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A L’ESTIU TOT LO MÓN VIU
per Josep Francesc Blai Duart

Q

uan Notícies Musicals arribe a les vostres mans no
m’atrevisc a dir quin oratge farà. M’arriscaria a dir,
i encertaria, que serà un dia d’hivern, però, quin dia
farà?

Quan escric aquestes ratlles és a mitjan vesprada i
tinc l’estufa encesa. Molta calor no fa. No havien dit que la calor
havia vingut per a quedar-se? Ens aclarirem? El que és ben cert és
que hem passat de la mànega curta a l’abric felpat sense solució
de continuïtat. O siga, la tardor s’ha acabat abans de començar. Les
fulles cauen, sí, però ja no és igual...
Bo, tot aquest romanç per a dir que el canvi climàtic ja és un fet
inqüestionable. Eixa bola blava que navega per l’univers està tocà
de mort. Què li hem fet? ¿Què hauríem de fer per curar-la si no
la volem deixar morir i amb ella tots nosaltres i la natura i les
bestioles, sense diferència ni exclusió?
Fer música, amb instruments, amb la veu, no és girar l’esquena al
món on estem. A l’inrevés. Ser músic és donar vida. No sé si encara
hi som a temps. Doncs, espavilem!!!
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La nostra contribució serà la creació d’una nova secció amb el
nom LLETRA I MÚSICA, on anirem presentant llibres que conten
històries: contalles, novel·les, llegendes..., on la música d’alguna
manera estiga present de formes molt diferents: o bé la música
és la trama, o bé els personatges són músics, o bé els instruments
cobren vida, o bé..., vés a saber què. Això vindrà de la mà d’un amic,
Joan Enric Iriarte, enamorat de la literatura i la música.
A més d’aquesta novetat que us acabe de comentar, aquesta
revista té més particularitats. És la que fa 60, i no és poca cosa! Al
seu índex trobareu les seccions de sempre, però destacarem ara
la celebració dels 20 anys de la Coral l’Horta i la fidelitat del seu
director Alejo Pérez Lamata, amb textos de Pascual Collado,
Mariangels i Fernando i Josep Lluís Rodrigo.
L’activitat d’estiu, el campament musical; l’A Poqueta Nit; concerts
de Festes Populars i altres; l’intercanvi de la Banda Juvenil; una
nova edició d’Entre amics... A l’entrevista, Maria Montes conversa
amb Belén Sánchez aprofitant uns dies d’estança a València,
sempre carregada amb el seu cello. També podreu assabentar-vos
d’una molt lloable iniciativa de la Unió: la Comissió d’Igualtat, cal
avançar decididament per aquest camí. Encarna Ojeda i Sara
Sánchez ens ho conten.

Abans de tancar la revista encara podran gaudir d’un bonic text
d’Encarna Serrano que va de trens en l’any que en fa 100 l’Estació
del Nord de València, un edifici emblemàtic del cap i casal; i
Imma ens parla de poesia, sensacions... I tancarem amb la pàgina
divertida i creativa d’Àngels i Joan.
L’oratge no sé si l’hauré encertat ni si l’encertaré, però estic segur
que no erre si els desitge Bon Nadal i Feliç Any Nou
PER NADAL, UN PAS DE PARDAL

SINBEERGÜENZAS

SUMARI
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En el bloc de les entitats trobarem l’Associació de Veïnes i Veïns
amb un interessant text de Maria Navalón, la seua presidenta; la
crònica de Paco Blai sobre la Muixeranga de València i obrim les
nostres pàgines per primera vegada, i no serà l’última, a la formació
Aula vocal 5 perquè ens conten el seu projecte amb paraules de
Salva Benlloch.
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per Josep Lluís Rodrigo

hennon&Lotton fan sonar
els seus acords en primer
lloc. Coneixem i cantem
totes les cançons, sonen
cançons dels Beatles. Falta
la meitat del grup, atés que recentment
havien rebut una invitació per tocar en
el Cavern Club, a la ciutat de Liverpool.
Era una oferta que no podien rebutjar,
ja que va ser en
aquesta sala on
els Beatles van fer
la seua primera
presentació, allà
per l’any 1961. Així
que, en forma de
duo, ens deixen
un agradable
record durant
aproximadament
una hora.

S

Després va
arribar el torn de
SinBeergüenzas.
Durant gairebé hora
i mitja van estar fent
sonar una àmplia
selecció del pop
rock nacional i fent
cantar pràcticament tot el repertori
al públic present. Format per Juanjo
Gutiérrez a la guitarra solista i veu,
David Martínez a la guitarra acústica
i veu, Julián Santaeulalia amb la
guitarra rítmica, Vanesa García a la
veu i petita percussió, Jose Tudela al
baix i cors, i el conegut percussionista
de la Unió, Sergi Aparisi en la bateria.
No ens oblidem d’esmentar a Francisco
Díaz, que fa que el grup sone per
l’equip de so.
Sobre l’escenari es respira una gran
companyonia i moltes ganes de

disfrutar amb la música, coses molt
importants a l’hora de transmetre un
missatge al públic, i el grup té aquest
toc especial.
Es va fer un repàs per tots els gustos i
colors, cançons d’artistes com Loquillo
y los Trogloditas, La Guàrdia, MClan,
Jarabe de Palo, Fito y Fitipaldis,
Miguel Ríos... Fins a atrevir-se amb
rock and roll
improvisat com el
Johnny Be Good,
de Chuck Berry,
Suspicions Mind,
d’Elvis Prestley,
o fins i tot fer
participi al públic
cantant La Bamba.
Com cada concert,
és una experiència
i es tracta de
col·leccionar-les.
I en aquest cas
l’experiència va ser
molt positiva.
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ENTRE AMICS V EDICIÓ

ESCOLA

d

a

per Josep Lluís Rodrigo

es de l’any 2006, amb la
primera compareixença
de cinc amics, Miguel
Hernández, Joan Quiles,
Àngels Rodas, Encarna
Ojeda i Josep Lluís Rodrigo, fins al
passat 17 de novembre del 2017, en
la cinquena edició del format, en el
que érem tretze amics, (cinc familiars
directes, la resta, amics de la infància i
un convidat), han passat onze anys.
La vida, la meua vida, ha canviat
sensiblement des de llavors. El 2006 la
meua filla estava a França, el meu pare
i la meua mare estaven en l’actuació i
eren conscients. En l’última faltava el
meu pare, encara que dues cobles seues
van ser recordades, i va venir el meu nét.
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ESCOLA

L’actuació del 2014 no va poder tenir
continuïtat, ni en el 2015 ni en el 2016
per la intervenció quirúrgica de dos
components. Dos més de nosaltres
hem tingut intervencions quirúrgiques
importants en aquests anys. Tants
anys sent amics passa factura física
als nostres cossos. No obstant això,
enguany ens conjurem per a tirar avant
uns quants temes que formen part del
nostre patrimoni musical personal.
Per als qui no vau venir el programa era
tan eclèctic com el següent:

per Ximo Estal

No puedo hablar, polca, de Quintín
Cabrera.

rribats quasi a la
finalització del primer
trimestre del curs 201718, 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.

