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ESTIU I TARDOR. MOLTA MÚSICA!
NO ÉS PROU!
per Josep Francesc Blai Duart

A
rraulit tot amorosit davant els vidres entelats contemple 
l’insòlit espectacle d’una pluja irrespectuosament 
escolaritzada i perseverant. No és cosa d’un dia. 
Entendrit per la visió he decidit que era l’hora d’escriure 
i tancar aquesta edició de Notícies Musicals. Raimon 

desdit, Fidel mort, els nivells d’atur que no abaixen i aquest fenomen 
nou, impúdic i pervers de crear salaris de mort: treballar, cobrar i no poder 
passar. Hem tornat cinquanta anys enrere. Jo en tenia deu, mon pare a 
França a treballar de temporà i ma mare espigolant favors familiars i 
estirant tant com podia el que no teníem. Ja n’hi ha prou!

No ens enganyem. Fer música, parlar de música, escoltar música, anar als 
concerts, acompanyar els filles i filles a l’escola de música, fins i tot als 
assajos, editar aquesta revista de notícies musicals de la Unió... Tot això 
i més, no ens deslliura de la nostra responsabilitat ciutadana, del nostre 
deure cívic de construir la polis (=la ciutat, això és la política). De segur 
que tots els em llegiu esteu afectats per aquesta misèria, a vosaltres o 
a algun familiar amic o conegut vostre. Prou! Perquè quasi segur que 
també coneixereu algú que s’està engreixant amb aquest merder. Potser 
no de tan a prop, però sabeu qui són. Prou!

Nosaltres, la Unió, a través de les nostres activitats com a entitat cultural 
també volem acomplir amb els nostres deures socials. Creguem en la 
cultura com a eina de promoció humana. La música és cultura. En això 
estem!

Doncs ací, en les pàgines que segueixen, podreu trobar unes bones 
cròniques de quasi totes les activitats públiques fetes darrerament. 
Deixàrem el cabdell enmig de la calor estival i ara reprenem el fil amb la 
tardor. De l’hivern ja en parlarem més avant.

El campament musical que està prenent una volada impressionant; tots 
els concerts de Festes Populars en format festival: Banda Simfònica, 
Banda Juvenil, Coral, Orquestra; amb la peculiaritat que es tractava de 
commemorar els 40 anys de Festes Populars del barri, per eixe motiu, 
més avant trobareu unes ratlles dedicades al tema. Però de concerts, 
n’hi ha hagut molts més i ben impressionants: el d’agraïment a Miguel 
Morellà i el solidari amb el Projecte Kiziguro. Sense deixar de banda els 
concerts i activitat dels Conjunts Instrumentals, Infantil i Adults i el Grup 
d’Acordions. Per acabar la crònica concertística amb el Concert de Tardor, 
amb un format distint que caldrà tindre en compte en futures ocasions. 
I el caramull de l’activitat de la Unió aquesta tardor el posa l’eixida a 
Reus; i la guinda el recital-conversa de Vicent Camps «Una vida amb 
la poesia» encetant la programació d’A Poqueta Nit. En aquest capítol, a 
més dels membres de la Comissió de Revista responsables de cada secció 
(Ximo´Estal, Josep Lluís Rodrigo, María Montes, Àngels Rodas i Joan 
Quiles, Antoni Francés, Víctor López, Ximena Ortega), vull agrair 
especialment el treball dels redactors i redactores col·laboradors: Laura 
Aldomar, Marta Clariana, Inma Coscollà, Imma Máñez i Pepe Vila.

I dels músics i músiques de la Unió, què en direm? Doncs en aquest 
número 57 de Notícies Musicals, María Montes li fa una interessant 
entrevista a Jorge Alcocer per conèixer millor la seua activitat 
empresarial: Xinxeta. Les fotos són de Tomàs Sánchez (que és també el 
responsable gràfic de la revista).

A la secció que acull l’activitat del barri i d’algunes entitats, trobareu una 
ressenya dels 40 anys de quasi tot (exagere, ja ho sé) i un relat de les 
activitats de la Muixeranga de València.

Però els autèntics relats vénen a la secció següent dedicada a Cultura. 
La signatura d’Isidre Crespo, amic amatent de la Unió Musical l’Horta 
des que la va conéixer, dóna prestància a la revista, pel seu saber, pel 
que conta i per com ho fa. Igualment agraïm el text de Salva Benlloch 
inspirat en un graffiti, i la imatge que l’acompanya.

Seguim un número més publicant textos infantils, en aquest cas de Guille 
Albors, això sí que és traure-li punta a la música. Guille era alumne del 
CEIP Sara Fernàndez on jo treballava de mestre i n’he sigut director els 
últims set cursos escolars. Ara m’he jubilat. Em fa vergonya parlar de mi, 
però per agraïment, deute i perquè m’he deixat convèncer, publiquem un 
poema de la meua amiga i mestra Pilar López. Així les coses, publiquem 
també el meu poema-cançó de gratitud com a resposta sincera. El cas 
curiós és que cadascú des de sa casa escrivia el seu poema sense saber 
que l’altre també ho feia. Així apreciarem el gest amb major sinceritat.

Acabarem amb l’habitual secció de Piccolo Divertimento, un magnífic 
treball de Joan i Àngels. Heu provat a jugar amb els vostres fill i filles 
a veure qui és més ràpid encertant les solucions? Sempre podreu 
comprovar-ho en la revista següent!!

No tancaré aquest editorial sense esmentar algunes persones de treball 
més amagat. Paco Perales, acompanyant del projecte des dels seus 
inicis i gran conseller en qüestions d’impressió, edició, economia i altres 
assumptes. Josep Daniel Climent, que quan no escriu es nota, però 
sempre està coordinant la secció de cultura i personatges valencians 
rellevants i sobretot perquè és el primer que es llig tota la revista i... 
corregeix els textos. L’altra persona és Gracia Suñer, encarregada del 
disseny i maquetació de la revista. Una faenassa, perquè com som tan 
«lliures» a l’hora de redactar i fer el guió, ella s’ha de reinventar la revista 
cada número. Culpa meua, vaja un coordinador! Teniu tota la raó.

I ja que estem en el capítols d’agraïments i reconeixements, és de llei 
nomenar a l’actual president, Miguel Hernández, i la resta de membres 
de la Junta que encara no han eixit a l’editorial (Vicent Garí, Juan Carlos 
López, Rafa Selma, Alba, Sergi, Mari Carmen). Sense la seua confiança 
aquest projecte mai no seria una realitat.

Llegiu i gaudiu... escoltant bona música, si pot ser.

Bon Nadal i fins l’any que ve!
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UNA VIDA AMB LA POESIA 
per Inma Máñez

E
l passat 18 de novembre vam 
tindre el gust de tornar a 
compartir un altre A poqueta 
nit amb el nostre amic i poeta 
Vicent Camps. En aquesta ocasió 

ens va captivar amb una tria de poetes i 
poemes que l’han acompanyat al llarg de 
tota la seua relació amorosa amb la poesia.

Quasi més que un recital fou una bonica 
reflexió entre amics en la que Vicent, de 
forma entranyable, ens va convidar a fer una 
passejada de vida amb ell. I així, poc a poc, 
ens presentà la seua història personal i com 
alguns dels poetes que va descobrir des de 
ben jove van anar deixant empremta en la 
seua forma d’entendre i viure la poesia.

Embadalits per l’encís d’eixa veu seua, vam 
poder assaborir Machado, Lorca, Miguel 
Hernández, Rafael de León, Jesús Lizano, 
Lluís Roda, Maria Beneyto i d’altres.

Ens parlà de la seua obra: poemaris 
publicats, discs de poesia recitada, 
antologies en les que ha participat i altres 
col·laboracions, també vam poder escoltar 
poemes seus, alguns publicats i d’altres 
inèdits, i per acabar va arrodonir el moment 
amb un poema regal del gran mestre Ovidi 
Montllor.

Després de compartir poesia, compartírem 
entrepà i somnis, perquè com diu un dels 
versos de Camps «sense poesia no hi ha 
refugi ni forn on coure el fang de les 
paraules». Fins prompte Vicent!

Salut i Poesia!

A POQUETA NIT
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D
el 25 al 30 de juliol ens aplegàrem, un any més en 
el «campament d’estiu» organitzat per l’Escola de 
música de la Unió. No us descobrisc res nou si us 
dic que fou un èxit. Igual no em creureu si us dic 
que, com els darrers anys, hem superat en nombre 

de participants als del curs anterior i, segur que estareu 
pensant per a vosaltres «i ara ens dirà que, a més a més han 
estat millor que mai...» Doncs sí. Heu encertat de ple en tot 
i, és que, cada any que passa, aquest curs supera les nostres 
expectatives, fins i tot les de la gent que ho organitzem i 
treballem perquè funcione.

Enguany, per no perdre el costum, tornàrem a canviar «de 
casa» i triàrem el Centre La Salle a Llíria. El lloc reunia tot 
el que un desplegament tan gran de gent necessita: aules 
àmplies condicionades (la majoria d’elles) per a evitar la calor 
d’eixos dies, amplis espais exteriors on poder fer les audicions, 
la festa final, les reunions nocturnes i de vigilància, una gran 
sala on poder fer els assajos de la gran banda, llits suficients 
(repartits en habitacions múltiples i triples) i un bon menjar 
per poder agafar forces per a tantes hores d’estudi.

Si tots els anys hi ha activitats que acaben fent que hi haja 
una gran cohesió entre els alumnes i una bona interacció amb 
els mestres, enguany eixe component que ens ajuda a ser 
diferents d’altres cursos no va faltar. Al marge de les classes 
individuals, col·lectives, assajos i temps de piscina tinguérem 
un improvisat partit de futbet entre professors i alumnes 
(que, per cert, acabà amb victòria dels profes), unes quantes 
classes de coreografia a càrrec d’un grup de jóvens alumnes (i 
que poguérem observar el dia del concert), una gran festa de 
disfresses amenitzada pel nostre DJ d’Humanes (Madrid) Javi, 
alumne també del curs, i una audició final carregada de bona 
música, humor, teatre -ens visità la blancaneus i una ballarina 
prou peculiar- i públic, molt de públic.

Però això fou ja fa uns mesos, te’n recordes?

Com sempre, volem agrair la confiança a tots els assistents de 
tan diferents indrets, perquè és el que ens anima a continuar 
organitzant aquesta activitat que creiem tan necessària. I és 
per això que ja ens hem posat a la marxa per a preparar el 
següent. Estigueu atents i no dubteu... Us esperem en juliol.

CAMPAMENT D’ESTIU: TE’N RECORDES?
per Ximo Estal
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E
l curs i la temporada han començat inexorables 
per a les nostres formacions més amateurs. Tant 
el Conjunt Instrumental Infantil, La xiqui, com el 
Conjunt Instrumental d’Adults, La Sènior, tornaven 
a la faena a mitjans de setembre coincidint amb 

l’inici de les classes i totes dues ho feien amb novetats. D’una 
banda, està el canvi de dia d’assaig en el CI Adults (recordeu 
allò de ploga o neve assagem sempre els dimarts...?). Enguany, 
els assajos d’aquesta formació han passat a ser dijous. Això sí, 
el que no han canviat són les ganes dels seus components de 
continuar gaudint de la música i aprenent plegats. Aquesta 
sentència la podem corroborar després del concert que 
poguérem escoltar el dia 20 de novembre dins del Festival de 
tardor.

Amb un repertori de música provinent de Broadway i dels EUA 
dels «anys feliços», els músics ens mostraren els seus avanços 
tant rítmics com de conjunt. Els errors, com diguérem en 
una reflexió posterior, només són xicotetes anècdotes que el 
temps s’emporta i allò veritablement important és el treball fet 
setmana rere setmana i el gran grup de gent que hi ha.

D’altra banda, al CI Infantil, el canvi més important el podem 
trobar en la figura del seu director. Des del principi de curs 
està fent-se càrrec de la mateixa el nostre company, músic 
i professor de l’escola Rafael Lasso Gómez-Zurdo, un gran 
músic del qui estem convençuts farà una gran tasca amb el 
més menuts i amb els quals desenvoluparà nous projectes, 
com podrem comprovar en el concert que ens oferiran el 
proper dia 21 de desembre als Concerts de Nadal.

