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JA HEM ARRIBAT! TARD O D’HORA, TOT 
ARRIBA!!
per Josep Francesc Blai Duart

N
o ha pogut ser. Ho sentim. Hauran passat un estiu orfes de Notícies Musicals. Però de pitjors 
se n’han vist. Segur que han sobreviscut, si no quin sentit tenen aquestes ratlles?

Uns ho atribueixen al canvi climàtic, altres a la falta de memòria, però sempre és l’estiu més 
calorós el que acabes de passar... Ara ja estem immersos sense remei en les tasques del curs 
que comença. Si l’economia fa balanç al Nadal, per què el curs comença amb la verema? 

Preguntes sense resposta o simplement climatològiques. Anem per feina. 

Aquesta revista recull l’activitat musical i associativa de la Unió des del mes de març, mes per antonomàsia 
dedicat a les reivindicacions en favor de la igualtat entre homes i dones, un mes lila. Trobareu una crònica 
de les activitats realitzades per l’AVV (Associació de Veïnes i Veïns) i la UMH i en especial del concert del Dia 
de la Dona, ben distint del d’altres anys.

Però això fou una arrancada que no ha tingut final perquè en aquestos cinc mesos (escric açò a finals de 
juliol) són molts els concerts de totes les seccions o formacions musicals de la Unió: la Coral, l’Orquestra, 
la Banda Juvenil, els Grups Instrumentals de sèniors i d’infantils, els acordions i també altra vegada la 
Banda Simfònica. Sobre tots podreu espigolar alguna sensació, emoció, novetat, record... Sense deixar fora 
l’Escola de Música. Llegiu les cròniques amb deteniment i ja em direu.

Tampoc desmereixen, ni molt menys!, les activitats de l’APN (A Poqueta Nit), al local social amb els 
acordions, o al RamClub amb eixa sèrie sobre la història del Rock.

També llegireu unes ratlles sobre la campanya de Voluntariat pel Valencià amb novetats «dramàtiques». 
I si la calor que fa ara al juliol encara ens acompanya al setembre quan lliges aquestes planes, amb una 
bona cervesa ho passaràs millor i més millor si en són més d’una. Però que siguen de les que fabriquen i 
aconsellen els mestres cerveser »unionistes musicals» Dani Vara i Víctor García. Llegir les entrevistes ajuda 
a suportar la panxa cervesera que anem criant (parle per mi, no vull ofendre ningú).

I parlant de cerveses arriben les Festes Populars. Consumiu a la caseta-bar de Festes i contribuïu al seu 
sosteniment. Potser a l’any que ve l’entorn de la plaça ja no siga el mateix, no et perdes baixar, fer fotos i 
dir-li adéu al trànsit, a la font... Ves a saber!

I parlant del barri, en abril ens trobàrem en un mateix acte la banda Simfònica de la UMH i la Muixeranga 
de València. L’entorn, espectacular, primer a la placeta de l’Espai Rambleta i desprès a l’auditori. Un plaer 
arreplegar el guardó i bastir una figura escoltant la muixeranga amb so de flauta travessera de la Unió 
Musical l’Horta.

I arribem a la secció literària o trobareu la signatura inestimable del nostre amic i col·laborador Isidre Crespo 
fent-nos accessible una figura tan emblemàtica com Sor Isabel de Villena. I d’una ploma tan acreditada 
en passem a una altra novella i graciosa d’un alumne de cinquè de Primària del CEIP Sara Fernàndez i de 
l’Escola de Música de la UMH, Héctor Cruz Fernández. Ens agradaria comptar amb més col·laboracions 
de dins i fora de la Unió. No hi ha cap impediment si sobre la música es parla i respectuosament. I per si 
encara hi ha qui dubte, tenim un servei lingüístic incomparable per a revisar i fins i tot traduir els textos 
que ens arriben. Ja no hi ha barreres. Endavant!

Bo amigues i amics, lectores i lectors, segur que ja trobeu a faltar vivències viscudes i no narrades ací, en 
la 56. Féu bondat que, molt prompte ja, tindreu a les mans la 57.

Notícies Musicals us desitja uns bons concerts de Festes Populars!!!

CALOR? QUÈ VA! IX DE LA NEVERA QUE VÉNEN FESTES POPULARS
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NIT DEL VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ 
per Toni Francés

U
n any més, fidel a la cita de primavera, hem celebrat 
el final de curs del VpV. Enguany amb continguts 
nous. Normalment és una activitat de conversa entre 
parelles. Aquest curs, a més, han funcionat dos grups 
que, de manera voluntària i altruista, amb alegria i 

il·lusió, s’han trobat periòdicament per aprendre entre dones i per a 
representar una obra de teatre. Dues maneres d’aprendre i passar-
s’ho bé  fent viu el valencià. Una 
llengua ben viva al pobles, però que 
a la capital costa més de trobar  al 
carrer. Nosaltres fem de la nostra 
part, per a què seguisca viva a Sant 
Marcel·lí.

La nit del VpV, celebrada el 13 de 
maig, va servir per a comunicar 
eixes experiències. Els dos grups, 
formats un per dones exclusivament 
i l’altre quasi també, llevat de la 
col·laboració de l’actor Sento 
Marco, van comunicar i contagiar 
eixa alegria i il·lusió que han viscut 
al si de cada grup.

Aprendre entre dones, al CEIP 
Ramiro Jover. Amb el mestratge de 
Pilar Tormo i les mares d’alumnes 
del col·legi.

 T’he agafat Caputxeta, obra teatral representada per dones de tres 
grups: Mujeres y cultura,  A.VV. i UM l’Horta. Iniciativa nascuda al 
voltant del 8 de març, dia de la dona treballadora, amb la direcció 
d’Encarna Serrano.

Com a colofó es va presentar una proposta de representació teatral 
per al curs que ve, seguint dins del context del dia de la dona. 
Es tracta de La llegenda del drac i la princesa. Obra basada en la 

llegenda que conta com un regne 
vivia aterrit per la presència d’un 
drac que anualment devorava una 
donzella. Un cavaller, que la tradició 
mitològica l’identifica com a Sant 
Jordi, aconsegueix matar el drac i 
guanyar la mà de la princesa. Potser 
que aquesta representació no siga 
exactament així.

Queda obert el grup per aquelles 
persones que vulguen incorporar-se i 
col·laborar de qualsevol manera. 

A POQUETA NIT

Foto superior: Salva Benlloch
Foto inferior: 
AVV  Barri de Sant Marcel·lí
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3 DE JUNY DE 2016. “FINAL DE CICLE”

Sota aquest títol, i dirigits per Pepe Vila, la secció de aeròfons de 
la Unió va passejar a l’audiència per França i Portugal i també per 
casa nostra, amb la interpretació de melodies valencianes i de la 
resta de l’estat.

La vetllada va seguir amb el tradicional sopar després del qual 
la vetllada es va animar amb la interpretació de diverses peces a 
l’acordió i amb diverses cançons.

Cal destacar l’important esforç del grup d’acordions per controlar 
un instrument tan complet, complex i que omple tant. 

10 DE JUNY DE 2016. PAT & 
THE BONES

La guitarra solista de Salva 
Poquet va sorprendre a 
l’assistència que no havia gaudit 
amb anterioritat del so de la 
Fender d’aquest músic, una 
autoritat en el món del blues 
del nostre entorn, que ha actuat 
en diverses ocasions al costat 
de gent de primera fila, com 
Raimundo Amador, que el va 
convidar el juliol del 2011 quan 
acompanyava a B. B. King a 
Peníscola.    

Els que seguim APN ja el coneixem per la sessió en la que ens va 
il·lustrar sobre l’origen del blues, per la geografia dels OSA, un 
viatge del sud al nord, a ritme i cadència del ferrocarril. 

Pat, la veu  de Patricia i els Bones, l’esmentat Salva que liderava 
l’escenari amb la bateria del nostre professor de l’Escola Juan 
Lizaso, la guitarra i veu de David i el nostre músic de la banda, 
Carles Rodrigo, al baix. 

El repertori va recórrer als clàssics del rhythm&blues i el rock and 
roll dels 50 amb nom com els d’Elvis, B.B. King, Muddy Waters, 
Clapton, la Credence, Stones..., i «temazos» com Tulsa time, Dead 
flowers, Rock me baby, entre altres.

En les acaballes de l’actuació va pujar a l’escenari Naira per 
interpretar It hurts em too de Luther Allison, en un estat avançat 

de gestació, la qual cosa ens va fer témer un part avançat provocat 
pels decibels de l’ambient, però que al remat no va ocórrer.... fins a 
quatre dies després. J. L. Rodrigo

10 DE JUNY DE 2016. SIN PERDÓN

Feia temps que no gaudia tant en un concert de rock com el 
passat dia 10 de juny en La Rambleta amb la banda Sin perdón. 
Temptat per un amic de Sant Marcel·lí em vaig comprometre a 
acompanyar-ho i em va impactar que encara queden grups amb 
sensibilitat política i social entre els músics. La banda va desgranar 
un a un els temes que consideraven més significatius de la història 

del rock i de sobte em vaig 
embolicar per «la banda sonora 
de la meua joventut», Beatles, 
Stones, Santana, Deep 
Purple, Bowie, Cult, AC/
DC…; la nostàlgia setentera i 
huitantera es va apoderar de 
mi i em va resultar inevitable 
no acabar cantant i ballant 
com un veritable fan lliurat i 
agraït al costat d’un munt de 
persones tan endollades com 
jo. Però no va anar solament 
la rotunda proposta musical 
de Sin perdón, la seua posada 
en escena, el seu potentíssim 

directe i el bon rotllo que contagien sobre l’escenari el que em va 
agradar. La guinda va ser que cada canvi de dècada en aquesta 
«Història del rock» anava acompanyada d’una breu ressenya 
històrica i que recordava esdeveniments particulars de la història 
d’Espanya i especialment del barri de Sant Marcel·lí: la mort de 
Franco, l’assassinat dels advocats d’Atocha, les primeres Festes 
Populars, la creació de l’Associació de Veïns... Unes poques paraules 
que deixaven ben clar que el rock sempre va ser i serà sinònim de 
festa i batibull, però també de compromís, militància i lluita. Em va 
faltar algun tema aquesta nit, és clar, perquè tots tenim la nostra 
particular història del rock, però per descomptat, la de Sin perdón, 
la d’una banda que és capaç de donar una «guitarrada», tancar el 
puny i apuntar al cel, és també la meua. Moltes gràcies Sin perdón 
per aquest fantàstic concert. Edu «The Road»

A POQUETA NIT, “FINAL DE CICLE”
per Josep Lluis Rodrigo
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17 DE JUNY DE 2016. LOS VIERNES ENSAYO

Era divendres i no era dia d’assaig sinó d’actuació. Com tot bon 
concert va tenir el seu assaig previ, a la qual cosa l’anomenem 
prova de so. Aquesta formació, veterana i consolidada, és ja un 
clàssic dels «apoqueta». Encara que hem vist uns canvis, en el teclat, 
han sigut de bon rotllo, Miguel Angel Soria, anterior pianista, 
estava entre el públic animant als seus col·legues. Però passe a 
transcriure la crònica de l’actuació que ens envia per a la revista, 
Santiago Alcázar.