Color esperanza, Coti Soriokin i
Cachorro López, amb Alejo Pérez,
Marga Ortíz i Paco Beltrán.
Coplas del payador perseguido, milonga
d’Atahualpa Yupanqui.
El meu país es tan petit, Lluís Llach, amb
Joan Quiles.
Gracias a la vida, Violeta Parra, amb
Àngels Rodas.
Perpendicular Suzy, tema propi de Dave,
dedicat a la seua filla.
Polka infantil, de Marcos Velázquez,
amb J. Ll. Rodrigo.
Insurrección, de Manolo García, amb
Jesús Ferragut.
El fielato, popular canària.
Milonga del Moro judío, de Jorge
Dresler, amb Diego Mir.
Y nada más, de Silvio Rodríguez, amb
Naira Rodrigo i J. Ll. Rodrigo.
Mediterráneo, de Joan M. Serrat, amb
Paco Beltrán.
Com a bis, Te doy una canción, de Silvio
Rodríguez amb Naira i J. Ll. Rodrigo.

Fotos: Salva Benlloch

Tots els temes amanits pels músics
Miguel Hernández a la percussió,
Carles Rodrigo al baix elèctric,
Jesús Ferragut a la guitarra i Josep
Lluís Rodrigo a la guitarra i timple
grancanari.
L’envolupant d’aquestes compareixences
és, sens dubte, l’amistat. Ja en els
primers assajos Àngels va proposar el
títol i ací va quedar.
No és casualitat, i la formació d’aquest
grup, que s’amplia amb amics comuns,
o no, de cadascun de nosaltres, és
paral·lel a l’existència de la Coral, o de
la mateixa Unió. Alejo, Joan i Miguel

membres fundadors de la Unió. Joan
l’ha presidida i Miguel la presideix
actualment. Alejo, Àngels i Josep
Lluís funden amb altres dotze la
Coral l’Horta, a la qual es va unir
Joan al poc. Marga, Paco i Encarna
són membres també de la Coral. No
hi ha dubte que el fet de pertànyer a
la Unió ha estret i ampliat el nostre
grau d’amistat, fins i tot fora de
l’associació.
Ací, és de justícia comentar, la
inestimable ajuda de Víctor Rodrigo,
qui, motu propio, ha vingut registrant
cadascuna de les edicions, la qual
cosa ens permet conservar-les en la
seua vertadera dimensió i repassarles si cal.
Res més, afegir que para qui us escriu
suposa satisfacció i gaubança ajuntar
amics i familiars en el local de la
Unió, lloc entranyable i amistós, la
qual cosa ens permet jugar en camp
propi, i jugar també amb el públic
de casa, majoritàriament amigues
i amics de totes les èpoques de les
nostres vides.

Reformes: Ja està pintada de la façana
principal, juntament amb les reixes. S’ha
canviat la porta d’accés a la secretaria,
donant així major seguretat a un espai
tan important per a nosaltres. Ben
prompte, en tindre temps, ens posarem
amb el llavat de cara de la recepció, que
ja ho demana.
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: Blanca Belsa, oboé,
i Marina Valero, percussió, amb la
qual cosa augmenten la quantitat de
dones en el cos docent; a més, Andreu
Yébenes, trompeta i llenguatge musical,
i Alberto Vázquez, tuba/bombardí,
que substituirà a Vicent Muñoz fins a
desembre. A tots i totes, benvinguts a la
família de la Unió!
Concurs Josep Collado: el caràcter
bianual d’aquest concurs que
organitzem des de l’Escola i la Unió i
en la que col·labora, amb una aportació
econòmica, la família del nostre sempre
recordat Josep i diferents comerços
que aporten premis a les diferents
categories, fa que aquest any tornem
a tindre una nova edició. La data de la
fase eliminatòria serà el 27 de gener de
2018 i la final el 14 d’abril.

Audicions escolars: Continuem
organitzant les audicions escolars als
col·legis del barri i, enguany, ampliem
el nombre d’escoles en les quals
participarem. Al Sara Fernández i Fausto
Martínez se sumaran enguany també el
Salgui, Ramiro Jover i Sant Marcel·lí. Des
de l’Escola apostem fort per aquestes
audicions, no només pel que suposa per
a nosaltres en l’àmbit de l’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 deixarnos participar en una activitat tan
gratificant.
Setmana Cultural: ja tenim les dates
per a la III Setmana Cultural de l’Escola,
en la que mantindrem aquelles activitats
que tant agraden i, a més a més, en
programarem altres 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), el
concert d’aspirants als ensenyaments
professionals i el concert de professors,
se sumen un concert de l’Orquestra i
la Coral i més coses. Els dies d’aquesta
tercera setmana seran 27 i 28 de març,
reduint-se així a dos dies.
Curs d’estiu: ja estem treballant en
l’organització del curs d’estiu de la Unió
que tindrà lloc entre els dies 23 i 28 de
juliol al Centre La Salle de Llíria. Com
sempre, treballem amb ganes i molta
il·lusió perquè eixos dies funcionen de
la millor forma possible i tota la gent
assistent puga obtindré el màxim profit
de l’activitat. Tornarem a batre rècords?
Vine, apunta’t i que no t’ho conten!
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CAMPAMENT ESTIU. DIES PLENS DE MÚSICA

per Ximo Estal
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Per a qui encara no conega el lloc hem de dir que reuneix tot
el que un desplegament tan gran de gent necessita: aules
àmplies condicionades (la majoria d’elles) per a evitar la calor
d’eixos dies, piscina, amplis espais exteriors on poder fer les
audicions, la festa final, les reunions nocturnes i de vigilància,
una gran sala on poder fer els assajos de la gran Banda, llits
suficients repartits en habitacions múltiples i triples i un bon
menjar per poder agafar forces per a tantes hores d’estudi.
Si tots els anys hi ha activitats que acaben propiciant i creant
una gran cohesió entre els alumnes i una bona interacció
amb els mestres, en aquest, eixe component que ens ajuda
a ser diferents d’altres cursos no va faltar. Al marge de les
classes individuals, col·lectives, assajos i temps de piscina
tinguérem un improvisat partit de futbet entre professors
i alumnes (que, per cert, acabà amb victòria dels profes per
segon any consecutiu), una gran festa de disfresses (que cada
any guanya en l’espectacularitat dels modelets escollits) i una
audició final carregada de bona música i, com sempre, alguna
sorpresa.

