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40 ANYS CONSTRUINT BARRI

CRÒNIQUES NADALENQUES
I DEL DIA DE LA DONA
ENTREVISTA A JAUME FORNET
XIMO I GERMAN, SEMPRE AMB NOSALTRES
EL RACÓ LITERARI A LA DONA

EDITORIAL

NOTICIES

ANY COMENCEM, LA FI VEGEM!
per Josep Francesc Blai Duart

D

e mica en mica s’ompli la pica. Diuen. I així és,
puc donar fe. Lletra a lletra, rengló a rengló,
paràgraf a paràgraf s’han elaborat els textos que
ara conformen aquesta revista. I ara la pica està
plena a vessar. De vegades sembla difícil, pareix
impossible i arribes a pensar que esta revista no ix, que serà
la darrera. Però poc a poc apareixen persones col·laboradores
disposades a redactar unes línies, a expressar opinions, a contar
coses, a deixar memòria d’actes i esdeveniments. I així anem
fent Notícies Musicals. I en van cinquanta-huit. I és que qui
dia passa any empeny. Que podríem fer més, que podríem ferho millor... No hi ha dubte. I per això t’animem. Totes les ajudes,
suggeriments, aportacions, consells seran ben rebuts. No
tingueu por, tota pedra fa paret.
De desembre a març, engeguem i tanquem l’hivern obrint-nos
a la primavera, de solstici a equinocci. Així també les cròniques
van des dels concerts de Nadal fins a les activitats del Dia de la
Dona.
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Diuen que a l’hivern el millor amic és un bon abric. Doncs amb
l’abric a sobre i a bon recer en l’auditori de l’Espai Rambleta
la gent va eixir de casa per gaudir dels ja clàssics concerts
nadalencs. Algunes de les cròniques corresponents porten
signatures noves (Sara García, Pascual Collado), altres no són
noves però són joves i prometedores (Marta Clariana), d’altres
són les habituals (María Montes i Paco Blai). De l’arreplegà dels
nous músics i noves músiques en deixarem constància gràfica
des de l’enfocament de Paco Perales.
Al voltant del 8 de Març, Dia de la Dona, s’han realitzat
vàries activitats que, des de fa uns anys, tenen el plus d’estar
organitzades conjuntament per vàries entitats, aportant
cadascuna la seua particular empremta. Concert, exposicions,
recitals poètics, xarrades, teatre... Sara Sánchez, Encarna
Ojeda, Imma Máñez, Amparo Alamán, Toni Francés ens
aporten els seus textos. També podrem il·lustrar-nos amb
l’aportació de Vicent Ibiza sobre com la història ha amagat i
continua en certa manera amagant l’activitat artística de les
dones. Per eixir-se’n d’eixa lògica malèfica tenim l’exemple de
l’Associació de Veïnes i Veïns que ha publicat un poemari de dos
dones del barri. Maria Navalón, actual presidenta de l’entitat
ens ho explica. I nosaltres publiquem un poema de cadascuna
d’elles a les pàgines literàries de Notícies Musicals.

També podreu trobar les seccions habituals que ens parlen
de les activitats del cicle APN (A poqueta nit), que en aquesta
ocasió va de cine; la vida de l’Escola de Música; les cròniques de
la MV (Muixeranga de València). I per acabar l’habitual Piccolo
divertimento per a menuts i grans.
A més cal fer esment de l’entrevista que Maria Montes ha
realitzat al nou director de l’Orquestra de Cambra de la UMH,
Jaume Fornet, a qui des d’ací donem la benvinguda i felicitem
pel seu treball, desitjant-li el millor.
I entre tot aquest material trobareu unes pàgines especials
dedicades a dos membres de la Unió Musical l´Horta que ja no
estan entre nosaltres com ho estaven abans. Els textos de Naira
Rodrigo i Pilar López ens aproximen als amics Germán Collado
i Ximo Espí.
No hem fet crònica de l’activitat fallera de la nostra banda. Però
no estaria malament contar alguna cosa al número següent.
I segur que alguna altra cosa se’ns escapa, però si ens aviseu
l’arreplegarem.
Gaudiu de la revista i recordeu: el bon riure fa bon viure. Però
bon viure i no treballar, no pot durar. Ens hi trobem al tall,
doncs.
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A POQUETA NIT

SESSIÓ DE CINEMA EN VALENCIÀ,
PRESENTAT PELS AUTORS per María Montes
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l dia 10 de març es va fer un
acte poc corrent al local de la
Unió Musical l’Horta, on tants
actes interessants s’han anat
fent durant anys. A l’acte que
comentem hi va assistir un grup de persones
molt creatives que s’han dedicat amb
passió a la creació de pel·lícules i, a més a
més, han creat la seua pròpia productora
Milyuna más. Fábrica de historias. Ens
presentaren la darrera i més ambiciosa
producció que han dut a terme, Secretos
Urbanos (Inconfesables), una obra de 59
minuts de duració, que recull diverses
històries independents, situades totes elles
al barri de Russafa. Ens explicaren que les
idees sorgiren de converses entre ells i, una
vegada seleccionades les que consideraren
més adients, els guions els va elaborar
Yolanda Martínez. La direcció, la realització
i el muntatge la va dur a terme Roberto
Vizcaíno. Com a actors van intervindre
membres del grup, a més d’alguns amics que
participaren amb entusiasme en el projecte.

S’ha de dir que entre ells trobem amb el
nostre gran amic Paco Perales. Cal dir que
encara que el grup és de recent creació,
tots els integrants provenen del món de la
fotografia, les belles arts i diverses àrees
plàstiques, i per tant tenen experiències en
l’organització d’exposicions, tallers, etc.
La fotografia i planificació de la pel·lícula
és excel·lent i està magníficament dirigida,
muntada i produïda. Les interpretacions són
notables i, quant a les històries, s’ha de dir
que són ben variades, i que aconsegueixen
mantenir l’interés del públic en tot moment.
Els títols de les històries són Ana, basada
en una idea de Yolanda Martínez; Luisa,
pensada per Óscar Rivera; Paula, ideada per
Marta de la Calle; Un día raro, de Roberto
Vizcaíno, a més d’unes conclusions que
acaben d’arrodonir el projecte.
Esperem la seua propera producció amb
gran interés, des del –com ells van dir- port
de la Unió Musical l’Horta.
Fotos: Tomás Sánchez
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ESCOLA

NOTICIES

CORAL

LES COSES DE L’ESCOLA: MISCEL·LÀNIA

FESTIVAL DE LA TARDOR 2016

A

l passat 20 de novembre,
la Coral l’Horta va resoldre,
més que amb nota, el primer
enigma del triangle nadalenc
que tenia compromés. Junt
la Rondalla i Cor del Centre Social de
Sant Marcel·lí, el Grup d’acordions i la
Banda Sènior de la Unió Musical l’Horta
vàrem conformar el cartell del Festival
de la Tardor 2016 que va celebrar-se a
La Rambleta.

per Ximo Estal

rribats a aquest «mig any» del curs escolar és
hora de fer un xicotet repàs a totes les novetats
que han succeït o que podrem veure d’ací a poc
temps a l’Escola de Música de la Unió.

Reformes: continuant amb la llavada de cara
que aquest any li estem donant a la nostra seu, amb la
finalitat d’embellir un poc més el lloc on tantes hores passa
el nostre alumnat, en els darrers mesos, a la mà de pintura
donada a les classes de Llenguatge musical, s’ha sumat la
intervenció en el sòl de les aules 2-A, 5 i 6, substituint el
vinil i insonorització existents (i que estaven força danyats)
per parquet. Ja està pressupostada i queda pendent per a
pròximes dates la pintada de la façana principal juntament
amb les reixes i la recepció.
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Nous professors: com ja contàvem al número anterior, el
curs ha començat ple de novetats i, sobretot, ple de canvis
en l’àmbit del professorat. Des de l’Equip Directiu de l’Escola
ens alegra i complau presentar a les noves incorporacions.
Aquestes són: Albert Antolí (violoncel), Ivan Díaz (oboè),
Raquel Roig (cor i cant), Manuel Fuertes (percussió) i Vicent
Muñoz (Tuba/Bombardí). A tots i totes, benvinguts/des a la
família de la Unió!
Master-class de Saxòfon: el proppassat 19 de febrer
l’alumnat de saxòfon tingué la possibilitat i el gran luxe de
rebre els ensenyaments i consells d’Antonio García Jorge,
estudiant de Màster al Conservatori Nacional Superior
de Paris. Convidat pels professors de saxo de l’Escola,
tot l’alumnat, actiu i oient, gaudí d’un magnífic dia de
convivència, paella i molta música.
Audicions escolars: la darrera setmana de febrer es realitzà
la segona de les audicions escolars programades a les escoles
Sara Fernández i Fausto Martínez. Si al primer trimestre
actuaren els instruments de corda (al Fausto) i de ventfusta (al Sara), en aquest segon trimestre han participat els
instruments de vent-fusta (al Fausto) i de vent-metall (al
Sara). Per al tercer trimestre ens esperen les audicions de
corda i percussió i un projecte molt interessant d’audicions
escolars que ja us anirem contant. Des de l’Escola apostem
fort per aquestes audicions, no només pel que suposa per a
nosaltres a nivell d’alumnat, sinó també perquè pensem que
acostar la música a aquelles persones a les quals no els ha
arribat per diferents motius és fonamental i enriquidor per a

