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CRÒNIQUES DELS CONCERTS DEL “RETROBEM”
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I CRISTINA DELGADO
EL RACÓ LITERARI INFANTIL,
AMB AITANA FERNÁNDEZ

EDITORIAL

NOTICIES
NOTI CIES

ESTIU, CALOR, CANVI CLIMÀTIC I MÚSICA,
MOLTA MÚSICA!!!!
per Josep Francesc Blai Duart

E

ncarant l’estiu començàrem a preparar-la, en ple
estiu t’escric i, a estiu passat o quasi, l’estaràs
fullejant tranquil·lament, o no, a ta casa. Estiu és la
paraula clau, ja ho hauràs advertit. Però en falta una
altra associada indefectiblement: calor. Estiu calorós
com mai s’havia vist, amb temperatures ben altes a terra nostra,
vora mar, i terres endins també. És per això que cal incloure una
altra paraula, en aquest cas dues, que hauran d’anar també ja
indefectiblement associades a les anteriors: canvi climàtic. ¿Com
pot ser que encara hi haja gent que ho negue, que no assumisca
el fet i per tant el canvi cultural que se’n desprén si volem viure
sans i estalvis, bons i alegres a la Terra? Doncs sí, encara n’hi ha.
I són gent poderosa que poden malbaratar tots els esforços que
pas a pas, lentament, va fent la gent més diversa als llocs més
diversos del planeta. També a la Unió Musical l’Horta s’encetaren
fa temps pràctiques ecològiques de classificació dels residus.
Sembla poca cosa, però recordeu allò de l’efecte papallona. I
també allò altre de l’educació per imitació: estem al punt de
mira de molta gent, sòcies, socis, educands, músics i músiques.
Tenim una oportunitat d’ensenyament aprenentatge important,
cal assumir el repte i fer-ho amb alegria. I amb música!!
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La revista que tens a les mans és la que fa 59 i en aquest
número de Notícies Musicals trobaràs un bon grapat de
cròniques i ressenyes dels concerts que han protagonitzat les
distintes seccions de la UMH –Conjunt Instrumental Infantil,
Banda Juvenil i Conjunt Instrumental d’Adults/Sènior, Banda
Simfònica, Orquestra, Coral i Acordions-, des de la primavera
fins a encetar l’estiu, abraçant els concerts de fi de curs i
dels “retrobem”, gràcies als textos de Marta Clariana, Juan
Carlos López, Tania Fernández, Toni Marco, Ximo López...
Te n’assabentaràs, també de l’activitat de l’Escola de Música,
amb les explicacions de Ximo Estal, i fins i tot podràs llegir
les reflexions i sentiments que comparteix una mare, Marina
Gómez, sobre el procés d’aprenentatge del seu fill. I acabem
el bloc de la vida de la UMH amb una entrevista a Miguel
Gonzàlez, clarinet de la nostra entitat que ha acabat el Grau
Superior, feta per Maria Montes.
Una altra entrevista la trobareu al bloc que ens fa presents
diverses entitats o institucions del barri i l’entorn. Novament
Maria Montes entrevista ara a Cristina Delgado, actual
responsable de la Biblioteca Municipal Clara Santiró i Font
ubicada a l’Espai Rambleta. Les darreres activitats de la
Muixeranga de València ens les conta Paco Blai. I per tancar

aquest apartat, tot enllaçant amb el bloc més literari, comptem
amb un interessant text de Josep Daniel Climent sobre la
nostra ciutat que, malgrat que només fou per un breu temps i
en males circumstàncies, passà de ser Cap i Casal a ser Capital
de la República. Tot seguit al capítol literari gaudirem d’un text
infantil escrit per Aitana Fernández Verdet, alumna d’oboé. I
llegint llegint acabem jugant amb el Piccolo Divertimento que
per a cada número ens preparen Àngels Rodas i Joan Quiles.
És cert que la revista no seria la mateixa sense les fotos, imatges,
il·lustracions i el disseny que aporten els nostres col·laboradors
habituals Tomás Sánchez i Gracia Suñer. En aquest cas
comptem també amb imatges de Toni Francés, Salva Benlloch,
Marina Gómez... Tot ben imprés per Grafimar.
Gràcies a tothom!!!
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ESCOLA

AUDICIONS ESCOLARS: UNA NECESSITAT
per Ximo Estal
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’esperit i el tarannà didàctic
de l’Escola i la seua filosofia
d’acostar-se al màxim al barri
i a la població dels voltants
ha fet que, d’un temps (uns
anys) a esta part, professors i alumnes
estiguen col·laborant amb diverses escoles
organitzant audicions didàctiques.
Això que començà al CEIP Sara Fernández
sota la protecció del Programa «combatre
el fracàs escolar a través de la música»
s’ha estès enguany també al CEIP Fausto
Ramírez, fora d’aquest esmentat programa.
La valoració que fem d’aquestes audicions,
tant per part dels col·legis com des de
l’Escola de Música, és molt positiva. És una
manera d’acostar la música a un alumnat
que a vegades no té accés a ella pels motius
que siguen, i també d’estar en contacte
directe amb el nostre entorn.

Des de la Unió volem i creguem que devem
ser un referent per a tota aquella gent que
tinga intenció i ganes de fer música, bé des
d’un prisma amateur, com des de la voluntat
d’encaminar-se cap a la professionalització.
I és per això que estem convençuts de
la necessitat de continuar fent aquestes
audicions, ja no només en aquestes dues
escoles sinó també, per què no, en la resta
d’escoles de Sant Marcel·lí. Hem d’estar
en contacte directe i col·laborar mà a mà
per a una millor difusió de la nostra feina i
per l’educació -en aquest cas musical- del
nostre veïnat.
No voldria acabar l’article sense donar les
gràcies a Chus i Pedro, profes del Fausto
i del Sara, respectivament, pel bon tracte
rebut en totes les trobades i per la seua
organització.
Ens veiem l’any que ve!
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Fotos: Tomás Sánchez
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RESUM D’UN TEMPS
A L’ESCOLA DE MÚSICA

M

Com a «xapa i pintura» cal destacar les intervencions
realitzades en les aules 2-A, 5 i 6, refermant les portes, relluint
les parets i posant un sòl de làmines que els dóna molta més
calidesa. També el canvi d’il·luminació ha fet que aquestes
guanyen en categoria. Un altre dels aspectes importants
ha sigut el canvi de color de la façana, per tal de donar
uniformitat als baixos, però també per dignificar un espai que
feia temps que estava envellit.
En l’aspecte acadèmic hem de ressaltar les audicions dutes a
terme al tercer trimestre, de percussió, corda, piano i cant; els
diferents concerts de fi de curs, tant del Conjunt instrumental
d’adults, del Conjunt instrumental infantil i la Banda Juvenil;
i, finalment, les audicions dels aspirants als Ensenyaments
Professionals.
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Fem ací un xicotet parèntesi per felicitar i mostrar el nostre
orgull per tots aquells xiquets i xiquetes que cada any
afronten les proves, perquè tant si tenen èxit com si no, el
seu treball és digne d’admirar. Als qui ho han aconseguit
enhorabona i als qui no, molts ànims i a seguir fent música,
que és el realment important.

ESCOLA

QUAN UN MESTRE DE MÚSICA
CREA MÀGIA

per Ximo Estal, director de l’Escola de Música de la UMH

olts dies fa ja des de la darrera volta que ens
trobàvem a la revista. I en tot aquest temps
moltes activitats han passat dins de l’escola.
Com tothom ja sap, l’activitat del nostre
alumnat és abundant i, a això, s’han de sumar
els canvis que a poc a poc realitzem en les instal·lacions.
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per Marina Gómez Estornell

Per últim, dins de les activitats de l’Escola hem de donar
un paper molt important a la Setmana Cultural, que en
aquesta segona edició s’ha consolidat com a una activitat
molt interessant de cara a la visibilització dels nostres
músics, i que ha comptat amb un ampli seguiment per part
de pares, alumnat i professorat. Entre els tallers i classes
complementàries que hem organitzat, cal destacar el taller
de reparació i manteniment dels instruments de vent-fusta,
l’exposició d’instruments de vent-metall, una vesprada de
jocs musicals, el concert del Conjunt instrumental de corda
i també de la Coral dels alumnes de 1r i 2n i, no cal dir-ho,
les activitats que més han calat entre el públic en general,
la cercavila pel barri amb el grup de percussió i diferents
actuacions en diverses places, amb clarinets, trompetes i
saxos, i el concert de professors en el que poguérem gaudir de
brillants interpretacions.
Com a novetats, en els ensenyaments oferits, enguany hem
introduït el jardí musical de 4 anys i la classe de conjunt
coral per als alumnes de 1r i 2n. Per al curs vinent continuem
apostant pels més menuts i incorporarem l’ensenyament
musical per a xiquets de 3 anys i ampliarem el cor fins als
alumnes de tercer curs.
Cal dir que ja han començat els períodes d’inscripció i de
reserva de plaça pel curs pròxim. No us encanteu i vingueu a
apuntar-vos!
Fotos: Tomás Sánchez
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Per allà a setembre de l’any
passat, aprofitant l’hora
d’esplai del centre on treballe,
em vaig acostar al local
de l’escola de Música del
barri, la Unió Musical L’Horta de Sant
Marcel·lí. Tenia al cap una proposta
que volia saber si era possible dur-la a
terme. Doncs, preguntant, vaig poder
contactar amb Ximo Estal, director
de l’escola, que molt amablement va
atendre la meua telefonada i gràcies
a ell començà la història que vull
compartir amb vosaltres.
Com vos deia abans, tot va nàixer
d’aquesta telefonada.... i, a hores d’ara,
Santi és un alumne de l’escola i el
seu professor, Juan Lizaso, està fent
possible el vincle que s’ha creat entre
ells dos. No sols parlem de música,
parlem de compartir expressions,
emocions, diàlegs, alegria i molts
somriures entre Santi i Juan. No hi
ha paraules que puguen expressar
l’ambient que cada dimecres Juan és
capaç de crear en la classe de percussió
amb Santi.