Com podeu veure, el ritme no para i l’escola tampoc, això sí, 
amb xicotets canvis per seguir treballant.

XICOTETS CANVIS PER SEGUIR TREBALLANT
per Ximo Estal

CONJUNT 
INSTRUMENTAL

Fotos: Tomás Sánchez
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N
o mai la Unió havia passat per aquest tràngol. 
No mai havíem tingut un director de Banda 
tants anys. No mai la Unió ha tingut ni té els 
anys suficients com perquè això hagués pogut 
succeir. No mai la Unió Musical l’Horta de Sant 

Marcel·lí havia dit adéu a una persona que durant 25 ANYS 
s’encarregués d’una tasca tan important com és dirigir el buc 
insígnia de l’entitat, fent que aquella barcassa d’aleshores 
siga ara un transatlàntic. De Banda a Banda Simfònica. D’un 
projecte a una realitat. No sense dificultats i entrebancs, 
ni tampoc més dels que ja la vida sol posar, així, sense fer 
polseguera, però pastant i portant la massa al forn cada dia, el 
mestre MIGUEL MORELLÀ ASINS ha acompanyat la gestació, 
part i criança d’aquesta criatura: la Banda Simfònica de la 
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

És sobrer insistir que cap projecte el fa realitat una persona 
tota sola, ni estic sec ni em xuple el dit. Però val a dir que el 
lideratge en la vesant musical d’aquesta banda ha estat cosa 
del seu mestre. Un mestre llarg, un mestratge de 25 anys.

El 17 de juliol fou el dia marcat per a realitzar la prova. I 
podem dir que fou superada amb èxit. El grup de treball ad 
hoc creat per la Junta Directiva féu una tasca admirable: la 
durada, els tempos, les paraules, les imatges, la participació del 
públic, la implicació de molts, els sentiments despertats, els 
silencis, les complicitats... Tot va estar ben congriat per donar 
un resultat excel·lent, al dir de tot el públic assistent.

L’acte anà així. De bon començament, i una vegada asseguts a 
l’escenari tots els components de la Banda Simfònica, prengué 
la paraula Imma Coscollà per agrair la presència al públic 
congregat i confirmar el que tots ja sabíem: que estàvem a 
punt de començar un concert ben especial. Tot seguit, amb 
l’escenari a les fosques i el silenci habitual que acompanya 
un concert, Paco Blai donà lectura al primer text d’agraïment 
a la tasca de Miguel Morella, alhora que a la pantalla anava 
gargotejant-se la imatge del mestre. Fou un dels moments 
intensos de l’acte. En acabant, amb l’escenari ben il·luminat, 
prengué el protagonisme la música, amb la interpretació per 
part de la banda de quatre peces dirigides pel mestre actual, 
Vicent Pelechano: Del Perelló a Catarroja de José Serrano 
Simeón, Vasa de José Súñer Oriola, Danza Oriental de Josep 
Manuel Izquierdo Romeu i El Racó de l’or de Saül Gómez 
Soler.

De bell nou i sense interrupcions tornem a la foscor que indica 
projecció. La pantalla ens retorna les imatges i les veus de 
moltes persones que volien fer-se presents en un moment tan 
significat agraint tantes coses i tan diverses al mestre que, 
sense voler-ho, perfilaren la personalitat de l’homenatjat. I tot 
seguit gaudírem d’escenes de la vida del mestre en la Unió, 
que uns reconeixien i altres no, segons com i segons quines, 
perquè 25 anys són molts anys. Fou un dels moments més 
colpidors, la projecció d’aquest audiovisual muntat per Salva 
Benlloch. Un treball excepcional, digne de tots els elogis. 
Arreplegà els missatges i les mostres de carinyo de molts 
membres de la Unió i un fum de fotos i moments musicals de 
Miguel Morellà amb la Unió.

I ara sí. Ara pujà a l’escenari Miguel Morellà per a dirigir 
la peça Músic for a Festival de Philip Sparke, de tants 
bons records per als músics i per a tota l’entitat. Amb ella 
guanyàrem el Primer Premi de la 3ª Secció. Finalitzada la 
boníssima interpretació que féu la banda, pugen a l’escenari el 
president de la UMH, Miguel Hernández Ferrer, i l’autor del 
regal, Santiago García, arxiver de la UMH i gran artista, i li 
lliuren com a recordatori una magnífica aquarel·la. La imatge 
es reprodueix en gran a la pantalla. El públic en peu saluda 
el mestre, que ja no pot escapar-se de dir unes paraules 
recordant els primers moments, el camí fet i alguns dels 
moments entranyables, tot esguitat d’anècdotes com ell sap 
fer-ho.

Tot seguit i per acabar la part musical del concert, sota la 
batuta d’en Vicent Pelechano, la banda interpretà Second Suit 
for Banda d’Alfred Reed.

Finalment, amb la pantalla projectant el missatge clau de 
l’esdeveniment: GRÀCIES MIGUEL!, amb el disseny de Paco 
Perales reproduït també al programa de mà, Vicent Pelechano 
convida a pujar novament a l’escenari Miguel Morellà i de 
sobte comencen a acudir diferents persones de diferents 
edats i èpoques que li donen una rosa roja, fins a fer-ne 25. 
El president i vicepresident de la UMH, Miguel Hernández i 
Francisco Perales (president l’any 1990 quan Morellà començà 
amb la UMH), amatents li fan el llaç. I ara sí. Ara ja té el ram 
que simbolitza el fruit del seu treball a la banda, un pomell de 
flors abraçades per les mans amoroses del mestre. El Mestre 
amb els braços oberts acull i abraça la Banda.

CRÒNICA D’UN GRAN CONCERT: CONCERT D’AGRAÏMENT A MIGUEL MORELLÀ
per Paco Blai 
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Del que allí va passar quedarà constància en les gravacions i 
fotos..., però sobretot en el record de les converses tingudes, 
les imatges retingudes, les músiques oïdes, els ritmes i 
melodies que encara ressonen, les experiències viscudes, i 
més, molt més. Però de tot això poc o molt poc, quasi res, no 
gaire puc jo contar-los ací. Així que em plau poder oferir-los 
i regalar-los aquelles lletres, paraules, renglons que tant jo, 
Paco Blai, com Imma Coscollà, confeccionàrem per a aquell 
entranyable esdeveniment. Desitge que gaudiu llegint-les tant 
com nosaltres parint-les.

BANDA SIMFÒNICA

CRÒNICA D’UN GRAN CONCERT: CONCERT D’AGRAÏMENT A MIGUEL MORELLÀ
per Paco Blai 

Fotos: Tomás Sánchez
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GRÀCIES MIGUEL! GRÀCIES MESTRE!
per Inma Coscollà

D
urant els vint anys que he sigut membre de la 
Banda puc dir que una de les coses que més 
m’agradava era ser testimoni de com canviava una 
peça des de la primera lectura a la interpretació 
en un concert. Els músics han de saber llegir les 

partitures, conèixer l’instrument, posar els dits i les mans 
adequadament, respirar com toca, etc..., però això sols és l’inici. 
Miguel Morellà ens deia després de les primeres lectures: «Ja 
coneixem les notes, ara anem a fer música!».

I hem fet música aprenent del legat musical que Miguel ha 
sembrat en estos 25 anys que ha sigut director de la Banda.

L’Albufera és Europa. Miguel va entendre molt prompte que 
eixe racó de l’Albufera, Catarroja, on ell havia nascut, també 
forma part d’Europa. Miguel ha respectat i estimat molt 
l’Europa del repertori clàssic. Estudiar el barroc musical italià 
i alemany ha fet que se li contagie eixa energia musical, eixa 
vivacitat. Ens ha transmès que la música clàssica no és freda ni 
insípida, ni molt menys… Que la potència musical no és tocar 
més ràpid ni més fort. Que respectar les partitures és llegir el 
que volen dir les notes. 

Ens ha ensenyat que venim d’una tradició musical no d’un 
Segle com les Bandes, sinó de 5 Segles formant part una 
cultura molt més ampla. Amb ell hem viscut que la qualitat 

musical va molt més enllà del que puga ser popular en un 
moment donat, i tota eixa cultura ens l’ha transmesa i l’ha feta 
estimar. 

Miguel ha estudiat molt als clàssics: Vivaldi, Strauss, 
Tchaikovsky, Manuel de Falla, Wagner, Telemann… Aquesta 
estima és contagiosa i l’ha transmesa a bona part dels músics 
que han passat per la Banda. Sense aquesta passió transmesa 
per la tradició clàssica europea no s’entenen la porta oberta a 
Europa que ha sigut la Banda per a una part dels seus músics. 

Miguel Morellà ha sigut director de la Banda durant 25 anys, 
molts anys de mestre d’un grup humà molt divers en edat, 
en coneixements musicals, en interessos i desitjos... Durant 
25 anys ha donat unitat a tants caps, tantes sensibilitats, 
tantes diferències en el saber tocar. Durant 25 anys ha rebut 
dels músics l’autoritat d’orientar, de reconduir, d’il·lusionar... 
Durant 25 anys li hem permès que ens talle contínuament en 
els assaigs de la Banda, que ens fera repetir, que mantinguera 
l’assaig quan el fred, la son o la cadira se’ns clavava dins. «Més 
lent» i després d’algunes passades, el fragment estava perfecte. 
I eixia, i tornava a eixir… Quan algú es passava de fort, de 
ràpid, de xulo…, ens ha sabut transmetre el respecte per la 
música escrita, sempre en clau d’emancipació. Emancipar vol 
dir creure en la gent del barri de Sant Marcel·lí. Emancipar vol 
dir estudiar, repartir responsabilitat, creure en els més joves. 
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Emancipar vol dir barrejar diferents edats per a aprendre uns 
dels altres. Tot això i més. Patidor i incansable. Un bon mestre.

Miguel, junt a la seua família: Carmen, Carmina i Miguel, 
han viscut la Banda des de dins, sentint-la seua i obrint-se a 
una relació propera i familiar, que ha obert relacions personals 
d’amistat, estima i reconeixement. 

Miguel respecta molt a la Unió i la seua forma d’organitzar-se. 
Ell ha vist en primera persona com moltes Bandes cauen quan 
la gent no participa, quan la Junta Directiva és autoritària 
i Miguel ha estimat una Banda amb un funcionament 
democràtic. La Unió Musical l’Horta és més que una Banda i ho 
ha demostrat moltes voltes. L’ha respectada i per això li hem de 
donar les gràcies també. En els bons moments i ens els difícils. 
Això és ser un bon mestre.

De fet, la Rambleta, l’espai on actuen habitualment les seccions 
de la Unió, no s’haguera construït, sense una Banda amb molta 
qualitat i d’eixa qualitat és molt responsable Miguel. 

Dirigint la Banda ens ha ensenyat a creure en les persones. A 
creure en nosaltres mateixos. Més concretament: A creure en 
el potencial de les persones. I ho ha demostrat una quantitat 
enorme de vegades, tant en certàmens grans com en concerts 
menuts. Ha cuidat que ens sentírem part important de la 
Banda, des dels solistes fins els que hem estat molts anys en la 

segona o tercera veu.

Això és ser un bon mestre. 

Fa uns anys, li preguntàrem en una entrevista si li donaria 
algun consell als músics, i desitgem ara fer presents les seues 
paraules:

«De partida dir una cosa que he dit moltes vegades: ‘De músics 
no us fareu rics, però viureu de meravella’, i no per diners, si 
no perquè estic convençut que els músics entrenen facultats 
que ens fan millores persones: s’esforcen i estudien, fan equip, 
cultiven la sensibilitat...

Després diria, en primer lloc als músics que volen ser 
professionals que sempre procuren realitzar-se com a músics, 
que superen els moments difícils i que amb la major dignitat, 
en qualsevol circumstància sempre facen la millor música. 