La nit del 17 de juny, divendres, quasi quatre anys després, Los 
Viernes Ensayo van tornar a la Rambleta dins del cicle A poqueta 
nit. Un nombrós públic els esperava ansiosos de poder assistir 
a l’única actuació que solen fer cada any. L’actuació, pel que 
expliquen, no va defraudar, ja que encara que el repertori era 
pràcticament nou, seguia discorrent pels principis que els són 
propis, és a dir, divertir-se tocant música de big band de la que alça 
l’esperit i deixa sensacions positives. I açò solament s’aconsegueix 
quan entre els músics 
flueix l’amistat i l’harmonia, 
personal i musical. Músics 
com el nostre genial 
trompeta, speaker i mestre 
de cerimònies oficial 
va presentar i que són: 
Juanvi, virtuós sempre 
amb el saxo alt, Manolo 
García, gran trombonista, 
Manolo Miguel, cada 
dia millor saxofonista, 
Pablo, impecable amb la 
bateria, Kiko, extraordinari 
pianista i arranjador oficial 
i, finalment, Santiago, amb 
el seu contrabaix, intentant 
fer-ho cada vegada millor. 
Com veureu, aquest anys tenim dues absències i una incorporació. 
Ens han deixat Carlos i la seua flauta travessera, i Miguel Angel, 
amb el seu piano que han emprès nous projectes musicals. Per 
contra, s’ha incorporat Kiko, genial pianista i arranjador i millor 
persona. En fi, una any més Los Viernes Ensayo han realitzat el 
seu habitual assaig envoltats d’amics, familiars i voluntariosos 
transeünts. Tots hem gaudit, ells i nosaltres, així que solament 
queda dir: Fins a la pròxima, amics!

17 DE JUNY DE 2016. GOLPE DE EFECTO

Sis anys de recorregut és ja un període suficientment llarg perquè 
parlem d’una trajectòria. I és una bona trajectòria. Actualment el 
grup està compost per Marcos al baix, Manu a la guitarra, José 
David als teclats, Alba saxo, David trompeta i María a la veu i 

flauta travessera, i al fons de l’escenari, com qui no vol la cosa, cal 
fer un esforç per a veure-ho Sergi, qui, si no estic mal informat, és 
l’alma mater de la formació, qui em passa aquesta informació que 
«cuine» i us transmet: 

Des de Sant Marcel·lí al món. Han actuat en diverses sales i festivals 
per tota la nostra Comunitat, Madrid i Barcelona.

El passat 17 de juny van tancar el cicle d’APN en una nit inoblidable 
a ritme de rock, pop i soul.  A l’escenari del cafè-teatre Rambleta 
es van sumar col·laboracions com la de Ruth al saxo baríton, Jordi 
al saxo alt, Rubén al trombó, fins i tot en alguna cançó, Ricardo 
amb el clarinet i la veu de David. Les seues versions d’intèrprets 
com Gloria Gaynor, Bon Jovi, Creedence, Blues Brothers, Bruno 
Mars i temes de la seua pròpia collita van constituir el repertori 
que acomiadava fins a després de vacances la nostra particular 
aportació a les inquietuds musicals i artístiques del format APN de 
la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

Acaba ací el cicle de A 
poqueta nit  per aquest 
curs, una proposta 
cultural que complementa 
l’oferta de les seccions 
fixes de la nostra societat 
musical. Coordinada per 
Carlos Moukarzel, a qui 
des d’ací agraïm la seua 
extraordinària tasca. Es 
troba a faltar el públic 
jove en aquesta activitat 
que se celebra a casa seua, 
sense desplaçaments, 
en horari de conciliació 
familiar i durada 
moderada. Els majors 

d’edat, en ser socis, reben la revista i poden comprovar el que no 
han gaudit; els menors de dihuit haurien de ser animats pels seus 
pares. En qualsevol cas la comissió de banda i bandeta podria 
sondejar interessos musicals per a programar algun APN orientat 
directament a aquest públic.

A POQUETA NIT

Foto pàgina anterior: Paco Perales
Foto superior: Tomás Sánchez
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D
esprés d’un curs 2015/16 que ha tingut com 
a novetats en l’Escola la implantació de l’aula 
d’Iniciació Musical (per a xiquets i xiquetes de 4 
anys) i la programació de la I Setmana Cultural 
(amb concerts del professorat i activitats al 

carrer), amb molt bona acollida tant una com l’altra, el curs 
2016/17 es prepara també amb força i novetats.

Novetats que podreu descobrir a colp d’ull només entrar, 
perquè des de l’Equip Directiu hem treballat de valent el 
mes de juliol per tal de d’aconseguir unes instal·lacions una 
miqueta més atractives visualment i deixar-les enllestides per 
oferir el millor servei als nostres alumnes, les seues famílies 
i tot aquell qui vullga vindre a visitar-nos i ens trie en la 
important missió del seu aprenentatge musical.

Fonamentats en un gran equip docent i amb les ganes de 
seguir treballant amb força, hem començat el procés de 
preinscripció que es veurà completat amb el període de 
matriculació a principis de setembre. Esperem consolidar 
la Setmana Cultural amb la programació d’activitats 
complementàries a la formació de l’alumnat, pretenem obrir-
nos més encara al carrer i donar una major visibilitat a l’Escola 
i, sobretot, volem continuar sent un referent en la formació 
dels joves i grans dels nostres voltants.

Gràcies a tots els qui confieu en nosaltres any rere any, 
benvinguts als qui ens coneixereu per primera vegada i ànims 
a tots els qui encara us ho esteu pensant... 

A per un bon curs!

A
plegats al final del mes de maig, és hora d’anar 
tancant el curs i això significa fer audicions, 
concerts i anar acabant activitats. 

Així doncs és com arribàvem a la cloenda del 
cicle d’audicions/concerts en els que la Unió, i 

més concretament l’Escola de Música de la Unió, col·laborem 
des de ja fa quatre anys amb el CEIP Sara Fernàndez. Aquest 
cicle pretén combatre el fracàs escolar a través de la música 
i, qui millor per poder explicar tot el que la música ens dóna i 
ens regala que l’equip de professors/res de l’Escola i els seus 
alumnes (molts d’ells també alumnes o exalumnes del Sara)?

Després de tot un curs amb audicions mensuals en les que 
els estudiants pogueren gaudir per separat dels diferents 
instruments (vent-metall, vent-fusta, corda i percussió) i d’un 
breu concert a l’eixida de les classes, era hora de l’actuació 
final i, com sempre, aquesta implica el concert del Conjunt 
Instrumental Infantil amb la participació de xiquets i xiquetes, 
en aquest cas de 1r de Primària, de l’escola. És ben merescut 
donar-li un fort agraïment al seu mestre de música, Pedro, per 
la preparació del mateix.

Per tal de no fer les coses monòtones i caure en la repetició, 
cadascun dels concerts finals pretén buscar la col·laboració 
dels menuts de forma diferent (ja hem tingut una coral de 
xiquets, acompanyament en flautes dolces, danses tradicionals 
i històriques) i enguany ens decidírem per l’art, la literatura i 
els idiomes...

Baix la protecció que ens donava la peça a interpretar Ten 
Pictures for a Youth Band ens prenguérem la llibertat de crear 
uns textos molt breus que afavoriren que el públic assistent 
(moltíssim i fidel com sempre) poguera crear el seu propi 
«quadre» en tots els moviments. Al llarg de tot el concert 
els alumnes de primer de primària tingueren l’ocasió de 
demostrar-nos el seu gran domini de l’anglès participant com 
a corifeus del Conjunt.

En definitiva, un projecte de col·laboració pel que cal 
continuar apostant i una vesprada magnífica de música en la 
que gaudírem de la unió de públic, intèrprets i MÚSICA!

EL NOU CURS ES PREPARA A 
L’ESCOLA
per Ximo Estal 

UN CONCERT AMB MOLT D’ART
per Ximo Estal 

ESCOLA I CONJUNT 
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FINAL A LA CARRERA EN LA SÈNIOR
per Ximo Estal

S
i la fi de curs és activitat i més activitat en el si de 
la Unió, no podia faltar doncs l’actuació de la seua 
formació més «gran». 

El Conjunt Instrumental d’Adults (la Sènior, com la 
coneixem afectivament), ha tingut dos importants 

aparicions en els darrers mesos i estes han sigut la IV Trobada 
de Bandes Sènior i el concert de fi de curs, en el que poguérem 
compartir escenari amb la Banda Juvenil de la Unió.

A mitjans de maig, quan la calor encara no apretava massa 
i encara s’agraïen els banys de sol, de bon de matí, ens 
preparàvem per rebre la visita de les bandes que han participat 
en les Trobades de Bandes Sènior (UMSC de Sedaví, UM de 
Rocafort i SM de Segorbe). Després dels tres aplecs anteriors, 
enguany ens tocava ser els amfitrions. D’una part músics del 
Conjunt anaren situant als seus homòlegs en la Rambleta per 
a la prova de so. D’altra banda, la Junta Directiva preparava un 
bon àpat al nostre local per tal de recuperar forces després del 
concert.

Puntuals, com solem ser, començàrem la «marató musical». 
Formació rere formació pujàrem a l’escenari i ho férem, tots 
i totes sabeu, tan bé com poguérem. El concert ens serví 
per descobrir peces que programarem en futurs concerts, 
per intercanviar opinions musicals i per anar programant 
projectes junts per continuar motivant als nostres músics. 
Quan va finalitzar es procedí al lliurament d’una aquarel·la 
commemorativa que el nostre gran pintor Santiago García 
havia preparat per a l’ocasió. Gràcies, Santi, eres un artista!

Ja a finals de juny, i després d’un breu temps per preparar 
altre repertori, era l’hora del concert de fi de curs. El que 
en un principi havia estat pensat com a una cerca-vila pels 
carrers del barri es convertí per «necessitats del guió» en una 
primera part de música ballable (pas-dobles que el Conjunt 
Instrumental ha interpretat des de la seua creació), abans 
de deixar lloc en l’escenari al plat fort del dia..., la Banda 
Juvenil. Amb les notes d’Els Poblets, Educandos de Benejúzar, 
Alfara de Algímia, El Maestrazgo, El Abanico, José Luis Valero 
i Aires Llevantins, anàrem despedint el curs. Un curs en el 
que, infatigables, hem treballat per continuar millorar com 
a conjunt i com a músics. I el curs que ve...? El curs que ve... 
«més i millor».

C. INSTRUMENTAL
D’ADULTS 
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CONCERT CONMEMORATIU DEL DIA 
DE LA DONA 2016
per María Montes

L
a banda de la UMH Sant Marcel·lí va oferir el concert 
commemoratiu del Dia de la Dona 2016, el diumenge 
13 de març a La Rambleta. Va ser un concert 
diferent al d’altres anys en els que l’homenatge a 
les dones se centrava en l’elecció de les peces que 

s’interpretaven, les quals, en la majoria de les ocasions, eren 
elegides per ser obres dedicades a dones per compositors 
hòmens. I això, no per una altra raó, perquè no hi ha quasi 
partitures musicals adaptades per a banda de compositores 
dones. Un veritable greuge de comparació que hom hauria de 
plantejar com solucionar-lo. A casa nostra no sé si hauria de 
partir de la Federació de Bandes, de la Conselleria de Cultura, 
o de qui. Però, músics per a fer-ho no ens falten. És una tasca 
important que espera la iniciativa i els diners per a dur a terme 
el treball. Dones compositores n’hi han, i moltes. Podeu entrar 
a internet i comprovar-ho. Compositores de diferents èpoques, 
actuals… De música clàssica, contemporània… Escolteu la seua 
música i jutgeu si no mereix que siga difosa.