BANDA JUVENIL

UN CAP DE SETMANA INTENS:
INTERCANVI AMB L’ALCÚDIA
per Juan Carlos López Luján

D

el 24 al 29
de juliol de
2017 ens
aplegàrem,
un any més
en el «campament d’estiu»
organitzat per l’Escola
de música de la Unió. El
lloc escollit tornava a ser
el Centre La Salle a Llíria.
Coneixedors del lloc i
les seues instal·lacions,
el procés d’organització
i distribució de les
aules fou més senzill
i, en un exercici de
solidaritat, deixàrem que
el professorat que l’any
anterior no havia pogut
gaudir de la climatització,
aquest any refrescaren les
seues idees en les aules
amb aire condicionat.
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E

ren moltes les ganes de
realitzar un festival junt a la
Banda Juvenil de L’Alcudia,
d’una banda per l’amistat
que ens uneix a Rafa i a mi i
de l’altra també per les relacions entre
molts músics de les dos agrupacions
ja que els xics i xiques de l’agrupació
alcudienca son fidels als campaments
d’estiu que organitza la Unió Musical
l’Horta.

Foto: Salva benlloch

Una vegada finalitzat el concert de cloenda, tocava, com
sempre, recollir l’instrumental i donar una última ullada a les
habitacions. Cal que recordem que a l’Escola de música es
guarden tots aquells objectes que any rere any s’obliden... Si
continuem a aquest ritme, haurem de muntar una rifa... Així
que, ja sabeu, si trobeu algun objecte a faltar, no dubteu en
passar a buscar-lo.
Com sempre, volem agrair la confiança a tots els assistents de
tan diferents indrets, perquè és el que ens anima a continuar
organitzant aquesta activitat que creiem tan necessària. I és
per això que ja ens hem posat a la marxa per a preparar el
següent.
Estigueu atents i no dubteu... Us esperem en juliol.

El dissabte 8 de Juliol vam fer la
visita a L’Alcudia. Sobre les cinc de
la vesprada arribàvem a la Casa de
la Cultura i després de deixar la roba
en els vestuaris els components
d’ambdues formacions van agafar
els instruments per a assajar
conjuntament l’obra que interpretarien
al final del concert Pirates of the
Caribbean, dirigida per Rafael
Domenech. A l’acabar l’assaig la
Junta de la Filharmònica havia preparat
un fantàstic berenar amb orxata, fartons, refrescs i altres
dolços per a prendre forces i oferir un concert de gran nivell
musical.
A les 20h començava el concert amb l’actuació de la Banda
Juvenil de la Unió Musical l’Horta que va interpretar Spirit of
Freedom de Michelle Mangani, Fate of the gods de Steven
Reineke i la versió arranjada per Takasi Hoshide de la peça
de Koji Kondo Super Mario Bross.

Era el torn, en la segona part, de la
Banda Juvenil de la Filharmònica
Alcudiana que va interpretar de forma
magistral el repertori següent: AfricaCeremony Song and Ritual de Robert
W. Smith, Metal !!, amb arranjaments
de Sean O’Loughlin i per a finalitzar
la seua actuació Bon Jovi Rock Mix,
amb arranjament de Wolfrang
Wossner. A continuació les dos bandes
juntes van finalitzar un meravellós
concert interpretant la Suite de Pirates
del Carib de Klaus Badelt sota la
batuta de Rafael Domenech.
El diumenge 9 vam rebre en Sant
Marcel.lí als amics alcudiencs.
Després de realitzar una prova de so
a l’escenari de Rambleta ens dirigim
al nostre local social on ens esperava
un esmorzar que havíem preparat a
primera hora. A les 12 va començar el
concert en el qual vam disfrutar del
mateix programa que havíem escoltat
el dia anterior i en aquesta ocasió, Juan Carlos López Luján
va dirigir la Suite de Pirates per a concloure amb més de 100
músics dalt de l’escenari.
Intens cap de setmana que va deixar un fantàstic record per a
tots i moltes ganes de repetir-ho molt prompte.

Fotos: Arxiu UMH
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BANDA SIMFÒNICA

“CULTURA ALS BARRIS” CONCERT AL BARRI DE LA LLUM
per Ximo Estal

E

l dia 24 de setembre la Banda Simfònica de la Unió
tenia una cita amb el programa de concerts «Cultura
als barris», organitzat per l’Ajuntament de València.

Com passa sovint en aquestes coses, no és el
mateix pensar una activitat que organitzar-la i,
de vegades, des d’un despatx, les ubicacions i les realitats
es veuen de manera diferent que a peu de carrer i això és el
que passà també en aquesta ocasió. El lloc escollit, la plaça
Zumalacàrregui, hem de dir que no reunia les condicions,
ni acústiques ni físiques per acollir una activitat d’aquest
estil, però un cop sobreposats a les dificultats inicials ens
disposàrem a fer el que millor sabem.

No fou, però, l’única sorpresa d’aquest concert i és que, a
causa de problemes amb l’agenda, el nostre director, Vicent
Pelechano, no pogué acompanyar-nos i la direcció del
concert estigué repartida entre Juan Carlos López, que féu la
primera part, i qui ara us escriu, que s’encarregà de la segona.
Una vegada més els músics, amb la seua concentració i
predisposició, ens feren oblidar els entrebancs i ens ajudaren,
acompanyats del sol del migdia, a passar una estona musical
sota l’atenta mirada del públic que s’aplegà per donar-nos
suport i caliu.

Foto inferior: Tomás Sánchez
Fotos d’esta pàgina: Salva Benlloch
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CONCERTS A LES FESTES POPULARS DEL BARRI

TOCANT SOTA LA PLUJA

per María Montes

E

l diumenge 17 de setembre es va posar punt final
a les Festes Populars organitzades per l’Associació
de Veïnes i Veïns del barri de Sant Marcel·lí amb un
concert al teatre del Centre Cultural Rambleta, en
el que van intervindre tres formacions de la UMH:
l’Orquestra de Cambra, dirigida per Jaume Fornet Auxina;
la Coral l’Horta, dirigida per Alejo Pérez Lamata i la Banda
Simfònica, dirigida per Vicent Pelechano Barberá.
En primer lloc va actuar l’Orquestra de Cambra. Aquesta
formació està formada des de fa un temps per músics molt,
molt jóvens, exactament per xiquets en la seua major part.
Molts dels adolescents i jóvens són educands i és un encant
veure’ls tan aplicats amb els seus instruments. I ho fan bé.
Interpretaren Capuletos i Montescos, de la suite del ballet
Romeo i Julieta, de Sergei Prokofiev; Vals, del ballet Coppelia,
de Leo Delibes, i finalitzaren amb la interpretació de cinc
moviments de Capriol Suite, de Peter Warlock. En aquesta
última peça els aplaudiments del públic s’allargaren amb
entusiasme per l’encert en la interpretació dels jovenívols
músics i l’interés del mestre per conduir-los i formar-los.