En segon lloc, però no darrere, als que no volen ser músics 
professionals, els dic que intenten passar-ho bé, i que cada 
vegada s’ho passaran millor si no perden les ganes de superar-
se, de pujar poquet a poquet un escaló darrere d’altre. 

A tots en general que li tinc molta estima a la Banda». 

Aquestes foren les seues paraules, i ací estan les nostres: 
GRÀCIES PER SER EL NOSTRE MESTRE!

BANDA SIMFÒNICA

Fotos: Tomás Sánchez
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A
ixò diuen que era un home, ni prim ni gros, no 
massa alt, baixet tampoc, guapet de cara, deia 
la seua dona, que es passà la vida treballant; 25 
anys, en concret, en un llogaret del sud de la 
ciutat.

Li agradava tant el que feia, gaudia tant traginant, que més 
que fer faena semblava jugar. Feia coses boniques i en feia 
fer als demés. Era tant el que sabia i la forma com ho oferia, 
que no hi hagué deixeble, alumne, major o criatura, que al seu 
costat no aprenguera la millor manera de tocar, de fer música, 
que és el que ell feia.

El que ell feia, el que fa, el que no ha deixat de fer en tota sa 
vida, ni deixarà. Tan segur com que estic ací que així serà.

I tan segur com que estic ací que ja sabeu de qui parle: de 
MIGUEL MORELLÀ!!!

25 anys de faena constant.

Agafares, com qui diu, un grup instrumental i passà de 
seguida a ser Banda, i en no res Banda Simfònica, que així 

s’anuncia ara. I es diu prompte, però això és un gran treball.

I tot amb paciència i estima, sense deixar a ningú de banda, 
sempre sumant, solies dir: «un músic costa molt de fer... i tan 
poc de perdre. Donem-li un altra oportunitat».

I així la Banda s’ha fet gran i hem arribat on hem arribat: a ser 
una banda de referència en tota la ciutat.

I tu ens has dut sempre de la mà. Uns dies millor i altres pitjor, 
amb pluja o amb sol, disgustos alguns, alegries un muntó, 
fracassos, encerts... sempre endavant sense por.

Ara és l’hora de dir ben fort:

GRÀCIES MIGUEL!,    GRÀCIES MESTRE!     GRÀCIES PER TOT!!

I hui estem ací per tu. Fent música, com tu ens has ensenyat. 
Aquest és el nostre regal, aquest concert, amb música que de 
segur t’agradarà.

Va per tu Miguel!!

Comença la primera part!!

MIGUEL MORELLÀ ASINS, 
25 ANYS DE MESTRE(1990-2015)
per Paco Blai

BANDA SIMFÒNICA

Fotos: Tomás Sánchez
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A
l 25 de setembre 
va tindre lloc el XIV 
Festival de Bandes de 
Música en el marc del 
40 Aniversari de les 

Festes Populars. Una efemèride ben 
singular que calia celebrar de manera 
especial. És per això que el concert 
estigué a càrrec de les dos formacions 
bandístiques més consolidades de la 
UMH: la Banda Simfònica i la Banda 
Juvenil. Es volia així fer palés l’estreta 
relació existent entre la UMH (Unió 
Musical l’Horta) i l’AVV (Associació 
de Veïnes i Veïns), entitat impulsora 
tant de la UMH com de la Comissió de 
Festes que anualment, durant 40 anys, 
ha organitzat les Festes Populars del 
barri Sant Marcel·lí.

Mirant enrere, podem dir que ja des 
de les seues primeres edicions hi ha 
presència de música de banda a les 
Festes Populars. Eren concerts a l’aire 
lliure de la Banda de Música de la 
Ciutat de València. Però hi ha més 
encara. Com a conseqüència d’eixa 
lluita de l’AVV per retrobar-se com a 
poble i fer cultura, sintetitzada en el 
lema “PER UN BARRI MILLOR I MÉS 
NOSTRE”, en 1980 a proposta de 
la Comissió de Cultura de l’AVV del 
barri de Sant Marcel·lí es crea la Unió 
Musical l’Horta.

Banda i Escola en els seus orígens. 
Després, la Unió es faria gran, 
s’independitzaria i vindrien la Coral, la 
Banda Juvenil, l’Orquestra, el Conjunts 
Instrumentals Infantil i Sènior, el Grup 
d’Acordions, els agrupaments específics 
de saxos, clarinets, flautes... I l’aparició 
de grups musicals formats per jóvens 
crescuts musicalment al si de la Unió. 
Hui en dia la UMH és una entitat que, 

com ja digué Octavio Hernández, és 
més que tot això, és un moviment 
sociocultural.

D’aquell projecte cultural a través de la 
música, el que cal destacar en aquesta 
celebració dels 40 anys de Festes 
Populars, és el fet que des dels seus 
orígens la UMH participà activament de 
les Festes Populars arribant a muntar 
caseta un grapat d’anys i s’incorporà 
a la programació de les Festes 
Populars amb cercaviles, acompanyant 
comparses de moros i cristians, 
xarangues i concerts, que prompte 
esdevingueren festivals, amb bandes, 
corals i orquestres convidades. Un gran 
espectacle per a gaudi de tot el veïnat i 
visitants. I consolidant i assegurant així, 
la presència d’aquests manifestacions 
artístiques, culturals i musicals en les 
festes i en el Barri.

Per això aquest Concert – Festival 
de Bandes en el marc de les Festes 
Populars del Barri Sant Marcel·lí. I de 
manera molt digna en l’auditori de 

l’Espai Rambleta. També fruit de la lluita 
veïnal d’aquests 40 anys.

I per això, en aquesta ocasió són la 
Banda Juvenil i la Banda Simfònica 
de la UMH, i per aquest ordre, les que 
actuaren per a gaudi de tot el públic 
assistent. A continuació teniu una 
crònica de l’esdeveniment.

I PART: LA BANDA JUVENIL

Un any més, un nombrós públic va 
assistir-hi i va gaudir amb aquesta 
magnífica formació de la UMH dirigida 
per Juan Carlos López Luján. Però a 
diferència d’anys anteriors, quan, cada 
divendres de Festes Populars, la Banda 
Juvenil omplia l’amfiteatre de la plaça 
Òscar Romero, en esta ocasió actuà 
i omplí el teatre de la Rambleta. El 
concert estava conformat per tres obres 
dedicades a descriure simfònicament 
aventures en la mar.

La primera obra que van interpretar 
va ser Paradise (Poema simfònic per a 
banda), d’Óscar Navarro, que consta 

FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA 
DE FESTES POPULARS 2016
per Paco Blai i María Montes

>>
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de tres moviments, Arribada a l’illa, Els 
pirates i La despedida. L’autor, a través 
dels sons, submergeix al públic en una 
atmosfera d’aventures amb malèfics 
pirates, envoltat pels meravellosos 
paisatges d’una illa paradisíaca.

A la segona peça, també s’introdueix al 
públic a una illa, ni més ni menys que la 
de Robinson Crusoe. Composada també 
per diversos moviments, Robinson 
Crusoe, de Bert Appermont, al primer 
d’ells es descriu el viatge marítim del 
personatge; el segon moviment, és el de 
la tempesta que fa naufragar el vaixell; 
al tercer, dedicat a l’època quasi idíl·lica 
que Robinson viu a l’illa, l’autor li 
imprimeix forma d’himne; i a la quarta 
i última part, descriu la lluita amb els 
caníbals i el retorn al món civilitzat.

L’última obra que van interpretar va 
ser The Legend of Maracaibo, de José 
Alberto Pina. Fem un incís per conéixer 
un poc a aquest autor. Pina és un jove 
director i compositor murcià amb 
molts premis guanyats pel seu treball, 
i està especialitzat en composicions 
per a banda. Per a aquesta peça l’autor 
comentava en una entrevista que els 
temes que l’apassionen són els mites, 
la història i les llegendes, i que s’havia 
inspirat en una guerra de galiots. És 
una obra que desperta moltes emocions 
en escoltar-la, amb moments de gran 
força i d’altres molt lírics.

Va ser un concert seguit pel públic amb 
entusiasme i ho demostrà, una vegada 
més, amb grans aplaudiments. 

II PART: LA BANDA SIMFÒNICA

A la segona part ocupà l’escenari la 
Banda Simfònica. Moment esperat per 
tot el públic que seguia el concert amb 
fruïció. El mestre Vicent Pelechano 
Barberá dirigia per primera vegada el 
Concert de Festes i va seleccionar per a 
l’ocasió les següents obres: Pili Tudela 
Alcaide, pas doble composat pel mateix 
Vicent Pelechano; Libertango, d’Astor 
P. Piazzola; Variazioni in blue, de 
Jacob de Haan; Alvamar Overture, de 
James Barnes i Second Suite for Band, 
d’Alfred Reed.

La primera peça interpretada, el pas 
doble Pili Tudela Alcaide, obria el 
concert amb alegria, per un doble 
motiu, per la seua atractiva melodia i 
per estar dedicat a la muller de Josep 
Carbonell, músic de la banda i amic 
del mestre. La segona obra, Libertango, 
què dir d’aquesta peça? Meravellosos 
moments que disfrutàrem encisats. 

Les dos següents peces programades 
de compositors actuals de música per 
a banda, Variazioni in blue, de Jacob 
de Haan, i Alvamar Overture, de James 
Barnes, demostrant la creativitat i el 
gran domini que ambdós tenen de les 
tècniques de creació de música per a 
banda. La banda de la UMH, una vegada 
més ens va oferir una obra d’Alfred 
Reed, compositor de gran atractiu per 
al públic per la seua vitalitat i amenitat. 
Aquesta vegada era Second Suite 
for Band, obra basada en músiques 
de ball llatinoamericanes. El primer 
moviment, Son Montuno, comença 
enèrgic, introduint el ritme llatí, donant 
pas en progressiu protagonisme als 
clarinets, els trombons, la percussió. 

El segon moviment, Tango, contrasta 
amb el primer per la seua delicadesa, 
introduint el ritme de tango amb 
un solo de clarinet que dóna peu 
a l’entrada dels trombons amb 
la delicada melodia de tango; la 
percussió acompanya tota la peça 
sense estridències, creant un efecte 
ensomiador. El tercer moviment, 
Gauaracha, dedicat a aquest gènere 
de música popular cubana, resulta de 
gran atractiu pel seu ritme frenètic. I, el 
quart moviment, Pas Doble, està dedicat 
a la música típica espanyola a la que 
dóna nom. Trompetes, clarinets, flautes 
i, per fi, la percussió, van creant un 
ritme incessant, provocador, fantàstic!

Com sempre als concerts de la banda, 
el públic isqué feliç d’haver gaudit de 
bona música, per les peces escoltades 
i per l’acurada i apassionada direcció i 
interpretació que fan d’elles.

BANDA JUVENIL

Fotos: Tomás Sánchez
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VIATGE A REUS. FENT PINYA
per Josep Luis Rodrigo

M
Mentre el món 
casteller s’exhibia 
a Tarragona en 
un espectacle 
sense parangó 

que ens feia rememorar l’origen 
valencià d’aquest emocionant 
activitat cultural, la Banda de la 
Unió s’allotjava a Reus, a pocs 
quilòmetres de la capital de Tarraco, 
per a gaudir d’un viatge antològic. 
Antològic per si mateix, i pel cas 
estrany  ue és viatjar amb aquesta 
societat musical. 

El motiu musical es complia a 
continuació de l’arribada, deixar 
l’equipatge en dues habitacions 
provisionals, muntar instruments i 
la guia local ens esperava al costat 
del regidor del ram, que ens guiava 
a un centre comercial. En la plaça 
central van ser sorpresos, els clients, per 
una banda molt jove que interpretaven 
molt bé.  

Tocar pasdobles pel centre antic de Reus, 
important capital catalana (segona en 
població en el segle XVIII), i veure les 
cares d’alegria que provocava la nostra 
gent en les persones adultes però, 
sobretot, en la mainada que, espontània, 
com la seua naturalesa mana, no reien 
i aplaudien i també ballaven amb una 
alegria contagiosa. 

En dos de les places principals, la 
de Mercadal i la plaça de Prim, únic 
President del Consell de ministres 
espanyol d’origen català, es va formar 
una parada musical on, a més dels 
pasdobles de rigor, es va organitzar 
la xaranga amb coreografia que va 
sorprendre a propis i estranys. 