I per què tot açò? Santi és un xiquet
de deu anys que va nàixer en una
família amb un gran desavantatge
social, econòmic, amb dificultats,
amb addiccions... Tal era l’ambient
que rodejava al menut que, al cap de
dos mesos de vida, la Conselleria de
Benestar Social va assumir la seua
tutela. Durant els tres primers anys va
ser un anar i tornar entre la família,
residència de menors, pis tutelat... Tot
un caos emocional per al menut, que
encara hui li passa factura. Però, un
mes de febrer de l’any 2010, la seua
vida va donar un canvi, va entrar a
formar part d’una família acollidora,
una família que va voler apostar per
ell, lluitant a tope per traure el millor
d’ell, potenciant al màxim totes les
possibilitats que li podia oferir la nova
vida.

besos. És la seua manera de comunicarse amb els adults.

Santi és un xiquet amb un diagnòstic
d’autisme, amb una discapacitat
intel·lectual important i dependent
de l’adult, però Santi és sobretot un
xiquet. Ara és un xiquet feliç, molt feliç,
com ho demostra amb la seua mirada,
amb el seu somriure, amb els abraços i

Però Juan no sols és bon mestre de
música, Juan és una gran persona amb
un carisma especial, que ens demostra
cada dia. Des de la primera classe ja
es va guanyar a Santi, ja va capturar
la seua mirada i, a poc a poc, Santi
ha anat confiant en aquesta nova
persona que tenia davant i que li estava
proposant fer música i, sobretot, gaudir
fent el que més els agrada als dos.

Juan és el mestre d’aquesta escola
que ha creat la «màgia» entre ells dos.
Des de setembre és el seu professor
de percussió. Treballen cada dimecres
durant 45 minuts.
No es coneixien de res, era una gran
aposta que va acceptar Ximo, però
sobretot Juan i, a hores d’ara, és
impressionant la implicació de Juan,
el treball de Juan amb Santi, la mirada
de complicitat que hi ha entre ells dos,
però sobretot el carinyo que Juan és
capaç de donar a Santi en cada sessió
de treball i la tendresa amb la qual
treballa amb ell. Santi ja forma part de
la vida de Juan i «Juan tambor», com
l’anomena Santi, forma part de la vida
d’aquest menut.

El passat dilluns 10 d’abril Santi va
participar com qualsevol alumne de
l’escola de la setmana cultural. Anava al
costat de Juan i acompanyat per Lucia,
la xicona que el porta a classe i que
ajuda al mestre a conèixer millor al seu
alumne, de vegades, tocant l’instrument

>>
Fotos: Marina Gómez
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CONCERT DE FI DE CURS
>>
que li havia donat Juan, d’altres tocant el bombo junt amb
ell i, de tant en tant, ballava disfrutant de la cercavila. Santi
feliç, i Juan, orgullós de veure com el seu alumne estava al seu
costat amb un gran somriure.
Ja fa dos trimestres que hem començat el curs, hem gravat
cada sessió de treball per tal que Juan poguera veure el
seu treball i intentar avançar cada dia.... Felicitats, Juan!
Impressionant el teu treball! El repte no era gens fàcil i ja ho
aconseguires el primer dia.
I MOLTES GRÀCIES en gran, que es veja bé!
A Ximo, per confiar en aquella desconeguda que li estava
plantejant una experiència enriquidora per a un xiquet
especial.
A Juan, per acceptar la proposta, pel teu treball, la teua
implicació, pel carinyo que li transmets, per fer de Santi un
xiquet feliç cada estona que passa amb tu. I dir-te que eres
una de les persones que més anomena: «Juan tambor»..
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per Marta Clariana

IMARTS 27 DE JUNY DE 2017.

D

Hui ens hem tornat a reunir per escoltar
bona música, interpretada per la gran majoria
d’alumnes de l’escola. En aquesta ocasió, el
conjunt de corda, el conjunt instrumental
infantil i la banda juvenil ens han fet gaudir del concert de
fi de curs.
Primerament, hem escoltat el conjunt de corda, sota la
batuta del seu director Agustín Giménez. Per començar,
Lightly Row, una Volkslied (cançó popular en alemany)
que de segur tots coneixíem. Tot seguit, l’orquestra ens
interpretà unes «folk song», o cançons folklòriques: Song
of the wind, Go tell aunt rhody, May song i Allegretto. A
continuació, Long, long ago, una peça de Thomas Haynes
Bayly, plena de tendresa. Seguidament, el Molto perpetuo,
de T. Hopsom, que va culminar en uns forts aplaudiments,
donant pas a la següent obra, Menuett, del gran Johann
Sebastian Bach. A continuació, l’Andantino de S. Suzuki,
seguit de l’Allegro de J. Nordinm, i el conjunt finalitzà la
seua magnífica interpretació amb el Menuett II, de J. S.
Bach.
El conjunt de corda es va retirar de l’escenari, deixant un
ambient de voler escoltar més i més música. I així va ser:
poc després va entrar en escena el conjunt instrumental,
dirigit pel seu director Rafael Lasso. Només començar
la seua actuació, el públic s’adonà que seria un concert
de cine, literalment: Piratas del caribe, de K. Badelt, i
Supercalifragilisticoespialidoso, de R. M. Sherman varen
ser les primeres peces que sonaren. Tot seguit, arribaren
els dinosaures a l’escenari amb Jurassic Park, de John
Williams. Tot seguit, una peça que va vindre corrent: Forest
Gump, d’A. Silvestri. A continuació, Jamaica Farewell, de
P. Sparke, i altres dinosaures amb Tyrannosaurus rocks,
de J. Edmondson. Voleu esbrinar el misteri? Potser ho
aconseguiu amb l’Inspector Gadget, de H. Saban. Per
finalitzar, el conjunt instrumental interpretà Coronel Bogey
March, d’E. Osterling. Una actuació de pel·lícula!
Abans de continuar amb aquest espectacular concert,
es va procedir al lliurament de diplomes als alumnes de
l’escola de la Unió que havien finalitzat el Grau Elemental.
Aquests músics van ser, amb la flauta, Ana García García,

Marina Gómez García, Andrea Pardo Moreno i Olga Ricart
Pedrós. Al clarinet, Joan Barberá Ibáñez, Ángela Espert
Cornejo, Maya Montoliu Rico i Álvaro Vives Pérez. Al
fagot, Alejandro Muñoz Teruel, i amb el saxòfon, José Luis
Gutiérrez Ponce i Ferran Lópes Martínez. Amb la trompeta,
Juan Herreros Sánchez, Jaume Altur i Chulio, i Borja
Izquierdo Vidal. Al bombardí, María Salvador Inarejos, i a la
percussió, Lucía Alcaide Giménez i Alba Herrera Belenguer.
També tingueren graduats a la corda: Carla Sanchis Ortega
i Elena Moreno Maestre, amb el piano; Ariadna Perona
Troitiño, amb el violí; i Pablo Fernández Verdet i Ana García
Barragán amb el violoncel. Felicitats a tots pel vostre gran
esforç!

Mangani que, amb el seu ambient acollidor, va connectar
amb el públic. Tot seguit, Fate of the Gods, de S. Reineke, una
gran peça que va omplir tot l’auditori de so. Finalment, una
mica d’innocència i diversió amb Super Mario Bros, amb els
arranjaments de T. Hoshide, peça que va donar lloc als últims
—però abundants— aplaudiments del concert.
I així és com, un dia més, els músics de la Unió Musical l’Horta
de Sant Marcel·lí ens han oferit una bona estona de música (i
quina música!) que ens abstrau, per moments, de tot allò que
ens envolta.

Ara si, arribem a l’última actuació que tanca aquest concert:
la banda juvenil simfònica, de la mà del seu director Juan
Carlos López. La primera obra, Spirit of Freedom, de M.