10

El programa seleccionat per la Banda Simfònica de la UMH
per a aquesta audició va ser d’obres molt atractives i variades,
al qual s’incloïen obres de compositors espanyols i forans.
La primera obra interpretada va ser To fly without wings, de
l’autor nord-americà James Curnow. Aquest compositor,
nascut a Michigan l’any 1943, és autor de nombroses obres
entre les quals es troben moltes composicions per a banda.
Començava fort el concert des del primer moment.
La segona peça interpretada va ser Vasa, de José Sunyer
Oriola, compositor valencià nascut al Puig de Santa Maria, un
autor destacat i premiat del nostre panorama musical.
La tercera obra interpretada, Space Misión, de Vicente Ortiz
Gimeno, jove compositor castellonenc nascut a la Vall d’Uixò.
Per aquesta bella composició va ser guardonat l’any 2014 amb
el Hollywood Music in Media Award, en la categoria de música
instrumental.
Reflections of this time, de Ted Huggens, va ser la quarta
interpretació de la banda. Ted Huggens va començar la seua
carrera artística l’any 1977 i el seu estil se situa dins el gènere
brass and military. Els diversos moviments de l’obra que vam
poder disfrutar, interpretada amb una força arrasadora, ens

SECCIÓ

per Ximo Estal

F

estes Populars de Sant
Marcel·lí i pluja són dues
coses que van lligades de la
mà... Unió Musical l’Horta
i Festes Populars també. I
aquest any no havia de ser menys.

van fer somniar amb les seues melodies plenes d’alegria i
vitalitat.
Hispania. Fantasia espanyola per a banda simfònica, d’Óscar
Navarro González, nascut el 1981 a Novelda, és un conegut
compositor pel públic de la UMH, ja que s’han interpretat
diverses obres seues al llarg dels últims anys. Reconegut en
l’àmbit nacional i internacional, en aquesta obra l’autor fa un
homenatge a grans compositors espanyols, com ell mateix
diu: «Amb aquesta peça, he volgut fer una guinyada a eixe
llenguatge compositiu nacionalista de finals del segle XIX
i XX, dotant-lo d’un aire fresc però sense perdre l’essència
tradicional i, per descomptat, utilitzant danses i ritmes
tradicionals del nostre folklore» I bé que ho aconsegueix en
aquesta música amb la qual tots ens reconeixem.

executada pels menuts, i ja no tan
menuts, de la formació juvenil.
El concert i el posterior sopar a la plaça,
foren una excusa perfecta per recuperar
els carrers, gaudir del barri i assaborir
unes quantes notes musicals.

Com sempre, en divendres, «el divendres
de Festes» a la vesprada i al gran
auditori a cel obert del qual podem
gaudir la gent del barri a la plaça Òscar
Romero, començava la participació de
la Unió en unes festes que, si no fóra
per l’esforç d’un gran grup de gent,
no podríem gaudir. I ho feia amb dues
seccions quasi antagòniques però molt
habituades a anar sempre de la mà, la
Banda Juvenil i el Conjunt Instrumental
d’Adults.

Una vegada més, la banda simfònica de la UMH ens va encisar
amb el seu art. La nostra enhorabona al mestre Pelechano i a
tots els músics de la banda. Fins al proper concert!

Foto: Tomás Sánchez

Com ja hem dit, la climatologia no ens
ho anava a posar fàcil. La negror del cel
i unes poques gotes que es decidiren a
caure just a l’hora prevista de començar
l’espectacle amenaçaren fins a l’últim
moment amb deixar-nos sense omplir
els racons de música però, esforç amb
esforç es paga i, si alguna cosa sabem
dels nostres músics, és que s’esforcen
dia a dia per millorar i oferir bona
música, com ho fa també l’Asso per
mantenir aquest tresor de germanor
que ja compleix quaranta-una edicions.
Al primer símptoma que ja no ens
mullaríem, els Seniors, iaios i joves
valents i forts, ocuparen les seues
cadires i interpretaren un repertori
exclusivament format per marxes mores
i cristianes que recordaren aquelles
desfilades que fa uns anys ocupaven els
carrers. Els núvols a poc a poc s’obriren
i, encara que la nit anava caient,
deixaren pas a la lluminositat i la màgia
d’una segona part extraordinàriament
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LA CORAL COMENÇA TEMPORADA
AMB EL CONCERT DE FESTES
per Pascual Collado

assada la canícula de l’estiu i amb les primeres
mànigues llargues i calfreds de la temporada, la
Coral l’Horta va acudir al rescat del tedi musical
estiuenc en el ja tradicional concert de les Festes
Populars, compartint espai amb l’Orquestra de
cambra i la Banda simfònica de la UM l’Horta.

P

A la «uni», a les dues i a les... Unicorni, de Silvio Rodríguez,
un tema que dóna per a molts lluïments, i que va aconseguir
canvis dràstics i bells en la intensitat i harmonia d’unes veus
que van sonar com una sola, i on cada veu va aprofitar el seu
moment de glòria per dir, ací estem nosaltres!, brillant totes
per igual en un altíssim nivell.

Per trencar el gel vàrem iniciar el concert amb D’un temps,
d’un país, de Raimon, on es va tornar a mostrar el gust per la
interpretació i la passió per un tema amb una bona incursió
en el més genuí swing americà en alguns compassos de la
cançó.

El nostre interior ens demanava optimisme, i això és el que
vam fer amb la interpretació de La vida és bella, de R. Benigni.
Gràcies mestre Pérez, que ens vares regalar un bon dia una
harmonització única d’aquesta peça, o caldria dir gràcies,
director Alejo Pérez -quina sort la nostra, dos en u!-, qui,
coneixedor de la partitura, va aconseguir involucrar al públic
fins al punt que pogueren taral·lejar amb nosaltres alguns
fragments de la cançó.