Sota l’estàtua eqüestre del general i 
polític liberal Prim, nadiu de Reus, es va 
produir la millor exhibició de música, 
coreografia i càntics al més pur estil de 
xaranga fallera valenciana. 

Pel camí de tornada a l’hotel, recorrent 
les places menors en grandària, però no 
en encant, encara es van produir escenes 
entranyables com quan una paisana de 
Castelló ens va convidar a tocar Paquito 
el xocolater i immediatament es va 
formar la corresponent filà.

Complit el compromís musical, la resta 
del cap de setmana era completament 
turístic, sopar en l’hotel Gaudí, xarrada 
de Miguel Hernández, com a President, 
apel·lant a la responsabilitat individual 
i l’organització per grups afins, per a la 
visita nocturna al casc antic de la ciutat. 
Reus, bressol de diversos genis i nosaltres 
no tardàrem molt a descobrir-ho. 

El matí següent vam visitar, amb guia, la 
vila ducal de Montblanc, segle XII, en la 
comarca de la Conca de Barberà, la qual 
cosa ens va evocar records de les moltes 
barbaritats que, en temps passats, es van 
produir en ciutats antigues, com aquesta, 
amb una muralla formidable, en un estat 
de conservació molt excel·lent.1 

A la vesprada vam visitar el Centre Gaudí, 
personatge universal oriünd d’aquesta 
ciutat. Aquest modern museu exhibeix 
estupendament la figura d’un dels 
genis orgull dels reusencs. Cal destacar 
l’alt grau d’interès i el comportament 
exquisit de tota l’expedició, no solament 
en aquesta visita a un recinte tancat, 
sino durant tot el viatge, la qual cosa 
ens omplia d’orgull a tots els que 
sobrepassàvem, amb escreix, l’edat 
mitjana. La resta de la vesprada visita 
guiada per Reus, ruta del modernisme 
-és de constatar l’absència d’obres de 

>>
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Gaudí en la seua ciutat natal-, el Priorat de Sant Pere, la 
casa Navàs, sopar i visita nocturna, prop de l’Ajuntament, 
la seu dels Xiquets de Reus, que l’endemà competien en la 
plaça de bous de Tarragona, també nomenada com Tarraco 
Arena Plaça, intentant descarregar un 4 de 9 amb folre. El 
diumenge visita guiada a la Tarraco imperial, l’amfiteatre, 
on vam poder conèixer l’ample de la via Augusta, en el seu 
antic tram2, el circ, la muralla i les edificacions ens van 
permetre albirar la importància que per a la romanització 
d’Hispània va tenir  la capital de la Tarraconensis 3. 

Tornada a l’hotel per a dinar i arreplegar. Viatge de tornada, 
acomiadar-nos de la guia regalant-li una samarreta de 
la Unió, en agraïment a la seua amabilitat i simpatia,i 
contents perquè tot el cap de setmana va transcórrer sense 
novetat ni sobresalts.  

Esment especial de tot el món a Vicent Garí com a 
coordinador del viatge, pel seu excel·lent treball, abans, 
durant i després.

Afirma un professor d’autoescola del barri que quan algun 
músic va a traure’ls el carnet, ell detecta alguna cosa especial 
en la nostra gent; supose que no solament perquè saben 
música, sinó perquè el fet de ser músics diu molt de l’educació 
rebuda per part de les seues famílies. Dic açò perquè, malgrat 
la joventut de la majoria, es va constatar la maduresa i el 
trellat de la totalitat dels viatgers. El viatge va servir, sens 
dubte, per a estrènyer l’ordit de la banda i per a emular als 
castellers, fent pinya. El pròxim viatge a veure si ens ix un 3 de 
9 sense folre ni manilles.   

1A València hi ha un carrer dedicat a Montblanc, regal del rei Jaime el 
Conqueridor a la vila, agraint l’ajuda d’un grup de nobles locals que van 
participar en la conquesta del Regne de València.

2Xàtiva, València i Sagunt formen part de l’antiga via Augusta que recorre 
1.500 quilòmetres per la península Ibèrica, des de Cadis connectava amb la 
Via Domitia en la Gàl·lia. El carrer més llarg de València ciutat, el de Sant 
Vicent Màrtir, és l’antiga via Augusta.

3 És interessant saber la influència que la nostra Comunitat, pel fet de limitar 
amb el sud de Tarragona té, entre altres coses comunes, en l’existència de 
bandes de música. Els agricultors del Delta de l’Ebre que van voler iniciar-se 
en el cultiu de l’arròs, van contractar gent de València.  Aquests van treballar 
i van portar amb ells els seus respectius instruments, i d’ací es va formar una 
banda a Amposta de la qual va sorgir amb el temps una segona banda. La 
relació amb el món bandístic és en direcció a  Vinaròs, cosa vam aprendre 
quan la banda va actuar a Amposta fa uns quants anys.

>>
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UN DIA PER A GAUDIR DE LA MÚSICA, 
I DE LA SOLIDARITAT
per Marta Clariana

D
iumenge, 6 de novembre. 

La banda simfònica de la Unió Musical l’Horta 
de Sant Marcel·lí, juntament amb la banda i la 
coral del Centre de Música i Dansa Nazaret, s’ha 
vestit amb les samarretes d’«Àfrica crida» en el IX 

concert solidari, impulsat pel projecte Kiziguro.

L’actuació, de la mà del nostre mestre i director Vicent 
Pelechano Barberá, començà amb el Concert prelude, de 
Philip Sparke. A continuació, encara amb els rotunds acords 
de Sparke ressonant, la banda interpretà Ivanhoe, de Bert 
Appermont. Tot seguit, les 
melodies de l’Appalachian 
overture, de James Barnes, 
va conquistar el públic que, 
empal·lidit, escoltava una 
peça darrere d’altra amb 
atenció. Per a finalitzar, 
Oregon, de Jacob de Haan, 
va omplir l’estància amb la 
seua música, tancant així 
l’actuació de la nostra banda.

Encara amb els aplaudiments 
ressonant pels racons de 

la sala, les organitzacions Candombé, CEAR,CIEs NO, el Foro 
alternativo emigración, Jarit, Obrint Camins, Psicólogos sin 
fronteras i Valencia acoge, varen realitzar els seus discursos, 
mostrant una vegada més que la solidaritat d’alguns és la 
felicitat d’altres.

A continuació, el cor del Centre de Música i Dansa Nazaret 
ens enlluernà amb les seues veus, baix la batuta del director 
Daniel Escriche. Una actuació magnífica que donà pas a 
l’exposició del projecte Kiziguro, duta a terme per la comissió 
d’Àfrica del CMD Natzaret.

Per a finalitzar l’actuació, la 
banda del Centre de Música 
i Dansa Nazaret interpretà 
peces de Gallego, Reineke 
i Ferrer Ferrán, de la mà 
del director Vicent Roig, 
concloent així aquest 
meravellós IX concert solidari.

Un concert que ens ha 
demostrat, una vegada 
més, que la música és la 
millor manera de treure un 
somriure.
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L’ORQUESTRA DE CAMBRA A LES 
FESTES POPULARS
per Laura Aldomar

A
mb un inici de curs 
inesperat, pocs 
apostàvem per la 
supervivència de 
l’Orquestra de Cambra 

de la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí. Després de 10 anys des 
del nostre naixement, ens trobàvem 
amb un panorama gens agradable: 
El nostre director Miquel Morellà 
Asins, prenia la decisió de no continuar 
amb el càrrec. Milers de sentiments 
s’apoderaren dels músics que formem 
part d’aquest projecte: tristesa, 
impotència, decepció..., però sobretot 
una gran fortalesa, que ens va unir més 
que mai, amb el desig de lluitar per la 
nostra continuïtat.

Malgrat tot això, hem d’agrair el treball 
i dedicació del Mestre que va iniciar el 
nostre camí com a Orquestra i ens ha 
format com a un grup que gaudeix de 
la música. Desitgem que li vaja molt bé 
en la seua etapa de jubilat i no s’oblide 
de nosaltres.

Gracies a l’interès i suport de la junta 
directiva aconseguirem traure endavant 
els concerts programats per al 17 i 18 
de setembre de 2016, aquest últim a 
la Rambleta, amb motiu de les festes 
populars del nostre barri, junt amb 
l’Orquestra de Cambra AMSC de Sedaví 
que, dirigida pel nostre amic Víctor 
López Albuixech, va interpretar les 
obres Magnigicat Quarti Toni À 5 
d’Orlando di Lasso, Danza Pastoral, 
de La Primavera d’Antonio Vivaldi, 
una selecció del Senyor dels Anells 
(arranjaments de Víctor López), 
Concerto Op.3nº6 in A minor de Vivaldi 
i, per últim, l’obertura Isola Disabitata 
de Franz Joseph Haydn. En segon lloc, 

la Jove Orquestra de Corda DIVISI, amb 
els professors Gabriel Benavides, Carla 
Mulas i Álex Sousa, va interpretar 
Italia y Escocia de Z. Lászlo, Canción 
Napolitana de Piotr Ilitx Tchaikovsky, 
amb la col·laboració del grup de 
guitarres Divisi, Piratas del Caribe de 
Klaus Badel, Concierto de Aranjuez 
de Joaquín Rodrigo i Billie Jean de 
Michael Jackson.

Va ser tot un plaer tocar sota la batuta 
del director convidat Alberto Ramírez 
Martínez que, tenint en compte la 
nostra opinió, va escollir unes peces 
més que encertades, algunes ja 
interpretades amb anterioritat i altres 
de nova interpretació: Serenade de 
Roman Hoffstetter, Simfonia 101–El 
rellotge de Haydn, Deux Miniatures de 

V. Kalinnikov, Minuet and Trio de Luigi 
Boccherini, Danzas Latinas (El tordo y El 
mirlo) de David E. Stone, Humoresque 
d’Antonín Dvorak i Travels in style. 
Madam Cole, Wild-wes Shaker, 
Sarabande i Jamaican Rumba. 

Com d’encertat va estar aquell que 
digué que després de la tempesta arriba 
la calma! Comencem una nova etapa 
i, amb el nou director Jaume Fornet 
Ausina, ressorgim de les nostres 
cendres com l’au fènix, amb moltíssima 
il·lusió per fer un bon treball als futurs 
concerts i seguir endavant com la gran 
família que som, amb aquest gran 
director que esperem connecte molt bé 
amb nosaltres i que continuem creixent, 
millorant i estimant allò que fem.

ORQUESTRA 
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E
l 1910, el nostre filòsof 
Ortega Gasset deia allò 
que «Jo sóc jo i les meues 
circumstàncies». Aquestes 
giren entorn del ser humà, 

no només de manera immediata 
sinó també remota i a més de física, 
històrica i espiritual. Afegeix després 
Ortega que viure és conviure, coexistir 
en un món que es converteix per això 
en l’escenari de la nostra vida.

Jo no sóc acordionista encara que 
m’agradaria ser-ho, però tinc la sort de 
connectar amb ells gràcies a l’amor que 
sentim tots per la música, inclosos Juan 
i Elena o Raquel. D’aquesta manera 
anem configurant una cultura pròpia 
que es va enriquint a mesura que 
varien les circumstàncies. Però hi ha 
un perill des del meu punt de vista: la 
cultura de cada un ha de adaptar-se al 
temps present si no volem quedar-nos 
despenjats. No podem ni hem d’oblidar 
el passat però, si les circumstàncies 
varien en el present, la nostra cultura 

també ha d’anar evolucionant. Fa 
50 anys L’estaca de Llach era filla 
d’una situació específica. Si no tenim 
en compte això produirem un tall 
generacional i això seria molt greu. 
Avui aquesta cançó queda en el record 
per a la nostàlgia però encara podem 
aprofitar el fet cultural, és a dir, Llach 
com a gran lluitador capaç d’enfrontar-
se acircumstàncies hostils, a situacions 
injustes, com ho van fer en el seu dia 
Espartaco o Che Guevara. Jo, com 
Serrat, vaig nàixer a la Mediterrània 
i quan, des de la terrassa de la nostra 
caseta de Moraira, contemplem el mar 
en un amanéixer prodigiós, envoltats la 
meua dona i jo de partitures d’acordió, 
piano o guitarres, és a dir, de música, 
pensem en els acordionistes i ens 
posem a preparar noves cançons.