Fotos: Salva Benlloch
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BANDA SIMFÒNICA

INTERCANVI MUSICAL JUVENIL

XIX TROBADA DE BANDES DE MÚSICA

H

e bon matí ja s’endevinava que alguna cosa
especial hi havia a la Rambleta. Una colla
traginava instruments amunt i avall. Gent
que arribava a tongades. Grupets de persones
de distintes edats més o menys uniformats,
pantalons foscos, camises blanques, sostenint amb cura tota
mena d’instruments de vent, metall i fusta. També algun de
corda s’endevina, més protegit encara, dins del seu estoig. No
cal més per a saber que de música va la cosa. La Trobada de
Bandes organitzada per la Junta Municipal de Patraix arribava
a la seua XIX edició.

per Juan Carlos López Luján

i ha infinites formes de disfrutar de la música. Els
nostres amics del Col·legi Alemany de València
(CAV) han sabut trobar una fórmula per a disfrutar
d’ella sense que ocasione una càrrega excessiva
d’estudi i servisca com a espai de diversió i
socialització.
Fundada l’any 2011, l’Associació Musical del Col·legi Alemany
de València és una entitat sense ànim de lucre inscrita en
el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana. Els
seus objectius principals consisteixen a promoure, fomentar i
difondre la música a través dels seus socis i persones afins al
Col·legi Alemany. Partint de l’ensenyança musical, l’Associació
va posar en marxa una escola de música, al marge de crear
o mantindre agrupacions musicals com a bandes, cors,
orquestres i conjunts de cambra.
Aprofitant les relacions d’alguns coneguts d’ambdós
associacions, la Unió Musical l’Horta i l’Associació Musical del
Col·legi Alemany han celebrat un intercanvi amb dos concerts
molt atractius en el Col·legi Alemany el passat 28 d’abril i en
l’auditori Rambleta el 21 de maig.
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per Josep Francesc Blai Duart

Ens van rebre en el seu centre escolar en la verbena que
organitzen cada any un divendres de primavera. Primer es
va celebar el concert amb les dos formacions musicals en
el qual la Banda Juvenil de la Unió va interpretar obres de
Ferrer Ferran, Michele Mangani i de McCoy. El conjunt
instrumental del CAV ens va oferir una recopilació dels
millors temes del grup ABBA arranjats pel seu director, Peter
Sebastian, per a poder ser interpretats pels estudiants:
Mamma mia, Chiquitita, Money Money, I do I do I do, Under
Attack, etc.
Acabat el concert, acceptàrem la invitació per als nostres
músics i directius, que van disfrutar del sopar i van passar una
estona molt agradable.
El diumenge 21 de maig, el concert es va realitzar al teatre del
Centre Cultural Rambleta, després de passar un meravellós
matí de música, acompanyàrem els nostres amics i amigues
a fer un passeig pel Parc de la Rambleta per a finalitzar una
trobada fantàstica amb un menjar junts en el Local Social de
la Unió.

Foto: Salva Benlloch

D

Passades les 10:30 h del matí d’aquell diumenge 30 d’abril, a
l’auditori del Centre Cultural Rambleta, sonaven les primeres
notes enllaçades sota la batuta del director José San Antonio
i Velert, era la banda de l’Associació Cultural Falla General
Barroso-Litògraf Pasqual i Abad (1995) interpretant Músics
i Fallers, pasdoble escrit pel mateix director, i a continuació
Concerto d’Amore de Jacob de Haan.
Tot seguit ocupà l’escenari l’Agrupació Musical Sant Isidre
(1994), que guiada pel seu director titular Antonio Martínez
Villanueva interpretà el pasdoble Amigas de La armonica de F.
J. Martínez Gallego i Noah’s ark de Bert Appermont.
Seguidament el protagonisme fou per l’Agrupación Musical
Cruz Cubierta (1998) interpretant el pasdoble Sanda Peña

Hidalgo de José Teruel Vidal i les obres Nino Bravo en
concierto amb arranjaments de Manuel Calero García i El
Sitio de Zaragoza de Cristóbal Oudrid, sempre sota la batuta
del seu director David Jiménez.
Era l’hora de la nostra banda, els músics de la Unió Musical
l’Horta de Sant Marcel·lí ocuparen els seus seients, ajustaren
faristols, obriren partitures i sota la direcció del mestre Vicent
Pelechano Barberá interpretà tres peces: Las Arenas, de
M. Morales, Los Anillos de Saturno, de S. Luján i Hispania,
d’Òscar Navarro.
Per a rematar el concert escoltàrem la banda de l’Agrupació
Musical Patraix, dirigida per Juan Antonio Pérez Pardo,
interpretant López Odero de Ferrer Ferran i El Triángulo de las
Bermudas de J. Alberto Pina.
Comptàrem amb la presència del Regidor de l’Ajuntament de
València, Vicent Sarrià Morell, com a President de la Junta
Municipal de Patraix, i també del Coordinador de la Comissió
de Cultura d’aquesta Junta, Artur García Lozano.
Un bon matí musical, amb un bon repertori que podia seguirse fàcilment gràcies al bon programa de mà, quasi un llibret,
molt ben editat i amb informació interessant de cada banda
participant. I que tanca amb una bonica i encoratjadora frase
d’Albert Einstein: «Si no fóra físic, probablement seria músic»

Fotos: Tomás Sánchez
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BANDA SIMFÒNICA

NOTICIES
NOTI CIES

per Ximo Estal, director de la Sènior

per Maria Montes

E

La primera part del concert correspongué a l’actuació del
Conjunt Instrumental d’Adults que van interpretar quatre peces:
el pas-doble Morenito de Valencia, de Vicente Portolés Tomás;
la marxa cristiana Apóstol Poeta R. Duyós, de J. M. Ferrer P.; el
pas-doble Alegría Agostense, de Juan Manuel Molina Millá i
Glenn Miller Story, de P. Meinhold i B. Egidius.
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La Banda simfònica interpretà cinc obres, obrint el concert
amb el pas-doble El torico de la cuerda, de Luís Serrano
Alarcón, continuant amb la magnífica obra Los anillos
de Saturno, de Salvador Luján, composició que va ser
guardonada amb el 3r Premi en el III Concurso Iberoamericano
de Composición de Música de Banda Villa de Ortigueira, a
Galícia, el 2010. L’obra és un poema simfònic de caràcter
descriptiu amb el qual l’autor recrea l’ambiciós projecte

C.I. ADULTS

LA SENIOR ACTUA AL RETROBEM

EL RETROBEM DEL 2017
l diumenge 4 de juny de 2017 va tindre lloc al teatre
del Centre Cultural Rambleta el concert de la Banda
simfònica de la UMH, sota la direcció del mestre
Vicent Pelechano Barberá. L’acte es completava
amb l’actuació com a secció convidada del Conjunt
Instrumental d’Adults de la UMH, dirigida per Ximo Estal
Herrero.
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espacial de la missió no tripulada que es va llançar l’any 1997
des de l’estació de Cabo Cañaveral. L’acurada i expressiva
direcció i interpretació que va fer la banda d’aquesta obra
va transportar directament a les estreles al públic que
l’escoltarem extasiats.
En tercer lloc, la banda ens va delitar amb la interpretació
de Danza oriental, de Josep Manuel Izquierdo, peça molt
coneguda d’aquest notable compositor valencià; a continuació
interpretaren el pas-doble Las Arenas, de Manuel Morales,
com a preparació per a l’última obra del concert, que era molt
especial: el poema simfònic El Racó de l’Or, de Saül Gómez
Soler. La gran bellesa i força expressiva d’aquesta obra va
fascinar el públic que la seguirem sense respirar, desitjant que
no s’acabara. Va ser composta per encàrrec de la Unió Musical
El Xúquer, de Sumacàrcer, per a ser interpretada com a obra
lliure a la 3ª secció del Certamen Internacional de València del
2015. Aquest jove mestre i compositor d’Ontinyent és tot un
regal per als amants de la música.
Amb aquest concert gaudirem una vegada més de la saviesa i
la sensibilitat dels nostres músics. Agraïm de tot cor el vostre
treball. Us estimem.

Fotos: Tomás Sánchez

E

Com molt bé ja sabeu, el Conjunt Instrumental
d’Adults, la Sènior, és un grup inquiet, ple de gent
amb energia i moltes ganes i que tant val per a fer
un Festival de Sèniors com per a substituir la Banda
en algun moment de necessitat. Ens agrada tocar i a
això és al que dediquem el nostre temps... Bo, a això i a sopar i
riure junts de tant en tant.
Doncs bé, el dia 4 de juny a la vesprada teníem el plaer
d’acompanyar la nostra mare, la Banda Simfònica en la
campanya de concerts del Retrobem la nostra música. Tot un
repte per a nosaltres tenint en compte que sempre, fer de
«teloners» dels qui tan bé ho fan, és una exigència afegida.

instant, un moment que passa fugaç i a la que te n’adones ja
s’ha acabat. Férem un concert a l’alçada del que s’esperava de
nosaltres, passàrem una bona estona fent música i carregàrem
una experiència més a les nostres espatlles.
Ara, passat ja tot allò, només ens queda continuar fent feina
i començar a preparar el següent que serà per a les Festes
Populars.
Ens veiem pels carrers!