La idea per al concert d’enguany va ser proposada per Sara 
Sánchez i Encarna Ojeda, junt al director de la banda, 
Vicent Pelechano. Es concretà en un concert dedicat a dones 
il·lustres de la història, amb el títol «Dones destacades de 
la història. L’evolució social de la figura de la dona i la seua 
influència». Situada la banda a l’ampli escenari del teatre La 

Rambleta, podíem veure al seu darrere projectat en la gran 
pantalla el cartell anunciador de l’acte, mentre Sara Sánchez 
presentava el concert, per a donar pas a continuació al 
començament de l’espectacle. A la pantalla es va projectar 
la imatge de la primera de les dones il·lustres a les que es 
dedicava l’acte, Hipatia d’Alexandria, nascuda el 370 de 
la nostra era i morta el 415. Sara Sánchez va fer un relat 
biogràfic molt interessant de la notable matemàtica, filòsofa 
i mestra neoplatònica, considerada la primera dona filòsofa 
de la història. A continuació, la banda va interpretar la peça 
escollida per Vicent Pelechano per a recordar-la. Amb aquest 
format, va anar transcorrent el concert, amb les biografies de 
les dones seleccionades des de l’antiguitat fins als nostres dies, 
amb peces musicals adients a l’època que van viure. Aquestes 
dones, recollits els seus noms al programa de mà, junt a una 
frase d’elles alliçonadora, eren, després d’Hipatia, Isabel de 
Villena (1430-1490), Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Anna 
Eleanor Roosevelt (1884-1962), Clara Campoamor (1888-
1972), Teresa de Calcuta (1910-1997), Rosa Parks (1913-
2005) i Rigoberta Menchú (1959). L’última imatge estava 
dedicada al quadre d’Eugène Delacroix, La llibertat guiant 
al poble, de 1830, amb la frase de Rosa Luxemburg: «Per un 
món on siguem socialment iguals, humanament diferents, 
totalment lliures». Un concert per a recordar, reivindicatiu, 
didàctic, preciós.

BANDA SIMFÒNICA NOTICIES    MUSICALS.56 SECCIÓ
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A
quest és titular amb el qual s’ha dut a terme, a 
l’auditori de l’Espai Rambleta, la ja tradicional 
Trobada de Bandes de Música del districte 
de Patraix. El perquè del canvi l’explicava el 
President de la Junta Municipal de Patraix, 

Vicent Sarrià, en el llibret-programa: «En aquesta nova 
etapa que inicia aquesta Corporació i dins de la seua idea 
de descentralització i aproximació de l’activitat cultural i 
social al veïnat, hem decidit ampliar les activitats culturals a 
celebrar aquest dia, unint a la trobada de bandes del Districte 
un reconeixement a aquells veïns i entitats culturals que 
resideixen en els nostres barris i que destaquen per la seua 
labor cultural i/o social».

El Coordinador de la Comissió de Cultura de la Junta, Artur 
García, concretava: «Enguany, la Muixeranga de València, que 
manté i promociona les nostres tradicions, i Paco Roca, una 
persona de reconegut prestigi en el món de l’art del còmic, 
són els dos guardonats. Menció destacada la col·laboració 
inestimable de les bandes de música del nostre districte, i 
el reconeixement a les activitats de redacció dels nostres 
escolars de primària».

Un matí cultural i plenet a vesar des de les 10:30h fins 
ben passat el migdia. El temps necessari perquè, a més del 

lliurament dels guardons, les bandes pogueren interpretar 
el seu programa musical. Així, l’Agrupació Musical Patraix, 
la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, l’Agrupació 
Musical Creu Coberta, l’Agrupació Musical Sant Isidre i l’AC 
General Barroso/Literato Pascual Abad, anaren llegint notes, 
desgranant pentagrames, interpretant partitures per al 
gaudi del públic. Un públic sempre renovat segons la banda 
que tocava. Un dia, diumenge, i una data, 17 d’abril, que ja 
temptaven a fer passejades pel parc de la Rambleta o més 
enllà.

No sabem si aquesta fórmula de trobada triada enguany es 
mantindrà o es renovarà. A temps estarem de veure-ho i 
contar-los-ho.

XVIII MATÍ CULTURAL
per Paco Blai

BANDA SIMFÒNICA

Fotos: AVV Barri de Sant Marcel·lí
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E
l passat 25 de juny la Banda Juvenil ens van oferir 
no un, sinó dos, concerts espectaculars. A La 
Rambleta, en sessió matinal, la Banda Juvenil de 
la Unió i la Banda Senior ens feien gaudir amb un 
concert que donava per finalitzat el curs 2015/16 

a l’Escola de Música de la Unió Musical l’Horta. El públic 
assistent va passar una estona agradable escoltant algunes de 
les obres que aquest mateix dia, a la vesprada, serien també 
interpretades al Palau de la Música, obres d’Oscar Navarro, 
Ferrer Ferran, Jacob de Haan i Mariano Puig.

A la vesprada, la Banda Juvenil va inaugurar la 26 Setmana 
Ciutadana organitzada per la Federació d’Associacions de 
Veïns de València amb un concert en el Palau de la Música. La 
sala estava plena, l’auditori esperava trobar-se amb el mateix 
concert que havia gaudit de matí en l’auditori de La Rambleta. 
Però, com sempre, es van superar les nostres expectatives i la 
Banda Juvenil ens va emocionar i despertar els nostres sentits 
fent-nos aplaudir amb satisfacció darrere de cadascuna de les 
obres. 

El concert estigué dividit en dues parts, la primera part va ser 
una bona mostra de la maduresa musical dels nostres joves 
músics; la segona va aportar una bona dosi de ritme i de 
dinamisme. Maduresa d’interpretació a la qual el seu director, 
Juan Carlos López, els condueix, un any darrere un altre, 

quan arriba la fi de curs i bon ritme amb el qual el seu director 
sap traure d’ells el millor. 

La primera obra va ser Ateneo Musical, un pasdoble de 
Mariano Puig Yago. Va seguir Paradise d’Óscar Navarro, 
obra interpretada per primera vegada, i que esperem que no 
siga l’última. Van continuar amb una magnifica interpretació 
d’Alba Overture de Ferrer Ferran i per últim, aquesta primera 
part va oferir un altre moment àlgid amb la interpretació 
de The Witchandthe Saint, d’Steven Reineke. La segona 
part començà amb una preciosa obra, La Storia de Jacob de 
Haan i després el concert va agafar un ritme que ja no va 
abandonar, començant amb la interpretació de Mecano que, 
amb els arranjaments d’Azael Tormo, va guanyar en fluïdesa 
al Mecano de ja fa  ...  diguem molts anys. La bandeta va 
continuar amb Fiesta Tropicale que, amb els arranjaments de 
Victor López, va fer que el públic gaudira amb emoció del 
bon ritme de la música i, per últim i tancament d’un magnífic 
concert, Tequila de Chuck Rio, amb els arranjaments de Mike 
Story. 

La sala sencera estava emocionada, aplaudia amb entusiasme 
als nostres joves músics, aplaudia el regal que ens havien 
oferit i aplaudia el seu director Juan Carlos López Luján, 
qui després d’un desitjat bis, va girar-se i tenia, ben 
merescudament, a tota la sala en peu. 

DOS CONCERTS EN UN DIA
per Paz Coscollà
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A 
l’Espai Rambleta es va celebrar el passat 8 
de juliol el concert solidari organitzat per 
Caritas de Sant Marcel·lí, amb la col·laboració 
de la Unió Musical l’Horta i actuant com a 
representant la seua Banda Juvenil.

Va ser una nit amb un nombrós públic que ens va acompanyar 
amb els seus aplaudiments i les seues ganes de passar-ho bé, 
era una nit de solidaritat. La Banda juvenil va participar amb 
un repertori festiu d’acord amb la naturalesa de l’acte de la 
mà del seu director Juan Carlos López Luján. En l’acte vam 
poder escoltar també la cantant Aisha Bordes i a Emilio Solo 
amb els seus rockers que també van voler, com és habitual, 
aportar les seues cançons a una gran nit a benefici de Cáritas.

La Banda Juvenil va ser l’encarregada d’iniciar l’acte amb 
temes molt coneguts de Mecano, amb els ritmes llatins de 
cançons com Brasil, El Cumbanchero, Dime Cuando, Tequila, 
etc . El cantant Emilio Solo va estar acompanyat de la nostra 
jove banda en un tema del Duo Dinàmic, Amor Amargo, que 
interpretava Bruno Lomas pels anys 60 i que va servir d’enllaç 
a la segona part del festival.

La gran veu d’Aisha amb els seus bonics temes i la força dels 
rockers, liderats per Emilio, van acompanyar a la Banda Juvenil 
de la Unió Musical l’Horta en una gran gala presentada per 

Vicente Alventosa, locutor de ràdio, que amb els seus acudits 
i la seua energia aportava les seues pinzellades d’humor.

Esperem que la Banda puga participar en aquest acte molts 
més anys i col·laborar amb Cáritas, i la forma millor per a fer-
ho és omplir una nit de música perquè tots disfrutem.

 

ROCK I MÉS PER CÁRITAS SANT MARCEL·LÍ
per Juan Carlos López

Fotos: Tomás Sánchez



12

NOTICIES    MUSICALS.56NOTICIES    MUSICALS.56

CONCERTS DE PRIMAVERA. I PART
per Àngels Rodas i Joan Quiles

E
ls membres de la Coral 
l’Horta afrontàrem la prima-
vera amb dos concerts espe-
cials preparats amb molta 
il·lusió i dedicació.

El primer va tindre lloc al Centre 
Cultural Rambleta el diumenge 8 de 
maig. 

Compartírem escenari amb uns 
excel·lents músics que conformen 
l’Orquestra de Cambra de l’UMH, 
dirigits per l’inestimable Miquel 
Morellà Asins.

La nostra coral, dirigida com és 
habitual per Alejo Pérez Lamata, 
va afrontar el concert de primavera 
amb quatre estrenes: Carnavalito 
Quebradeño, tradicional argentina, 
amb arranjaments de R. Coello, Les 
xiques del carrer nou, cançó popular 
de Dènia, amb arranjaments de Pau de 
Lluís, El nou món fa el seu camí, versió 
arranjada per C. Sotelo de la Simfonia 

del Nou Món d’A. Dvorak i El vell 
Montgó, preciosa cançó popularitzada 
per Paco Muñoz, autor de la lletra, amb 
música de E. Murillo i arranjaments 
corals de J. J. Visquert. Totes quatre 
obres foren premiades pel públic 
assistent amb forts aplaudiments, 
els quals s’agraïren de tot cor. De la 
mateixa manera, es reberen la resta 
d’obres del repertori, la qual cosa ens va 
satisfer i compensà els esforços previs.