totes les parts. Gràcies a les escoles per deixar-nos participar
en una activitat tan gratificant.
Setmana Cultural: ja tenim confeccionada la programació
de la II Setmana Cultural de l’Escola. En aquesta ocasió hem
volgut mantindré aquelles activitats que tant agradaren en
l’anterior edició i, a més a més hem programat una altra
sèrie d’activitats complementàries per a arrodonir, d’una
manera variada i, per què no, més lúdica, la formació musical
de l’alumnat. Així doncs, a les activitats al carrer (l’Escola
al Carrer: batucada i macroconcerts pel barri), al concert
d’aspirants als ensenyaments professionals i el concert de
professors es sumen un concert de l’orquestra i la coral,
una vesprada de jocs i concursos musicals, l’exposició
d’instruments de vent-metall i el taller de manteniment dels
instruments de vent-fusta. Els dies d’aquesta segona setmana
seran del 10 al 12 d’abril.
Curs d’estiu: des del mes de gener ja estan disponibles a
l’Escola els butlletins d’inscripció per al curs d’estiu de la Unió
que tindrà lloc entre els dies 24 i 29 de juliol al Centre La Salle
de Llíria. Com sempre, treballem amb ganes i molta il·lusió
perquè aquests dies funcionen de la millor forma possible i
tota la gent assistent puga obtindre el màxim profit del curs.
Tornarem a batre rècords?
Vine, apunta’t i que no t’ho conten!

per Pascual Collado

E

La Coral inicià l’espectacle amb un
acurat repertori on es va conjugar el
classicisme de Vivaldi que, estrenat
per a la coral, va estar un breu aperitiu
per a la grossa de Nadal. Navegàrem
amb soltesa i seguretat, sota el bon fer
del capità i timoner alhora d’aquest
grup de veus meravelloses, Alejo
Pérez Lamata, més conegut en l’argot
musical, com el «xiquet de l’escolania».
Continuàrem amb el bolero El Reloj,
completament sincronitzat, sobri,
nostàlgic i en el seu punt; passàrem
per un Hallellujah, que el nostre grup
ha compartit i donat a conèixer, cosa
que teníem molt ben guardada: una

magnífica interpretació d’un gran
solista, un dels Joans, el Quiles per més
senyes, i també com a petit homenatge
al mestre Leonard Cohen.
Sense avisar, però no a traïció, vàrem
invocar i va aparèixer una tal Maite,
sense tons de benvinguda, ací és on
es demostra la maduresa de la Coral,
reconduint de seguida proa a port
segur i entrant en ell amb la dolçor
d’Esta Tierra, carregada de pianos
sublims; no penseu que açò és una
marca de pianos de cua, sinó que parle
del bon gust i gaudi en la interpretació,
alhora senzilla i elegant amb lleus
pinzellades de sabuda direcció musical.

s’aconseguí un resultat més que
satisfactori.
En resum, bon concert i moments
més que dignes. I si en cap moment
sorgiren problemes menuts és una
satisfacció comprovar que ràpidament
se solucionen amb la lectura a primera
vista. El més important és que els i
les cantaires hem gaudit fins i tot
amb públic. Per a aquest cronista és
un luxe compartir cartell amb tots els
companys.

Seguint amb la combinació, d’un toc
de la nostra terra amb una mica de
tradició i molta saviesa popular, ho
transformàrem en una Dansa cantà i
per alguns fins i tot ballà; i per posar
un colofó amb un cant a l’esperança,
D’un temps, d’un país, amb uns baixos
magistrals, sostenint en tot moment
la peça per a què, amb la resta del
grup aportant el seu granet d’arena,
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Fotos: Tomás Sánchez
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BANDA JUVENIL I
CONJUNT INSTRUMENTAL INFANTIL
per Marta Clariana

IMECRES 21 DE DESEMBRE DE 2016. 19,00.

D

Queden pocs dies per a Nadal i l’ambient alegre i
juvenil és present a la Unió Musical l’Horta. Tant
que, per celebrar-ho, el Conjunt Instrumental i la
Banda Juvenil ens captivaran amb els seus sons
plens de la màgia dels xiquets.
Per començar el concert, el Conjunt Instrumental, sota
la batuta del mestre Rafael Lasso, interpretarà la March
Catastrophale, del compositor Jerry B. Bensman. Una bona
manera de deixar bocabadat el públic des del primer so, i
sense cap dubte, fins a l’últim de tot el concert. A continuació,
l’Inspector Gadget, de Haim Saban, que només trobà més
i més somriures al públic. Tot seguit, Jamaica Farewell, de
Philip Sparke, un peça que no deixà indiferent a ningú. A
continuació, Aladdin’s Theme, de Stuart Johnson, que ens va
portar, quasi com en una estora voladora, fins als dinosaures
de la següent peça, Jurassic Park, de John Williams. Encara
amb els últims acords ressonant, Ramble Bamble Rock, de
Jerry B. Bensman va omplir d’alegria l’auditori. Finalment,
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Adeste Fideles, amb els arranjaments de Manuel Navarro, va
tancar la primera part d’un concert que va fascinar tothom.
Després de la genial actuació dels més petits de la Unió, va
donar pas la segona part del concert: la Banda Juvenil, de la
mà del director Juan Carlos López Luján.
Per començar, la banda interpretà Toyland Suite, de Ferrer
Ferran, peça que a més d’un li va fer tornar a la seua
infantesa. A continuació, Supertramp, amb els arranjaments
d’André Waignein, res a vore amb el Super Trump que
tenim ara. Tot seguit, Autumn Leaves, de Joseph Kosma i
J. Prevert, amb arranjaments de Peter Kleine Schaans, va
deixar bocabadat el públic, i no sols per la genial actuació de
la Banda Juvenil, sinó pels sorprenents balls dels artistes que
participaren en la coreografia de Borja del Fresno, junt amb
les alumnes de fitness que tot seguit realitzaren moviments,
piruetes i volantins que fascinaren al públic.

dels saxofonistes Naiara Vives, Javier Grinó, Noemí Bravo,
Sonia Alagón, Rubén del Rey, Deshta Hernandez, Marta
Raquel Iglesias, Aroa Marín i Ainhoa Hernández. Un
impressionant espectacle que varen tancar amb la peça sway:
Quién serà de Pablo Beltrán i els arranjaments d’Andrea
Ravizza, que va posar punt final a l’actuació amb alegria i
felicitat.
Una vegada més, el Conjunt Instrumental i la Banda Juvenil,
amb els seus directors Rafael Lasso i Juan Carlos López Lujan,
ens han deixat bocabadats amb la seua música, plena d’alegria
i frescor per desitjar-nos un Bon Nadal!

A continuació, la Banda Juvenil interpretà Reverie, de Jeff
Penders, però amb un detall especial: l’actuació com a solistes
Fotos: Tomás Sánchez
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Alumnes que han superat el Grau Elemental
d’Ensenyments Musicals a l’Escola de Música de la Unió
Musical l'Horta de Sant Marcel·lí
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Fotos: Tomás Sánchez
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SECCIÓ

LA BANDA SIMFÒNICA DE LA UMH
per Josep Francesc Blai i María Montes

E

l concert de Nadal de la Banda Simfònica de la
UMH, sota la direcció del mestre Vicent Pelechano
Barberá, es va celebrar el dia 22 de desembre de
2016 a l’Espai Cultural Rambleta i va ser un veritable
concert de cinema. Amb projeccions en la pantalla
d’imatges de pel·lícules ben conegudes pel públic, la nombrosa
formació va oferir un concert espectacular amb la meravellosa
música d’aquestes obres. A més a més, aquest era un dia ben
especial i volgut per a la banda perquè s’incorporen els nous
músics, amb els coneixements necessaris per a poder contribuir
al bon so del conjunt i amb l’objectiu de continuar formant-se
com a músics.
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Fem un poc història. Els concerts de Nadal de la UMH sempre
han tingut un caràcter especial. D’alguna manera han sigut
com els concerts propis de l’entitat, sense encàrrecs, sense
compromisos... perquè sí! El de la Banda ha sigut també el
concert d’incorporació de nous músics i noves músiques, quan
es veu com la família creix. I durant prou de temps l’hem fet
coincidir amb el Dia dels Innocents. I aleshores la broma, la
disfressa, l’acudit, feien desbordar l’alegria. I els lligams entres
els socis i sòcies i entre el públic en general creixien, es feien
més forts.
Així hem anat construint aquest grup humà que és la família
de la Unió Musical l’Horta. Nasquérem així, sense més, amb
vocació comarcal, però tenint el cau i casal al nostre barri, a
Sant Marcel·lí. Potser és per això que sempre hem tingut un
tarannà acollidor, obert. Volíem fer música i música de banda,
però de manera distinta a com imperava. Tenim el nostre estil,
una història i un futur. Una història que assumim i un futur que
dia a dia construïm.