És cert que aquest grup de gent sempre supera els moments
difícils amb les ganes i la dedicació, no només als assajos, sinó
també a casa.
Llargues vesprades hem tingut barallant-se amb Glenn-Miller
o preguntant-se qui seria el tal R. Duyos de la partitura
d’Apóstol poeta. Més d’un -i d’una- haurà somniat amb
alguna alteració que sempre s’escapava..., però tot això és un
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CORAL

NOTICIES
NOTI CIES

FINAL DE CURS DE LA CORAL L’HORTA
per Joan Quiles i Àngels Rodas

L

a nostra coral tancà el
curs amb dos concerts, un
celebrat a l’Espai Rambleta,
el 30 d’abril, i l’altre als Banys
àrabs de Llíria, el 24 de juny.
Hi estrenàrem l’espectacle monogràfic
amb imatges, narració i cançons
anomenat «El cicle de la vida a la nostra
Terra», concretant la proposta de la
companya Assumpta Silvestre.
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A continuació exposem la narració amb
el repertori desenvolupat.
«El cicle de la vida a la nostra terra».
Text de Joan Quiles i Àngels Rodas:
Cau la nit sota el port de la vila
marinera de Dénia. La llum del sol lluita
contra la foscor i es respira una aroma
a sal i xarxes velles.
Els pescadors ja han amarrat les
barques les quals balancegen al compàs
que marquen les aigües del mar. No
queda ningú vigilant-les, demà ja
tornaran en una nova jornada de
treball.
Però, on és la gent? Escoltem la remor
i la perseguim. Endinsant-nos pels
carrerons arribem al Carrer Nou, ple
de vida i de joventut. Hi abunden les
xiques fadrines, joves i boniques. Parlen,
canten i riuen mentre es fan l’aixovar
perquè sospiren per començar el seu

notes mussitades faran al xiquet agafar
el son.
Mareta. Tradicional. Rafael Talens
El xiquet té son. Tradicional. Rafael
Talens
Ai, com creixen de ràpid les criatures!!!
La canalla juga pels carrers i places
deixant rialles i crits en cada racó. Els
jocs de carrer fan la delícia de la xicalla.
I com a la vida passa, també passa al
joc, que de sobte hi ha alegria, però
també hi ha lloc per als plors.
Per què plores xiquet? Què et passa?
Ja plora el xic. Popular. E. LópezChavarri i Marco

La nostra intenció era oferir al públic
cançons valencianes enllaçades
a través d’un text que servira de
fil conductor. La veu de la nostra
presentadora, Encarna Ojeda, i les
imatges de Francesc Juan, amb Tomàs
Sánchez als comandaments tècnics, i
dirigits pel nostre estimat Alejo Pérez,
completaren l’espectacle el qual va ser
gratament valorat.

Dies de festa i descans i amb un quinzet
a la butxaca esperem celebrar Sant
Joan. El poble s’ompli de paraetes,
cuiners i gent entranyable com Ximet
de Burra. Però tots esperem a Joano el
Tramusser. Du els millors tramussos que
has tastat mai, els tramussos d’Àfrica.

cicle de la vida. Vida plena de promeses
i desitjos que li conten a la lluna.
Les xiques del carrer Nou. Popular de
Dénia. Arranjaments: Pau de Lluís
També en les alqueries de l’Horta de
València se sent la veu riallera de la
joventut: són els fadrins que clamen als
quatre vents el seu pensament: volem
casar-nos! -li diuen a sa mare, encara
que és massa prompte per saber amb
qui! El seu desig és tan gran que els
porta a la desesperació: si no troben
dona, es quedaran per sempre fadrins.
Pot ser que la lluna els porte els desitjos
des del carrer Nou de Dénia!!
Mare vull casar-me. Tradicional. Rafael
Talens
Sembla que la lluna va fent el seu paper
i les decisions comencen a prendre’s.
Van donant-se aproximacions i tímides

propostes de boda, encara que les
respostes, de vegades, tarden massa a
arribar.
Bolero de Guadassuar. Diego Ramon i
Lluch
Així arriben els anhels al seu port i, per
fi, les campanes de boda han repicat
per tots els indrets. Noves parelles de
novençans fan retronar amb les seues
rialles pobles i ciutats.
El cicle de la vida va fent el seu camí
i les famílies van creixent. Arriben
criatures que fan la delícia de pares i
mares recentment estrenats.
A poqueta nit es poden escoltar plors
d’infant i, si pares orella, algun pare o
mare cantant una nana per a fer curta
la manca de son. Escolteu! Ja es sent
com del cor broten paraules i sons; que
si el cant d’una mare no l’adorm, les

CORAL /
ORQUESTRA CAMBRA
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Baixeu tots, donzelles, senyores i
senyors!!!!!
Tramussos d’Àfrica. Popular valenciana

El vell Montgó. Música: Enric Murillo.
Lletra: Paco Muñoz. Arranjaments:
Juan J. Visquert.

I així, arriba el millor moment de la
festa: tot el poble es dirigeix al carrer
major. És el moment de ballar les
danses i ningú oblida portar un plat de
tomaques per al senyor retor!
Dansa cantà. Tradicional. Rafael Talens.

El cicle de la vida va completant-se i,
com un cercle, no té final. Venim d’un
temps que hem anat fent a poc a poc
nostre, cantant les esperances i plorant
la poca fe.

Generació rere generació, gaudint
d’una terra immersa en natura i
paisatge, en aigua, bosc i pedra. Des
de les muntanyes baixen aromes de
les floretes, que les alcoianes enlairen
cantant cançonetes, tan fresques
com l’aire de la Serra de Mariola, que
xiuxiuegen, ens transporten travessant
valls, cims i aiguamolls, per acostarse des de Segària al vell Montgó per
arribar de bell nou a la mar de Dénia.
Serra de Mariola. Popular.
Arranjaments: E. Moltó

I com estem fets per a la vida, sempre
intentarem allunyar-nos de records
inútils i velles passions.
D’un temps d’un país. Raimon.
Arranjaments: Manuel Oltra
I dintre dels nous temps, velles històries
a les mateixes terres on les persones
plenes de nit, busquen la pau, enlairant
les seues vides Al vent del món.
Al Vent. Raimon. Arranjaments: A. Ros
Marbá
I ara, a descansar!! Que passeu un bon
estiu!

CONCERT DE PRIMAVERA RETROBEM
per Tania Fernández

C

om és tradició des de fa anys, la Coral, junt amb
l’Orquestra de Cambra de la Unió Musical de Sant
Marcel·lí, van protagonitzar el Concert de Primavera,
acte que va tindre lloc al Centre Cultural Rambleta,
el dia 30 d’abril de 2017. És molt habitual la
col·laboració entre les dos agrupacions i, encara que en aquesta
ocasió no van interpretar cap repertori conjuntament, el concert
va quedar molt complet i estructurat amb la participació dels dos
conjunts.
El concert va començar amb la Coral que, de la mà del seu
director, Alejo Pérez Lamata, va fer un homenatge a les cançons
de la nostra terra, amb un repertori titulat “El cicle de la vida a
la nostra terra”, integrat per huit peces de música tradicional de
la nostra geografia, com Les xiques del carrer, o Serra de Mariola.
Per finalitzar aquesta part del concert van interpretar la cançó Al
vent, del nostre benvolgut Raimon, el qual feia poc temps que
havia abandonat els escenaris. La Coral va fer gaudir al públic
d’una estona molt entranyable i a més molt amena i divertida.

Després es va donar pas a l’Orquestra de Cambra, dirigida per
Jaume Fornet Ausina, director que va agafar la batuta en
setembre de l’any passat, i que en uns mesos ha aconseguit,
treballant de valent, que la jove orquestra siga capaç de
transmetre la gran passió que senten per la música.
L’Orquestra va interpretar un repertori curt però molt variat,
començant per l’època barroca, representada per Joseph Haydn
i la seua obra, Simfonia núm. 101, El rellotge; seguidament van
passar per un compositor actual, Jeff Manookian, i per un
altre del romanticisme, Johannes Brahms, acabant el concert
retornant de nou al barroc, novament amb Haydn i el seu Alegro,
de la Simfonia núm. 1.
D’aquesta forma es va donar per finalitzat el concert, amb
l’aplaudiment d’un públic entregat i admirat pel bon treball fet,
tant de la Coral com de l’Orquestra de Cambra.
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SECCIÓ
ACORDIONS

NOTICIES
NOTI CIES

per Ximo López

per Toni Marco

A

Nosaltres, com sabeu, som un grup d’amants
de l’acordió i, a més, amics. La majoria estem
jubilats, però amb obligacions, com altres iaios, d’ajudar els
fills, que estan treballant, en el tema dels néts. Altres, com Toni
Francés i el nostre baixista Juan Ruiz, han hagut de preparar
enguany dos obres de teatre; no obstant això, el grup ha
continuat endavant.
Allà on hem actuat ho hem fet amb l’orgull de representar a la
Unió.
Enguany hem incorporat al nostre repertori, a més de les peces
clàssiques de sempre, com La Sirena, Sobre las Olas, Palmero, La
manta al coll, Mi madre fue una Mulata, Bajo el cielo de Paris,
Dominó, Mont amour de San Jean i Dr. Zhivago, etc., altres
noves com El vals núm. 2, La morena de mi copla, una cançó
italiana com La Tarantella i altra de Grècia com Los niños del
Pireo. Estem preparant per al curs que ve Moon River i Olas del
Danubio.
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Tot això s’aconsegueix assajant tots els dimarts amb el nostre
director Pepe Vila i la seua dona Annick al teclat i, cada quinze
dies, dos dilluns al mes, amb el nostre professor Pepe Navarro.
Gràcies a aquestes tres persones que ens preparen les partitures
a dos o tres veus, segons el nivell de cadascú, ha pujat el nivell
del grup.