A continuació, Can’t help falling in Love, de G. Wist, H. Perett,
L. Creetore, tema ja tradicional al repertori, i al que la Coral
va saber treure-li brillantor i nous matisos, amb unes sopranos
elevant la musicalitat a l’enèsima potència i la resta de les
cordes complint perfectament amb els acompanyaments.
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Va arribar una alenada d’aire mariner a l’auditori del
Centre Cultural la Rambleta amb La Gavina, de F. Sires,
seguint amb el mateix nivell mostrat en els temes anteriors,
deixant anar una mica la musculatura per acompanyar les
melodies cadencioses de la partitura amb un lleuger vaivé,
com barquetes en qualsevol racó del nostre Mediterrani,
aconseguint una altra exquisidesa musical d’una cançó
diguem-ne tradicional.
Però amics, amagueu els ànecs que ve riuà! Que de seguida
vam estrenar davant nostre públic La flor de la canela, de
Chabuca Granda. Arxiconeguda peça que de segur tots heu
taral·lejat o escoltat alguna vegada. El director va tirar mà a
l’ofici de la seua ja dilatada carrera i va saber amarrar des del
primer compàs el tempo parsimoniós escollit per interpretar
el tema, quan la tendència general en les innombrables
versions és un tempo més allegro; doncs bé, el nostre solista
per a l’ocasió, Paco Beltrán, contagiat per la tranquil·litat del
director, va ser el perfecte fil conductor per introduir la resta
de la coral a aquesta peça. Matrícula d’honor sense pal·liatius
per a aquesta estrena.
Remenem unes quantes dècades d’enyorances i ens trobem
amb Paraules d’amor de Joan M. Serrat, peça de tota la vida i
amb la qual la coral va aconseguir connectar amb un públic ja
entregat. Junts revivim els 15 anys que tots hem tingut alguna
vegada. Seguretat i bon tracte a la partitura en tota la seua
extensió.

S’acostava l’hora de dinar i va ser Tu nombre me sabe a yerba,
altra vegada Serrat, la cançó triada per cuinar, pot ser que
se’ns oblidà baixar una poc el foc al final de la cocció, i que
gairebé, però només gairebé, se’ns estava cremant, però la
coral i el seu xef va saber quan afegir una mica d’aigua i varen
aconseguir un plat més que digne.
En resum, concert gaudit al màxim, tant en l’aspecte musical
com en el personal. Cal destacar el bon camió d’enormes
regulacions i pianos duts a terme en les cançons que ho van
requerir, extensa gamma cromàtica en els matisos i gran gust
en la interpretació dels temes, que van aconseguir oferir un
concert amb un excel·lent general. Un plaer, com sempre,
compartir temps, vivències i afició amb totes i tots.
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SOLIDARIS AMB ETIÒPIA
per Mariàngels i Fernando

e

l passat 20 d’octubre, la Coral l’Horta de Sant
Marcel·lí va participar, juntament a la Coral el
Plantío International School, el Cor de la Canyada
i la Coral Gallarda de l’Escola Coral de Quart de
Poblet, al II Concert Coral per Etiòpia, celebrat
a l’auditori Alfonso Puig de la Facultat de Belles Art de la
Universitat Politècnica de València. Va estar organitzat per
l’Associació Abay pel desenvolupament a Etiòpia i va comptar
amb la Col·laboració del Vicerectorat de Responsabilitat
Social de la UPV. La recaptació del concert s’ha destinat a la
construcció d’un nou col·legi públic a Bacho Walmara, Etiòpia.
No podia ser millor l’estrena que tinguérem com a cantors de
la Coral l’Horta de Sant Marcel·lí. Que fora per una causa tan
encomiable con era un concert solidari per fer la vida millor
als menys afavorits i mitjançant la música, va suposar una
oportunitat única.
El concert va començar amb la
participació de la Coral el Plantío,
grup on van participar tant
professorat com xiquets i xiquetes
dirigits per Ruth Expositor. Van
interpretar Hoy, de Gian Marco
Zignano i Gloria Estefan, Fallen,
de Lauren Wood, Érase una vez,
música de Beethoven i lletra de
José Luis Perales, i per acabar, La
Bicicleta, de Carlos Vives.
A continuació va actuar el Cor de
la Canyada, amb acompanyament
de la pianista Júlia Navarro,
i dirigits per Cristian Garcia
i Pilar Silvestre, amb l’estil al
qual ja ens tenen acostumats,
on van interpretar La gavina, de
Federic Sirés, Amor particular,
de Lluis Llach, Qué volen aquesta
gent, de LL. Serrahima/Mª del
Mar Bonet/M. Camp, i per a
finalitzar, Mediterràneo, una de
les cançons, en la nostra opinió,
més entranyables de Joan Manuel
Serrat.

Seguidament, actuà la Coral Gallarda, agrupació de xiquets i
xiquetes de l‘Escola Coral de Quart de Poblet. Varen fer un bon
concert, sota la direcció de José Ramón Peinado i Miriam
Puchades, acompanyats al piano per Onofre Serer. Van
interpretar amb gran naturalitat La Princesa que habitava al
cor d’una poma, música de A. Rodríguez i lletra de G. Jener,
Sabanes i ¿Puedes Oirme?, de B. Chilcott, Los duendes, de A.
Grau, i per acabar, Oye, de Jim Papoules.
Per a finalitzar el concert actuà la Coral l’Horta, seguint la
batuta del nostre director Alejo Pérez Lamata i amb la
col·laboració a la percussió del nostre amic Dama. Vàrem
interpretar per primera vegada, África Grita, una peça amb
molta força de Daniel Escriche, amb lletra de Jesús Peña,
D’un temps d’un país, de Raimon, Hoy duerme el león, popular
africana arranjada per Alejo Pérez, amb una interpretació que
va entusiasmar a l’auditori
que va participar i gaudir
moltíssim. I per finalitzar Tu
nombre me sabe a hierba, de
Joan Manuel Serrat.
Com a cant comú, vam
interpretar junt amb les
altres corals, Ngenesi
ponono, cançó popular
africana, de la que tant els
coralistes com el públic
present acabàrem cantant i
ballant.
Podem dir que vam fer un
bon concert.
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VINT ANYS DE LA CORAL
per Josep Lluís Rodrigo

E

n el moment de llegir aquest article, benvolgut
lector, la Coral l’Horta haurà complit vint anys.
Exactament el 17 de novembre de 2017. En vint
anys han passat per la Coral desenes i desenes
de coralistes. Vint anys en els quals hem cantat
en molts concerts, sense comptar-los diria que uns doscents, moltíssims d’ells compartits amb altres formacions
de la Unió o altres corals, especialment, amb les corals de la
Canyada, Natzaret i barri del Crist d’Aldaia. Hem sigut visitats
per formacions de la nostra ciutat, la nostra província, la
de Castelló, Alacant i Guipúscoa. Hem recorregut diverses
comarques a València i Alacant. Hem gaudit d’excursions,entranyable la de Villargordo del Cabriel dormint, tota la
Coral, en la casa de la família Rodenas/Guaita- i d’un viatge

emblemàtic al País Basc, concretament a Oñati, gràcies als
bons oficis dels nostres companys Germán López i Mila
Leiba. Un viatge fora de la comunitat en vint anys no és molt
viatjar. Podria dir-se que la nostra societat musical, en general,
no és molt viatgera.
Som, això sí, un col·lectiu molt estable, tenint en compte que
no tenim cap pedrera que ens vaja nodrint com ocorre en la
resta de les formacions de la Unió, excepte els acordions.
En vint anys, que jo recorde, ha regnat un ambient exquisit,
respecte per la resta de components, destacant-se a més
a més, l’aportació individual de molts dels components en
l’harmonia del grup.