Hi va haver un temps que dèiem: 
«Mirando al mar soñé que estabas 
junto a mí...». Ara mirant al mar no pots 
deixar de pensar en els milers d’africans 
que perden la vida perquè creien que 

el Mediterrani era «Mare nostrum» i en 
realitat és d’alguns però no et tots.

D’aquests paisatges i de la nostra 
personal biografia ens envia el record 
uns títols que posem a disposició dels 
nostres amics acordionistes, en forma 
de partitures, de cara al nostre futur 
més immediat (curs 2016-2017-2018)

1.- Adagio del Concert d’Aranjuez, de 
Somni de José Luis. 2.- Alma vibrante, 
de Los tres paraguayos. 3.- La meua 
terra, de Paco Muñoz, 4.- Funiculì, 
funiculá, de L. Denza. 5.- La Spagnola, 
de V. Chiara. 6.- Le métèque, de 
Moustaki. 7.- Les filles de bord de mer, 
d’Adamo. 8.- Piccolissima serenata, 
de R. Carosone. 9.- María Dolores, de 
Blue Diamonds 10.- Ones del Danubi, 
de Ivanovici 11.- Tarantella napolitana. 
12.- Un gamin de París. 13.- Siboney, 
de Blue Diamonds. 14.- Vida, de Llach. 
15 - Por una cabeza, de Carlos Gardel, 
etc ...

ACORDIONS

AMB ESTIMA PER ALS ACORDIONISTES 
DE LA UNIÓ
per Pepe Vila (Director de la Secció)
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FESTIVAL CORAL DE FESTES POPULARS
per Paco Juan

E
l dia 11 de setembre tingué lloc al Centre Cultural 
Rambleta el ja tradicional Festival de Corals, dins del 
programa de les Festes Populars del barri de Sant 
Marcel·lí. 

En aquesta ocasió ens va acompanyar la Coral Joan 
de Ribera d’Alfara del Patriarca, amb un variat programa que 
ens portà des del cançoner castellà de Juan de la Encina, 
al País Basc, passant per havaneres, cants africans i música 
tradicional valenciana amb una acurada interpretació.

La coral L’Horta de la nostra Unió ens va regalar un preciós 
concert que, aquesta vegada, vaig veure i escoltar entre el 
públic i així vaig descobrir com es gaudeix des de la butaca i 
no des de l’escenari-

Començàrem el nostre viatge musical per terres castellanes 
amb Esta Tierra per a pujar cap a Euskadi amb una molt 
bonica interpretació de Maite; férem una parada en la 
poesia d’Alberti amb Se equivocó la paloma, gaudirem de 
l’esplèndida veu de Naira Rodrigo com a solista de l’Halleluia 
de Coen, amb arranjaments del seu germà Carles Rodrigo; 

passàrem per la música anglosaxona amb Can’t Help falling 
love, per a tornar cap a terres màgiques on es parla la nostra 
llengua recordant la Ciutat de Parella, reivindicarem la figura 
de Nino Bravo amb la interpretació d’Un beso y una flor -i ací 
cal destacar la interpretació de Pascual Collado-, passàrem 
l’oceà per visitar el Puerto Rico d’El Viejo San Juan abans que 
El Reloj ens recordara que tot s’acaba i també l’actuació de la 
nostra Coral.

L’associació de veïns i veïnes de Sant Marcel·lí, com a 
organitzadora de la trobada musical, va fer entrega d’un detall 
a les corals. Finalment, les dues corals juntes, com a cant 
comú, interpretaren la valenciana Tramussos d’Àfrica que va 
tancar un matí molt bonic de música i fraternitat entre corals 
al nostre barri. 

Fotos: Tomás Sánchez
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E
l dia 20 de novembre a l’Espai Rambleta va tindre 
lloc el concert del Festival de Tardor. Van actuar la 
Coral UMH; el Grup d’Acordions UMH; la Rondalla 
i Cor Centre Social de Sant Marcel·lí i el Conjunt 
Instrumental d’Adults UMH. Va ser un concert 

entranyable i molt amé. L’època de la tardor és perfecta per 
fer un concert amb aquestes formacions musicals en les 
que els músics són en gran part de l’anomenada «la tercera 
edat». Efectivament, una edat meravellosa per gaudir de 
l’afició o la vocació que la persona ha tingut sempre i a la 
que, amb la jubilació, pot dedicar-li més temps per a poder 
perfeccionar-se en el coneixement del que desitja, com en 
aquest cas l’instrument musical o el cant.

Amb tot el públic entregat a ells, es va crear un ambient 
molt agradable. La Coral UMH ens va delectar amb temes 
melòdics que tots coneguem i que són part de la nostra 
vida, com El reloj, Maite, D’un temps, d’un país, Esta tierra i la 
Dansa Cantà, interpretant també l’emotiu tema Hallelujah, 
de Leonard Cohen, el solo de la qual el va cantar Joan 
Quiles amb la seua potent i expressiva veu. Cal consignar 
també que els arranjaments d’aquest tema els ha fet Naira 
Rodrigo i la transcripció Carles Rodrigo.

El Grup d’Acordions UMH, dirigit per Pepe Vila Noguera, 
va triomfar també amb una música que sonava preciosa: 
l’encisadora melodia del tema Bajo el cielo de Paris que 
ens traslladava emotivament a la capital de França; Vaixell 

de Grècia, que cantaren Toni Francés i Juan Ruiz; La vie 
en rose, amb la dolça veu d’Annick; Y nos dieron las 10, 
interpretada per  José Luís Herranz amb molta força la 
suggestiva lletra de Joaquin Sabina, així com la sempre 
escoltada amb gust, Perfidia. El grup finalitzà la seua 
actuació amb la cançó Desde Santurce a Bilbao, amb la que 
tot el públic vam participar amb palmes i cor.

La Rondalla i Cor Centre Social de Sant Marcel·lí, dirigida 
per Gerardo Cardona, van interpretar temes d’havaneres, 
sarsuela i altres, regalant al públic moments molt 
agradables. Així, gaudirem de debò amb Torrevieja, Gitanos, 
La rosa del azafrán, i en especial, amb Francisco Alegre, on 
va cantar com a solista un membre del cor, així com amb 
Libre, en la que els solos també van ser interpretats per un 
integrant del cor. Tots dos ho van fer molt bé.

Va tancar el concert el Conjunt Instrumental d’Adults UMH, 
dirigit per Joaquim Estal Herrero. El programa constava de 
tres peces de música nord-americana contemporània ben 
alegre i coneguda per tots: Hello Dolly, Glenn Millar Store i 
Sinatra in Concert. És un goig veure com creix en músics i 
en qualitat aquesta formació musical. És per això que cada 
vegada més és tot un plaer escoltar-la, bé interpretant 
aquest tipus de música melòdica i joiosa, amb tantes 
reminiscències per a la nostra biografia, com quan interpreta 
peces de música clàssica.

FESTIVAL DE TARDOR
per María Montes

>>
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Fotos: Tomás Sánchez
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JORGE ALCOCER, MÚSIC I EMPRESARI
per María Montes

J
orge Alcocer es músic de la banda de la UMH 
de Sant Marcel·lí i director de l’empresa Xinxeta, 
especialitzada en disseny de pàgines web, a més 
d’altres servicis, com ens detalla en aquesta 
entrevista. Jorge és un home molt vitalista i 

apassionat per totes les activitats que du a terme a la seua 
vida. Tomás Sánchez, amb la seua càmera, i jo amb la meua 
llibreta, acudim a la seua empresa a trobar-nos amb ell per 
a entrevistar-lo. Enclavada en ple cor del barri del Carme, 
al carrer Moret, 6, l’empresa disposa d’un espai diàfan, 
lluminós i silenciós, molt adequat per poder concentrar-se 
agradablement en el treball. Ens presenta al seus companys 
Gorka i Claudio, i després de les fotografies que li fa Tomás, 
anem a fer l’entrevista a una cafeteria de la plaça del Carme, 
silenciosa i ben decorada. El primer tema que toquem, com 
no?, és el de la seua experiència amb la música.

Jorge, comencem parlant de quan vas adonar-te’n del teu 
interés per la música.

Molt prompte, quan era un xiquet. Tenia huit anys i, com 
que la meua germana tocava la guitarra, jo també vaig 
voler estudiar. Era l’any 1986 i em vaig matricular a l’escola 
d’educands de la Unió, que en aquell moment impartia les 
classes a la biblioteca del Fausto Martínez, on vaig estudiar 
solfeig i fiscorn amb els mestres Xema Senabre i Rafa 
Montesinos.

Anares després al Conservatori?

Sí. Vaig fer els Estudis Superiors en l’especialitat de trompeta. 
El fiscorn s’estudiava però no com a especialitat.

Conta’ns ara la teua relació com a músic amb la UMH.

Sóc músic de la Banda de la UMH des de 1988 fins ara. I a 
l’Escola de la UMH vaig ser professor de solfeig durant set 
anys i de trompeta durant nou anys.

També ets músic d’altres formacions musicals. Quines 
formacions?

Diverses: «Compañeros de viaje», una formació de dos veus 
i grup on vaig actuar com a cantant amb Jorge Navarro i, 
després, professionalment com a trompeta i cantant solista en 
orquestres i espectacles durant uns anys. I, des de 2011 fins 
ara, estic a «Viernes ensayo», formació instrumental de mini 
big band. Fem standards de jazz amb arranjaments propis. 

Ara hem incorporat una cantant. Aquesta formació naix de la 
Unió. Com a trombó està Manolo García i, com a saxo tenor, 
Manolo Miguel –que també toca al Conjunt Instrumental 
d’Adults de la UMH.

T’interessa la composició?

He composat temes de música pop, tant sol, com a 
«Compañeros de Viaje», i amb Sergi Aparisi, músic 
percussionista de la Unió.

Com et planteges la música per a un futur?

Com amateur, per a gaudir de la música i per a desconnectar 
del treball. I, és clar, mantindre’m en la Banda de la Unió.

Parlem ara de l’altre gran tema de la teua vida, la 
dedicació professional al disseny de pàgines web. Quan 
vas començar?

A l’any 2005 em vaig fer la meua pròpia web com a cantant 
solista. A partir d’ací un amic em va demanar que li fera la 
seua. Després vaig fer el projecte de la revista-web del barri 
Sant Marcel·lí, amb la col·laboració de l’Associació de Veïns 
i Veïnes i altres entitats com la Unió o les Falles. I, des de 
2006, ja professionalment, diverses entitats i negocis de Sant 
Marcel·lí i de fora m’encarregaren la seua.

I, en eixe moment, ja nascuda l’empresa Xinxeta, parla’ns 
de –com es diu ara- la seua filosofia.

El concepte bàsic de les quatre persones que hi treballem és el 
de «menys és més». O siga, d’aconseguir fer-li una pàgina web 
al client que amb el mínim de lletra i el màxim d’imatge diga 
tot el que és i vol transmetre, és a dir, concepte minimalista, 
senzilla, i on siga fàcil de trobar tot allò que busque el que hi 
entre, un disseny net i atractiu. Abans de començar a treballar 
en la web, ens reunim i acompanyem al client per a entendre 
què fan, a què es dediquen, què busquen en el seu nou 
projecte, ja siga web, gràfic, xarxes socials… I, molt important, 
com volen aparéixer en Google, perquè aquest posicionament 
és fonamental per a l’èxit de la web. Per exemple, el 50% de 
la feina que ens arriba a Xinxeta és per Google, perquè estem 
ben posicionats com a marca i concepte. 

I, l’altre 50%?

En la majoria dels casos és per la recomanació que de 
la nostra empresa fan els mateixos clients que ja tenim. 
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Promocionem la marca a les nostres xarxes socials (Twitter, 
Facebook, Instagram) Publicitat no en fem, però col·laborem 
anunciant-nos sempre a la revista de festes de l’AVV de Sant 
Marcel·lí i als llibrets de les dos falles del barri cada any.