ACORDIONS

UN VELL ACORDIÓ

CRÒNICA DEL CURS
cabat el curs, tant les classes, els assajos i les
actuacions del Grup d’acordions de la Unió,
toca fer balanç de tot el que s’ha fet enguany.
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Aquest curs, que nosaltres contem des d’octubre a juny, hem
actuat en diversos llocs com ara residencies i centres de gent
major. Al Nadal estiguérem en les residències del barri del
Carme, Benissanó, Sedaví, Picanya i a Sant Antoni de Benaixeve,
incorporant cançons nadalenques en el nostre repertori.
Després estiguérem en la Rambleta, actuant en companyia
d’altres associacions com la Coral UMH, Rondalla i Cor del
Centre Social i el Conjunt instrumental d’adults.
I per acabar el curs estiguérem el dia 12 de maig a Sedaví, el dia
26 a Picanya i el 26 de juny a Montcada.
També estiguérem el dissabte 3 de juny a El Palmar,
acompanyant la banda que celebra enguany el seu centenari
i ens invitaren a participar en les seues celebracions, amb una
actuació en la trilladora del Tocayo, un lloc molt bonic envoltat
de canals i de barques de pesca que es desplacen amb perxa, un
lloc molt preciós dins del Parc Natural de l’Albufera. En aquesta
actuació hem d’agrair al nostre professor Pepe Navarro la seua
ajuda com també al seu fill que ens acompanyà al violí. La
gent quedà molt impressionada i contenta amb nosaltres i ens
premià amb els seus aplaudiments, fins al punt que, en acabar,
l’antic president li comentà a Mancio que havien d’haver tallat
el tràfic en la plaça del Palmar i haver-ho actuat en el carrer.

Hola a tots, em dic Weltmeister, sí efectivament,
sóc un acordió, la meua edat ronda els cinquanta
anys, d’aquests anys m’he passat una trentena,
més o menys, viatjant i cantant per llocs dispars,
des de reunions d’amics, actuant amb la tuna, etc.
O siga, en resum, he gaudit molt de la meua llibertat.

U

He viscut situacions diverses i la majoria divertides. Per la
meua edat vaig arribar a estar quasi jubilat, arraconat en el
meu habitacle, amb eixides molt esporàdiques per cantar; al
final pensava que ja era l’ocàs de la meua existència.
Però fa un any que la meua vida ha canviat, he tornat a veure
la llum, a escoltar a altres companys i jo intente acompanyarlos amb el meu cant. No obstant això, el que més m’il·lusiona i
em dóna ànims de seguir cantant són una sèrie de visites que
realitzem a uns recintes que estan cercats i tancats amb pany
i clau per portes automàtiques.
Després he descobert que aquests llocs són residències
d’ancians (la tanca i els tancaments són per la seua seguretat).
No veges la meua sorpresa en veure els ulls d’aquestes
persones que allí estan, l’ansietat i il·lusió amb la qual ens
esperen i l’atenció demostrada; m’he adonat que és una
sortida de la monotonia per a ells, la seua participació,
distracció, tornar a escoltar les cançons que coneixien molt bé
i els fa recordar. Les canten, les ballen, aplaudeixen... Què més
es pot demanar? És fantàstic.
Només amb això jo em trobe realitzat i útil, m’he adonat
que la meua vida musical no ha acabat, ja que desitge
seguir donant aquesta il·lusió i alegria necessària en aquests
moments per a tots ells.
El vostre amic Weltmeister
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ENTREVISTA

MIGUEL GONZÁLEZ, CLARINET
per Maria Montes

l jove músic, Miguel González, clarinet de la UMH, ha
finalitzat enguany els seus
estudis del Grau Superior
de Música, motiu pel qual
l’entrevistem per a conéixer la seua trajectòria musical fins ara i els seus projectes de futur. Miguel és germà de Mª
del Carmen González, membre de la
directiva i saxòfon de la UMH. També Miguel toca el saxòfon i és professor d’aquest instrument i de clarinet a
l’escola de música Amadeus.

I en quin conservatori has fet els Estudis Superiors de
Música?

Miguel, com i quan va aparéixer el
teu interés cap a la música?

De tots els professors tinc un bon record i han deixat coses
molt positives en mi. Però tinc un especial record i agraïment
cap al mestre Vicente Sánchez Jaén, el meu primer mestre,
que em va ensenyar tot el que sabia i va potenciar el meu oït i
l’amor per la música. Cada dia, quan eixia de l’escola, el mestre
estava esperant-me a casa i donàvem classe fins a l’hora de
dinar. Gràcies a aquest començament vaig avançar de manera
espectacular els meus primers anys. Vicent seguia amb mi la
mateixa rutina, fins i tot quan ja estava al conservatori. Em va
donar classes fins que vaig arribar a 2n de Grau Professional.
Recorde especialment també a Jose Luis Massó, que descanse
en pau, que fou amb qui vaig estudiar fins al final del Grau
Professional en el conservatori José Iturbi i qui em va animar a
continuar amb el Grau Superior. A l’Iturbi, els meus professors
han sigut i són Venancio Rius, Raúl Traver i Efrén Ramos.
Especial agraïment també per a Venancio Rius que ens ha
inculcat la seua filosofia musical i de vida i que ha sigut el
que ha creat la gran aula de clarinet que hui en dia gaudim al
CSMCLM, dins d’uns grans valors de companyonia, humilitat,
amistat, i musicals, per descomptat.

E
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Que jo recorde, el meu interés cap a
la música va aparèixer quan era molt,
molt xicotet, a les festes del meu poble.
Tots els anys venien a tocar la banda
Los Rosales de Bolbaite, que continuen
venint, i jo em quedava bocabadat
escoltant-los i, principalment, mirant
els clarinets. Em passava tots els
passacarrers darrere dels clarinets. Vaig
acabar les festes dient-li a mon pare
que volia tocar el clarinet i a l’hivern, a
València, em varen apuntar a la banda
de la Creu Coberta on em deixaren un
clarinet i vaig començar a rebre classes
i a tocar.
Quina edat tenies quan començares
els teus estudis musicals?
Tenia uns 7 anys quan vaig començar a
rebre classes de clarinet en la banda de
la Creu Coberta amb el mestre Vicent
Sánchez Jaén. A l’any següent vaig
entrar al conservatori de Catarroja, al
Grau Elemental.

He estudiat el Grau Superior de Clarinet al Conservatorio
Superior de Castilla la Mancha, a Albacete. Ha sigut una
experiència molt intensa i gratificant, en un conservatori
emergent, ja que sóc de la primera promoció. Un conservatori
on la qualitat dels docents és extraordinària i on estan
fent-se les coses molt bé, apostant per professors joves,
actius musicalment, i amb un talent i una projecció musical
espectacular. És un conservatori súper recomanable per als
aspirants als estudis superiors.
Podries esmentar alguns dels professors que han sigut
importants per a tu.

Altres estudis?
La veritat que no he dut a terme altres estudis fora dels
musicals. He estudiat un poc altres instruments, com la
guitarra o el saxo, però dins de l’oci i el goig personal.
Quina és la teua relació amb la UMH?
A l’Escola de la UMH vaig preparar la prova per al Grau Mitjà
del conservatori amb Juan Carlos López Luján. I a la Banda

de la UMH estic participant activament des de l’any 2004.
Els últims anys, com estava estudiant el Superior fora, no he
pogut tocar, però ara ja em reincorpore de nou.
Com a instrumentista, toques en alguna formació
musical?
Tenim un quintet de fusta ací al conservatori amb el qual hem
fet concerts extraacadèmics fora del conservatori i també
concerts pedagògics en col·legis, però serà difícil continuar
amb el projecte, ja que la meitat dels membres acabem
aquest any i eixim d’Albacete. L’any passat vaig participar en
l’encontre d’hivern de la banda de la FSMCV i he participat
puntualment en diferents formacions, com ara l’any passat,
amb l’orquestra de la UAX (Universidad Alfonso X el Sabio), a
Madrid, sota la batuta del mestre Miguel Romea.
Quin tipus de música t’agrada en especial?
La música que m’agrada especialment és el jazz. De fet, entre
els meus projectes de futur està l’estudiar el Grau Superior
de Jazz. És una pena que aquest tipus de música no aparega
als conservatoris professionals i elementals, i que no hi haja
una formació reglada establida com és a la música clàssica.
Afortunadament, ja va apareixent en alguns superiors -molt
poquets-, però fins a arribar a un nivell d’estudis superiors
de jazz has de buscar-te la vida pel teu compte o per escoles
privades sense possibilitat de cap títol. Esperem que en
un futur no molt llunyà poguérem gaudir d’un programa
d’educació de jazz en l’àmbit nacional tan digne com el de
clàssic.
Parla’ns sobre alguns músics cap als quals tingues una
especial predilecció.
En l’àmbit de la música clàssica, i com a clarinetista, el que
més m’agrada és Martin Fröst. Crec que hui és el referent
de la majoria dels clarinetistes, sobretot per la seua tècnica
que és a un nivell estratosfèric i també per la seua capacitat
de sacrifici i treball. De fet, després de guanyar el Concurs
Internacional de Gènova i el Nippon Music Awards va estar
desaparegut i estudiant durant més de cinc anys i, de sobte,
va eixir com la figura que és hui dia. Andreas Ottensamer
és un clarinetista Austro-Hongarès el qual també em pareix
un exemple. Des de molt jove ha estat fent concerts amb
la Filharmònica de Berlín i hui dia és el clarinet principal de
Berlín.