Sempre ho hem dit: els nostres orígens han marcat el nostre
camí. Nasquérem del moviment veïnal. D’una proposta de la
Comissió de Cultura de l’Associació de Veïns (de Veïnes i Veïns
ara). Al nostre local està penjada ben emmarcada aquella
convocatòria fundacional.
Per això, el concert de Nadal del 2016, l’any que l’AVV del barri
Sant Marcel·lí en fa 40, era un bon moment per traure a la llum
un altre document constitutiu i lliurar-lo com a regal a aquella
entitat que ens va fer nàixer i durant tant de temps ens va
acollir al seu casal.
Com a mostra d’agraïment i petit homenatge a aquelles
persones il·lusionades, agosarades, somiadores, però decidides
i encertades, en la presentació del concert es va llegir un
fragment d’aquella Acta Fundacional:
«En la Ciudad de València a once de febrero de 1981 se han
reunido los señores reflejados al margen, todos ellos mayores de
edad y con capacidad legal para obrar (...).
A continuación los reunidos tienen un amplio cambio de
impresiones respecto a la idea de constituir una asociación que
estará domiciliada en esta Ciudad (...)
Y tres breve deliberación, por unanimidad se adoptan los
siguientes acuerdos:
1º.- Constituir en la Ciudad de Valencia una Asociación que se
denominará Unió Musical L’Horta.
Que tendrá como fin crear una Banda de Música, escuela
Cultural y organizar conciertos y festivales de música.”
Els «senyores» reflectits al marge són:

Vicent Marco Peñarrocha (1r president), Ángel Berzal
Giménez, Francisco Javier Perales Aparicio (4t. President),
Rosa Valiente Ruiz, Ángel Puchalt Mirón, Félix Marcos
Hillera, Joan Quiles Izquierdo (2n president), Miguel
Hernández Ferrer (5é president), Basilio Sánchez Ureña,
Alejo Pérez Lamata, Francisco López Álvarez, Josep Francesc
Blai Duart, Mª Dolores López Álvarez, Lola Cayuela Barber,
Melitón de la Torre, José María Senabre Doñate, Adela
Martínez Toral.
Tot seguit, l’actual President de la UMH de Sant Marcel·lí,
Miguel Hernández, i Francisco Perales, actual vicepresident
i que fou el quart president durant uns quants anys, feren
el lliurament del detall, una placa commemorativa, a Maria
Navalon, actual Presidenta de l’AVV, i a Àngel Vidal, membre
actual de la Junta Directiva i membre en aquell moment de
la Comissió de Cultura de l’AVV, que impulsà tota aquesta
iniciativa de creació d’una banda de música.
El text de la placa diu: «La Unió Musical l’Horta a l’Associació de
Veïnes i Veïns del barri de Sant Marcel·lí, en el seu 40 aniversari,
per la vostra iniciativa i incondicional suport, que va fer
possible la nostra existència. Moltes gràcies. Sant Marcel·lí, 25
de setembre de 2016».
La incorporació. Seguidament es procedí a la incorporació dels
nous músics i músiques a la Banda de la UMH. El presentador
introduïa el moment amb aquestes paraules:
«Des que començàrem la Unió no para de renovar-se. Els nous
músics i les noves músiques són el fruit de l’esforç, treball,
il·lusió, alegria, amistat, ganes i coratge.
Hui els tenim ací, a frec de pell, per a fer el seu debut i, amb les
notes de Francisco Bravo, el primer pasdoble que tocà la Banda
en la seua història, ja els rebem amb un fort aplaudiment:
Alberto Díaz Parrilla, oboè; Manuel Sánchez Sanz, oboè;
María Valverde Montesa, oboè; Javier Griñó Yuste, saxòfon;
Desta Hernández Mascarell, saxòfon; Irene Benlloch
Coscollá, saxòfon; Naiara Vives Pérez, saxòfon; Sonia Alagón
García, saxòfon; Jorge Rosa Flores, trombó; Esteban Lozano
Casinos, trompa; Manrique Marco Ases, percussió; Santiago
Capella Lorenzo, percussió; Antonio González Montó,
percussió; Elena Moreno Maestre, percussió.»
Resumint, la banda incorpora 4 percussionistes, 2 trompetistes,
5 Saxofonistes i 3 oboistes.

La insígnia. Per acabar amb els moments protocol·laris es
va fer el lliurament del guardó, INSÍGNIA DE PLATA, per la
permanència de 20 anys en la Banda. Enguany aquesta menció
honorífica fou per a Juan Pechuán Ramírez, oboista, que
s’incorporà el 1996.
El concert. Ara sí, ara ja amb la banda al complet, arribà el
moment de la música. Com hem dit, vam passar una veritable
Vesprada de cine, amb una oferta inigualable: pel mòdic preu
de no res, set pel·lícules. Set bandes sonores ben conegudes pel
públic.
El programa del concert que va interpretar la banda sense
pauses estava configurat per les peces següents: 20th Century
Fox, de A. E. Newman; Star Wars Saga, de J. Williams, amb
arranjaments de J. de Meij; Robin Hood, de M. Kamen, amb
arranjaments de P. Lavender; West Side Story, de Leonard
Bernstein, arranjade per N. Iwai; Aladdin, d’Alan Menken, amb
arranjaments de J. Moss; Superman, de J. Williams; At World’s
End. Pirates of the Caribbean, de H. Zimmer. Tot el públic vam
gaudir amb aquestes suggerents i alegres melodies i magnífica
música.
I, com és de rigor, la nostra espectacular banda va posar el
punt final del concert amb la Marcha Radetzky, de J. Strauss,
participant també nosaltres portant el ritme amb les palmes,
dirigits pel mestre Pelechano.
Fotos: Tomás Sánchez
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ARREPLEGÀ per Paco Perales
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Fotos: Paco Perales
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...I ARRIBA EL CONCERT NADALENC

SOLIDARIS AMB ASHECOVA

per Pascual Collado

per Pascual Collado

E

l 4 de desembre va estar un dia gris i plujós,
climatològicament parlant, però radiant i esplèndid
per la Coral, que va acudir per enèsima vegada a la
crida d’un fi solidari, aquesta vegada organitzat per
l’Associació d’Hemofílics de la Comunitat Valenciana
(ASHECOVA). Que gratificant és sortir a escena i comprovar
que el pati de butaques era ple!
La Coral de la Unió Musical l’Horta tornava a la seua segona
casa després de diversos anys d’absència. Per a alguns
components va ser una veritable prova de foc. «Ací es podria
sentir cantar a tot el grup» i això dóna seguretat i aplom com
després es va demostrar al directe.
Els preàmbuls van ser mogudets, amb escalfament de veus i
assaig en el camerino. Aquesta vegada li va passar per alt a
l’equip d’intendència afalagar-nos amb xampany i frivolités,
però en pitjors places hem bregat. La coincidència en un
lloc de camerino i lavabos va fer que allò que podia passar
ocorregués, voleu detalls? Hi va haver una infiltració per part
de l’enemic que utilitzant tàctiques químicobacteriològiques
va aconseguir desestabilitzar l’assaig.
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Aprofitant que el 2016 el senyor Montoro es va dignar a pujar
el sostre de despesa, la Coral va recórrer a pressupost i va
contractar per aquest concert a un director de renom mundial,
ja que el titular es va haver d’absentar per fer-li uns fideus
a Rosa, la seua dona. El director convidat va ser Alejo Pérez
Lamata, per si algú no ho havia intuït, i amb les presses, ens
va variar a cantaires i a tot el públic en general, el programa,
però ni per aquestes es va afectar el perfecte acoblament de
totes les veus.
Ens va tocar obrir el concert, i ho vàrem fer amb una nadala
trencadora: Candombe del 6 de enero, perfecte en temps,
ritme i entonació, sent un regal de reis anticipat per al públic.
A continuació la petició del senyor director, Campanas de la
Mezquita, donant els baixos el toc inicial, per a poc a poc anar
afegint les altres veus, cadascuna en la seua tessitura marcada
per la sàvia batuta del mestre, pianos brodats i exquisidesa
en la interpretació, clavant al final en la punta d’una agulla.
Ens endinsarem en la Nadala del desert acompanyats per
una nadala, però en aquest desert hi va haver alguna cosa
més que sorra, un oasi en el qual el públic va recuperar
forces i begueren notes electritzants, passant dels pianos
als dissonants magníficament interpretats, per acabar en un
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miracle, miracle! Va començar a nevar als cors de tots els que
estaven allí presents.
Les xiques, i sense que això aprofite de precedent, van cedir
el testimoni als xics en la següent nadala: Los Reyes de
Oriente, on es va poder apreciar que, fins i tot els xics també
poden donar els seus primers passos, però això sí, amb la
inestimable col·laboració de les veus femenines. Per acabar,
una altra exquisidesa: Navidad de flor de coco, títol influenciat
per la moda cocineril de títols altisonants. En aquesta peça
la sorpresa va estar a les postres, amb notes més que dolces
però res embafadores. Barreja perfecta d’ingredients i mestre
pastisser.
Resumint, aquesta fou la segona perla del triangle nadalenc.
Ha sigut la més reduïda en grandària, però no pel que fa a
qualitat i bon fer d’aquesta sorprenent coral que té cura fins a
la compensació en el repertori.
Concert compartit amb altres tres corals amigues: Coral
Ramón Ibars de Mislata, dirigida per Eslava Volontir, Coral
Unió Musical Santa Cecilia d’Onda, dirigida per Nadia
Stoyanova i Societat Coral San Antonio Benageber, dirigida
per Michel Cervantes Vila.
Encara que fórem els primers a actuar no vàrem ser els
teloners. Així es va demostrar als dos cants comuns, Adeste
Fideles i Nit de Pau, on totes les agrupacions cantàrem amb
una sola veu per a aquest fi solidari.
Fotos: Tomás Sánchez