El segon concert va tindre lloc a 
Natzaret, on participàrem al XII Dia 
d’Àfrica en el ja tradicional encontre 
popular de cors solidaris.

L’encontre va ser dissabte 14 
de maig en la Parròquia Nª Sra. 
dels Desemparats de Natzaret. Hi 
participàrem el Cor i Rondalla CEAM 
de Nazaret, dirigits per Jesús Monleón 
Peiró, el cor Nabucco, del Barri del Crist, 
dirigits per Michel Cervantes Vila. 
També van intervindre el Cor Societat 

Musical Barri de Malilla, sota la direcció 
de Berta Benito González, la nostra 
Coral l’Horta dirigida per Alejo Pérez, 
l’Orfeó Polifònic d’Alaquàs, dirigits per 
Cayetano Taberner Andrés i el cor 
amfitrió Cor Centre de Música i Dansa 
de Natzaret, sota la direcció de Daniel 
Escriche Civera.

Les sis agrupacions corals actuàrem per 
una causa solidària i rebérem el suport 
incondicional del públic assistent. 
L’ambient de germanor es va traslladar 
en l’execució conjunta del cant comú, 
Cor d’esclaus de Nabucco de G. Verdi 
en la plaça del barri. A continuació, 
tot van ser celebracions amb el sopar 
solidari el qual va concloure amb 
una vetllada especial a la qual hem 
acudit, acudim i acudirem sempre 
que els nostres companys de Natzaret 
ho requereixen. I és que no podem 
resistir-nos a una causa tan solidària i 
entranyable.

CORAL

Fotos: Tomás Sánchez
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I PER SANT JOAN, UNA RONDA
per Pascual Collado

A
questa nit, i fent un 
parèntesi en la seua gira 
pels grans escenaris 
mundials, la Coral 
l’Horta, ha tornat a les 

seues arrels, i després de diversos anys 
de travessia pel desert, ha compartit la 
seua música i alegria pel barri de Sant 
Marcel·lí celebrant la ronda de Sant Joan. 
Dirigits per les inestimables batutes dels 
prestigiosos «Rafael Ibarbia» (Josep Lluis 
Rodrigo) en la seua primera part i per 
«Alfonso Santisteban» (Alejo Perez) a 
la represa, van anar desgranant, com la 
nit de cap d’any (raïm a raïm), melodies 
ben dolces i sucoses. Per començar un 
homenatge a la gent gran amb Reloj i 
Sant Joan, per tal d’anar obrint boca al 
parc de Dr. Tomás Sala; vam continuar 
el recorregut pel carrer Sant Marcel·lí 
amb Contígo en la distancia, i després 
vam reposar forces als camerinos del 
local de la Unió i entre sandvitxs vegetals 
i entrepans de truita de creïlla, i algun 
afortunat que va tastar el pernil, papes, 
cacaus i les olives (que jo ni les vaig 
veure), tot regat amb Viña Andanza 
i litrona cervesera, calgué rematar la 
feina amb mistela i bombons. Tot això 
va fer que les partitures, fins a aquest 
moment complicades, es transformaran 
en cartilles de pàrvuls i, si afegim la 
incorporació del director titular de la 
formació, que va venir directament des 
de l’aeroport provinent de la seua gira 
pels EUA, tinguérem tots els ingredients 
per començar la segona part del concert. 
Visita al nostre bon amic Germán, corda 
de tenors, amb dos temes senzillament 
magistrals, D’un temps i El vell Montgó, 
carregats d’emoció i executats a la 
perfecció; vam continuar el recorregut 
per visitar a Carmina, on no va faltar 
el clàssic Te quiero i un bis del qual 

no recorde el títol per la quantitat de 
misteles i pastes amb què ens anaven 
obsequiant els complimentats. Passarem 
a donar la murga al nostre col·laborador 
i molt estimat Paco Blai, amb dues 
composicions més que emblemàtiques i 
com sempre portades a la pràctica amb 
una transcripció mil·limètrica de les 
partitures; i per rematar, visita obligada 
al santuari dels Rodrigo, amb Naira i 
«perlita» (Pol) al balcó, envoltada de la 
resta de la família, excepte el mestre 
Ibarbia, que ara feia les vegades de tenor, 
dos grans temes més. Com sempre sense 
un però i després més mistela i pastes 
per tal d’aclarir les veus. I com a final de 
festa al Torero però sense barra lliure, on 
cantarem Sant Joan i Brindis, atenent 
així la petició d’uns amics incondicionals 
de Sevilla.

Comptat i debatut, així ha estat la 
trobada-fusió de la Coral amb el seu 
Públic, on aquest vegada les veus s’han 
entrellaçat amb el carrer, l’horta, la gent 
i la vida.

Ja està bé de rotllo. Bon estiu!!!! a tots/
es, i com no tinc son, vaig a començar 
a preparar les cançons de Nadal, que 
no vull que m’agafe el bou, perquè el 
concert de setembre, com es podeu 
imaginar, el porte per a setembre.

Foto: Vicent Soler
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CONCERTS DE PRIMAVERA. II PART
per Marta Clariana

L
es flors s’obrin. Els pardalets canten. El teló s’obri. 
Les veus del cor i els instruments de l’orquestra 
canten. Ha arribat la primavera, i amb ella, el 
benvolgut concert de primavera. Amb un repertori 
ple d’alegria i sorpreses, l’orquestra, baix la batuta 

del nostre mestre i director Miguel Morellà Asins, comença 
la segona part del concert.

L’actuació comença amb els dansaires acords de Humoresque 
n° 7, del folklòric Antonín Leopold Dvorák. Una peça que, 
encara que és la primera vegada que l’orquestra l’interpreta, 
entusiasma el públic.

A continuació, l’Habanera (de Carme), de Georges Bizet, 
va sorprendre a més d’un. Amb Jaume Alberola Gómez 
(violoncel) com a solista, va aconseguir transportar-nos a 
l’època d’aquesta òpera.

Encara amb les vibracions de les cordes ressonant, arriba La 
primavera, d’Antonio Vivaldi. En primer lloc, el moment del 
despertar de la primavera: l’Allegro, actuant com a solista 
Jordi Clemente Rico, al violí. En segon lloc, un moment de 
tranquil·litat, de repòs, el Largo epianissimo, en el qual tenim 
a Jennifer Barrios Salvador com a solista, amb el violí també. 
I, en tercer lloc, ve la dansa campestre, l’Allegro, actuant 
aquesta vegada Unzué Simó Marcilla com a solista i també 
amb el violí. Tres actuacions magnífiques, amb les quals tant 

els solistes com l’orquestra en si va poder demostrar el nivell, 
tècnica i musicalment, dels nostres músics.

Sense temps per a assimilar la fantàstica actuació anterior, 
ens trobem amb Veus de primavera, de Johann Strauss. Una 
peça que, a mesura que s’escoltava, permetia imaginar un 
ampli ventall d’imatges primaverals: aquell violí que recorda 
al remor de l’aigua d’un rierol, un arpegio de la flauta cantant 
com un pardalet... En resum, una música que transmet alegria 
a tot aquell qui l’escolte.

A continuació, un bolero d’impressions espanyoles: Majo no 
mientas!, del mestre José Manuel Izquierdo, una obra basada 
en el folklore nacional; fantàstica!

I per tancar aquest concert de repertori tan espectacular, la 
famosa banda sonora de Titànic, de James Roy Horner, amb 
els arranjaments de James Moss; una peça tan màgica que, 
sense cap imatge, fa que imaginem la pel·lícula únicament 
amb la seua música.

Concert esplèndid que ens torna a demostrar que la música 
és un llibre, en el qual músics i oients ens convertim en 
impressionats lectors d’infinitat d’històries.
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DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA 
PER ALS ANCIANS DE LA RESIDÈNCIA
per Marta Clariana

D
issabte 18 de juny de 2016 a les 12:00.

Una dada assenyalada per als músics, Dia 
Internacional de la Música. I, si és el dia de la 
música, per què no gaudir d’un concert de la 
nostra orquestra? En aquesta ocasió, el conjunt 

ens ha oferit un concert diferent. Un concert a l’aire lliure, 
un concert primaveral. I és que, mentre els gràcils acords 
d’Strauss ballotejaven pel parc, els nostres músics treien 
un somriure als ancians de la residència de Sant Marcel·lí, 
que, impressionats, escoltaven la meravellosa música que 
l’orquestra estava oferint. Per començar el concert, la 
Marche de Triomphe, del compositor barroc Marc-Antoine 
Charpentier. Interpretant el moviment de l’air de trompette, 
Et Deum, les trompetes, sobre un matalàs d’harmonies de les 
cordes, brillaren per tot el parc. A continuació, una actuació 
totalment nova va sorprendre el nostre públic: el quartet de 
corda, format per María Mora, oboè, Jordi Clemente, violí, 
Pilar Gil, viola, i Jaume Alberola, violoncel, va interpretar la 
Sonata per a oboè i cordes del juganer Wolfgang Amadeus 
Mozart. Una actuació impecable que deixà bocabadat a més 
d’un. Tot seguit, el poco lento e graziosso de l’ Humoresque n° 
7, del postromàntic Antonín Leopold Dvorak va conquistar 
el públic. 

Seguidament, encara amb els pizzicatos de Dvoràk ressonant, 
ens trobem amb una peça que va ser escrita uns anys després 
que les anteriors. Bastants anys després: Joc de Trons, de 
Ramin Djawadi. Una peça que, mai millor dit, va eixir de cine. 
Tornant a viatjar en el temps, aquesta vegada més enrere, 
arribem a la següent obra, Veus de primavera, de Johann 
Strauss. Una peça que, a mesura que anava sonant, s’anava 
fonent amb l’ambient primaveral i el cant dels pardals del 
parc. Per continuar, un bolero d’impressions espanyoles, 
Majo no mientas!, de José Manuel Izquierdo, el qual va fer 
que alguna llagrimeta impertinent nasquera dels ulls dels 
ancians que ens escoltaven, entusiasmats. I, per tancar aquest 
concert que estàvem disfrutant tant públic com músics, ens 
transportem a la mar, amb la banda sonora de Titànic, de 
James Roy Horner, amb els arranjaments de James Moss. Un 
concert espectacular dirigit baix la batuta del nostre mestre 
i director Miguel Morella Asins, el qual, una vegada més, 
ens ha demostrat que amb paciència i ganes, podem llegir les 
fascinants històries que les partitures porten amagades davall 
dels pentagrames.

ORQUESTRA 
DE CAMBRA

Foto: Paco Perales
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UN FINAL DE CURS FARCIT 
D’ACTUACIONS
per Toni Francés

L
a secció d’acordions ha viscut un final de curs molt 
complet, variat i satisfactori, musicalment parlant. 
Ressenyem les actuacions dutes a terme:

Abans de Falles: Actuació a l’Hospital La Fe, com a 
colofó del lliurament de premis de narrativa que 

anualment convoca l’hospital.

17 abril: Ramiro Jover, en la Jornada de portes obertes per a 
donar a conéixer l’escola a les famílies que van a matricular 
els seus fill/es al col·legi.

