliurem batalles imaginàries,

estimem l’obscur, l’enigmàtic,

el màgic de les teues profunditats.

Oh, Mediterrani, mar de tots els desitjos!

De déus, dofins, penya-segats i platges,

on ens perdem, on ens trobem.

Aquest poema va ser creat per la invitació que el grup valencià 
de rap Arrap em va fer per a col·laborar en la publicació que 
preparava sobre la Mediterrània amb motiu de l’edició del seu 
disc DESPERTA FERRO. Publicació que va surtir al 9 d’octubre de 
2015 amb el nom de QUADERN DE BITÀCOLA 
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E
l passat 3 de gener vam participar en la cavalcada 
de les Tres Magues de Gener, una festa organitzada 
per primera volta en l’època de la II República i 
recuperada per part de la Societat Coral El Micalet 
després de 79 anys. Hi van participar una trentena 

de col·lectius del món cultural Valencià: muixerangues, colles 
de tabaleters i dolçainers, gegants, cabuts, etc. etc.

Durant la cavalcada, vam exhibir una aranya de huit braços, 
un alcoianet amb dos pilars de dos al costat, vam entrar a 
plaça amb dues fileres de pilars de dos caminants, en plaça 
vam repetir l’aranya, i finalment vam saludar a les tres magues 
quan eixien al balcó de l’ajuntament amb tres pilars de tres i 
dos pinets de dos al costat.

En acabar, ens va saludar el nostre alcalde Joan Ribó i li 
vam ofrenar un mocador de la MV que  guarda amb molt 
d’afecte. Per últim, vam rebre les Magues quan baixaven 
de l’ajuntament amb pilars de dos i amb el so de dolçaina i 
tabalet.

LLOMBAI, 16 DE GENER, PROCESSÓ DE SANT ANTONI

El passat 16 de gener vam anar a Llombai, una parada ja 
tradicional per a la colla. Tot i això, enguany va haver una 
novetat: en lloc d’anar al Mercat Medieval – actuació habitual 
en els últims anys – ens cridaren a la processó de Sant Antoni.

Vam rebre l’assistència dels nostres germans de la Muixeranga 
de Carlet, el qual ens va permetre fer dues figures molt 
boniques. Però primer vam entrar a plaça amb dues fileres de 
pilarets de dos caminants. A continuació, abans de començar 
la processó, vam fer la nostra figura insigne de 4 altures, la 
torreta, en la plaça de la Creu. 

Després d’un parèntesi en la llar dels jubilats quan s’estava 
fent la processó, vam tornar a plaça, aquesta volta la de 
l’Església, on vam donar la benvinguda a la processó amb un 
retaule extens on van lluir els colors de les dues colles. Vam 
repetir la mateixa figura en entrar el sant en l’església. 

Finalment anàrem a la llar dels jubilats per a gaudir del sopar 
al que estàvem convidats. Vam haver de tindre la paciència 
d’un sant abans que arribaren els nostres entrepans, però vam 
saber matar el temps al nostre estil fent pilarets, un banc, la 
figuereta, el ball.. 

I finalment, tots cap a casa, la majoria 
en autobús fins a València, altres, 
com el que escriu aquestes línies, en 
cotxe a la pedania del Palmar.

VALÈNCIA, 30 DE GENER, 
VELLUTERS

El dissabte 30 de gener vam actuar 
en la festa del Motí dels Velluters. 
Vam recórrer tot el barri dels Velluters 
en cercavila junts amb vàries altres 
associacions del món cultural, 
començant en les Torres de Quart i 
acabant en la plaça del Pilar. Durant 
el recorregut, vam fer una sèrie de 
figures: vam eixir de les Torres de 
Quarts amb pilars de dos caminants 
on pujava tota la nostra xicalla, 

CRÒNICA D’ACTUACIONS 
DE LA MUXERANGA
per Robert Haak

MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 DE GENER, CAVALCADA DE LES MAGUES DE 
GENER

>>
Fotos: Tomás Sánchez
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després vam fer una sènia, un alcoianet amb dos pilars de dos 
al costat i un remat de torreta net. Finalment, vam entrar a 
la plaça del Pilar amb pilars de dos caminants i vam acabar la 
nostra exhibició amb un retaule molt bonic.

En acabar l’actuació, es va encendre la tradicional Foguera del 
Motí dels Velluters i vam sopar  entrepans tots junts a plaça.

VALÈNCIA, 13 DE MARÇ, CARNESTOLTES DE BENIMACLET

Cada any, la Muixeranga de València participa en el llegendari 
Carnestoltes organitzat per l’Assemblea de Veïns de 
Benimaclet. L’any 2016 no ha sigut una excepció. Vam tindre 
l’ajuda de les muixerangues de Sueca, Torrent i Carlet, el qual 
ens va permetre fer unes figures que normalment no podem 
fer i va donar com a resultat unes imatges ben xules on 
llueixen els diferents colors de tots els participants.

Per començar, vam fer una torreta davant de la porta de 
l’Assemblea, després durant el recorregut de la cercavila, 
vam fer una sénia, la figuereta, un castell de 3 i el remat de 
la trobada. L’última parada va ser la plaça de Benimaclet, on 
vam fer tres alcoianets simultanis, i a continuació vam tornar 
a l’Assemblea, on vam concloure la nostra exhibició amb un 
retaule gran i finalment el pilar de quatre.