J

a arremangats, i com què no hi ha dos sense una
tercera, ací faig l’últim capítol d’aquesta trilogia
nadalenca concentrada en poc més d’un mes. I és
que la Coral es va obstinar fa uns mesos a traduir el
seu entusiasme i bon fer en una peça magistral: el
Glòria de Vivaldi.
Amb el cap calent i els peus freds, la Coral de la Unió Musical
l’Horta ha visitat, un any més, la parròquia del barri Sant
Marcel·lí per concelebrar el tradicional concert nadalenc,
juntament amb l’Orquestra de Cambra de la UM l’Horta, a
benefici de Càritas. Meritòria vesprada desafiar el xàfec que va
caure. Sincerament cal tenir molt d’amor als colors de la Unió
per eixir de casa per assistir a l’acte solidari. Però ja se sap
que la influença i seguidors que tenen les dues agrupacions
és molt nombrosa, i déu ni do, que no va eixir gens defraudat
el públic, si atenem els comentaris i múltiples felicitacions
rebudes a l’acabament.
Moltes hores dedicades al Glòria, però... ha pagat la pena
escoltar hui les solistes. Han estat ENORMES i així amb
majúscules. Àngels Rodas i Lucía García no eren noves a
l’auditori: magistrals, amb pics sublims de qualitat i bon gust
en la interpretació, se’ls va notar molt còmodes i acoblades
en la interpretació comuna, (part 3 de l’obra); Àngels Rodas,
no contenta amb la mostra anterior, ens rematà amb un sol a
la part 6 de l’obra, on el públic va poder compartir el luxe que
tenim amb aquesta meravella de soprano. S’ha de veure el que
dóna de si un cos tan menut!
Però les contres no van ser a la saga, ja se sap que entre
dones, sempre hi ha bon rotllo. A la part 8 del Glòria, va fer la
seva presentació en societat Teresa Miquel, amb poderio, sí
senyor i amb un parell de... nassos! Una peça molt ben portada
en el temps, tot i que les notes més que llargues eren llarguí...
simes, només reservades per a portents de la natura. Va eixir
més que airosa del seu debut i es va berenar la peça com si
passés per allà de casualitat.
A la part 10 de l’obra, un altre debut d’una adolescent,
la matriarca dels Pechu: Àngela Maria Ramírez (Joan
Pechuan vés buscant acomodament que entre els teus fills i
l’estrella que hui s’ha atrevit a brillar en solitari, la tens clara).
Aquesta part de l’obra, més allegro que els solos anteriors,
la va interpretar amb una cadència molt melòdica i sense
perdre tempo, per molt que es va entestar la partitura no va
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aconseguir doblegar el tren d’escales executades més que
dignament.
I davant d’aquesta aclaparadora exhibició de les nostres
xiques, que va fer la resta de la Coral? Doncs, donar lleus
pinzellades de la seua qualitat ja contrastada, en els
acompanyaments pertinents, a les parts comunes de l’obra.
Va haver de tot: bones interpretacions, en les parts 1, 2 i 4,
per tirar mà d’ofici en la 5, que per a més inri, sempre l’han
interpretada amb els ulls tancats, però com diu el refrany «fins
al millor escrivà se li escapa un esborrall».
En resum: concert dirigit pel nou titular de l’orquestra, amb
molta saba nova i com a contrapès, la il·lusió i el sacrifici de
la Coral. Tot s’ha traduït en un projecte portat a bon terme,
malgrat les limitacions, cal ser realistes, que tots coneixem.
Nosaltres vam gaudir i crec que vam fer gaudir al públic que
ens va escoltar.
Acabem l’any desitjant moltes gràcies i felicitats per a tots,
especialment a les nostres heroïnes i als mestres, Jerry Lewis i
l’Inspector Gadget. Endevineu qui és qui?

NOTICIES

ORQUESTRA DE CAMBRA

CONCERT DEL DIA DE LA DONA

E

U

Janis Joplin o Patty Smith van aportar al rock la seua visió
feminista i intel·lectual. Veus de tots els continents lluiten amb
la seua música contra les tradicions, la pobresa i el racisme,
obrint així camins, trencant motlles i criticant la societat que
les envolta.

La música és i ha sigut un instrument de lluita i la violència
de gènere un dels temes més presents en les lletres de
les cançons. Hui, més que mai, hem de demanar la fi dels
maltractaments, de les morts, amb mesures polítiques i
judicials però també de conscienciació i educació. Cançons
com Maria se bebe las calles, de
Pasión Vega, Salir Corriendo,
d’Amaral o Ella, de Bebe, són lletres
de patiment però també d’esperança,
tal com diu la lletra d’una d’elles:
«Hoy vas a mirar para delante que
para atrás ya te dolió bastante».

Aquestes compositores són exemple del que canten i s’han
convertit en referents per a les generacions futures.

per Sara García

per Sara Sánchez i Encarna Ojeda

n any més, des de la Unió Musical l’Horta de Sant
Marcel·lí, hem celebrat el dia Internacional de la
Dona amb un concert de la nostra banda. Amb la
celebració d’aquest concert volem recordar el 8 de
març com una jornada de lluita i reivindicació.

l passat 18 de desembre es
va celebrar a l’església de
San Marcel·lí el tradicional
concert de Nadal, un concert
benèfic pro-Caritas, interpretat
conjuntament per l’Orquestra de Cambra
i la Coral de la Unió Musical l’Horta.
Una vesprada repleta de nervis i
entusiasme, en la que el públic, familiars
i amics vam rebre els nous membres de
l’Orquestra.
Amb il·lusió els xiquets i xiquetes van
desfilar i arreplegar el diploma i la
insígnia de la Unió que els dóna caràcter
oficial com a membres de l’Orquestra.
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Fou un concert carregat de novetats,
començant pel debut del nou director
de l’Orquestra, Jaume Fornet Ausina. Atrevit i confiat, va
decidir començar amb l’obra Beatles Concerto Grosso Núm. 1,
de Peter Breitner, continuant amb una orquestra jove i fresca
que, amb il·lusió i ganes d’aprendre i de fer, van defendre
les obres a l’aixopluc dels referents, primers i solistes, Laura
Aldomar i Pedro Pérez al violí i Cristina Puchades al cello,
fent-nos disfrutar d’un She loves you i un Lady Madonna
diferent de com estem acostumats.
I el concert continuà donant pas a la Coral sota la tutela
de Alejo Pérez Lamata. És ara quan Orquestra i Coral ens
endinsen al Gloria, d’Antonio Vivaldi, una obra formada
per dotze moviments i dirigida novament pel nostre director
d’orquestra Jaume Fornet.

En el transcurs de l’obra vam poder disfrutar de les veus
com a solistes, sopranos, Àngels Rodas i Lucía García en un
Laudamus te i Domine Deus, i més endavant de les contra alt i
soprano, Teresa Miquel i Mª Ángeles Ramírez, en un Domine
Deus. Agnus Dei i Qui sedes ad dexteram patris, sempre
acompanyades per la delicadesa de la música.
Com a culminació del concert, tot desitjant-nos unes bones
festes nadalenques, no va poder faltar un Adestes Fideles,
tancant així una vesprada plena d’emocions.