Fotos: Arxiu Coral l’Horta
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Quan va començar a dirigir la Coral tenia, a més a més,
tres treballs, no descansava un sol dia, un d’ells era una
orquestra, de caps de setmana, amb diversos components de
la seua família. En la seua condició de treballador autònom,
i traslladant-nos a l’inici d’aquesta efemèride, on ell, com la
majoria dels que encara quedem, rondàvem els quaranta anys,
no ha faltat a cap de les actuacions del Cor, solament, que jo
recorde a un assaig.

En la primera reunió de formació del cor, quinze persones ens
reunim en el local de l’Associació de Veïnes i Veïns, on també
va nàixer la Banda i amb la qual compartíem el local, i un dels
assistents va dir «mentre no tinguem director jo puc començar
els assajos, fins que vinga algú». Aqueixa veu era d’un tal
Alejo Pérez Lamata, qui, des de llavors, és el nostre director.
I he de fer una glossa del nostre director que ha complit, amb
el Cor vint anys. Com tothom sap va començar en la nostra
societat musical quan es va fundar, sent juntament amb Joan
Quiles, signant de l’acta fundacional de la Unió. Pels seus
estudis en el conservatori va donar classe als alumnes de
saxòfon quan solament existia la Banda.

El mètode de treball, que hem anat evolucionant durant
aquest temps, aprofitant-nos de la tècnica actual, és per mitjà
d’arxius en el núvol de midis, per veus, que podem aprendre
quan vulguem. Però la veritat és que ell segueix com al
principi, frase per frase, diverses vegades, perquè la nostra
memòria registre la música i la lletra, veu per veu, juntant
després cada frase amb altres veus, fins a les quatre bàsiques,
si no hi ha divisi en alguna, i així amb cada cançó que hem
tret a la llum.
És impossible que trenta i tantes persones passen dues hores
en un assaig sense parlar entre elles, fins i tot per a comentar
aspectes de la teua partitura amb la persona del costat, la
qual cosa genera un runrún molest a la resta que està en
una altra cosa; doncs, bé, no recorde d’Alejo, cap mal gest, ni
empipament, fora de cridar l’atenció als qui molesten. Ni gens
de nerviosisme en un concert, ni pèrdua de bon humor en
l’escenari.
A través del temps compartit i amb la decisió del grup de no
portar partitures en l’escenari, ell ha desenvolupat tècniques

>>
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BELÉN SÁNCHEZ PÉREZ, CELLO
per María Montes

>>

particulars de direcció i la Coral hem après a interpretar-les
per a millorar la posada en escena.
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Una de les diferències de la Coral l’Horta respecte a altres
formacions similars, és que hem apostat per actuar a cappella
sense suport d’instruments que ens ajuden a mantenir
el to inicial sense calar, per a angoixa dels baixos. Encara
que la principal diferència és que el que cantem naix dels
suggeriments dels cantors, que després passa a la comissió
musical on el director té vot de qualitat i l’última paraula. És a
dir, cantem el que volem i ens agrada el que cantem.

Així doncs, llarga vida i salut a Alejo que dóna estabilitat a
la Coral de la Unió. Llarga vida a la Coral que ha aportat a la
Unió, des del seu naixement, la veu i és un dels seus pilars.
I llarga vida a la Unió que abrigalla a totes les seues seccions
fent fàcil que cadascuna es dedique a fer música.
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Fotos: Arxiu Coral l’Horta
Foto inferior: Salva Benlloch

N

otícies Musicals té, una vegada més, el plaer de
reflectir en les seues pàgines la categoria i la
capacitat que van assolint els joves músics que
començaren els seus estudis en l’escola de la
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, i es van
formar a les seues bandes. Lluitadors valents, continuen la
seua formació arreu del món i ja s’han integrat en prestigioses
orquestres. Ara entrevistem una jove plena de vida i
entusiasme, Belén Sánchez Pérez, que amb el seu cello està
aconseguint reptes importants.
Belén, comencem pel principi: com i quan va aparéixer el teu
interés cap a la música?
Gràcies als meus pares. De segur que ja dins de la panxa vaig
sentir molta música i als tres anys m’apuntaren a iniciació a

la música on cantava, ballava i jugava. Anava molt contenta,
i, després, ja vaig voler continuar. Des d’ací vull donar el meu
més amorós agraïment als meus pares, Mila i Basi, per estar
sempre al meu costat.
Quina edat tenies quan començares els teus estudis
musicals?
Amb 6 anys m’apuntaren a l’escola de la Unió, perquè abans no
es podia, amb Juan Carlos López Luján. Amb ell és impossible
no continuar, ja el vaig estimar des del primer dia i li ho
agraeix moltíssim. Amb 7 anys vaig començar cello amb Rosa
Gil, una altra estimadíssima professora meua que em va fer
abraçar el cello i no soltar-ho (encara que quasi agafe trompa
perque feien falta en la banda). De seguida vaig començar a
gamberrejar en la Bandeta.
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Al cap de poquets mesos vaig
tindre la meua primera audició al
saló parroquial, on ja em ficava
molt nerviosa.
Quan vas començar els estudis al
conservatori?
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Amb 8 anys vaig entrar al
conservatori de Valencia, a
Velluters, on vaig cursar el Grau
Elemental i el Mitjà. Als 10 anys
se m’acostà Miguel Morellà
en el pati del col·legi i em va
proposar entrar a la banda i, a
més, a l’any, em regalà una de
les meues millors experiències,
tocar el solo de Poeta y Aldeano.
Morellá, ha sigut un gran mestre
que sempre ha confiat en mi i a
qui estime moltíssim Vaig tindre
molta sort amb els meus mestres
i els companys de la Unió, on era
la xicoteta de la família, a més
a més que vaig conèixer a una
de les persones més importants
que m’acompayen en la meua
vida, Elena Pechuán. Érem les
xarradores oficials.

Morellá, ha sigut un gran mestre
que sempre ha confiat en mi.
Em regalà una de les meues
millors experiències, tocar el solo
de Poeta y Aldeano.