>>
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CRISTINA DELGADO,
>>
Quant a la música Jazz tinc especial devoció per Dexter
Gordon (saxofonista) que té un llenguatge prou senzill i molt
musical, un clar exemple de què a voltes menys és més.
Quines aficions tens?
Fora de la música la meua afició és passar temps amb els
amics i la família. També m’agrada viatjar sempre que m’ho
puc permetre. Viure tranquil i sense presses i evitar l’estrès i
tocar rock-and-roll amb la guitarra. De fet treballe tocant la
guitarra a l’orquestra de verbenes, La Cruzada, i anem tots els
estius de gira, així puc guanyar uns diners i a més disfrutar
tocant la guitarra de manera més lúdica i despreocupada.
Com a músic, quins són els teus somnis de futur?
Com a músic els meus plans de futur són estudiar el grau
superior de Jazz i, qui sap, més endavant poder fer els meus
projectes i discs, i poder viure dels concerts i els discs, un
somni una mica ambiciós, però si altres arriben, per què no jo?
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A més d’això, paral·lelament continuaré estudiant el clarinet
clàssic i fent les audicions a totes les orquestres que
puga. Seria fantàstic guanyar una plaça a una orquestra
professional, siga a Espanya o a l’estranger. Amb un bon
treball i un pla d’acció tot pot arribar.
És clar que sí, Miguel, amb treball, estudi, bona estratègia,
ambició i, per damunt de tot, l’entusiasme i les ganes de fer
música que es nota que tens arribaràs on vulgues. Una part
important del trajecte dels estudis musicals acabes d’obtenirla. Enhorabona, endavant, i a continuar gaudint de la passió
per la música.

BIBLIOTECÀRIA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CLARA SANTIRÓ I FONT
per Maria Montes

ristina Delgado és una persona molt activa
i apassionada, tant en el que respecta al
seu treball de bibliotecària com a qualsevol
altra activitat relacionada amb els llibres.
Prompte farà un any que es va incorporar a la
biblioteca municipal Clara Santiró i Font ubicada al Centre
Cultural Rambleta i, com ja va passar amb l’anterior
bibliotecari, Eugeni Moltó, també amb ella hem tingut
la sort que s’ha interessat per tot el que és relatiu al barri
de Sant Marcel·lí, al qual pertany la biblioteca, integrantse amb la gent de les associacions, escoles, grups, etc.
Mai posa problemes a les demandes de fer activitats
culturals a l’espai de la biblioteca; tot el contrari, es bolca
a facilitar tot el necessari perquè isquen perfectes. A més,
per exemple, en una tasca tan important com és la de les
animacions lectores per a xiquets, mestres i pares que
s’han dut a terme, utilitza tota mena de recursos per a
interessar-los i fer-los gaudir i comprendre el que l’autor
ha volgut transmetre; per exemple, els introdueix en el
tema del llibre a tractar disfressant-se i disfressant-los
del personatge principal. Però, deixem que siga ella la que
ens parle de la seua experiència professional i de la seua
integració al barri.

C

Cristina, abans de començar els teus estudis
universitaris, tenies ja una idea de quina volies que
fóra la teua orientació professional?
Des de ben prompte, ja des d’EGB, vaig tindre molt clar
que volia estudiar història per a poder entendre i explicar
el món on vivim. Per aquesta raó vaig cursar Geografia i
Història en l’especialitat d’Història Contemporània. Una
vegada acabats els estudis no tenia clar que tinguera
una vocació docent i sí un gran amor pels llibres que
havien sigut els meus companys al llarg dels cinc anys
d’estudis universitaris. Havia passat tantes hores en
biblioteques buscant bibliografia que vaig optar per fer
de les biblioteques la meua eixida professional. Per tal
de tindre una formació més específica vaig fer mòdul
superior de Formació Professional en Biblioteconomia
i Documentació. Això no obstant, continue formantme per adequar-me a les necessitats i reptes de la meua
professió.
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La teua experiència professional ha estat sempre lligada a
les biblioteques?
He treballat sempre en biblioteques, excepte uns mesos que
vaig treballar per a l’editorial Bromera com a documentalista.
Com auxiliar de biblioteca he treballat en les biblioteques de
Massanassa, Xirivella, Sueca i en la Universitat de València.
Des de l‘any 2001 sóc Tècnic Mitjà de Gestió del Patrimoni
Històric, Artístic i Cultural a l’Ajuntament de València. Com
a tècnic he gestionat les biblioteques municipals de Gregori
Maians i Císcar, dos anys; Palau de l’Exposició, tretze anys, i
des d’octubre del 2016 en la biblioteca Clara Santiró i Font del
barri de Sant Marcel·lí.
Com va ser la teua primera impressió quan t’incorporares
a la BM Clara Santiró?
Vaig trobar una biblioteca acollidora, amb un equip humà
molt implicat en el seu funcionament i amb iniciatives. Una
biblioteca plenament integrada al barri, tot i que encara m’he

trobat amb veïns que desconeixen que hi ha una biblioteca
dins del Centre Cultural Rambleta. Un espai bibliotecari
molt «silenciós», amb molt de públic estudiant i adult, però
d’infantil, no tant. Aquest és un sector de la població que cal
fidelitzar més amb la biblioteca.
Com està sent la teua relació amb la gent de l’Associació
de Veïnes i Veïns del barri de Sant Marcel·lí?
La gent de l’AAVV dóna vida i activitat a la biblioteca perquè
és un col·lectiu molt actiu i creatiu. L’Asso, com diuen els
seus membres, considera la biblioteca com un espai propi on
poder desenvolupar part de les seues activitats i em sembla
perfecte. Les biblioteques ja no podem ser només uns espais
de silenci, estudi i conservació, hem de ser, considere, espais
públics de participació ciutadana, oberts, versàtils, atents
a les necessitats veïnals. L’AAVV ha omplit la biblioteca en
dies tan especials com el Dia de Dona, amb xarrades i una
exposició d’interés per a tot el barri. És un col·lectiu que lluita
per millorar les condicions de vida del seu barri i aquest és
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també un objectiu de les biblioteques, perquè garantir l’accés
a la informació, la formació i la cultura és garantir el progrés
social i vital.
La gent de l’AAVV té una sensibilitat especial, com ho
demostra el fet de tindre poetesses de la qualitat d’Imma
Máñez i Maria Montes. Els seus recitals a la biblioteca
aconsegueixen que el nombrós públic assistent gaudisca amb
emoció de la poesia.
Gràcies, Cristina, per la part que em toca. Pel que fa a la
relació amb la gent de la Unió Musical l’Horta de Sant
Marcel·lí, com ha sigut aquest primer any?
Considere que aquesta relació és molt puntual. La biblioteca
té part dels seus fons especialitzats en Música, amb una
important col·lecció de llibres de la matèria, discos i
audiovisuals; però no es consulten ni es presten sinó de
manera molt puntual. De fet, estaven ubicats en un espai
diferenciat a la sala i els acabe d’incorporar amb la resta dels
fons, encara que mantenen el símbol que els identifica com a
part del fons especialitzat.
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Quan una biblioteca té un fons especialitzat cal fer actuacions
per tal de dinamitzar-lo. Considere que seria molt interessant
que de manera periòdica la Unió Musical organitzara
actuacions a la biblioteca, alguna xarrada sobre compositors,
músics, tallers, etc. Són propostes i idees per a desenvoluparles conjuntament.
Em sembla molt interessant, Cristina, aquesta possibilitat
que apuntes. De segur, que ho aprofitarem. Continuem
amb el tema de les relacions entre una biblioteca i el
barri on s’enquadra. Quina és la teua idea de com ha de
funcionar una biblioteca de cara al barri, tipus d’activitats
amb adults, amb xiquets, escoles, etc.?

3r d’Infantil es feren el carnet de lector i que tots els anys
visitaren la biblioteca. Una altra possibilitat és que vingueren
cada 15 dies a traure i emportar-se llibres en préstec i estar
una mitja hora simplement llegint i aprenent a comportar-se
en un espai públic de silenci.
També és important crear clubs de lectura infantils i juvenils
amb les escoles. En fi, treballar conjuntament amb elles per a
desenvolupar activitats d’animació lectora.
Parla’ns un poquet més sobre aquest treball conjunt per
dinamitzar la lectura dels xiquets i els joves.
Enguany el col·legi de Sant Marcel·lí i el Sara Fernández
participaren en un recital de poesia de Gloria Fuertes. Els
alumnes llegiren i recitaren els poemes en el teatre de La
Rambleta. Aquest és un exemple de col·laboració de com amb
poquets recursos es poden desenvolupar accions motivadores
a la lectura.
Respecte al públic infantil i juvenil, la biblioteca té com a
objectiu poder oferir una programació regular d’activitats,
contacontes, tallers, etc., per tal de crear l’hàbit de vindre a
la biblioteca en família. L’oci dels més joves està canviant
i necessitem conèixer millors els seus gustos i oferir-los
propostes lectores diferents, innovadores. Considere que
arribar als més joves és la màxima prioritat. Les biblioteques
sense lectors no tenim futur.
La potenciació de la lectura en el públic adult, com la
veus?