Fotos: Tomás Sánchez

La història de la música moderna
està plena de dones que han posat
veu a cançons emblemàtiques, com
les cantants presents en aquest
concert, conegudes, a més a més, per
mostrar una important faceta com
a compositores. És per això que ens
agradaria escoltar-les amb un altra
mirada, perquè no són solament
veus boniques, són dones que diuen
coses i lluiten per elles.
Amb el títol «Veus de dona» la banda de la Unió Musical,
dirigida per Vicent Pelechano, executà un repertori que
començà a principis del segle XX i arribà fins els nostres dies.
Les dones que vam escoltar han tingut una gran influència
musical i social en la seua època, tant per la seua producció
artística com pel compromís amb el context que els ha tocat
viure.
Les cantants de principis dels anys vint i trenta als Estats Units
eren extremadament radicals en els seus continguts, cantaven
sobre temes que preocupaven a les dones del seu voltant:
maltractaments, desigualtat social o relacions sexuals. Més
tard, Nina Simone lluitava contra la discriminació racial, i la
gran Aretha Franklin deia que «tot el que vull és un poc de
respecte», referint-se a les relacions conjugals. Dones com

En la primera part del segle XX, amb el fil conductor del
maltractament, la Banda de la Unió va interpretar a Edith
Piaf, autora amb una infantesa plena de patiments. Peggy
Lee, compositora i intèrpret i una
de les dones més influents del segle
XX, va patir maltractament quan
era menuda. La veu magnifica de
Naira Rodrigo -actriu, cantant,
i música de la Unió– va ser
l’encarregada d’interpretar el seu
famós Fever. Després es continuà
amb Tina Turner, amb el tema
Proud Mary, també interpretat
magníficament per Naira
Rodrigo, com se’ns contà en la
presentació: «Tina és la superació
del maltractament conjugal, deixà
el seu marit i inicià una carrera
en solitari plena d’èxits». Després
escoltàrem Gloria Gaynor, I
wild survive, amb la veu potent
d’Elisabeth Gang, per primera vegada una cançó escrita des
del punt de vista d’una dona, on li diu al seu examant que pot
viure sense ell, que és lliure. La cançó es convertí en un himne
de l’alliberament femení.
Les cantants que escoltàrem després són més actuals i, encara
que de diferents èpoques, continuen pujant i omplint els
escenaris. Aquestes dones utilitzen la seua veu per donar-la a
col·lectius que no la tenen, per defensar persones i causes en
les que creuen; com la defensa de les dones, la lluita contra el
maltractament, tant de la dona com l’infantil, contra la guerra,
a favor dels refugiats, la pobresa, etc.
Voldríem parlar de la seua vessant menys coneguda, la
solidària, la defensa de les seues opinions.

>>
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Comencem amb Madonna, A concert Tour, considerada una
de les dones més influents en la música contemporània.
Aquesta cantant du a terme una gran tasca humanitària
des de la fundació Raising Malawi, que destina els diners a
la construcció d’escoles. Art Freedom, que promou l’art i la
llibertat d’expressió com un forma de fer front a la injustícia
en el món. Té un especial compromís amb la seua ciutat,
Detroit, amb la construcció de centres esportius, tallers per
a persones sense recursos, equipaments musicals per a les
escoles. També lluita contra la anorèxia i la bulímia.
Després continuem amb Alaska, Medley, actriu, dissenyadora,
productora discogràfica, presentadora. Serà recordada com
la imatge de la moguda madrilenya o com la presentadora de
Bola de Cristal. Defensora del dret de les dones o de la causa
LGBT, amb les seues lletres defensa la llibertat: «A quien le
importa lo que yo haga o lo que yo diga», «Mirame soy todo lo
que quiero ser», etc.
Escoltem Ana Torroja, de Mecano, a cançons com Mujer
contra mujer, on reivindica la sexualitat de la dona. La seua
etapa en solitari coincideix amb la seua etapa més solidària,
concerts com Juntos por Mali o el concert solidari Cadena
100 contra el càncer de mama. També és membre del projecte
Voces, dedicat a aconseguir el desenvolupament sostenible
de les persones i dels pobles front a la pobresa, utilitzant la
cultura com a font d’inspiració i base per un canvi social.
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I el concert acabà amb Rolling in the deep, d’Adele, amb la veu
d’Elisabeth Gang. La cantant anglesa ha sigut reconeguda amb
nombrosos premis, Grammy, Bits o American Music Awards. En
2013 guanya un Oscar per la seua cançó Skyfall de la pel·lícula
de James Bond. Està considerada una de les 100 dones més
grans de la música. És coneguda per les seues declaracions
sobre el seu aspecte físic: «No confie en una figura per a
vendre discos», o «faig música per als oïts i no per a la vista.
Mai he volgut assemblar-me a les models que apareixen en

les revistes». Persona molt positiva i solidària amb causes com
Save The Music Foundation, per a músics sense recursos, la
comunitat LGBT, també col·labora amb UK Charity Sands.
Per últim, Amaia Montero, de La Oreja de Van Gogh,
cantautora pop i de balades, el 1997 començà la seua carrera
en solitari. Ha gravat cançons en diversos idiomes com anglés,
francés, èuscar, català i castellà. La seua tasca solidària està
dedicada als xiquets. única cantant dona que participa el 2011
en el concert Voces Solidarias per a recaptar fons per a la
construcció d’escoles a Colòmbia. Ha realitzat un documental
sobre la síndrome de Down que es projectà en les escoles del
País Basc, Concerts per a Manos Unidas, Banco d’Alimentos,
etc.. Ha gravat Chiquitita, d’Abba per a Unicef. Sobre la seua
tasca solidaria afirma que «és una responsabilitat que tenim,
no ens costa res i a canvi s’aconsegueixen moltes coses, és un
deure».
I per acabar aquest magnífic concert on, a més de música
hem descobert un poc del que pensen aquestes Veus de dona,
voldríem mostrar-vos un fragment del poema Gracies a les
dones, de Xelo Llopis, poetessa de Xàtiva:
Gràcies a les dones filles d’un temps que han crescut amb
la força d’una època que no els era propicia i amb tenacitat,
nadant contra corrent, han sabut modelar el seu espai.
Gràcies a les dones que pengen una estona el davantal per
penjar-se la bossa i surten corrent per obrir-se pas en el
mercat laboral.
Gràcies a les dones que malgrat els entrebancs estimen i viuen
com a dones, tant s’hi val si porten tacons o sabatilles, la cara
neta o maquillada.
I és que hi ha tant per agrair a les dones.

Fotos: Tomás Sánchez
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EL 8 DE MARÇ I LES DONES
per Imma Máñez i Amparo Alamán

U

n any més i al voltant del dia 8 de març, al nostre
barri i a la resta de la ciutat s’han portat a terme
diversos actes relacionats amb el protagonisme de
les dones des de diversos àmbits. Tot sabent que
cada dia de l’any hem de renovar esforços per assolir
el lloc que ens pertoca, en aquestes dates, i mitjançant diverses
activitats, hem volgut fer visibles els nostres anhels d’anar
reconquerint per a les dones de tot arreu el just reconeixement
que ens mereixen en tots els terrenys, laboral, polític, social,
artístic, familiar...
Vam començar els actes de la setmana amb la inauguració,
a l’espai cultural de la Biblioteca Pública Clara Santiró, de
l’exposició «Dones d’avui», organitzada per l’Associació d’Alumnes
Escola d’Adults de Sant Marcel·lí. La mostra estava formada per
quasi una trentena de fotografies de dones representant la seua
tasca a diferents camps, social, cultural i artístic, reivindicatiu,
esportiu..., i anava acompanyada d’una instal·lació artística de
sabates pintades de diferents tonalitats del color lila, amb el títol
«Un pas endavant», inspirada en un símbol utilitzat per l’artista
mexicana Elina Chauvet en l’any 2009, en senyal de protesta per
la desaparició i assassinat de dones a Ciudad Juárez.
El dia 7 de Març a la Biblioteca Clara Santiró es va presentar
l’acte «Paraules de dona», organitzat per la AVV de Sant Marcel·lí,
en el que vam rebre una informació ben interessant de veu
de la seua presidenta, Amparo Estellés, adient a les activitats
i projectes impulsats des de l’ONG Asol, en col·laboració amb
Anades (Asociación Nuevo amanecer de El Salvador), destinats
a la promoció i suport de les dones en comunitats desfavorides
d’El Salvador, tant en el terreny de la salut, educació integral o
alternatives econòmiques.
Des de Xateba, associació de Xàtiva per la igualtat i contra
la violència de gènere, Lucia Sinisterra va compartir amb
nosaltres les accions i activitats que porten endavant, tant en
l’acompanyament a dones maltractades per violència de gènere
com les iniciatives que treballen, dedicades a assolir
relacions d’equitat de gènere i de noves masculinitats.
Va ser una vesprada en la qual ens aproparem a altres
realitats de dones que tenim més a prop o des de
la llunyania, dones que viuen situacions dolentes i
colpidores, i necessiten la nostra mirada solidaria com
testimoni de suport i solidaritat.
Acabarem l’acte gaudint d’un xicotet recital poètic i
musical a càrrec de Carme Jiménez i María Montes,
acompanyades pels clarinets de Marta Clariana i

Virginia Gómez, com a mostra de què també les manifestacions
artístiques poden ser una bona ferramenta reivindicativa i
transformadora per poder millorar aquestes situacions.
El dia 8 de Març es va inaugurar a la Biblioteca Clara Santiró
l’exposició preparada per l’alumnat de la Universitat Popular
de Sant Marcel·lí, amb el títol: «Dones que van canviar el món»,
formada per fotografies de dones rellevants en els més diversos
camps de la ciència i la cultura al llarg de la historia, amb la
corresponent llegenda biogràfica.
La vesprada mateixa del 8 de Març teníem una cita als carrers
i allà vam estar, a la manifestació del Dia de la Dona, com cada
any. Amb la nostra pancarta i els nostres ànims de crit i de
protesta, davant de les situacions injustes i abusives que moltes
dones del món continuem vivint hui en dia. Fermes en la nostra
esperança que a poc a poc aquesta situació vaja canviant.
Els carrers per on va passar la manifestació esclafien de gent i,
encara que no se sap mai amb exactitud la quantitat de persones
que hi érem, podem dir que va ser una de les manifestacions més
nombrosa dels últims anys amb el goig afegit, aquesta vegada, de
la participació de molta gent jove.
Els últims actes dedicats a la commemoració del Dia de la Dona
–que són comentats detalladament en altres seccions d’aquest
número de Notícies Musicals- van tindre lloc al teatre del CC
Rambleta. El dia 11 de març el grup Muveum-Fem teatre, dirigits
per Toni Francés, representaren l’obra La llegenda del drac i la
princesa. I, finalment, el dia 12 de març la banda de la UMH oferí
el concert «Veus de Dona».
Tots aquests actes han estat organitzats per les dones de les
diferents entitats del barri, havent sigut possible treballar cada
vegada millor, trobant nombrosos punts en comú i aconseguint
més suport i més unitat entre nosaltres.