En quin conservatori vas cursar
els estudis superiors de música?
I fes-nos un apunt sobre
els professors que han sigut
importants per a tu, companys,
etc.
Vaig entrar amb 17 anys al
Conservatori Superior de Música
d’Aragó, a Saragossa. Allí vaig
donar classe amb Mayte Garcia,
David Apellaniz i vaig acabar amb Fernando Arias. A més a
més, vaig tindre molta sort perquè portaven gent molt bona
internacional a fer masterclass, i així vaig conèixer a Xavier
Gagnepain, Asier Polo, Laszslo Fenzo, Jens Peter Mainz,
entre altres.

També feia classes particulars
amb Miguel Jiménez i María
Casado.
Vaig poder fer, per sort, molta
música de cambra, ja des de
xicoteta, amb quartets de corda,
trios, i ací vaig poder treballar
amb el Cuarteto Quiroga, a més
de poder tocar amb músics com
Avri Levitan, Lucas Macías,
Gerard Poulet i en un projecte
que es diu Musethica.
Ací a Saragossa va nàixer també
una profunda amistat amb una
de les persones més importants
per a mi, Isabel, una oboista
d’Aldaia, amb la que vaig viure els
quatre anys.
Quins estudis posteriors als del
conservatori has rebut?
Quan vaig acabar el superior,
el meu professor, Fernando
Arias, volia que me n’anara a
Alemanya. Vaig fer les proves i
m’agafaren per al màster en la
Musikhochschule de Lübeck, al
nord d’Alemanya, encara que
no sabia res d’alemany, amb el
professor Ulf Tischbirek.

També feia classe amb HansChristian Schwarz, el solista de
l’orquestra de Lübeck, i gràcies a
l’acadèmia on ara estic a Bremen,
tinc actualment classes amb
Johannes Krebs, el solista de
l’orquestra de Bremen. També
estudie música de cambra amb un trio amb piano i un duo
amb piano.
Com a instrumentista, toques en alguna formació musical?
Amb els grups de cambra (junt amb un duo de cellos) vaig
aconseguir una beca de Live Music Now i tinc la sort de poder

fer molts concerts moderats en residencies d’ancians, col·legis
de gent discapacitada, etc.
També faig bolos en diferents agrupacions i amb molts
cantants de musicals i d’òpera, i fa un parell d’anys, m’agafaren
com a cello principal per a un projecte amb l’orquestra de la
Academia Internacional del Teatro del Lago en Chile.
A banda d’això, vaig estar tocant la temporada passada amb
l’orquestra filharmònica de Lübeck, gràcies a un Praktikum que
vaig guanyar, i enguany toque amb l’orquestra filharmònica de
Bremen, gràcies també a una Akademie que vaig aconseguir.
També vaig entrar aquest estiu en la borsa de l’Orquestra de
València i quan puc escapar-me vinc per ací a tocar.

El meu més amorós agraïment
als meus pares, Mila i Basi
També a Juan Carlos López Luján
perquè amb ell va ser impossible no
continuar estudiant música a la UMH
Quin tipus de música t’agrada en especial? Quin són els
músics cap als que tens una especial predilecció?
La veritat és que m’agraden coses molt diferents, sóc més de
sentir cançons en particular que en concret, des de rock a la
música fusió, melòdica, cantautors, flamenc, pop. I, gràcies
als meus pares, conec moltíssims músics mítics genials. Però,
també depén del moment, és molt complicat nomenar només
a algú, però he escoltat molt Extremoduro, Fito, Maná,
Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Miguel Bosé... Encara
que ara mateix tinc més predilecció per tota la música de
Llatinoamèrica, gràcies també a què estic coneixent molts
amics d’allà. A més, m’agraden molt les cançons de Silvio
Rodríguez i la salsa en general.
Amb la música clàssica em passa també. M’agraden moltíssim
coses diferents i particulars: les suites de Bach; la música de
cambra de Brahms; simfonies de Mahler; La nit transfigurada,
de Schönberg; l’òpera Tosca...
Parla’ns un poquet sobre les teues aficions.

Ballar em torna boja i, encara que parega mentida, ara en
Alemanya estic ballant més que en tota la meua vida. També
m’agrada molt passejar i viatjar; de fet, en desembre me’n vaig
a Mèxic.
Disfrute moltíssim prenent-me una cerveseta o un vi amb
amics, i si tenim una guitarra o un piano, acabem cantant,
ballant i tocant sense límit. També vaig a vegades al gimnàs i
m’agrada llegir i dibuixar.
I s’ha tornat una afició abraçar als meus pares quan vénen a
recollir-me i menjar-me a besos a tots els meus nebodets.
Com a músic, quins són els teus somnis de futur?
Estic intentant disfrutar del present perquè ara mateix està
molt complicat imaginar-me un futur. La veritat que no m’he
posat una meta, ni m’he fet una idea d’on vull arribar; però,
el que sí que m’agradaria és continuar fent concerts on puga
estar més a prop de la gent, o fer quelcom d’innovador.
El meu somni és trobar el treball que siga, on puga disfrutar de
la música, compartir-la i ajudar.
I, per descomptat, Belén! De segur que trobaràs sempre treball
en la música, com ja estàs fent-ho ara, i continuaràs gaudint
dels meravellosos sons que tu li traus al cello i fent disfrutar al
teu públic. Enhorabona, Belén, i a la UMH per ajudar als jóvens
que s’esforcen en els estudis de música i lluiten per arribar a
aconseguir l’excel·lència.
Una mostra de com toca aquesta preciosa jove la poden trobar
a Schumann Cello Concerto:
https://youtu.be/WaU7-nqoc1E
Musethica, J. Brahms String Sextet no. 1 Op. 18 i…:
https://youtu.be/uYc_xLTcxYo
J.S Bach Brandenburg Concerto No.3 in G major BWV…:
https://youtu.be/Jg4TQ3-GWvY
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IGUALITAT A LA UMH
per Encarna Ojeda i Sara Sánchez