20 maig: Canet de Berenguer. Residència de la 3ª edat.

21 maig: Banyeres de Mariola. Actuació al parc de Vil·la 
Rosario.

27 maig: Picanya. Residència de la 3ª edat.

28 maig: Montcada. Residència de la 3ª edat.

3 juny: A Poqueta Nit. A la seu de la UM l’Horta de Sant 
Marcel·lí.

7 i 8 juny: Acompanyament a l’obra de teatre De mujeres y 
hombres, representada pel grup de teatre Amics de la Nau 
Gran.

Les actuacions a La Fe i a les residències de la 3ª edat venen 
sent habituals des de fa anys i fan una llavor d’animació 

altruista, reconeguda per les entitats i les persones que es 
beneficien de l’audició. 

De la resta hem de ressaltar-ne dos, per la importància que 
tenen per al grup. Una, l’actuació a Banyeres de Mariola. Es 
tractava d’actuar dintre del marc d’una jornada de foment 
lector i musical organitzat per l’Ajuntament. Hi havia 
contacontes, presentació de llibres i dues actuacions musicals, 
la nostra i la del grup jove Sixsom. Sobre un escenari amb 
bona sonorització i un fons de paisatge de la Serra Mariola, 
vam presentar un repertori variat de cançó espanyola, 
francesa i cançó valenciana i catalana. Va haver-hi bona 
afluència de públic i una valoració molt positiva de la nostra 
actuació per part dels oients, que van poder cantar una part 
de les cançons, i de l’Ajuntament. L’altra actuació va ser APN. 
Actuació anual on es presenten les noves cançons que s’han 
treballat durant el curs. Enguany el títol va ser «Un emotiu 
viatge per països del nostre entorn», ja que hi havia cançó 
francesa, portuguesa, grega entre altres.

Acabem satisfets, a més, perquè hi ha hagut la incorporació 
d’una percussionista, Elena Moreno, que ha sabut ficar-nos a 
tots el ritme necessari per a funcionar un grup tan nombrós. 
Ja passem de 15 quan estem tots i totes.

ACORDIONS

Fotos: Paco Perales
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A
nem, Tomás Sánchez amb la seua càmera, 
i jo, al polígon de Castelló on tenen la seua 
empresa Víctor García Troncho i els seus 
socis Antonio Carbajo i Jesús Troncho. 
Acompanyats pels pares de Víctor, els bons 

amics i socis de la UMH, Santi i María Jesús, en arribar ens 
trobem amb la façana de la nau on, en gran lletres, llegim el 
nom de l’empresa: Castelló Beer Factory. Ix a rebre’ns Víctor, 
a qui encara no coneixia, i en qui descobresc un home molt 
agradable, de tarannà seriós i seré, amb uns expressius ulls 
blaus com els del seu pare. El primer que fem es esmorzar al 
bar –denominat Tap Room- situat a l’entrada de la nau per a 
tastar les cerveses que hi fan. La mare de Víctor trau del cabàs 
un esmorzar molt complet que ha portat per a l’ocasió i que 
acompanyem amb les excel·lents cerveses que hi fan, com no 
podia ser d’altra manera.

Mentre esmorcem, raonem sobre el seu pas per la banda de 
la UMH com a clarinetista, anys que ens diu, van ser molt 
agradables i fonamentals per a ell, ja que hi va conéixer a 
Maite López, clarinetista també, i que ara és la seua dona. 
Quan acabem, passem a visitar els espais de l’empresa on 
fabriquen la cervesa. Víctor ens va mostrant i explicant tots els 
passos del procés. La fàbrica està preparada per a produir la 
quantitat necessària per als consumidors castellonencs, que és 
el que als joves empresaris els interessa. Tot està perfectament 
cuidat. 

Després, asseguts, comencem l’entrevista.

ENTREVISTA

VÍCTOR GARCÍA, 
CERVESER DE LA UMH
per María Montes

>>

Foto: Tomás Sánchez
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Víctor, conta’ns quan i com et vas interessar per la cervesa 
artesanal?

Fa molts anys que m’agrada la cervesa i sempre he intentat 
tastar diferents estils però no va ser fins a fa quatre anys quan 
vaig començar a interessar-me molt més, arran d’assabentar-
me que podia elaborar la meua pròpia cervesa a casa.

Com vas aprendre l’ofici?

Fent cursets d’elaboració, llegint llibres, anant a xerrades i 
fent molta cervesa a casa. Encara així considere que em queda 
molt per aprendre, és un món molt ample i tots el dies aprens 
alguna cosa, bé parlant en un altre company o simplement 
llegint algun article.

És important la imatge de marca. Ho cuideu molt. Veig 
una cervesa amb l’etiqueta blanca que trenca amb la 
resta. Per què?

En principi, el nostre projecte era traure només tres estils de 
cervesa en una mateixa línia. El dia que vam poder elaborar 
cervesa per primera vegada a la nostra fàbrica vam fer una 
prova de la maquinària i vam decidir utilitzar noves tècniques, 
un poc «a lo loco». No sabíem com eixiria, així que la vam 
anomenar «Engendro». El resultat final va ser una cervesa que, 
quan la vam donar a tastar, va tindre molt bona acollida. Des 
d’aleshores, la gent l’ha demanada contínuament fins que 
l’hem tornada a elaborar. Així que, amb aquest curiós nom, 
havia de tindre una etiqueta acorde. 

Les cerveses artesanals estan «de moda». Des del meu 
punt de vista de consumidora, pense que han vingut 
per a quedar-se perquè resulten molt agradables 
al paladar, i perquè crec que també tenen moltes 
propietats. Tu que coneixes bé aquest món, com ho 
veus?

És veritat que la gent cada vegada aprecia més les bones 
cerveses i ens estem fent un lloc al mercat, però jo crec 
que encara queda molta feina per fer. Al nostre país hi ha 
molta tradició de consum de vi i sempre s’ha valorat molt 
la qualitat. Tanmateix, pel que respecta a la cervesa, i a 

diferència d’altres països, no ha sigut fins fa uns pocs anys 
què s’ha començat a valorar eixa qualitat veient que no només 
existeix la cervesa industrial, sinó que n’hi ha un àmplia 
varietat d’estils. Pense que les micro cerveseries han tingut un 
paper essencial en donar a conèixer aquest món. 

Quins són els teus desitjos per al teu futur com a 
empresari? I, també, quin paper li dónes a la música en la 
teua vida en un futur?

El nostre principal objectiu és que la gent de Castelló 
considere la nostra cervesa com «la cervesa de Castelló» i que 
siga la primera opció a l’hora de demanar-ne una.

La música sempre ha estat un element essencial a la meua 
vida. Tanmateix ja fa anys que, per motius laborals, no puc 
dedicar-li tot el temps que m’agradaria. Qui sap si més 
endavant!

Acabem l’entrevista parlant d’altres aspectes de la seua vida 
i ens conta que va a ser pare. Ens alegrem molt per ell i per 
Maite, i, com no?, pels iaios. Brindem pel membre de la nova 
generació que, fent broma, diguem que vindrà amb una 
cervesa –artesana- baix el braç amb el sabor i la qualitat de les 
que fa son pare i els seus socis. Enhorabona per tot, Víctor, el 
futur et somriu!

>>
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D
aniel Vara Herráiz, Dani Vara per als amics, és 
un home «tot terreny» que desprén energia i 
entusiasme, tant quan parla de música –els seus 
anys a la UMH, els seues actuacions amb el grup 
de jazz Salmagundi- com de la seua dedicació 

professional actual, la producció de la seua marca de cervesa 
artesana Tyris, que elabora amb el seu soci Gonzalo Abia.

Al polígon industrial de l’Oliveral on té la nau, acudim Tomás 
Sánchez amb la seua càmera, i jo amb la meua llibreta, molt 
ben acompanyats per son pare, l’entranyable amic i soci de la 
Unió, Mancio Vara, qui ens explica com era la fàbrica fa set 
anys quan Dani va començar aquesta aventura. L’ampli espai 
de la nau és ara molt diferent: ja se’ls està quedant xicotet, 
com molt prompte veiem quan ens explica minuciosament 
tot el complex procés. La fàbrica està perfectament equipada 
en totes les seccions on es va elaborant les diverses fases 

necessàries per obtindre la daurada i apreciada beguda. Però, 
deixem que ens ho conte tot el propi Daniel.

Dani, conta’ns la història de com un músic com tu arriba 
a enamorar-se de la cervesa fins al punt de fer un canvi 
radical en la seua vida professional.

Després de dedicar-me professionalment a la música durant 
13 anys, i altres 5 anys en una consultora mediambiental, 
vaig decidir, junt amb el meu soci i amic Gonzalo, muntar una 
fàbrica de cervesa per diversos motius. El primer era buscar 
un treball que, en principi, pareixia prou divertit i que ens 
abellia molt, i, el segon, és que havíem identificat un sector 
que en altres països estava ja molt madur però que a Espanya 
encara no es coneixia, la qual cosa li donava gran viabilitat 
empresarial ja que pareixia que el mercat, si bé encara no 

>>

Foto: Tomás Sánchez

DANIEL VARA, 
CERVESER DE LA UMH
per María Montes
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existia, podia desenrotllar-se en els següents anys, com al final 
va ocórrer.

La música, com sempre, ha sigut una gran aliada meua i em va 
ajudar a finançar-me els primers anys de treball que van ser 
molt durs i amb molt pocs ingressos.

Com vas aprendre l’ofici de mestre cerveser?

Gràcies als amics que vam fer en altres fàbriques de cervesa, 
sobretot catalanes, que, en aquella època, portaven diversos 
anys obrint el mercat. Però, si he de donar-li importància a 
algú en la meua formació, eixe va ser, sens dubte, Robert 
Prince. Aquest gran amic és un 
alemany exmestre cerveser de 
Paularnes, amb una llarga trajectòria 
a Munic com a cerveser. Ell va ser el 
que ens va ensenyar tot el que era 
necessari per a començar en el món 
de la cervesa, ens va obrir les portes 
de la seua fàbrica a Munic i ens va 
posar en contacte amb els millors 
mestres cervesers d’Alemanya. No 
sols això, també ens va fer entendre 
aquest sector, comprendre els temps 
de la cervesa, la seua manera de 
comunicar-la i aprendre a disfrutar 
i amar aquest món de l’elaboració 
cervesera.

A hores d’ara, comptem amb 
col·laboradors en totes parts: a nivell 
nacional, però també, internacional. 
Hem elaborat cervesa amb mestres cervesers d’EEUU, 
Anglaterra, Alemanya, Bèlgica,... I eixa formació constant és la 
que ens situa en l’escalafó que, a hores d’ara, es troba Cervesa 
Tyris.

Les cerveses artesanals estan «de moda». Des del meu 
punt de vista de consumidora pense que han vingut per 
a quedar-se perquè resulten molt agradables al paladar, i 
perquè crec que, també tenen moltes propietats. Tu que 
coneixes bé aquest món, com ho veus?