Però la cosa no es va acabar ahí! Després d’un merescut 
descanset per a sopar, vam participar en el Festimaclet 
organitzat per Joves de Benimaclet, amb un alcoianet davant 
de l’escenari en la plaça, amb exhibició de disfressa grec per 
part dels segons inclosa.

Com ha dit el mestre, aquesta va ser la millor actuació 
muixeranguera des que el Carnestoltes de Benimaclet compta 

amb muixerangues en la cercavila. Hem de sentir-nos molt 
orgullosos per l’èxit aconseguit. Alhora, hem de ser conscients 
que les muixerangues no són fruit d’un sol dia, cal seguir 
treballant per mantindre aquest nivell i créixer encara més.

VALÈNCIA, 5 DE MARÇ, ESPAI RAMBLETA

El dissabte 5 de març vam assajar i actuar davant de l’espai 
cultural Rambleta en el barri que ens ha vist nàixer, Sant 
Marcel·lí. Ja feia temps que no assajàvem o actuàvem allí, 
per tant tots hi vam posar el doble d’esforç i il·lusió perquè 
isqueren les figures. 

En l’Espai Rambleta ens van deixar un vestidor per canviar-
nos, i després ja ràpidament tots a plaça. Durant l’assaig 
van pujar tots els xiquets a pilarets de 2, a més de les 
incorporacions més recents, posant de manifest que tenim 
molt de futur!

La major part de l’assaig el vam dedicar a les figures que 
després férem durant l’actuació: guionet, banc fins a l’alçadora 
i alcoianet. Una actuació ràpida, més que digna i ben rebuda 
pel públic. Menció especial per a la nostra xicalla, en aquesta 
ocasió representada per Zoe, Víctor i Wisdom. Sou molt 
valents! Gràcies també a l’Estrela Roja, als que els va passar 
com a nosaltres: no eren molts, però la qualitat de l’actuació 
va ser excel·lent!

En acabar, tots vam ballar un ball tradicional, la Tarantel·la, 
i després vam visitar l’exhibició “Sant Marcel·lí, lluita per la 
cultura” que hi havia en l’última planta de la Rambleta. 

Bona actuació, però volem i podem més, per tant hem de ser-
hi tots als assajos!

PICCOLO DIVERTIMENTO 42
>>
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CURIOSITAT MUSICAL. Josep Melcior Gomis: Un músic 
d’Ontinyent que el 6 de gener hauria acomplit 225 anys.

Josep Melcior Gomis (Ontinyent, 1791- París, 1836) va estudiar 
a la Capellania de l’Assumpció de Santa Maria d’Ontinyent i 
als 10 anys marxà a València, on va estudiar amb Josep Pons, 
Mestre de Capella de la Catedral. Per qüestions de la guerra del 
Francès, Gomis es traslladà a Madrid, on va estrenar el drama 
unipersonal La aldeana.

En pujar al tron Fernando VII va haver d’exiliar-se a França 
per la seua ideologia liberal. A París es va fer amic de Berlioz, 
Rossini i Meyerbeer i prompte va començar a obtenir renom als 
cercles parisencs. 

El 1827 va viatjar a Londres on va estrenar la cantata L’hivern 
amb molt bona acollida. Retornat a París compon diverses 
òperes sobre text francés entre les que cal esmentar Le diable 
à Seville (1931), Le revenant (1933), Le portefaix (1934) i Rok le 
barbu (1936). 

Però hi ha un fet poc conegut (encara resten algunes proves per 

ratificar-ho) que cal recordar i és que va ser l’autor de l’Himne 

de Riego. Aquest himne que manifesta arrels musicològiques 

d’una cançó popular d’Ontinyent i de les comarques centrals 

valencianes, va estar dedicat al tinent coronel Rafael de Riego 

qui es va alçar contra l’absolutisme de Fernando VII. 

Durant el Trienni Liberal (1820-23) aquesta peça va ser 

declarada himne oficial de la monarquia constitucional 

espanyola, per la qual cosa va ser el primer himne d’Espanya. 

Però a la memòria de tots relacionem l’Himne de Riego amb la II 

República perquè pel seu simbolisme democràtic va ser declarat 

Himne oficial de la República Espanyola.

L’Ajuntament d’Ontinyent ha declarat l’any 2016 com L’any 

Gomis i ben segur que donarà a conèixer la vida i obra d’aquest 

valencià il·lustre.

Solucions al Piccolo Divertimento 41: Jeroglífic: A l’Opera

JEROGLÍFIC: 

Qué necessita el director per a dirigir?

per Joan i Àngels

LABERINT: Podries indicar el camí a cada 
silenci per trobar la seua nota?

©Concepción Díaz-Oliver Martín de Ruedas; EHME 
& EMMD, Donostia-San Sebastián 2011

TRIO D’ENDEVINALLES...

Quin és l’instrument que pots escoltar però no pots veure ni tocar?    __ __ __

Xiula i no és un xiquet. Piula i no és un pollet. Que és?    __ __ __ __ __ __

Té bec i no és un pardalet, trina i no és un canari, és dolça i no té sucre.
Quin instrument és?       __ __ __ __ __ __         __ __ __ __ __   



si tens coses que dir i vols participar a la revista escriu a: noticiesmusicalsumh@gmail.com 

Gràcies de tot 
cor a tots els 

familiars, amics i 
públic en general               

pels vostres 
aplaudiments i 

suport en cadascun 
dels concerts de les 

nostres seccions

GRÀCIES 
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