23

MUVEUM /
FEM TEATRE

NOTICIES

LA LLEGENDA DEL DRAC I LA PRINCESA
per Paco Blai

E
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ENTREVISTA

JAUME FORNET,
DIRECTOR DE L’ORQUESTRA DE LA UMH
per María Montes

l passat 11 de març es va representar a
l’Espai Rambleta l’obra La llegenda del drac
i la princesa, dins de la programació de la
Setmana de la Dona.

L’obra està basada en el mite que conta com
una població era atacada
per un drac que cada
any devorava una de
les donzelles jóvens del
regne. Allí apareixia un
cavaller, Sant Jordi, que
s’enfrontava al drac i ho
arreglava tot. Però les
històries evolucionen
i, a poc a poc, anem
descobrint que les dones
també han jugat, i cada
dia més, juguen un paper
important en la vida
dels pobles. Així que
Jordi Garcia i Vicent
Berenguer, els autors
de l’obra, han recreat
una nova versió original
i divertida, basada en l’intercanvi de papers entre la princesa
indefensa, víctima del destí, i el cavaller destinat a ser un heroi.
Les actrius i els actors no són professionals, són veïnes i veïns
del barri de Sant Marcel·lí. Alguns pertanyen a associacions
i entitats que enriqueixen la vida cultural i festiva del nostre
barri, altres vénen d’altres barris i s’han incorporant al plaer de
fer teatre. El grup es diu Muveum- Fem teatre. És el segon
any de treball i la segona obra estrenada, i esperem que en
continuen molts més. Enguany la direcció de l’obra ha estat a
càrrec de Toni Francés, dins del programa de Voluntariat pel
Valencià d’Escola Valenciana. La majoria dels components són

castellanoparlants, que tenen l’interés i el gust d’aprendre i ser
capaços de representar en valencià.
Elles i ells han sigut: Princesa, Alba Moliner. Cavaller,
Quique Navarro. Reina, Lucía Rosario García. Rei, Javier
Valdeolmillos. Espigueta, Isabel Viso. Punxeta, Lucía Navarro.
Coqueta, Sofía
Valdeolmillos.
Teleta: Marina
Francés. Solfeta,
Laura Aldomar.
Agutzil, Maribel
Belloch. Cec:
Josep Olmos.
Pigall, Marina
Gómez. Guàrdia,
Lluís Campello.
Llauradores,
Imma Mañez,
Xelo Esplugues,
Mara Jarusch i
Espigueta. Fusters,
José Pérez, Carmen
Cadenas i Punxeta.
Forneres, Vicenta
Aranda, Violeta Bañuls i Coqueta. Teixidores, Pepita Pardo,
Isabel García i Teleta. Músiques, Encarna Serrano i Solfeta.
Escenografia, ArteyArte. Drac, Sergio Cabrera, Lucía García
Robledo i Diatourou Camara. Cavall: Tomàs Sánchez i Paco
Blai. Cantant, Juan Pechuán.
S’ha de dir també que l’actuació ha coincidit amb la celebració
del 5é aniversari del Centre Cultural la Rambleta, unes
magnífiques instal·lacions obertes a les iniciatives culturals
que existeixen al nostre barri, i que per això volem agrair les
facilitats oferides pels seus responsables.

E

l nou i jove director de
l’orquestra de la UMH, Jaume Fornet Ausina, nascut
a Piles l’any 1978, va assumir la seua funció a la tardor de l’any 2016, dirigint el primer
concert en Nadal. Fornet és també director de la Banda Unió Musical Contestana de Cocentaina, percussionista
i docent. Per a conéixer la seua personalitat i el seu procés professional,
hem mantingut amb ell una conversa
distesa i molt agradable perquè, com
comprovem de seguida, Jaume és una
persona simpàtica, entusiasta i comunicativa.
Jaume, comencem l’entrevista pels
teus inicis: com i quan va aparéixer
el teu interés per la música?
Em ve de família, el meu besavi ja
tocava el bombo en la banda de
Bellreguard, el meu avi també, mon
pare la tuba, mon tio el trombó, la
meua germana el clarinet. A mi em
quedaven poques opcions!
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Quina edat tenies quan començares
els teus estudis musicals?
A 7 anys.
Estudis al Conservatori Superior
de Música, d’on i quin? Podries esmentar alguns dels
professors que han sigut importants per a tu?
Vaig estudiar al Conservatori Superior de Música de Castelló
de la Plana i al Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid.
Realment els professors que m’han marcat en aquesta època
han sigut Josep Vicent i Díaz Alcaina, els professors de
percussió; un per personalitat i experiència i l’altre per la seua
bondat.

Quins han sigut els teus estudis posteriors?
Vaig estudiar direcció a l’Escola Comarcal de Música de la Vall
d’Albaida, amb José Rafael Pascual Vilaplana, Ramon Garcia
i Tomàs Gilabert. Després vaig ampliar els meus estudis de
direcció a l’ISEB de Trento (Itàlia) amb Jan Cober, Carlo Pirola
i Felix Hauswirth.
Com a instrumentista, participes en alguna formació
musical?
Òbviament, en la banda del meu poble, l’Agrupació ArtísticMusical Santa Bárbara de Piles, a la que m’estime molt. I en
l’Orquestra de Vents Filharmonia, dirigida per Jose Rafael

>>
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UMH

OBITUARI

per Pilar López i Naira Rodrigo respectivament

>>
Pascual. També toque la bateria en el grup de trombons Xe
que vara Nit Rock.

Parla’ns sobre alguns músics cap als que tingues una
especial predilecció.

El teu interés per la direcció, quan es manifesta?

Compositors? Steve Reich, Ravel, Debussy, Philipp Glass,
Cage, Mahler, Wagner, Messiaen, Gregson, Gershwin,
Bernstein, Strawinsky...

Des de ben menut. Sempre m’ha agradat la direcció. Em fa
vergonya, però quan veia concerts en la 2 de TVE, o anava a
veure a mon pare als concerts, sempre imitava als directors
que veia. Vaig estudiar música i percussió
com a mitjà per a arribar a la direcció.
A més de l’orquestra de la UMH,
dirigeixes també la Banda Unió
Musical Contestana, de Cocentaina. Hi
veus diferències en els interessos d’una
i l’altra? Com és el teu plantejament?
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Òbviament, sí que veig diferències. Primer
perquè són formacions diferents; segona
perquè es troben en moments desiguals.
A l’orquestra de la Unió ens trobem en
un moment en què hem de treballar
aspectes bàsics de conjunt i on el planter
és molt jove. A la banda de Cocentaina
estem evolucionant per poder participar
en poc temps en algun concurs. Allí el
plantejament que tinc és evolucionar
els aspectes tècnics de la banda per
aconseguir un nivell òptim en poc temps.
Com una gran part dels músics
professionals també et dediques a
la tasca docent. Quines matèries
imparteixes i on?
Sóc professor d’orquestra, banda i
conjunt al Conservatori Professional de
Música de València.
Quin tipus de música t’agrada en
especial?
M’encanta tota la música del segle XX, des del post
romanticisme, impressionisme, primitivisme, minimalisme,
serialisme... Toque un instrument que ha evolucionat
pràcticament en el segle passat i supose que això m’ha
influenciat.

Pel que fa a directors, me n’agraden molts, com ara Mehta,
Dudamel, Miguel Ángel Gómez Martínez...
però tinc una especial predilecció per
Leonard Bernstein perquè va destacar
pràcticament en tots els camps de la
música. Va ser un gran director i pianista,
a més de compositor fascinant i un gran
pedagog.
De segur que tens moltes aficions. La
teua dedicació professional, quines et
deixa practicar?
Tinc unes aficions molt típiques: llegir,
encara que últimament no li dedique
el temps que cal; el cine, on vaig els
diumenges, almenys cada dues setmanes;
faig senderisme, afició que m’ha inculcat
mon pare i comparteix amb ell,...
Com a músic, quins són els teus somnis
de futur?
De moment, i ho tinc com a meta a curtmig termini, aprovar les oposicions de
professor de conservatori; després veurem...
I nosaltres et desitgem, Jaume, que
aconseguisques tant aquesta meta com que
gaudeixes amb la direcció de l’orquestra de
la UMH i disfrutes tu, els músics i el públic
dels futurs èxits que, de segur, obtindreu
amb la vostra música.
Benvingut, Jaume, i per totes!