Les biblioteques municipals som biblioteques de barri, de
proximitat. Hem d’estar pendents de les necessitats concretes,
de les característiques de la població, hem d’atraure els lectors
potencials que encara no ens coneixen amb tot tipus de
propostes.

Respecte als adults, la biblioteca té un club de lectura que
està funcionant des de fa uns anys i que en octubre iniciarà
un nou curs. És molta gent la que ens demana participar en
el club però té un nombre de places limitat. Per aquesta raó
crec que cal desenvolupar noves activitats d’animació lectora
amb la població adulta adaptades als diferents nivells lectors.
Es podrien fer xarrades, narració d’història oral, que els majors
contaren contes als menuts, lectures en família, etc. Són
moltes les idees que tinc al cap però necessite la implicació del
barri per a desenvolupar els projectes.

Les escoles venen habitualment al llarg del curs a visitar
la biblioteca, procurem que la visita siga una experiència
divertida i de descobriment per tal que tornen amb els seus
pares i mares. Caldria que tots els estudiants a partir de

M’agradaria molt poder arribar a la gent gran que ja no pot
llegir amb un voluntariat lector, com es fa en altres ciutats
espanyoles. Es tracta de formar un grup de gent voluntària
que va a les cases de la gent major per a llegir-los i fer-

los companyia. També se’ls podria llegir a la biblioteca, fer
sessions de lectura en veu alta o lectures dramatitzades. El cap
sempre m’està bullint en noves idees.
Ja ho veig, és fantàstic. Per conèixer-te millor, et faré ara
algunes preguntes personals respecte al món de la lectura
i l’escriptura. La primera i imprescindible és quines són les
teues lectures favorites?
M’agrada la literatura que em remou l’ànima, la que em
transforma i em canvia la manera d’entendre el món i a
les persones. Són molts els títols que formen part del meu
bagatge lector però destacaria alguns clàssics com a títols
imprescindibles, el Quixot, La Regenta, Crimen y castigo,
Doctor Zhivago, Cien años de soledad. Com a autors més
contemporanis destacaria Almudena Grandes, Alice Munro,
Manuel Rivas, etc.
En aquest any ens hem adonat que ets una enamorada de
la poesia. Quins són els teus poetes indispensables?
Federico García Lorca, Luis Cernuda, José Hierro,
Mario Benedetti, Gloria Fuertes, Begoña Abad, Miguel
Hernández, Vicent Andrés Estellés.

Per a finalitzar aquesta xarrada, fes-nos un apunt sobre
quines són les teues aficions favorites:
Evidentment, llegir és la meua afició principal però no l’única.
M’agrada molt fer esport, el teatre, el senderisme, passejar per
la muntanya, conèixer gent, descobrir i gaudir de la vida en
cada moment.
Els que anem coneixent a aquesta dona, Cristina Delgado, que
està incorporant-se a la nostra vida, mitjançant les activitats
que ja hem fet amb ella: club de lectura, presentacions de
llibres, recitals poètics, xarrades, etc.; podem donar fe de
la seua vitalitat i de la seua entrega al treball i a la cultura.
Estem segurs que aquest primer any ha sigut només el principi
d’una llarga i fructífera amistat. Des d’ací invitem a tots els
interessats per la cultura que encara no tenen el carnet de
la biblioteca a traure-se’l i també a assistir a les nombroses
activitats programades. No se’n penediran.
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MUIXERANGUES I GEGANTS
per Josep Francesc Blai Duart

M

uixeranga a l’estiu,
muixeranga a l’hivern,
primavera i tardor,
Muixeranga tot l’any!!
Baula, esclavó: anella que, enllaçada amb
unes altres, forma una cadena. I d’això es tracta, d’anar fent
cadena amb les cròniques muixerangueres. Gràcies a la Unió
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí que amablement i solidària
ens ha deixat una, dues i fins a tres pàgines d’aquesta revista
–Notícies Musicals, el seu butlletí-, des de fa uns anys hem
pogut deixar-hi constància de la nostra activitat com a
entitat. És per això que cal palesar el nostre agraïment com a
Muixeranga de València.
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Baula a baula, fent cadena amb l’anterior crònica, com també
en aquella ho vaig fer, recorde ara ací, per a tots vostés, per
a tots vosaltres, les últimes paraules escrites amb les quals
tancava el relat: «A la propera revista la primavera ja ens
haurà alcançat i, amb l’estiu a les portes, alguna cosa més
us podré contar». Doncs bé, allò que podia llegir-se com a
promesa, compromís o amenaça, ja està ací. Comence.

Març fou un mes tranquil i faller, no per a la nostra activitat
sinó per la presència cada vegada major als monuments fallers
del fet muixeranguer: ninots, textos, al·legories... I també fou
impactant veure una foto de la Muixeranga de València en
el cartell que la Rambleta confeccionà per a celebrar els seus
cinc anys de funcionament. Amunt Rambleta!!!

quan se celebrà la diada del 25 d’abril, data ineludible per la
MV, compartint carrer, punya i figures amb membres de la
Muixeranga de la Plana i gent d’altres muixerangues del País: el
retaule final ple de colors n’és testimoni. Al matí havíem estat
als tallers de muixerangues convidats per Acció Cultural del
País Valencià.

Abril generós. Dissabte 1, participem, amb set colles més sota
el lema «Estenem les arrels, toquem el cel» a la I Trobada de
Muixerangues Vila de Nules, la Muixeranga de la Plana era la
colla amfitriona. El 8 d’abril ens férem presents a l’Homenatge
a les Víctimes del franquisme al cementiri de la ciutat de
València, organitzat per la Plataforma per la Memòria del País
Valencià. L’endemà, com cada any, la Muixeranga de València
acudí puntual a la cita amb la Trobada d’Escoles en Valencià
de la ciutat de València, enguany amb el lema «Creixem en
valencià», que tingué lloc a la plaça de l’Ajuntament, tot
celebrant els 30 anys de Trobades. I per arrodonir un cap de
setmana llarg, l’endemà, dilluns, a l’IES la Moreria de Mislata
tancàvem el treball que durant tot un any han realitzat un
parell de membres de la MV en un projecte educatiu específic.
I així, deixant passar la Pasqua, arribem al 29 d’abril que és

Encetàrem maig passejant la Fira del Llibre ubicada als parcs de
Vivers el significatiu dia del Primer de Maig, conjuntament amb
la colla de dolçaina i tabal Estrela Roja, que feia la presentació
del llibre editat per Denes amb motiu dels seus 25 anys. I ahí ho
deixàrem.

també nosaltres alcem el vol i ens tornem a enlairar per a gaudi
d’amics i estranys.
Per a rematar juny, la segona proposta era eixir en la processó
del Corpus Christi de València portant els gegants. I així ho
férem. Fou una experiència molt emocionant. El cansament
físic fou superat per la satisfacció de saber-se partícip d’una
festa tan emblemàtica.
Amigues i amics, si sentiu el cuquet de fer muixerangues, no
tingueu por d’acostar-vos, hi ha lloc per a tothom: a la pinya,
al tronc, d’alçadora o d’anxaneta, cadascú troba sempre el seu
lloc.

I arribà juny amb dos propostes interessants. Les dos
s’acompliren. Dissabte 17 actuàrem a la plaça el Carme dins
dels actes organitzats per la Junta Municipal de Ciutat Vella
per a celebrar el Dia de la Música. Acompanyats d’Estrela
Roja realitzarem les figures previstes. Fou un matí feliç per a
la colla doncs ens retrobàrem amb companys que feia temps
que no acudien i també s’incorporaren nous fitxatges. En
finalitzar l’acte alçàrem un pilaret de 3 amb el mocador del
València Basket Club, festejant la fita assolida en ser campió
de la lliga just en la temporada que compleix 30 anys. Potser
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VALÈNCIA, CAPITAL CULTURAL DE LA REPÚBLICA
(1937-1938)
per Josep D. Climent

l 6 de novembre de 1936 el govern de Largo
Caballero prenia la decisió de traslladar-se a
València. Les tropes rebels avançaven per la Ciutat
Universitària i la caiguda de Madrid es veia com a
inevitable. Entre el 6 i el 7 de novembre començaren
a arribar els primers funcionaris i càrrecs oficials del govern,
que va instal·lar-se al Palau de Benicarló, seu actual de Les
Corts, on va celebrar el primer consell de ministres. València
es va convertir en la capital provisional de la República fins a
octubre de 1937, que es va traslladar a
Barcelona.

E
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La decisió de traslladar el govern de
la República a València per motius de
seguretat, davant dels avanços de les
tropes franquistes, va suposar un trasbals
extraordinari per a la capital valenciana,
que en poques setmanes i mesos
hagué d’acollir a milers de persones i a
nombrosos organismes i entitats, des de
ministeris a partits polítics o sindicats.
Així, el trasllat de la maquinària estatal
va comportar l’arribada de funcionaris,
polítics, assessors o diplomàtics a
periodistes, brigadistes o refugiats. I
també persones del món de la cultura,
escriptors, pintors, músics o científics i
professors.
Antonio Machado

La Casa de la Cultura, «el casal dels sabuts de tota mena»
En pocs dies, València va reunir a la major part de la
intel·lectualitat espanyola; tant és així que fins i tot el Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes va decidir habilitar un espai
per acollir-los, tant com a lloc de residència com de treball. La
Casa de la Cultura, també coneguda com «el casal dels sabuts
de tota mena», com l’anomenaven popularment els valencians,
estava situada en un edifici del carrer la Pau 42, a l’antic Hotel
Palace. Personalitats com Antonio Machado, president del
Patronat de la Casa de la Cultura, el professor Tomàs Navarro
Tomàs, l’escultor José Capuz, el pintor Aurelio Arteta, el
poeta León Felipe o el director d’orquestra Bartolomé Pérez
Casas, i una destacada nòmina d’intel·lectuals ocuparen les
dependències de l’edifici, almenys fins al mes de juny de 1937.