Açò acaba de començar. En els pròxims anys veurem com 
es consolida el sector. Si ara estem veient com creixen 
microcerveseries en tota Espanya, fins al punt d’arribar 

a quasi 500, vol dir que, ara, el sector s’enfronta a la 
professionalització. Sens dubte, ens esperen cerveses de major 
qualitat cada vegada, amb imatges de marca molt potents i 
amb sabors molt diferenciats. Diguem que és el principi d’un 
gran futur per a la cervesa local.

A la ciutat de València teniu dos bars on doneu a conèixer 
als valencians les vostres cerveses. Explica’ns la funció de 
cadascú d’ells.

Fa ja quasi tres anys que vam obrir el Market, un pub que va 
nàixer amb la idea de servir només les nostres cerveses però 
que, a hores d’ara, compta amb una gran selecció de cerveses 

d’importació, tant en barril com de botella, 
i, per descomptat, tota la nostra gamma. 
Fa ara aproximadament un any es va 
convertir en un BrewDog Point; és a dir, 
el lloc oficial en la ciutat de València de la 
marca Brew Dog, una de les marques més 
importants que lideren a nivell mundial 
el moviment de la craft beer (cervesa 
artesana).

Un any després de l’obertura del Market, 
vam veure la possibilitat d’obrir el Tyris On 
Tap, que està just al costat; en aquest cas 
en compte d’un Pub estil anglés i decorat 
amb fusta, vam muntar un Tap Room 
(lloc on una fàbrica de cervesa punxa 
exclusivament les cerveses elaborades per 
ells). Així va nàixer Tyris On Tap.

El local compta amb un aforament 
d’unes 100 persones, 10 aixetes de cervesa pròpia, cuina i 
un projector que ens permet fer multitud d’esdeveniments. 
Realment, el local és la Casa Tyris, i, sens dubte, és el que ens 
permet invitar a les nostres visites internacionals i ens serveix 
com a punt de trobada a València de cervesers nacionals, 
locals o de l’estranger.

Com compagines la cervesa i la música? 

Mal, molt malament, sincerament. He penjat els hàbits per 
falta de temps. Mantinc multitud d’amics músics i, de tant en 
tant, torne a pujar-me a un escenari. Però, tot canvia en la 
vida, i sóc dels que pensen que t’has d’adaptar al canvi, i, en 
això estic. He deixat una vida musical per una vida de fàbrica, 

>>
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però, no enganyaré a ningú: el canvi de música per cervesa és 
dels millors canvis que la vida em podia oferir.

Quins son els teus desitjos per al teu futur com a empresari 
i com a músic?

Com a músic em conforme de poder pujar a un escenari amb 
els meus amics diverses vegades a l’any, continuar disfrutant 
d’escoltar i viure la música des de la barrera. I esperar que, 
algun dia, el meu fill, si així ho decideix, em torne a acostar 
a un assaig de la banda, a un concert, a una cercavila o a 
qualsevol activitat relacionada amb la música.

Respecte a la cervesa, crec que en els pròxims anys hauran 
molts canvis. Estic convençut d’això, i el meu desig és tindre 
força i aguantar amb moltes ganes el que està per vindre, que 
espere que siguen coses molt positives.

Ho seran, de segur, Dani. Les Cerveses Tyris s’ho mereixen, i si 
algú de vostès, lectors, no les ha tastades, els recomane que 
ho facen. L’esforç fet per aconseguir un producte de gran 
qualitat està cobrint les expectatives d’ells i dels paladars dels 
consumidors. Avant, Dani i Gonzalo, mestres.

ENTREVISTA
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DIA DE LA DONA

REBELS, INSUBMISES, COMPANYES
per Encarna Serrano i Imma Máñez

L
a commemoració del 8 de març de 2016 al nostre 
barri ha volgut tindre un clar missatge reivindicatiu 
respecte a la nostra condició de ser “dona”: som 
dones que treballem conjuntament per aconseguir 
un tracte digne, just i igualitari.

Ja portàvem alguns anys intentant unificar forces i il·lusions 
des de diverses entitats del barri, Mujeres y cultura, Unió 
Musical l’Horta i Associació de veïnes i veïns, en la preparació 
dels actes al voltant del Dia de la Dona; som conscients que 
esta lluita no únicament s’ha de dur endavant en aquestes 
dates sinó que l’hem de mantenir cada dia, al llarg de tot l’any, 
per això no podem perdre de vista les tres prèvies que donen 
títol a l’article:

Rebels, no estem d’acord en el paper que la societat masclista 
ens imposa i ens rebel·lem.

Insubmises, denunciem aquesta situació injusta contra les 
dones de tot arreu i fem passos per a canviar-la.

Companyes, sabem que la nostra força resideix en treballar 
juntes, unificant i no competint.

La inauguració dels diversos actes es va realitzar amb la 
presentació de la exposició fotogràfica titulada «Mirades de 
dona» basada en el treball de la fotògrafa Arantxa Carceller 
Genovés a l’Espai Cultural de la Biblioteca Municipal Clara 
Santiró el dia 2 de març; després d’una breu presentació 
i parlament de la presidenta de la AVV de Sant Marcel·lí, 
Arantxa ens va dedicar unes paraules sobre el seu treball, 
explicant-nos els seus inicis i el sentit d’alguna de les 
fotografies exposades.

El divendres 4 de març, al local de la AVV de Sant Marcel·lí, 
vam celebrar un xicotet homenatge a la «dona gran» convidant 
a participar a quatre dones de més de 90 anys que viuen al 
nostre barri, que compartiren amb nosaltres experiències 
personals que viscudes al llarg de les seues vides, relacionades 
amb moments històrics difícils i delicats, i com d’alguna 
manera això va marcar la seua història i la dels seus familiars. 
Va ser un acte molt entranyable i gratificant, tant per a les 
persones que estàvem de públic com per a les protagonistes.

El dilluns 7 de març a la Biblioteca Municipal Clara Santiró 
vam compartir amb molt de carinyo una acció poètica que 
havíem preparat entre dones de la Unió Musical l’Horta i de la 
AVV Sant Marcel·lí, amb la col·laboració de la rapsoda Carme 
López Jiménez i Antonio Ferrer Triano, recitant i escenificant 
poemes referits al tema de les poetesses Maria Mercé 
Marçal, Patricia Olascoaga i Arantxa Oteo.

Després d’haver mostrat la nostra reivindicació des de l’art 
de la fotografia i de la poesia no podíem deixar de presentar-
la també des de la manifestació artística del teatre, així 
que el divendres 11 de març, a La Rambleta, va tindre lloc 
la representació de l’obra T’he agafat Caputxeta, de Carles 
Cano, que havien preparat persones de les tres entitats, 
Mujeres y cultura, Unió Musical l’Horta i AVV de Sant Marcel·lí, 
amb molta dedicació i entusiasme, i que va tindre una 
excel·lent acollida amb més de 200 persones de públic.
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BARRI I VEINATGE
per Francesc Blai Duart

A
mb les etiquetes o hanstag #4añosDeRambleta 
i #RambletaEsCultura, el reivindicat CCR (Centre 
Cultural Rambleta) duia a terme un seguit 
d’activitats per a celebrar els seus quatre anys 
de funcionament. No és moment ni lloc per 

fer ara i ací una valoració de la seua programació, tan sols 
deixar constància que hi han hagut canvis importants en una 
història tan curta, i que ara sembla més evident una obertura i 
aproximació a la realitat barri i la seua població.

El dimecres 2 de 
març s’inaugurava, 
a La Cambra, 
l’exposició fotogràfica 
i audiovisual Sant 
Marcel·lí, lluita per 
la cultura. Història 
d’una reivindicació, 
organitzada 
conjuntament per 
l’Associació de Veïnes i 
Veïns, la Unió Musical 
l’Horta, la Muixeranga 
de València i Espai 
Rambleta. Dos grans 
pancartes, un panell 
d’introducció, cinc 
panells expositors, un 
vídeo i dos expositors 
eren els elements que 
constituïen l’exposició.

Com a mostra d’eixa obertura al barri i escolta de les 
propostes, acceptaren el suggeriment d’organitzar visites 
escolars a l’exposició. Em van encarregar de fer una proposta 
didàctica i en la introducció vaig exposar la meua motivació, 
d’on reproduïm uns paràgrafs.

«Aquesta exposició fotogràfica i audiovisual mostra la 
lluita veïnal per aconseguir una dotació cultural per al barri 
millorant així les condicions de vida dels seus habitants. 
És una de les moltes lluites que s’han lliurat al barri Sant 
Marcel·lí, però resulta paradigmàtica i encoratjadora.

La reivindicació d’un espai cultural fou secundada per totes 
les entitats del barri i canalitzada a través de l’Associació de 
Veïnes i Veïns del barri. En l’elaboració de propostes participà 
de forma destacada la Unió Musical l’Horta. En les accions de 
protesta participaren també altres entitats com la Muixeranga 
de València. Però sens dubte fou la presència significativa 
del veïnat en les manifestacions, ocupacions simbòliques del 
solar, recollida de signatures i altres accions el que determinà 
que la lluita fóra exitosa i s’acompliren els objectius: el Centre 
Cultural Rambleta és hui una realitat.

Aquesta és la idea que 
volem transmetre a 
l’alumnat i a tothom 
que visite l’exposició: 
si la causa és justa i 
la solidaritat i la unió 
estan presents en 
les accions, el triomf 
és possible. Cal ser 
protagonistes del nostre 
destí i responsables de 
les nostres accions».

El dissabte d’eixa 
mateixa setmana, 5 
de març, a les 12 del 
migdia, tingué lloc 
l’espectacle de teatre 
de carrer, animat pel 
grup Mou Dansa, que 
començava a la Plaça 
Monsenyor Oscar 

Romero i acabava a les 
portes d’Espai Rambleta. 

A l’espectacle Aproximacions a Poble Nou és un muntatge 
de caràcter festiu on dansa i reivindicació es fonen en un. A 
peu de carrer es desenvoluparen un continu de balls, música 
i humor per a fer una crida al canvi social i personal. Tot amb 
la col·laboració de la Unió Musical l’Horta i la Muixeranga de 
València.

>>

MARÇ: QUATRE ANYS DEL CENTRE CULTURAL RAMBLETA

Foto: Lluis Vallés
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ABRIL: ESTUDI INTEGRAL PER A LA MILLORA DE L’ESPAI 
PÚBLIC DEL BARRI SANT MAREL·LÍ

«Perquè els temps estan canviant..». I com m’agradaria que 
fos veritat! Alguns fets ens ho estan demostrant, almenys a 
València, la nostra ciutat. Sempre és millor saber les coses 
de primera mà, per això, per contar-vos aquest treball que a 
l’abril s’encetà, vos deixe amb les paraules de la presidenta de 
l’Associació de Veïnes i Veïns, Maria Navalón.

«Ja fa uns anys des de l’associació veïnal hem detectat en el 
barri alguns indicis de deteriorament en diferents apartats i 
no hem dubtat a establir immediatament els corresponents 
senyals d’alarma. Per a això vam elaborar, amb el suport 
tècnic corresponent, un projecte multidisciplinari que frenara 
aqueixa tendència amb el nom de «Revitalitzar, regenerar i 
participar».