Has dit que sou quatre persones els que hi treballeu de 
seguit en l’empresa.

Si. Som: Claudio Sabatini en Programació Avançada SEO/
SEM; Gorka Castillo, Director Creatiu, Gràfic i Publicitat; 
Christian, Disseny Gràfic i maquetació web, i, jo, Director de 
Projectes, Marketing i Comunicació. Després, contem amb 
un equip de gent extern que busquem segons les necessitats 
puntuals, com Alfonso Calza en Fotografia; Diego Mir, 
col·laborador en disseny gràfic i il·lustració; Naira Rodrigo, en 
traducció i revisió de textos, etc.

A més de la creació i gestió de webs i del seu 
posicionament, quins altres servicis oferiu?

Oferim un treball que a dia de hui s’anomena 360º, és a dir, 
servei integral de marketing online (xarxes socials, gràfic, 
publicitat i cartelleria, imatge corporativa) i de vegades 
inventem «nous conceptes» de col·laboració que demana el 
mercat a internet i fora. En dues paraules, COMUNICACIÓ 
INTEGRAL.

Què desitges per al futur de l’empresa?

Mantindre sempre la relació d’excel·lència amb el client, així 
com millorar el bon nivell d’exigència i qualitat.

Vols anomenar alguns dels clients que teniu?

Ara mateix estem llançant la web de l’Institut Valencià de 
Finances –pertanyent a la Generalitat; mantenim la web i 
part de la imatge gràfica de l’empresa de camions de recollida 
del fem, reciclatge i jardineria SAV; les webs d’Alemanya i 
Espanya de venda de la Refineria Nacional Turca de Metalls 
Preciosos; i destaquem, des de 2011, tota la gestió de la web 

ENTREVISTA
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de Nuestras Bandas de Música que dirigeix l’amic Octavio 
Hernández Bolín… En fi, anomenar-te’ls tots seria massa llarg. 
Afortunadament, tenim prou i bons clients.

Si vols afegir qualsevol cosa més en relació a l’empresa, 
tanquem l’entrevista amb una última qüestió.

Molt bé. Un fet que és molt interessant per a nosaltres és que 
des de fa dos anys pertanyem al club d’empreses MODDOS, 
hui en dia el club d’empresaris amb més influència en la 
ciutat de València. Molt exclusiu pel nivell d’excel·lència que 
es demana a les marques per a formar part d’ell i on prima 
l’alta qualitat dels productes dels seus socis i les marques 
empresarials que el formen.

Ens acomiadem a la porta de Xinxeta comentant els murals 
pintats a les parets del front per diversos graffiters i pintors, 
un projecte comú del fotògraf Alfonso Calza i Xinxeta, en la 
que es denomina ja «La Calle de Colores», i, com no?, Tomás 

fotografia a Jorge davant d’una de les potents imatges del 
mural, pintada per Luis Lonjedo, que és la d’un músic tocant 
la bateria amb entusiasme. És una gran sort treballar a gust 
i mantindre una afició artística tan meravellosa com és la de 
fer música. Li ho comente, a la vegada que li desitge un camí 
ple d’èxits i de bons moments, tant en l’empresa com en la 
música. Fins sempre, amic.
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N
o cal ni dir-ho, estàveu convidats! Però no sé si 
em féreu cas i vinguéreu a disfrutar de les Festes 
Populars del barri Sant Marcel·lí en la seua 40ena 
edició.

2016 és un any de xifres redones, encara que no 
ho parega: no acaba ni en zero ni en cinc. Però per al nostre 
barri sí que ho és, perquè allò que celebrem si que és redó i 
acaba en zero.

40 anys de FESTES POPULARS, organitzades per 
l’Associació de Veïnes i Veïns que també fa 40 anys. 40 
anys d’escoles públiques al barri... 40 anys... 40 anys... 

I no és casualitat. Els 40 anys, fent compte enrere, ens porten 
a 1976, quan, segons conta Vicent Soler al Llibre de Festes 
Populars 2016, «el barri era una illa amb moltes mancances. 
Un dels seus principals problemes era el secular aïllament 
amb el centre i la resta de la ciutat». No debades encara sóc 
dels qui diuen ‘me’n vaig a València’ referint-se al centre de la 
ciutat.

L’esclat de vida que en aquells anys s’originà (o millor dit, 
aflorà, perquè estar ja hi estava) amb l’establiment de la 
democràcia donà peu a la creació d’entitats que lluitaven per 
una vida més plena, més digna, més associativa i participativa. 
I es materialitza al barri amb aquests tres referents: AVV 
(Associació de Veïnes i Veïns), Festes Populars i escoles 
públiques.

40 anys d’alegries i somriures. 40 anys de democràcia, de 
llibertats, de drets i deures.

Efectivament, 40 anys de Festes Populars. En setembre de 
1977, des de l’AVV s’organitzen per primera vegada les Festes 
Populars «recollint, en gran part, l’experiència de les Setmanes 
de la Joventut realitzades en anys anteriors, donant-los a més 
d’un caràcter lúdic un caràcter reivindicatiu», com molt bé 
relata Maria Navalon, presidenta AVV, al Llibre Festes Populars 
2016. I continua explicant-nos que es creà la Comissió de 
Festes, «un ens que ha estat una experiència democràtica 
oberta a totes les persones i col·lectius, sense necessitat que 
foren socis o sòcies, per tal de fomentar la participació del 
veïnat».

Un interessant recompte i una crònica ben detallada de les 
lluites i les fites assolides en aquestes quatre dècades que 

l’AVV de Sant Marcel·lí porta treballant pel barri, la podeu 
llegir al llibre de Festes Populars, que és una publicació ben 
singular. Crec que paga la pena comprar-lo, llegir-lo i guardar-
lo. Any rere any, aquesta publicació de l’Associació de Veïnes 
i Veïns va deixant constància de les fites més importants 
viscudes col·lectivament pel veïnat del barri Sant Marcel·lí.

L’Espai d’Iniciativa Cultural de la Biblioteca Pública Municipal 
Clara Santiró i Font, de l’Ajuntament de València, ubicada a 
l’Espai Rambleta, ha acollit successivament dos exposicions 
significatives sobre les efemèrides que venim comentant. 
El divendres 9 de setembre s’inaugurà l’exposició «40 
ANIVERSARI FESTES POPULARS» que romangué oberta fins 
el 30 de setembre. I el 7 d’octubre s’inaugurà l’exposició que, 
sota el lema «REGENERAR, REVITALITZAR, PARTICIPAR, 40 
ANYS CONSTRUINT BARRI», vol mostrar la història i el treball 
de l’AVV. Prèviament, en el mateix acte, es va presentar el 
llibre Versos, somnis, barri, recull de poemes de Maria Montes 
i Imma Máñez, amb pròleg de Vicent Camps i portada i 
contraportada dissenyada per Martín Forés. El benefici de la 
venda de les dues publicacions, el llibre de Festes Populars i el 
poemari, es destinarà íntegrament a les festes. I és que, per 
poder fer les Festes, s’han hagut de superar molts entrebancs 
i «també dificultats econòmiques que hem sortejat gràcies 
a les entitats i comerços del barri i al veïnat davant una 
administració municipal que ens recolza moralment però que 
no acaba de descobrir l’esforç que fem ni tampoc els beneficis 
socioculturals que reporten les festes populars del nostre 
barri», segons manifestà la presidenta de l’AVV. L’acte acabà 
amb l’estrena d’un documental amb entrevistes a persones 
que han treballat o treballen de forma altruista «per un barri 
millor i més nostre» i «més digne i habitable».

I per acabar amb aquesta crònica d’esdeveniments al barri, 
d’això vull parlar-los, d’un barri millor, més nostre, més 
digne i habitable. Mirem al futur. El 24 d’octubre, a l’Espai 
Rambleta es féu la presentació pública de l’Estudi de Millora 
de l’Espai Públic del Barri Sant Marcel·lí (EMEPSM). En l’acte 
intervingueren Vicent Sarrià, regidor de Desenvolupament 
Urbà; Maria Navalón, presidenta de l’AVV; Pilar Sarrión, 
regidora de Parcs i Jardins; Giuseppe Grezzi, regidor de 
Mobilitat Sostenible i, finalment, l’arquitecte redactor 
de l’EMEPSM, David Estal, que ens sorprengué amb una 
presentació amena, plena de sorpreses i imatges suggeridores, 
lluny dels discursos pesats i soporífers, sense perdre per això 

40 ANYS: FESTES POPULARS, 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNES I VEÏNS I MÉS...
per Paco Blai

>>
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densitat i contingut. Ans al contrari fou un relat suggeridor i 
captivador.

Crec que paga la pena reflectir ací els 10 aspectes claus que 
tracta l’EMEPSM. Com a veïnes i veïns tots ells ens afecten, 
però com a socis de la UMH, hi ha alguna actuació que ens 
pot ser mol beneficiosa.

1. Creació de dos eixos de preferència al vianant: C/Sant 
Marcel·lí i C/Arquebisbe Olaechea.

2. Millora i adequació del C/Salvador Perles com a itinerari 
dotacional.

3. Fer de vianants la plaça de l’església.

4. Pacificació del trànsit amb barri 30 km/h.

5. Tractament paisatgístic de l’entorn de la CV-400

6. Potenciació dels encreuaments com a espais compartits.

7. Intervenció al passatge i a la plaça de Monistrol.

8. Revisió i renovació de la secció viària de diversos carrers del 
barri: Doctor Royo Vilanova, Reverend Josep Noguera i Sant 
Pius X.

9. Reordenació de l’aparcament en superfície i creació de 
bosses d’estacionament públic.

10. Connexió i ampliació de la xarxa de carril bici.

Potser penseu que se m’escapa parlar dels 40 anys d’escola 
pública. Ho tinc ben present. I seria bonic fer un escrit sobre la 
relació de les escoles públiques i la UMH. Ho intentarem per al 
proper número de Notícies Musicals.

UN FIL DE VIDA
Per Paco Blai

U 
n fil de vida, prim però llarg, fràgil 
i fort, dúctil i consistent, invisible i 
paradiagmàtic, així de paradoxal és la 
vida de la Muixeranga de València. Ferida 
de mort ja un parell de vegades, però 

no acaben de fer-se amb ella. Com l’au fènix renaix de les 
cendres... I ahí estem. Fent els esforços necessaris per no 
faltar a cap de les cites anuals que han marcat la nostra 
història durant aquests 10 anys de vida intensa. Cada cita 
una fita. Així anem.

Passat el fort de l’estiu, a punt de donar la benvinguda a 
la tardor, férem cumplida presència a les Festes Populars 
del barri Sant Marcel·lí participant a la Cercavila Gran el 
dissabte 17 de setembre. Com a acte del Cicle Cultural 
al voltant de la Dolçaina ens acompanyaren les colles de 
tabal i dolçaina Buf-Alí de la Malva-rosa i el Rossejat de 
Torrent. Enguany el recorregut ha sigut més àgil i l’hem 
compartit amb els gegants Marcel·lí i Marcel·lina i Pi i 
Pa, i també, com ja venim fent des del 2013, alumnes i 
famílies de l’AMPA del CEIP Sara Fernàndez ballant tres 
dansetes: el Floret (amb la col·laboració del CEIP Professor 
Ramiro Jover), els Turcs i la Magrana. Acabàrem la festa 
amb un sopar de germanor a la plaça i música i ball per als 
més atrevits. A destacar que no hem pogut organitzar la 
Trobada de Torres Humanes, així que la huitena edició està 
per celebrar.

Encara no ens havíem refet que ja estàvem novament 
al carrer, un carrer ple de gent, de crits de festa i de 
lluita, passejant el cap i casal en la festa del 9 d’Octubre. 
Efemèride del naixement d’un poble «que ja anem fent». 
Després de tants anys i encara els versos d’en Raimon 
de plena actualitat. En aquesta ocasió compartírem 
l’encapçalament de la manifestació amb la Muixeranga 
de la Plana. Blan i negre, negre i roig foren els colors que 
anaven anunciant el seguici multitudinari tot enlairant 
figures i símbols al cel. Gràcies a totes les dolçaines i tabals 
que ens acompànyaren fent sonar la muixeranga.