ESTIMAT XIMO...

P

er a molts Joaquín, per a altres, Ximo,
company coralista que ens ha deixat
per sempre. Un home sensible, amb una
bona oratòria, que li agradava cantar
cançons que arriben al cor.

També un gran escriptor, poeta i narrador
d’històries, que compartia amb amics i companys.
Durant molts anys MESTRE, amb majúscula, perquè
totes i tots els seus alumnes tenen d’ell un bon
record.
Bona persona, bon company, bon amic, bon marit
i bon pare. Familiar i afable. Els que hem tingut la
sort de compartir amb ell algun moment de la nostra vida, no
l’oblidarem.
Quan es va jubilar estava pletòric i content. Per fi, podia dedicarse més a la família, als seus néts i algunes passions com escriure
i cantar. Va compartir amb nosaltres un temps com a coralista i
vam cantar junts cançons que li encantaven, com ara el repertori
del desè aniversari de la Coral al Palau de la Música, on cantàrem
una de les seues favorites, Alfonsina i el mar. El recorde feliç

PER GERMAN ...

A

ls humans ens encanta destacar-nos de la
resta. Intentem traure aqueixa part de nosaltres
mateixos que ens fa originals, diferents a la resta.
Però hi ha persones que tenen aqueixa faceta tan
marcada que els és impossible amagar-la. I açò és
el que et passava a tu: allà on anares, no podies evitar que tots
notaren que estaves. Era una cosa teua.
Sempre tenies aqueix toc xispos que tant et caracteritzava. Fóra
on anares, com sense voler, soltaves alguna frase teua per a
llevar ferro, i fins a l’ambient més solemne es convertia en riure
contagiós.
«Més val caure en gràcia que ser graciós», deies. T’agradaven les
coses senzilles, el «viu i deixa viure», i tirar de refranyer per a
explicar moltes de les teues opinions.
No va haver-hi pas per la banda més original: no vas participar
tocant cap instrument, com tot fill de veí. No. Tu vas portar la
bandera. No em diràs que no és divertit, original i una forma

Foto: Mila Leibar

durant el viatge a Oñati, on ho passarem tan bé! Entre música,
acudits i rialles a l’autobús. Bon menjar i visites a llocs preciosos
com Donosti, on cantàrem Al vent de Raimon, i també Al peine de
los vientos, en la platja de la Conxa, o Te quiero, de Benedeti, a la
porta de la catedral d’Oñati.
Els companys i companyes de la Coral Unió sempre et
recordarem. Les nostres condolences per a tota la família i amics.
senzilla d’aconseguir un
objectiu. Així eres tu. Sí, la
processó anava per dins,
i tenies els teus dimonis,
però t’esforçaves molt per
aparentar bon humor per
a no amargar les reunions.
Eres aquell amic lleial
i justicier que tothom
necessita; el que
s’acordava dels aniversaris,
el que portava la traca a
les noces dels amics.
Si ens veieres ara, tristos
en pensar en tu, et sabria
fatal. Així que, el millor
que podem fer és intentar
seguir el teu exemple i recordar-te rient. Perquè tu queies en
gràcia i, a més, eres graciós.
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BARRI

NOTICIES

CELEBRACIÓ DEL 40 ANIVERSARI
DE FESTES POPULARS AMB POESIA
per Maria Navalón, presidenta AVV de Sant Marcel·lí

D

ins dels actes del 40 aniversari de l’Associació de
Veïnes i Veïns i de les Festes Populars del Barri Sant
Marcel·lí, el divendres 7 d’octubre de 2016 va tindre
lloc a la Biblioteca Pública Municipal Clara Santiró
i Font, la presentació del poemari Versos, Somnis,
Barri. L’AVV va decidir publicar aquest poemari per dos motius;
per una banda, per a poder gaudir d’una varietat de temàtiques
poètiques i, per l’altra, per ajudar al finançament dels actes de les
Festes Populars 2016, enguany que celebràvem la seua 40 edició.
En l’AVV no sols reivindiquem, també organitzem moltes altres
activitats entre les que destaquen les culturals. Totes elles fan
referència a millorar la vida del barri i de les persones.
Estem molt contents d’haver donat suport a aquesta iniciativa.
El poemari ha estat tot un èxit, una entrada d’aire fresc per a la
Viure. Per Imma Máñez

nostra Associació i per a les nostres Festes. De fet, ja anem per
la segona edició de Versos, Somnis, Barri, un llibre de 27 poemes,
escrit per Imma Máñez i Maria Montes, veïnes del barri, sòcies
de l’AVV i magnífiques poetes, com bé demostren els premis que
acumulen. Mitjançant eixos versos han volgut celebrar els 40
anys d’activitats de l’AVV del barri i de les Festes Populars. Han
triat la poesia per a celebrar l’aniversari, regalant-nos aquest
poemari on es parla del nostre espai vital, del compromís amb el
moviment veïnal, del campanar del barri, del banc de la plaça, de
la festa al barri Sant Marcel·lí, del compartir, de la vida, de la lluna
grossa i prima...
Si esteu interessats en adquirir un exemplar no tardeu en dirigirse al local de l’AVV perquè tan sols queden uns pocs poemaris.
Per tal d’endinsar-se en allò que és Versos, Somnis Barri, us
regalem dos poemes, un d’Imma i un altre de Maria:
Noche de Fiesta (en el barrio San Marcelino)
Per Maria Montes

I jo podré?
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I tu em diràs: podràs.

Palpita el barrio en la noche de fiesta.
Sonidos musicales alegran sus calles:

I jo sabré?

bajo la arboleda la tenue luz de las farolas dan un halo de misterio

I tu em diràs: sabràs.

a la gente que acude, presurosa,
al punto de encuentro.

I jo viuré?
I tu em diràs: viuràs.

En la plaza, bajo los potentes focos, la multitud,
como un animal fabuloso de mil cabezas,

I quan? I com? I què?

mueve sus pies, parlotea bulliciosa, ríe.

I tu em diràs:

Todos a una, todos felices,

Podràs.

vibra el barrio, sus habitantes,

Sabràs.

sus invitados,

Viuràs.

en la cálida noche estival.

Ho sé!

MUIXERANGA
SECCIÓ
DE VALÈNCIA
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MUIXERANGA A L’HIVERN
per Josep Francesc Blai Duart

E

ls seguidors de les cròniques muixerangueres potser
recorden el penúltim paràgraf del relat publicat a
Notícies Musicals 57. Deia així: «... 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». I a més d’un vam trobar gaudint d’aquella festa
que es va desenvolupar tal com estava previst i anunciàvem
nosaltres. És més, encara s’afegí una novetat: fer una figura al
pati del Col·legi de l’Art Major de la Seda. Era la segona ocasió
que entràvem a l’emblemàtic edifici a fer muixerangues, però
ara coincidint amb una interesant activitat de cant d’estil
que havia aconseguit omplir aquest acollidor espai d’un
públic agraït i encoratjador. També val a dir que al llarg del
recorregut trobàrem l’acollida en alguns portals, que ens oferí
pastes i mistela, cosa d’agrair quan el fred va penetrant-te
els ossos. Una altra novetat fou la construcció d’un parell de
figures amb les torxes. La incorporació del foc a la construcció
de torres humanes és d’una bellesa extraordinària.
El 15 de gener, al local social de la Muixeranga de València
(local que ens cedeix solidàriament l’Associació de Veïnes i
Veïns de Sant Marcel·lí), celebràrem
l’Assemblea General de l’entitat.
S’hi renovà el Consell, es marcaren
nous objectius, consolidar i créixer,
i s’estudià la manera d’assolir-los.
Comencem una nova etapa amb
poca gent però moltes ganes.
La cita anual amb Benimaclet
era ineludible. El 25 de febrer hi
acudírem al Carnestoltes organitzat
per l’Assemblea de Veïns, acte
inclòs en el Cicle Cultural al voltant
de la Dolçaina. Per mantindré
el caràcter festiu i reivindicatiu,
el, organitzadors ens avisaven:
«Enguany volem continuar
potenciant la disfressa, també entre
les colles participants, per això, us

encoratgem a vindre disfressats d’alguna cosa relacionada
amb la temàtica: la URSS». I no faltà qui ho fera, i de la
manera més original. Però nosaltres, la MV, per exigència de
la faena, respectàrem la nostra vestimenta, encara que algun
barret pelut es va veure enlairat. L’estructura d’aquesta festa,
com en edicions anteriors, fou la següent: petita cercavila
pels carrers de Benimaclet de les colles participants en la
Trobada de Dolçaina i Tabal; interpretació de tocates per part
de les colles participants; proclama de la Independència del
Califat de Benimaclet; Muixeranga; Cercavila del Carnestoltes
(dimonis, danses, muixeranga, gegants, moros i cristians,...). I
per acabar, un sopar de germanor.
Qui dia passa, any empeny. I així anem. Del 2016 al 2017.
Arrodonint el cicle còsmic i festiu, l’hivern ens porta la
transició i les dos activitats ineludibles de la Muixeranga de
València que us hem contat. A la propera revista la primavera
ja ens haurà alcançat i, amb l’estiu a les portes, alguna cosa
més us podrem contar.
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RACÓ LITERARI: UNA JOVE ÉS
per Ximo Espí Espí
Una jove és,

Amb l’arma cruel

la qui ha mort adés,
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NO AL MALTRACTAMENT
per María Montes

Bèstia negra, l’home que maltracta, denigra,

Dona, desperta!:

Nova i afilada,

ataca a la seua víctima, que ho permet,

Eixuga’t les llàgrimes, cura’t les ferides, obre’t al món.

i qui l’ha matada,

Una vida sana

atordida, horroritzada, fascinada

Deslliga el llaç ardent, allunya’t, busca’t.

vint anys té només.