Aquest treball veïnal, va ser presentat a l’Àrea de 
Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de València a finals 
de l’any passat, i ens ha causat grata sorpresa la promptitud 
i diligència amb què aquesta Delegació ha respost a la 
demanda dels veïns. Amb el nom d’«Estudi Integral per a la 
Millora de l’Espai Públic» l’Ajuntament desenvoluparà un 
projecte que arreplega les aspiracions de l’entitat veïnal i que 
ja ha sigut aprovat per la Junta de Govern municipal i pel 
Consell d’Administració d’AUMSA.

El procés que serà obert i es desenvoluparà en col·laboració 
amb l’associació veïnal de Sant Marcel·lí i altres col·lectius del 
barri [...]

Aquest treball té un caràcter nou en la ciutat perquè és un 
estudi a escala de barri des del punt de vista de l’espai públic, 
el dinamisme social, el comerç i la regeneració urbana. Haurà 
de servir per a reforçar el teixit associatiu del barri [...] ».

L’arquitecte encarregat per AUMSA com a responsable de 
l’Estudi és David Estal, bon coneixedor de nostre barri, que 
també és el seu.
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U
Tsss, tsss que vénen, que vénen!

Com cada any quan s’acosta l’estiu l’activitat 
de l’Associació de Veïnes i Veïns s’activa 
frenèticament amb la preparació de les Festes 
Populars. La Comissió, en la qual col·laboren també 

la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí i la Muixeranga 
de València, engega les seues reunions periòdiques, mesura 
els recursos humans, planifica les activitats, pressuposta i 
finalment naix el 
programa de festes 
que gaudirem tot el 
veïnatge i visitants.

Potser pels que estem 
acostumats (i potser 
tot el barri està massa 
acostumat) sembla 
que és faena fàcil i 
no li veu el mèrit. La 
veritat és que són 
pocs els barris de 
ciutat de València on 
es fan unes festes 
populars com les 
nostres. Ni millors ni 
pitjors, les nostres. Les 
Festes Populars del 
barri Sant Marcel·lí 

tenen el seu tarannà, el seu estil, la seua cadència. Més enllà 
dels actes programats, que no en són pocs i alguns amb 
una gran càrrega emotiva, jo definiria les nostres fetes com 
un espai de trobada i retrobament. Trobada dels qui som 
ací habitualment però no ens veiem a diari ni amb la calma 
necessària per gaudir-ne. Retrobament dels que no estan però 
hi són: familiars, amics, companys, que han hagut d’anar-
se’n a viure a altres indrets i, si poden, en festes tornen a 
casa. Per això, torne a dir, més enllà de quin grup actue o 

quina muixeranga 
ens acompanye, el 
més important és 
mantindré la plaça 
oberta per a la gent, 
tancada al transit de 
vehicles, facilitar el 
soparet i la xerradeta 
al voltant d’una 
misteleta. Abraçades, 
besos, crits, eufòria 
i també de vegades 
tristors, tot es fon 
en una nit de Festes 
Populars al barri Sant 
Marcel·lí.

No cal ni dir-ho, 
esteu convidats!!

TSSS, TSSS QUE VÉNEN, QUE VÉNEN!
per Francesc Blai Duart
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LES NOSTRES AUTORES: ISABEL DE VILLENA
per Isidre Crespo

«LES RAONS MUSICALS DEL VITA CHRISTI DE SOR ISABEL 
DE VILLENA»

I. El cant

«Només hi ha una  manera seriosa de llegir, que és rellegir» 
(J.Fuster, Consells, proverbis i insolències)

«Si algú de vosaltres sofreix, que pregue. Si està content que 
cante lloances a Déu» 

(Nou Testament: Carta de Jaume, 5, 13)

Voldria explicar-vos les “raons musicals” del famós llibre de la 
monja valenciana. Una de tantes coses que es poden fer en 
aquest 2016, Any Sor Isabel de Villena.   Decidit a celebrar-
lo, m’he proposat de cridar l’atenció sobre un de tants valors 
d’aquest original relat de la vida de Jesucrist: la recurrent 
presència del fet musical. 

Ja ens advertia Joan Fuster: «Danses, besamans, vestidures, 
tractaments..., tot allò que hagués de tenir aire de solemnitat, 
en el Vita Christi apareix dibuixat amb escrúpol palatí. [...] 
El sentiment aristocràtic de l’escriptora valenciana —havia 
conegut la cort de la reina Maria— impregna la seva mateixa 
manera de narrar.»1

No és la primera, però, en aquesta ocasió, vaig reparar en la 
paraula «danses». Posat ja en la relectura dels textos fusterians 
“isabelins”, m’hi vaig trobar aquesta altra perla:

«Com ja queda dit, hi ha vegades que sor Isabel barreja en 
una mateixa escena els personatges reals i els sobrenaturals 
i al·legòrics, combinant-hi elements realistes, imaginaris i de 
simbolisme. És encantadora la seua descripció del naixement 
de Jesús. “Acostant-se la mitja nit de Nadal, comparegué a 
Betlem «lo gran príncep sant Miquel ab tota la cort del cel». 
Els àngels, després de fer reverència a la Verge, se situaren 
«entorn de la Senyora, qui prestament devia parir», i així, «ab 
diversos instruments de música de singular harmonia», es 
disposaren a acompanyar els cants que els tres arcàngels, 
Miquel, Gabriel i Rafael, havien d’entonar per «alegrar Sa 
Senyoria». La venerable abadessa no s’hi oblida de sant Josep 
i li assigna el seu lloc en aquella il·lusòria confabulació. Abans 
de començar el seu càntic, els arcàngels «demanaren de gràcia 
a sant Josep volgués fer la tenor», i l’espòs de Maria «acostà’s 
a ells ab gran alegria, dient que era molt content d’ajudar-los 
a cantar, car tant era lo goig que tenia en la sua ànima, que 
volguera rompre los lligams del cos e que lo esperit seu cantàs 
e ballàs contínuament festejant la Senyora e lo seu prenyat». 
Fou llavors, enmig de la cançó dels quatre que va nàixer el 
Crist»2 

Vaig “comentar-me” tot aquest capítol i subratllar-ne les 
expressions “musicals”: «instruments de música de singular 
harmonia», «acompanyar els cants», «entonar per alegrar Sa 
Senyoria», «sant Josep volgués fer la tenor», «l’espòs de Maria 
era molt content d’ajudar-los a cantar, car tant era lo goig que 
tenia, que volguera rompre los lligams del cos e que lo esperit 
seu cantàs e ballàs contínuament, festejant la Senyora e lo seu 
prenyat».

Hi heu pogut identificar els elements clau de “les raons 
musicals” del Vita Christi de sor Isabel. Tenint sempre en 
compte el goig —paraula constant— que motiva el cant, els 
instruments de singular harmonia, i allò de “rompre els lligams 
del cos” perquè “l’esperit seu cantàs i ballàs”, n’he consignat 
69 capítols amb moments “musicals”. 

Avui només en parlarem del “cant”. Començarem donant 
notícia de QUI canta. N’hi ha solistes, duos, trios i cor..., 
situació que es dóna dues vegades: «nostre Senyor vos 
exalçarà super choros angelorum...», «David, ensems ab los 
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cantors, tocava la sua cítara» i «Tantost començaren los 
cantors a cantar»— “els cantors” de capella al servei de la cort 
celestial, a la manera de les corts medievals.

Hi són cantors habituals... els àngels –majoritàriament en grup 
o en quartet –una vegada (sant Miquel, Gabriel e Rafel; sant 
Josep [qui feia la tenor]—, amb Adam i els seus fills, o amb 
alguna donzella de la Mare de Déu, sant Josep i els pastors 
—o amb el sacerdot Simeon—; sant Joan baptista, Daniel i tots 
els altres jóvens, altres personatges bíblics, els pares antics, 
els ciutadans de la Jerusalem celestial; i, alguna vegada, s’hi 
esmenta l’acció de cantar en futur sense indicar-ne l’actor: 
“començarà un cant novell”. En una sola ocasió, hi són 
invitades a cantar “totes les coses creades”.  

I el seu cant, com era? Generalment “ab gran, singular, dolça 
o increïble melodia”, “ab gran concordança i harmonia”, “ab 
gran solemnitat”; també apareix “un cant novell que jamés 
no finarà”, un “cant devotíssim”, delitós,  excel·lent, dolç i 
increïblement alegre.

I què els impel·lia a cantar?: L’impuls més freqüent hi era 
“l’alegria de sentir-se deslliurats pel Senyor del miserable 
infern i dels nostres pecats”. Recordeu la confessió de Sant 
Josep: “era tant el goig que tenia en la seua ànima que 
voldria rompre els lligams del cos i que el seu esperit cantara 
contínuament”; en més d’una ocasió “estaven tan elevats que 
els pareixia que ja estigueren en el paradís”. “L’admiració per la 
bellesa i excel·lències de la Mare del Fill de Déu, que és mare 
del nostre redemptor i causa de la nostra salvació”, “L’enorme 
alegria perquè Jesús ha ressuscitat”. En un cas, per expressa 
“voluntat del Senyor”. En una paraula: l’agraïment al Senyor 
per la seua clemència envers la humanitat.

   I quina era la finalitat del seu cant? La principal: “Magnificar 
la misericòrdia del Senyor, glorificar-lo a Ell —“salvador del 
món”— i a la seua senyora Mare. “Lloar el nostre Senyor”,  
“agrair la molta honor que Déu ha fet a les dones”. “Fer-li 
homenatge i reconeixent a la majestat devina”. I, més d’una 
volta, “solemnitzar el dia”: “¡Veniu, ajustem-nos tots, àngels i 
hòmens, i adorem i glorifiquem aquest rei dels reis, perquè ell 
és qui ha reparat i exalçat els àngels. e aquest és lo excel·lent 
Senyor qui abundosament ha redimit els hòmens amb el preu 
inestimable de la seua!”.

Per acabar, dir-ne que el cant és fet normalment a capella, 
però en unes poques ocasions apareix al costat dels 
instruments, abans o immediatament després: “Aquí desparà 
lo gran e melodiós so de trompetes e instruments, e cants 
angelicals”, “Multitud d’àngels e hòmens qui ab lo Senyor 
venien, ab singulars instruments e sons de gran melodia, 
cantant”, o “Mesclaren-se ab los cants de David —els salms—, 
e ballaren tots ensems, e festejaren tot aquell dia ab singular 
goig e alegria.” Resumint: “Solemnitzaren aquell dia, cantant e 
ballant davant la majestat divina”.

Hi heu pogut veure un factor nou: “per molt solemnitzar 
aquella gran festa”, una altra de “les raons musicals”...

CULTURA

LES NOSTRES AUTORES: ISABEL DE VILLENA
per Isidre Crespo

1 Joan Fuster (1956): «El món literari de sor Isabel de Villena: sor 
Isabel, escriptora aristocràtica», dins Obres Completes I (1975). 
Barcelona, 2a edició, ps. 163-169.

2 Joan Fuster, (1956): «El món literari de sor Isabel de Villena: Realitat 
i fantasia en Isabel de Villena». OC 1, pàg. 153-163. Barcelona 1968.
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F
a molt de temps, a Salzburgo, hi havia un xiquet al que 
li agradava molt molt la música, s’anomenava Mozart. 
Tot era normal, ala seua ment musical, totes les notes 
s’ajuntaven bé, però no arribaven a sonar-li tan bé 
com per a formar una simfonia perfecta. Fins que 

una nit es va gitar i, de sobte, la seua ment somiadora començà 
a treballar en la idea d’un univers musical al qual hi havia dos 
bàndols.