I entre unes coses i altres amb novembre arribà una altra 
de les cites, no tan d’antuvi, però sí molt propera físicament 
i anímica: la II Trobada de Muixerangues de Torrent, Un 
torrent de muixerangues. Decidírem estar present, malgrat 
la nostra situació actual, i ho férem juntament amb la 
Muixeranga de la Plana. Allí estaven també muixerangues 
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MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

UN FIL DE VIDA
Per Paco Blai

d’arreu del País: Xàtiva, Carlet, Alginet, Alacant, el Campello, 
Pego, la Safor, la Jove, Sueca, Cullera, Guadassuar «la 
Carabassota», i per excel·lència l’amfitriona, la Torrentina. En 
aquesta data celebren també la Carta Pobla i la festa es fa més 
gran. Vesprada i nit, danses, versos, discursos... El fred, que no 
era minso, no pogué amb nosaltres. Cròniques més detallades 
d’aquest esdeveniment podeu trobar-les a les webs de tots les 
colles participants, així que me l’estalvie. Només vull felicitar 
públicament als companys i companyes de la Muixeranga la 
Torrentina pel treball ben fet i per l’èxit assolit.

Acabaré aquest relat amb una invitació i una crida. Molt 
prompte, al mes que ve, exactament el 12 de desembre és la 
Tabalà, vespra de Santa Llúcia –de la festa, la vespra-, on tabals 
i dolçaines omplin els carrers de soroll per espantar els mals 
auguris i cridar la llum. Festa del solstici d’hivern. A l’ermita 
que porta el seu nom ens trobareu.

La crida. Feu-vos forts i animeu-vos a participar activament en 
la Muixeranga de València. Fer pinya, bastir figures, organitzar 
el local, fer fotos i vídeos... tot ens és necessari. Què pots 
aportar tu? Visita el nostre web i informa-te’n dels assajos, 
actuacions, activitats... T’esperem!
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E  
Adam, no podent reposar per lo gran goig e alegria 
que tenia, llevà’s per voler dansar e ballar per molt 
solemnitzar aquella gran festa; e los sants àngels, ab 
singular plaer, los feren só de melodiosos instruments. 
E, prenent Adam la virtuosa muller sua per la mà, 

convidà-la a dansar; e cascú dels altres sants patriarques prengué 
la pròpia muller per dansar ab elles.» [cap.239] 

Deixàvem dit, en l’article anterior, que, en el Vita Christi 
isabelí destacàvem també la presència de les «danses», i dels 
«instruments». Ho acabeu de constatar en la citació inicial. 
Coneguts ja els elements clau de «les raons musicals» del llibre 
pel que fa al cant, avui, presentarem els 
«instruments» i les «danses».

Efectivament, les «raons musicals» 
del Vita Christi també ressonen en 
l’expressió corporal del ball i la dansa 
—indistintament anomenats, o junts—, 
així com en els instruments de singular 
harmonia; els uns i els altres per «festejar» 
la Senyora i el seu Fill, com també per 
solemnitzar diversos encontres i visites. 
D’escenes on tenen protagonisme, n’he 
consignades vint-i-una en altres tants 
capítols. Sempre —com en el cant—, són 
moments d’alegria, de goig. Les tristeses 
no hi eren «festejades».  

Sí que n’hem de precisar que no sempre 
apareixen conjuntament el ball o la dansa 
i els instruments. Els instrumentistes 
són, majoritàriament, els àngels; alguna 
vegada hi són acompanyats pels dits 
«ministrers» o ministrils de vent. I dues 
vegades hi surt David, amb la seua cítara. 
Potser el relat Tirant lo Blanc de Joanot 
Martorell, al cap. 452, ens pot ajudar a 
identificar aquells «diversos instruments», les situacions devien 
ser semblants: «grandíssima festa e alegria fon feta en lo palau 
e en la ciutat... La música era partida per les torres e les grans 
sales: trompetes, anafils, clarons, tamborinos, xaramies e musetes 
e tabals... En les cambres i retrets, hi havia símbols, flautes, miges 
viules e concordades veus humanes. En les grans sales, llaüts, 
arpes e altres esturments, qui donaven sentiment e mesura a les 
danses que graciosament per les dames i cortesans se ballaven».

Els instruments, a soles, sonen en dos capítols (251 i 48). El ball 
o la dansa sols els veiem als caps. 78, 90 i 60. Els instruments 
acompanyant el cant apareixen als caps. 236 i 287. Les danses 
o el ball amb el cant, en deu capítols (el 208). Finalment, el cant 
amb el ball o la dansa més els instruments, als caps. 50, 65, 239 
i 207: 

«E llevant-se lo pare Adam, convidà a tots los pares antics a 
ballar per festejar la gloriosa venguda del Senyor, e cantaren 
una cançó: [...] E finit lo ball dels antics, ... tots los altres jóvens, 
començaren a ballar e cantar ab gran concordança e melodia... 
[...] E lo Senyor, adelitant-se en aquests balls, ... manà que les 

dones dansassen. [...] E los àngels menors 
sonaven esturments de música ab gran 
harmonia. [...]. E aprés ballaren los nou 
òrdens dels àngels. [...] E David, ensems 
ab los cantors, tocava la sua cítara en la 
casa del Senyor... E així passaren aquells 
tres dies ab gran goig e alegria, festejant 
lo senyor.»

Els protagonistes de les danses eren un 
ampli espectre de personatges. Un grup, 
els espirituals –àngels, profetes, sants 
pares….–, són els més actius. Un altre, 
–els contemporanis de Jesús: Maria, 
Josep, Joan el Baptista, els pastors...—, 
els terrenals, a penes ballen, només els 
pastors en la Nit de Nadal.

N’hi ha moments que ballen en grup, o 
per parelles. La més habitual d’aquestes 
és la formada per home i dona. Sor Isabel 
se’n serveix per a donar pompa a l’ocasió; 
per això podem afirmar que el ball/la 
dansa és en si mateix un fet honorable, 
solemnitzant.

Sobre els moments i llocs de ball, el primer 
que apareix en el Vita Christi és la cambra de Maria, en casa de 
Josep [cap. 38], on s’acullen les festes amb què els habitants del 
cel feliciten Maria: serafins, querubins, dominacions, principats, 
potestats, virtuts, arcàngels, àngels, Adam i els Sants Pares. Allí, 
durant un dia es lliuren, cristianament, a la joia i a la gresca.

Pel que fa al repertori de la dansa diríem que estava compost 
—en els passatges que l’autora indica el text de la cançó—, per 

LES RAONS MUSICALS DEL VITA CHRISTI DE SOR ISABEL DE VILLENA
II. BALLS I INSTRUMENTS
per Isidre Crespo
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himnes litúrgics, salms i antífones; mireu-ne alguns exemples: 
«Totes les virtuoses donzelles, ab gran goig besaren la mà a la 
senyora e llevaren-se a ballar festejant 
sa senyoria e lo seu prenyat. Així totes 
ballant, cantaren ab gran harmonia, 
dient: Cantate Domine nostre canticum 
novum...» [XXXVIII]. O el conegut [cap. 
324] O magnum misterium, responsori de 
matines del dia de Nadal: «E prengueren-
se a ballar ab gran reverència e infinit 
goig; ... e cantant tots ab gran melodia: 
¡Oh grandíssim misteri e maravellós 
sagrament, que lo gloriós Déu eternal 
sia estat concebut dins lo singular ventre 
virginal e aquí sia fet home!» [cap.51]. 
Finalment, l’himne A solis ortus cardine 
de laudes del dia de Nadal, acompanyant un ball redó: «E, d’aquí 
llevant-se lo dit príncep, ab llicència de la senyora prengué per la 
mà una d’aquelles donzelles, qui havia nom Discreció, e començà 
a dansar ab ella, tots los altres mirant ab gran plaer e festa. E, 
acabant de cantar lo príncep e la donzella, tots los altres feren 
un ball redó, cantant aquesta cançó: ‘El benaventurat autor del 
temps, s’encarnà en la condició d’esclau per tal de, mitjançant la 
carn, salvar als homens i, així, no es perderen aquells que Ell va 
crear’». [cap. 52].

Les modalitats de la dansa no vénen massa explicitades. 
L’autora no considerà oportú especificar el nombre exacte de 
participants, ni la forma de ballar, ni la coreografia. A més, els 

pobladors del cel es comporten igual que els de la València del 
XV. Sor Isabel hi retrata els costums del seu temps.

Pel que fa al ball de grup, una de las 
poques indicacions concretes és la de 
ball redó, tan pròxim als coetanis de sor 
Isabel que no calia fer-ne cap explicació. 

Concloem, per tant, que el text del Vita 
Christi evoca una dansa de grup circular 
bastant estesa en la Corona d’Aragó 
al voltant del segle xv. En quant a la 
dansa per parelles, no n’apareix cap 
“presentació”.

Finalment, les raons per dansar o 
ballar, les podem resumir en unes 
poques paraules: «desitjant lloar e 

magnificar lo Senyor e la sua excel·lent mare... per lo gran goig 
e alegria que tenien en la sua ànima» —sant Josep, àngels, 
donzelles, pastors, sants pares...—, tots volien —necessitaven— 
cantar, dansar e ballar per molt solemnitzar aquella gran festa; 
«per glorificar e festejar lo seu amable creador e la sua excel·lent 
mare...». 

És cert: La humanitat acabava de rebre un grandíssim regal, la 
salvació: «Àngels e hòmens glorifiquem aquest rei dels reis, car ell 
és qui ha remut —redimit— los hòmens ab lo preu inestimable de 
la sua mort». 

LES RAONS MUSICALS DEL VITA CHRISTI DE SOR ISABEL DE VILLENA
II. BALLS I INSTRUMENTS
per Isidre Crespo

CULTURA
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H
i havia una vegada a l’època dels grecs i dels 
romans un xiquet anomenat Pepet, que tocava el 
violí, i per cert ho feia molt bé; tant que es va fer 
molt famós i va aplegar a ser la persona més rica 
del món. Si voleu saber perquè es va fer famós, 

atengueu amb silenci i voreu.

El nostre amic Pepet una vegada, quan tenia un any, els seus 
pares el van abandonar al costat d’una font en un parc molt 
visitat. Aleshores, un senyor d’uns 53 anys el va arreplegar i 
se’l va emportar a sa casa, i clar, aquest senyor era un luthier. 
La majoria de vosaltres no sabrà que és. Un luthier és una 
persona que ha dedicat tota la seua vida a fer instruments de 
corda. 

Doncs aquest senyor tocava el violí i es guanyava la 
vida d’això, i clar, no tenia prou diners per a mantindre’s. 
Aleshores, quan Pepet tenia 3 anys, el luthier li va construir un 
Stradivarius, ja que el nostre luthier era Antonie Stradivarius. 
Dons Antonie li va ensenyar a Pepet a tocar el violí però ell, no 
vos imagineu com desafinava! Buf! S’havia de fer alguna cosa 
amb ell i... així es va fer.

El nostre amic Pepet i el seu suposat pare van anar a la 
muntanya amb el Stradivarius que li havia fet Antonie.

Son pare pel camí li va dir que no contara res del que anaven 
a fer.

Caminant, caminant van aplegar a una cova, una cova fosca i 
de pedra amb un xicotet altar al seu interior.

Aleshores Antonie es va agenollar i va posar-se a cantar La 
conquesta del paradís amb les mans juntes i quan va acabar la 
peça va dir:

- Oh senyor de la música! Oh senyor luthier suprem! Pots 
trucar aquest violí del meu fill perquè puga fer miracles i així 
poder viure dignament?

Aleshores el déu li va dir: 

- Sí que puc!

- Grà...-va intentar respondre Antonie-

- Però, amb una conseqüència -el va tallar-, que no tornarà a 
parlar mai més -va dir el déu. 

- D’acord -va contestar el pare.