Ha sigut llevada.

per l’inhumà lucifer que creu estimar a qui subjuga.

Construeix la teva força, venç al maligne, llaura els teus
somnis.

La vida se’n fuig

La víctima resta,

Dona de mar, de carn ultrajada,

Brusca i apressada,

Potser alliberada

de fina argila, mal·leable, modelable,

Per la fina línia

De l’odi que guia

fragilísim ser sense alè per definir-se.

Que la gola creua

La mà tan airada.

Admira’t. Cuida’t. Estima’t.

Profunda i tancada.
Covardia i sanya,
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Ningú no diria

Ment enverinada,

Que d’aquella ratlla

Malaurada culpa,

Neta i ben traçada

Iracúndia insana,

Se li n’ixca l’ànima

Han fet que la jove,

A la degollada,

Bella i dissortada,

Sinó per la sang,

Perdera la vida,

Roja, espessa i gràvida

Per la decisió

Que d’ella regalla.

D’un cor sense entranya.

Una jove és,
La que ha mort adés,
I el qui l’ha matada
Vint anys té només.

LES MEUES DONES
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per Imma Máñez

Totes les meues dones tenen cura de mi,

cadascuna acudeix en el moment adient

totes elles són dins de l’ombra que m’acompanya,

per recordar-me que no navegue sola.

la somniadora, la temorosa, la que lluita,

Totes elles, mars d’una immensa terra.

la feble, la mestra, la passional, la tendra,
la malenconiosa, la criatura.

Quan honre les seues presències,

Totes elles, peixos d’un immens mar.

tota jo em festege
i puc donar gràcies

Totes les meues dones em tornen a parir

d’estar immensament viva.

a cada trenc d’alba,
donant color i forma al meu ésser,

(del llibre Totes les meus dones,
edicions 96 col·lecció Racef, 2017)
Premi Marc Granell de Poesia en valencià 2016, Almussafes.

NOTICIES

MUSICALS
MUSIC ALS . 58

CULTURA

DONES ARTISTES, DONES OBLIDADES
per Vicent Ibiza i Osca

A

la Història de l’art oficial, les artistes (pintores,
escultores, ceramistes, etc...) mai no han estat
considerades. L’absència de notícies sobre
les seues biografies i sobre la seua producció
artística és una constant, i aquesta absència ha
justificat l’argument que o bé no existiren, o en tot cas, que la
seua producció era d’escassa qualitat.
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Si penseu, us n’adonareu de
seguida que als llibres de text
no hi ha dones artistes i que
la seua presència als museus
és escassa i, el que és pitjor,
aquesta absència la considerem
normal. A tall d’exemple,
al Museu de Belles Arts de
València sol s’exposa La xula,
de María Sorolla. Cal, per tant,
denunciar aquesta situació com
un fet intencionat que, a més, té
èxit. Ara bé, per demostrar que
açò és fal·làcia citarem un grup
de dones artistes valencianes
que des del Renaixement fins
a l’actualitat han desenvolupat
la seua creació i mereixen ser
reconegudes:
Així podem assenyalar a
Dorotea i Margarida Macip
(València? - 1609 i 1613), filles
de Joan de Joanes que, junt el
seu germà Vicent, heretaren el
taller del seu pare, sent aquest
qui signava les obres dels tres.
La xula. María Sorolla
Van ajudar al seu pare en diversos
treballs, i per honorar la seua
memòria pintaren el retaule de
la Capella de les Ànimes de la parròquia de la Santa Creu de
Bocairent, on estava soterrat. També se’ls atribueix el Salvador
(Col·lecció John Ford, Londres) i uns Sants Bisbes Cartoixos del
Museu de BBAA de València.
En època més contemporània hi trobem a les germanes María
(1890-1956) i Helena Sorolla García (1895-1975), filles del

pintor Joaquín Sorolla. María pinta amb gust pel color i la
llum i té una producció pictòrica no massa extensa, que es
conserva a la col·lecció del seu fill i néts, amb algunes obres
al Museu d’Art Reina Sofia i al Museu Sorolla de Madrid.
Destaquem La xula al Museu de Belles Arts de València.
Helena és escultora, formada amb el valencià José Capuz.
Exposa a Barcelona, Londres i al Lyceum Club Femení de
Madrid en 1926. Es conserven
quinze escultures seues al Museu
Sorolla de Madrid. Destaquem la
seua obra Cap de Francisco Sorolla
Pons, xiquet.
Ja al segle XX tenim a Marisa
Pinazo (Madrid 1912-1990), néta
del pintor Ignacio Pinazo i filla del
pintor José Pinazo Martínez i
Magdalena Mitjans Sans, la seua
infància transcorre entre Madrid
i Godella. Dotada d’una tremenda
sensibilitat artística es formà junt
el seu pare, presentant amb 17
anys una Natura morta a París i el
1931 al XI Saló de la Tardor una tela
titulada Estudi que meresqué ser
elogiada i reproduïda en la premsa
de l’època (ABC, Blanco y Negro).
Al gener de 1932 exposa a l’Ateneu
d’Alacant i en març del mateix any
a la Sala Herraldo de Madrid.
Vinculades al Cercle de Josep
Renau estan les germanes Rosa
(València, 1919 - Mèxic, 1988),
Josefina (València, 1925) i Manuela
Ballester Vilaseca (València, 1908
- Berlín, 1994). Aquesta última
va ser l’esposa de Renau. Les tres
treballaren en la València republicana dins el corrent de
modernització de l’art i després, durant la Guerra Civil, en
el moviment artístic que donà suport a la República; amb
posterioritat, acabada la guerra, hagueren de marxar a l’exili,
on van romandre la major part de la seua vida. Manuela, a la fi
dels seus anys va donar l’arxiu, la biblioteca i l’hemeroteca de

Helena Sorolla

Josep Renau a la Fundació Josep Renau de València; el llegat
del vestit típic mexicà al Museu Nacional de Ceràmica i Arts
Sumptuàries “González Martí” de València i una part de la
seua obra al Museu Popular d’Art Contemporani de Vilafamés,
Castelló.
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Matilde Salvador i Segarra (Castelló de la Plana, 1918).
Pintora i compositora, filla del violinista Josep Salvador i de
la pintora Matilde Segarra. És autora de més d’un centenar
de cançons de concert. Ha escrit ballets, com El segoviano
esquivo, estrenat a Barcelona el 1960, i les òperes La filla del
Rei Barbut (1943, estrenada a Castelló), i Vinatea, inspirada en
un episodi de la Crònica de Pere el Cerimoniós, estrenada al
Liceu de Barcelona (1974) i representada a València el 1975.
Va compaginar l’ensenyament, la composició musical i la
creació pictòrica realitzant exposicions individuals i col·lectives
a diverses ciutats espanyoles.
Com veiem a totes les èpoques hi ha creadores de qualitat.

Votad al Frente Popular (1936)
Manuela Ballester.

CALAIXERA

RECULL FOTOGRÀFIC DE L´ACTUACIÓ
DELS ACORDIONS EL DIA DEL SOCI

PICCOLO DIVERTIMENTO 45

per Joan i Àngels
SECCIÓ

SUMA I COMPLETA AQUESTES SÈRIES DE FIGURES

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

34

QUI L’ENCERTA L’ENDEVINA, Qui soc?
Sóc instrument de percussió. I quan sóc molt gran tinc una corda. Segur que m’has escoltat més d’una vegada:
__ __ __ __ __ __ __
Tinc tecles i no sóc piano, sóc de vent i ningú en bufa. Amb els dits de les dos mans em trauen les notes i obrint i tancant em
fan sonar:
__ __ __ __ __ __ __
MANDALA MUSICAL.
Pinta les superfícies identificades
per figures dels colors indicats
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si tens coses a dir i vols participar en la revista escriu a:

noticiesmusicalsumh@gmail.com