D’una banda estaven els assonats, que vindrien a ser una raça 
empenyada en fer que totes les composicions sonaren fatal, i 
d’altra banda estaven els harmònics, una altra raça dedicada a fer 
de la música un univers meravellós, la qual cosa feia que els dos 
bàndols s’enfrontaren totes les nits en una batalla bestial en la 
qual uns creaven i uns altres destruïen les composicions.

Però, eixa nit, els harmònics, amb el seu capità Luck Sinfowalker 
al cap, van posar en marxa un pla anomenat Simfonia núm.1. 
era un pla molt complexe i mai no imaginat a l partitura d’eixa 
galàxia que era la ment de Mozart. Calia convèncer al bàndol 
assonant per fer realitat el projecte que portaria la pau al cap de 
Mozart i mostraria al món una música meravellosa. Sinfowalker 
hauria de convèncer a Lord Ruido que els platerets i els bombos 
de la mort havien d’integrar-se d’una forma acompassada en 
el pentagrama, tenint en compte que Lord Ruido no estaria 
disposat a encasellar-se en cap pentagrama i que voldria anar a 
la seua amb els seus súbdits per a destrossar qualsevol melodia.

Sinfowalker va viatjar a bombardina, que era el planeta dels 
assonants, per a convèncer a Lord Ruido e participar en la 
simfonia, mentre els harmònics preparaven la partitura perfecta 
deixant uns espais misteriosos en blanc.

Lord Ruido va descobrir el pla per un violí caça-recompenses i va 
atrapar a Luck Sinfowalker, el qual no va tindre més remei que 
contar-li la veritat.

Li contà que estaven creant la simfonia perfecta i que ni ell ni 
els seus assonants podien estropejar-la, encara que teia uns 
punts dèbils, uns xicotets espais en blanc que eren per a que els 
espectadors es relaxaren un moment durant la simfonia.

De seguida Lord Ruido va decidir atacar amb la intenció de 
destruir la simfonia atacant els espais que li havia revelat Luck.

Quan cregué que havia destruït l’obra del jove Mozart, tornà 
per a contar-li a Luck què havia fet a la seua partitura. Quan va 
començar a parlar de com l’havia destruït, Luck o poder parar de 
somriure i va començar a riure a carcallades.

-No ho entenc. Per què et rius? He destruït la vostra obra –digué 
Lord Ruido.

-No, no, què va, al contrari, l’has completat –digué Luck.

-No pot ser. Què dius! –replicà Lord Ruido.

-Escolta-la –li digué Luck.

De sobte va començar a sonar una música meravellosa en la 
qual els harmònica donaven pas als assonants en uns compassos 
lliures al pentagrama, formant una simfonia perfecta.

-No pots ser, m’has enganyat, Luck! He caigut en la teua trampa.

-No et dónes compte que treballant junts podem crear coses 
meravelloses?

-Odïe que tingues raó, a partir d’ara treballarem junts.

Mentre, el jove Mozart despertava del seu somni amb eixa 
musiqueta al cap i... ¡va començar a escriure-la ràpidament sense 
deixar cap  nota sense apuntar! La tocà i resultà meravellosa.

L’anomenà Simfonia núm. 1. En acabar d’escriure-la, va mirar-la 
fixament i li va dir:

-Jo sóc ton pare.

I conte contat, conte acabat. A qui no li agrade la música, ara li 
agradarà. I que la l’harmonia us acompanye.

RACÓ LITERARI: HARMÒNIC WARS
per Héctor Cruz Fernández

CULTURA

Héctor Cruz Fernández. 
És alumne del CEIP Sara 
Fernández i de l’Escola de 
Música de la UMH. 

Toca la guitarra i el violoncel. 
Enguany s’ha presentat a 
les proves a Ensenyances 
Professionals aconseguint 
plaça. A més, és membre 
de l’Orquestra de Cambra 
de la UMH. Amb aquest 
text, que traspua i combina 
creativitat, frescor i saber, 
fou guanyador dels premis literaris SAMBORI-SARAMBORI 
2016 de 5é de Primària.
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LA MUIXERANGA DE VALÈNCIA I EL 
DISTRICTE DE PATRAIX
per Francesc Blai Duart

L
a Muixeranga de València ha estat guardonada 
per la Junta Municipal de Patraix perquè “manté 
i promociona les nostres tradicions”. El diumenge 
17 d’abril de 2016, a l’auditori de l’Espai Rambleta, 
rebíem el guardó de mans de l’alcalde del cap i 

casal, Joan Ribó. No és la primera vegada que una institució 
de Patraix ens honora reconeixent el treball de la MV. L’any 
2014 l’Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors PATRAIX 
ens atorgava el premi al Foment de la cultura popular i 
les tradicions. Més enllà de la nostra destacada activitat al 
barri de Sant Marcel·lí (assajos, tallers, festes, etc.), a Patraix 
ens coneixen perquè hem participat, en 2011 i 2012, en la 
cavalcada que fa la Falla Gaspar Aguilar-Joan Aguiló en la 
setmana fallera, i a més en les Festes Populars del vostre barri, 
el 5 d’octubre de 2012. I, a la inversa, coneixem algun veí del 
barri que ve a fer pinya amb nosaltres de tant en tant.

La Muixeranga de València vol fer patent el més sincer 
agraïment a la Junta Municipal de Patraix pel reconeixement 
que ens heu atorgat. Perquè no es tracta d’un premi per un 

acte puntual, per haver fet la figura més alta i bonica o per 
ser la colla més gran. Es tracta sobretot d’un reconeixement 
al treball que dia a dia anem fent, en una ciutat on, 
malauradament, en aquests darrers anys, no ha estat 
fàcil enllestir la tasca de redreçament de les valencianes i 
valencians com a poble.

Ara fa deu anys s’enlairaven a València els primers pinets de 
l’embrionària Muixeranga de València (MV). Gràcies al treball 
silent però continuat d’una colla menuda però incansable, 
la criatura prengué cos. Des que el 2009 la Muixeranga 
de València es constitueix com a associació cultural sense 
ànim de lucre i fixa la seua seu social al barri Sant Marcel·lí, 
hem quedat units a aquest districte de Patraix per un estret 
veïnatge.

La MV naix amb vocació de ciutat. És la colla de la ciutat de 
València. En l’actualitat en formen part gent de diversos barris 
de València i nouvinguts d’arreu del món, treballant junts per 
fer créixer aquest projecte, conreant els valors de solidaritat, 
respecte i compromís amb el nostre poble valencià. La MV està 

MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

>>
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present en reivindicacions, lluites i plataformes en defensa 
del territori, la llengua, la cultura... És la nostra una tasca 
integradora en tots els aspectes. Som una entitat viva, activa i 
actual. Per a nosaltres, tradició i cultura popular són arrels de 
memòria i història que ens afermen en el present i ens llancen 
al futur.

Rebre aquest reconeixement ens encoratja a seguir treballant 
per a fer realitat les finalitats que com a entitat tenim 
marcades als estatuts de la Muixeranga de València: el foment 
i suport de la cultura popular i tradicional valenciana; i en 
particular, la recuperació, investigació, així com la posada 
en pràctica i exhibició dels balls de valencians (origen de les 
muixerangues), pretenent la seua promoció i difusió amb la 
màxima proximitat a la població sense distincions.

MUIXERANGA

>>
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PICCOLO DIVERTIMENTO 43

Solucions al Piccolo Divertimento 42: Jeroglífic: La Batut-A. Trio d’endevinalles: 1. Veu; 2. Xiulet; 3. Flauta dolça.

per Joan i Àngels

JUGANT AMB EL TEU CERVELL. Col·loca el 
paper el més prop que pugues dels teus ulls 
(5-10 cm) i després a poc a poc ves separant el 
dibuix i... sorpresa! S’haurà convertit  amb una 
figura musical… Sabries dir quina es? 

(Agafada de www.pequepasatiempos.blogspot.com)

TROBA ELS QUE SÓN IGUALS. Busca per a cada figura la tripleta que valga el mateix.

JEROGLÍFICS

1. Un dels principals compositors del Barroc  2. On viu Pere «el dolçainer»?

ENDEVINALLA

Quin instrument és aquell on 
dos ballarines salten damunt 
la pell d’una plaça redona?  

__ __ __ X __  o __ __ M __ __ __

La figura és un ESTEREOGRAMA, és a dir, una il·lusió 
òptica basada en la manera amb què els ulls humans 
capten les imatges des de dos punts de visió diferents 
i que són interpretades pel cervell com una imatge 
tridimensional.

Endevinalla: Quin instrument és aquell on dos ballarines salten damunt la pell d’una plaça redona?  
__ __ __ X __  o __ __ M __ __ __

Sol lucions al Piccolo Divertimento 42
Jeroglífic: La Batut-A. Trio d’endevinalles: 1. Veu; 2. Xiulet; 3. Flauta dolça.

Endevinalla: Quin instrument és aquell on dos ballarines salten damunt la pell d’una plaça redona?  
__ __ __ X __  o __ __ M __ __ __

Sol lucions al Piccolo Divertimento 42
Jeroglífic: La Batut-A. Trio d’endevinalles: 1. Veu; 2. Xiulet; 3. Flauta dolça.

Piccolo divertimento 43                  Per Joan i Àngels

Jugant amb el teu cervell: Col loca el paper el més prop que pugues dels teus ulls (5-10 cm) i 
després a poc a poc ves separant el dibuix i... sorpresa! S’haurà convertit  amb una figura 
musical… Sabries dir quina es? 

(Agafada de www.pequepasatiempos.blogspot.com)

La figura és un ESTEREOGRAMA, és a dir, una il lusió òptica basada en la manera amb què els ulls 

humans capten les imatges des de dos punts de visió diferents i que són interpretades pel cervell com una 

imatge tridimensional.

Troba els que són iguals. Busca per a cada figura la tripleta que valga el mateix.
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Jeroglífics
1. Un dels principals compositors del Barroc 2. On viu Pere «el dolçainer»?

Piccolo divertimento 43                  Per Joan i Àngels

Jugant amb el teu cervell: Col loca el paper el més prop que pugues dels teus ulls (5-10 cm) i 
després a poc a poc ves separant el dibuix i... sorpresa! S’haurà convertit  amb una figura 
musical… Sabries dir quina es? 

(Agafada de www.pequepasatiempos.blogspot.com)

La figura és un ESTEREOGRAMA, és a dir, una il lusió òptica basada en la manera amb què els ulls 

humans capten les imatges des de dos punts de visió diferents i que són interpretades pel cervell com una 

imatge tridimensional.

Troba els que són iguals. Busca per a cada figura la tripleta que valga el mateix.
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Jeroglífics
1. Un dels principals compositors del Barroc 2. On viu Pere «el dolçainer»?



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

JA TENIM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ LA 
LOTERIA DE NADAL

ESPEREM QUE LA SORT ENS ACOMPANYE ENGUANY
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