- Doncs que així siga. Archanium musicium rastropum !!! -va 
cridar el déu en un idioma desconegut.

Aleshores el déu li va ordenar al pare que eixira de la cova i 
així quan va eixir el déu va llançar un raig de llum al xiquet i, 
PUM!!

De sobte, no s’escoltava ni una mosca i el xiquet va eixir de 
la cova amb el violí amb les mans i li va tocar perfectament 
a son pare l’obra més difícil del món. Des d’aquell dia va anar 
d’auditoris i anfiteatres dedicant tota la seua vida a tocar.

Doncs, aquesta era la història de Pepet, el millor violinista del 
món. 

I per cert, no li heu de dir res a ningú.

Espere que vos haja agradat.

fi

RACÓ LITERARI: EL VIOLÍ MÀGIC
per Guille Albors (Tony Land)

Guille Albors García. És 
alumne de l’IES Joanot 
Martorell en 1r d’ESO i 
de l’escola de música de 
la UMH.

Enguany està preparant-
se per a les proves 
d’accés al conservatori 
amb el seu instrument, 
el violí.

Es membre de l’Orquestra de cambra de la UMH i del xicotet 
grup de cordes de l’escola de música de la UMH.

Alegre, despert i creatiu va participar amb la seua narració 
«El violí màgic» en el V Certamen Literari Clara Santiró 2016, 
organitzat pel CEIP Sara Fernàndez.
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Al company i mestre

Temps era temps, que vas sortir de l’ou,

amb els símbols arraconats,

l’aigua a la font, les restriccions i l’home del sac.

Temps era temps... de moltes preguntes i poques respostes,

temps de voler saber i de molta il·lusió.

Temps de ganes de canviar el món, temps d’utopia...

Volies compartir els teus sabers i les respostes

i et feres MESTRE, «bonica paraula»,

i enredat d’infants i de xicalla,

dins i fora de l’escola, anàvem aprenent tots...

TU, ELL, NOSALTRES, VOSALTRES I ELLES.

Has compartit llengua, històries d’un temps i d’un país,

teatre, entusiasme i... vida.

Compromís social, activitats culturals.

Temps d’integració racial i social.

Després de vàries escoles,

al barri vas retornar i al «Sara» et vares quedar.

la Nostra escola i la teua,

el col·legi de Paco Blai és el «Sara».

A l’escola has fomentat el teatre i els balls,

gran espenta al valencià i activitats musicals.

Paco Blai i el «Sara»

el «Sara» i Paco Blai.

Sant Marcel·lí et coneix i participes en tot:

festes del barri, Muixeranga de València,

la banda, la coral, l’orquestra...

de la Unió Musical l’Horta,

Ara has acabat un temps de treball,

però en comences un altre, un temps de tranquil·litat,

temps d’acaronar els néts i gaudir de la família.

De cantar i contar contes, de riure i viure...

I ara que encara tens veu, forces i ganes,

que cap ocell trenqui el teu pas ni el teu cant.

Que la vida et done un camí ben llarg,

un camí molt llarg i ple de felicitat.

TEMPS DE VIDA, TEMPS D’ESCOLA,
TEMPS DE BARRI
per Pilar López

CULTURA

Pilar López (València, 1960). És 
mestra del Col·legi Sara Fernández 
de Sant Marcel·lí. Membre de 
la Coral de la UMH, muller de 
Roberto Aldomar, membre també 
de la Coral, i mare de dos músics de 
la Unió: Laura i Robert Aldomar. 
Des de ben jove escriu contes i 
poemes.
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GRÀCIES, AMICS I COMPANYS
per Paco Blai

Vos done les gràcies a tots de bon cor.

Per tots els moments que junts hem viscut.

Ser mestre amb vosaltres ha estat un plaer.

En esta aventura no sobra ningú:

Tota pedra fa paret.

Vos done les gràcies per tot el que hem fet.

Vos done les gràcies a tots de bon cor.

Ser mestre és un do que cal treballar.

Ser mestre suposa estar a l’aguait,

mirar que cal fer en cada moment,

transmetre alegria, saber i molt més.

Vos done les gràcies pel que junts hem fet.

Vos done les gràcies a tots de bon cor.

Amics i companys, ser mestre és això,

no cal que us ho diga, ja ho sabeu prou.

Amics i companys, us duré al cor

ara que m’arriba la jubilació.

Vos done les gràcies pel que hem viscut

vosaltres i jo.

Josep Francesc Blai Duart

23 setembre 2016

Sant Marcel·lí – València (País Valencià)

Des del Consell de redacció de la revista Notícies Musicals 
volem felicitar Paco Blai per la seua recent jubilació i volem 
dedicar-li unes breus paraules:

«Paco, esperem que tingues molta sort en la nova etapa de 
la teua vida que encetes ara, i volem desitjar-te que el camí 
que ara inicies siga ben llarg, que la travessia duri molts 
anys, i que mantingues al cor, com has fet fins ara, la idea 
d’Ítaca, perquè només així podràs anar lluny, sempre molt 
més lluny, en companyia dels teus. T’estimem!».

NOTICIES    MUSICALS.57
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H
e fet moltes fotografies a graffitis, sense saber 
valorar, sense saber res d’art, quasi sense saber 
perquè; encara que no: hi ha alguns aspectes 
que m’encisen d’aquest assumpte i és pensar que 
darrere de cada obra d’aquestes que veiem pel 

carrer, hi ha un home o una dona mogut per una necessitat 
d’expressar-se, que s’involucra en el seu projecte, en una 
tasca difícil, en una creació titànica (són obres grans), ràpida 
i precisa; de vegades treballen a la nit en clandestinitat, de 
vegades sota la llum del dia i exposats a mirades de gent que 
no els van a comprendre mai. 

Les seues obres resten durant un temps en la nostra 
quotidianitat, deixen missatges i propostes estètiques 
als vianants i trenquen les regles. Aquelles ciutats que 
no tenen graffitis, em semblen (moltes d’elles) insulses, 
desubstanciades, empresonades d’una harmonia que diu que 
allí mai no passa res interessant i ens oblidem d’elles fins 
que l’avorriment mou un dissabte a algú a fer un assassinat i 
recordem la seua existència per una columna en el diari.

De vegades les pintures taquen massa i el resultat és el 
contrari del que voldrien aconseguir; quan l’abús del color 
no harmonitza amb l’espai, quan l’esprai s’escampa sobre la 

persiana d’un comerç que no ho desitja o sobre les pedres 
de monuments del nostre patrimoni que mereixerien més 
respecte. Ací he de recórrer a una altra persona, a Pepe 
Alfonso, que ha pensat més i molt millor que jo sobre aquests 
assumptes: en el seu llibre, Abandono, una mirada fotogràfica, 
fa una distinció molt interessant entre graffiti i pintada, entre 
haver o no projecte artístic, haver o no esbós previ, haver o no 
una complexitat, estil definit, pretensió estètica, un domini de 
la tècnica o de les diverses tècniques que s’utilitzen..., perquè 
la pintada no respecta el valor del lloc on actua, el graffiter 
sap on deixa la seua obra. El llibre d’Alonso és una revelació 
per a qualsevol persona que desitge aproximar-se a l’art, 
especialment quant parla de la recerca de la bellesa allí on mai 
et podries imaginar que l’anaves a trobar. De la meua collita 
afegiré que el graffiter té talent i el que fa pintades, moltes 
vegades, pretén fins i tot marcar el seu territori, hi ha una 
qüestió de poder (potser aquesta última és, també, una idea 
de Pepe i no meua, no ho recorde).

A finals de setembre vaig inaugurar una xicoteta exposició i 
com que vaig haver de documentar-me, vaig poder veure que 
darrere de moltes de les obres que gaudim per tota València hi 
ha autors de molt de prestigi, fins i tot internacional. Només 

BON GRAFFITI A VALÈNCIA
per Salva Benlloch

>>
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en la plaça del Tossal, on jo treballe, es troba el Moisés del 
bolonyès Blu, els cotxes caient d’Escif, valencià (el Bansky 
espanyol, diuen), «Stop víctima war’swall» del català Fasim, 
pintures de xilè Disneylexia, el ninja de David de Limón, 
Thephotographer... per les rodalies, obres de Cabaio, argentí, 
de Hyuro, argentina, de Vinz, Dehi, Julieta XLF... I no ens 
oblidem de les genialitats de Duke i de Miedo 12 (pegueu 
una ullada a les tanques del descampat que hi ha al costat 
del carrer Pascual Abad), dos artistes que viuen molt a prop 
de nosaltres, del nostre barri. Perdoneu la gent del València 
CF, però ja no conec la seua alineació. En canvi, altres noms 
comencen a guanyar el meu interès.

Si no ho havies fet mai, dedica cinc segons a parar-te quan 
passes al costat d’un graffiti i deixa’t seduir per la seua 
proposta, mira el carrer i observa que et diu el teu interior: «si 
no estiguera aquesta obra em sentiria millor, més còmode/a, 
menys intimidat/da, més net/a... pobra València!»; o al 
contrari, «amb aquesta obra tot ha guanyat en bellesa, és més 
interessant, és més salvatge, més viva, Visca València!»...

I tu, què sents?

>>

SECCIÓ
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PICCOLO DIVERTIMENTO 44

Sol·lucions al Piccolo Divertimento 43: Jeroglífics:  V-I-V-AL-D-I; ALA-CANT.

per Joan i Àngels

PARAULES ENCREUADES
1. Nota musical que si estiguera enmig d’una paraula tindria tres 
lletres en lloc de dos. 
2. Símbol musical que indica l’addició de mig to a la nota que 
acompanya. 
3. Símbol musical que indica la resta de mig to a la que acompanya. 
4. Quarta nota de l’escala de Mi Major. 
5. Objecte allargat que fa servir el director per tal de dirigir els 
músics. 
6. És la nota musical que més treballa, la que més... 
7. Instrument musical de corda percudida per 88 tecles. 
8. Grup de tres notes que cal tocar en el temps que haurien de sonar 
només dues. 
9. Cinc línies paral·leles on posar les notes musicals. 
10. Agrupació de músics que interpreten obres de manera conjunta. 
11. Té crin de cavall i aprofita per fer sonar molts instruments de 
corda. 
12. Figura musical equivalent a la meitat d’una negra.

QUI L’ENCERTA L’ENDEVINA, Qui soc?

Els papers porte al cap i davant tots els músics em trobaràs.   

__ __ __ __ __ __ __ __

Tinc vàlvules i no sóc cor. Tinc pistons i no sóc cotxe. Si 
m’escoltes pots pensar que sóc trompeta, si em veus una 
miniatura de bombardí: Qui sóc?   

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Anècdotes musicals: La cançó Libre.
Luis Manuel Ferri Llopis era el vertader nom del cantant 
melòdic valencià, nat a Aielo de Malferit, conegut pel nom de 
Nino Bravo. Va morir als 28 anys. Però d’ell ens han quedat 
moltes cançons, com per exemple: Te quiero, te quiero, Noelia, 
Esta serà mi casa o América. Cadascuna d’elles té darrere una 
història. Sabeu quina és la de la cançó Libre?

La cançó parla del primer alemany que va morir intentant 
travessar el mur de Berlín, Peter Fechter, un obrer de la 
construcció de 18 anys que va intentar fugir juntament amb 
el seu amic i company de treball, Helmut Kulbeik. Els soldats 

els van ordenar que s’aturaren i tot seguit van disparar. Ferit 
per diversos trets, Fechter va quedar estés en «terra de ningú» 
durant cinquanta angoixants minuts, a la vista de tots.

Els soldats del costat oriental, pertanyents a la «terra de ningú», 
tampoc el van ajudar. Quan per fi els soldats de la RDA se’l 
van endur, ja mort, els ciutadans d’ambdós costats van cridar 
«assassins, assassins!». En el lloc on va morir Peter Fechter es va 
aixecar en 1990 un monument.

La cançó és símbol de tot el poble alemany que va somiar a 
fugir i si Peter va ser la primera víctima del mur, l’últim, Chris 
Gueffroy, el 1989, tenia, precisament, vint anys...

BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES



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