El Segon Congrés d’Internacional d’Escriptors per a la
Defensa de la Cultura
El juliol de 1937 se celebrà a València el Segon Congrés
d’Internacional d’Escriptors per a la Defensa de la Cultura,
organitzat per l’Aliança d’Intel·lectuals per a la Defensa de la
Cultura i el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
que pretenia mostrar al món cultural i polític de més enllà
de les nostres fronteres, i especialment dels països europeus
i, en definitiva, a l’opinió publica
internacional, el suport del món
cultural a la República, alhora que
posava de manifest la barbàrie de
les accions militars franquistes i
intentava crear un ambient favorable
a la intervenció exterior en defensa
de la legalitat republicana.
El Congrés s’havia de celebrar
inicialment a Madrid però el trasllat
del govern a València va alterar
aquest propòsit. Les sessions se
celebraren des del 4 fins al 17
de juliol: a València el 4 i el 10; a
Madrid del 5 al 8; a València una
altra vegada el 10 i, finalment, a
París, els dies 16 i 17, i va comptar
amb la participació de nombrosos
intel·lectuals de gran alçada, més
		
d’un centenar, de tot el món, que
amb la seua presència volien donar suport al govern legítim
de la República. Podem destacar noms com els d’Antonio
Machado, Rafael Alberti, José Bergamín, Tristan Tzara,
Louis Aragon, Ramón J. Sender, André Malraux, Bertolt
Brecht, Octavio Paz, Pompeu Fabra, Alejo Carpentier i
Pablo Neruda, entre molts altres.
D’entre les nombroses activitats del Congrés només voldria
referir-me a la significativa participació d’una delegació
valenciana, presidida per Carles Salvador i integrada per
Adolf Pizcueta, Bernat Artola, Enric Navarro Borràs i
Ricard Blasco. Fou Carles Salvador qui, el 10 de juliol, va llegir
l’«Informe» en el qual presenta una denúncia de l’opressió que
a Espanya sofrien des de feia segles les «petites nacionalitats»,
davant de la qual sempre han mostrat una «rebel·lió constant».
A més a més, el text constata que les «nacionalitats ibèriques»

no són únicament un fet polític i històric, són també un fet
cultural que demana «un mímin reconeixement de la seua
personalitat, una mínima justícia», afirma que la millor defensa
de la cultura «és la total defensa dels interessos culturals de
les petites nacionalitats» i, per tant, «ninguna nació tindrà una
plenitut cultural mestres no tinga dret a l’ús oficial del seu
idioma» i denuncia l’actitud del feixisme de prohibir l’ús dels
«dialectes regionals» en els territoris rebels.

En definitiva, l’excepcional situació bèl·lica va convertir
València no únicament en la capital política i administrativa
de la II República sinó també en la cultural, perquè el món
de la cultura va voler manifestar públicament el seu suport
incondicional al govern legítim. Acabada la guerra, en el
cas dels intel·lectuals i escriptors espanyols, la majoria d’ells
hagueren d’abandonar el país. Començava una vida d’exili.
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Bartolomé Pérez Casas

José Capuz

Carles Salvador
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RACÓ LITERARI: MUSICLAND

SABIES QUE...? 5 CURIOSITATS D’UN GENI DE LA MÚSICA
1... El seu nom era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart,
massa llarg, així que en general el reconeguem com Wolfgang Amadeus Mozart.
Atenció i per què Amadeus? El nom Theophilus deriva del grec i vol dir «amant
de Déu» o «estimat per Déu» i la versió llatina del mateix és «Amadeus», que és la
versió més coneguda per tots.

per Aitana Fernández Verdet

Aquesta escriptora es diu Aitana Fernández Verdet i estudia al CEIP Sara Fernández
de Sant Marcel·lí. Enguany ha sigut la guanyadora del 1r premi de 4t de Primària d’un
certamen literari que es fa a la nostra escola, ja fa uns quants anys, anomenat Premi
Sarambori -la nostra versió del Certamen Literari Sambori-.

2... A tres anys ja tocava, d’oïda, gran quantitat de melodies al piano i a 8 anys va
compondre la seua primera simfonia.
3... Va patir la síndrome de Tourette, un trastorn nerviós que entre altres es
manifesta per tics facials i, en alguns casos, amb la incapacitat per comportar-se
adequadament en societat. Mozart utilitzava, de manera compulsiva, expressions
vulgars i insults (coprolalia), plasmades en algunes de les cartes i cànons que es
conserven.

A Aitana li agrada molt la seua escola i, a més a més, és alumna d’oboé de la Unió
Musical L’Horta i, a la seua manera, ha intentat unir dos de les coses més importants
per a ella: el valor de l’amistat, personatges del conte, amb la música, formant una cosa
única, meravellosa i màgica, amb un únic propòsit: transmetre que el seu món gira al
voltant de la música.
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i havia una vegada una xiqueta que es deia
Aitana, era intel·ligent, amable, amigable... Li
agradava molt tocar l’oboè, ja era professional, per
això va decidir formar un grup.

Jimena, que era una de les millors amigues, tocava
la flauta travessera, Lucas P. i Theo tocaven el violí i Lucas M.
la percussió.
A Aitana li agradava tocar mentre la seua mare estava veient
les notícies. Un dia la mare li va dir amb veu entusiasmada:
- T’has fixat, hui no a passat res roí a les notícies?
Aitana no li va donar molta importància, però es va adonar
que va passar el mateix durant quatre dies més.
De seguida va cridar als seus amics i va dir a tots que es
veurien al parc de la música, que havia de contar-los una cosa
meravellosa. L’endemà estaven tots reunits i Aitana va contar
als amics que, cada vegada que tocava l’oboé, les notícies
es convertien en bones. Els amics no la van creure, per això
Aitana va decidir fer-los una demostració; quan la va fer els
amics es van quedar de pedra. Com estaven tan al·lucinats,
Lucas P. va proposar fer un pla. Tots van votar que sí: Theo
va dir que amb el poder que tenien podrien arreglar tots els
problemes del món; Lucas M. va tindre la idea de viatjar pel
món perquè la música arribara a tots els racons. I dit i fet, així
ho van fer.

Van vore una ciutat que els va agradar molt que es deia París.
Com era molt més gran i parlaven una altra llengua, no sabien
si anava a funcionar la màgia que podien fer. Allí van quedar
amb una antiga professora que es deia Irene, a la que tots
volien a muntó. La colla va invitar a Irene a un concert que
tenien planejat fer. Al concert va acudir molta gent. Però va
succeir un incident: després de tocar, Lucas P. es va enfadar
amb Jimena, perquè va trencar una peça del violí. Aitana va
intentar solucionar-ho perquè s’estava adonant que, si no
estaven tots junts, no funcionava la màgia. Theo i Lucas M.
van anar a parlar amb Lucas P., i Aitana amb Jimena.
Al cap d’una estona ja es van perdonar i es van acomiadar
d’Irene.
A la colla els va agradar molt l’experiència, van seguir amb els
viatges, van anar a Xina, Rússia, Bèlgica... Anaren on anaren
la música sempre era el millor llenguatge. Era el llenguatge
universal.
Un any després, la colla d’amics es va fer molt famosa. La gent
va decidir fer més música en comptes de barallar-se, perquè la
humanitat fora més feliç.
Aquest conte s’ha acabat i si no és mentida, és veritat.
FI

per Joan i Àngels
SECCIÓ

4... Com a maçó, li donava un significat al número 3 i va incloure aquest nombre
en moltes de les seues obres. Per exemple, a La Flauta Màgica apareixen 3 acords
majors en l’obertura, tres fades, tres xiquets que guien al protagonista, tres
instruments màgics, tres proves i tres temples.
5... Va escriure 621 obres que va passar al paper escrupolosament, gairebé sense
tatxons ni rectificacions. Es calcula que per a copiar la seua obra completa,
dedicant 10 hores al dia, caldrien 25 anys. I això que només va viure 35 anys!
EMBARBUSSAMENTS MUSICALS
«Si fa sol Milà redola». (Milà fou un pilot de València dels inicis del segle XX).
«En cap cap cap cap cap de corda».
«Si fa sol, res m’hi fa a mi. A mi sí, que res m’hi fa, si fa sol com si no en fa».
SUDOKU MUSICAL
D’INSTRUMENTS DE METALL
DE L’ORQUESTRA (BRASS)
Retalla aquestes figures i completa
les caselles, recorda que no poden
repetir-se ni en columnes ni en
files.
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BON ESTIU!

si tens coses a dir i vols participar en la revista escriu a:

noticiesmusicalsumh@gmail.com