L

a música és un reflex de la societat i per tant
reprodueix els mateixos rols o estereotips. No hi ha
referents femenins i els que hi ha ocupen espais
secundaris. Però també ens ofereix la possibilitat
d’aprofundir en la igualtat de gènere com a valor
transversal i, en el nostre cas, pot ser un instrument per
transmetre aquests valors igualitaris, o pautes de comportament
en dirigir-nos a la infància i a la joventut des de les diferents
seccions. En l’àmbit col·lectiu, la música aporta valor a la
ciutadania i augmenta les seues competències socials, en
tractar-se d’una activitat cooperativa, que requereix treball
cooperatiu i habilitats per relacionar-se.
La nostra societat ha mostrat des de sempre sensibilitat cap a
aquests valors igualitaris i ha realitzat esforços per fer visible
l’aportació de les dones a l’àmbit musical, tant en l’àmbit
creatiu, com d’interpretació. Aportacions que no apareixen en
els llibres de text, ni s’ensenyen a les escoles.
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Des de la Unió Musical de Sant Marcel·lí volem anunciar-vos
la propera creació d’un projecte nou que abordem amb molta
il·lusió, una Comissió d’igualtat. Tenim per davant un treball de
sensibilització i educació en el qual implicar a la nostra societat
musical, i a totes les persones que formen part d’ella, per tant us
convidem a participar i aportar idees, treball, ganes.
Per tot això, des de Notícies Musicals volem inaugurar una nova
secció en la qual el nostre objectiu van a ser les dones músics en
totes les seues facetes, intèrprets, directores, creadores… Volem
saber què pensen, com viuen, la seua dedicació, el seu sacrifici,
els seus somnis i, sobretot, conéixer les seues obres. Dones
desconegudes o no.
No pretenem que aquesta nova secció de la revista tinga una
única ploma, serà una secció oberta i esperem que ens feu
arribar les vostres històries.
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CRONOLOGÍA DE LES ACTIVITATS DUTES A TERME PER LA
UNIÓ MUSICAL L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ AL 2017
per Ximena Ortega
DATA

ACTIVITAT

REALIZADA PER

ORGANITZADA PER

LLOC

26/02

Entrada de Bandes

Banda

Cosomuval

Ajuntament

			

Junta Central Fallera

de València

04/03

Cosomuval

València

Cavalcada del Ninot

Banda

			

Junta Central Fallera

10/03

UMH APN)

Projecció curtmetratge 		

Local Social

Secretos Urbanos			
12/03

Concert Dia de la Dona

Banda Simfònica

15-19/03

Falles

Banda Simfònica		

28/04

Festival Bandes Juvenils

Banda Juvenil UMH

Col·legi Alemany

Col·legi Alemany

		

Banda Juvenil

de Valencia

de Valencia

		

Col·legi Alemany

30/04

Banda Simfònica

Junta Municipal

Espai Rambleta

Encontre de Bandes

UMH

Espai Rambleta

			

de Patraix

30/04

UMH

Espai Rambleta

UMH

Carrers del barri

10-12/04

Concert Retrobem la

Orquestra de Cambra

Nostra Música

Coral

Setmana Cultural

Alumnes i professors

		

de l’Escola de Música			 Local Social i

				

Espai Rambleta

12/04

Església Sant

Concert Benèfic

Orquestra de Cambra

UMH

				

Marcel·lí

14/05

Concert Retrobem

Banda Simfònica

UMH

Espai Rambleta

Banda Juvenil UMH

UMH

Espai Rambleta

la Nostra Música
21/05

Festival Bandes Juvenils

Dins de la difusió també haureu observat que hem creat en el
Facebook de la Unió una sèrie d’enllaços a pàgines que parlen de
l’expressió i producció musical de moltes dones:

		

Banda Juvenil 		

		

Col·legi Alemany

Música escrita per dones. Compositores i Donamúsica.

04/06

Banda Simfònica

Facebook de la Unió: https://www.facebook.com/Uni%C3%B3Musical-lHorta-de-Sant-Marcell%C3%AD-375823952828/

		

C. Inst. Adults

22/06

C. Inst. Infantil

Només amb el coneixement evitarem el rebuig i fomentarem la
igualtat.

				

Concert
Concert

UMH

Espai Rambleta

UMH

Col·legi Sara
Fernández
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MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

VIII TROBADA DE TORRES HUMANES
per Josep Francesc Blai Duart
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DATA

ACTIVITAT

REALIZADA PER

ORGANITZADA PER

LLOC

27/06

Concert Fi de Curs

C. Inst. Infantil

UMH

Espai Rambleta

L’Alcúdia

		

Conjunt de Corda

		

Banda Juvenil

08/07

Banda Juvenil UMH

Societat Filharmònica

		

Banda Juvenil l’Alcúdia

Alcudiana (FSMCV)

09/07

Banda Juvenil UMH

UMH

Espai Rambleta

UMH (APN)

Espai Rambleta

Intercanvi Musical
Intercanvi Musical

		

Banda Juvenil l’Alcúdia

22/07

Shennon & Lotton

APN: Nit de rock

		

Sin Beergüenzas

24-29/07

Curs d’estiu

Escola de Música

UMH

Centre La Salle

15/09

Concert Festes Populars

Banda Juvenil

UMH

Espai Rambleta

		

C. Inst. Adults

17/09

Concert Festes Populars

Banda i Coral

UMH

Espai Rambleta

24/09

Concert Cultura als Barris

Banda Simfònica

Cosomuval

Barri de La Llum

			

Ajuntament de València

12/10

Festival Coral

Coral l’Horta

UMH

20/10

Concert solidari amb Etiòpia

Coral l’Horta		

Facultat BBAA UPV

17/11

APN

Actuació «Entre amics»

UMH

Local Social

19/11

Festival de Tardor

Coral l’Horta

UMH

Espai Rambleta

UMH

Local Social

UMH

Passa carrer

		

Orfeó Polifònic d’Alaquàs

01/12

APN

Actuació «Entre Tres»

16/12

Recollida noves incorporacions

17/12

a la Banda i Orquestra			

pel barri

Concert de Nadal

UMH

Espai Rambleta

UMH

Espai Rambleta

UMH

Espai Rambleta

UMH

Local Social

C. Inst. Adults

		

Banda Juvenil

21/12

C. Inst. Infantil

Concert de Nadal

		

Banda Simfònica

22/12

Orquestra de Cambra

Concert de Nadal

		
23/12

Alfara del Patriarca

Coral

Dia del Soci		

d

issabte 16 de setembre celebràrem la VIII Trobada
de Torres Humanes de València, organitzada per
la Muixeranga de València dins del programa de
Festes Populars del barri de Sant Marcel·lí i com a
acte del XIII Cicle al voltant de la dolçaina.

La Trobada se celebrà, com és costum, en acabar la Cercavila
Gran que estigué animada per les colles de dolçaina i tabal
Estrela Roja de Benimaclet, Rossejat de Torrent i el Tudell,
acompanyats tots per les dues parelles de gegants Marcel·lí i
Marcel·lina i Pi i Pa. Així com les danses el Floret, els Turcs i la
Magrana; interpretades per alumnat del CEIP Sara Fernández i
la col·laboració del CEIP Ramiro Jover.
Després de set anys consecutius, de 2009 a 2015, organitzant
la Trobada de Torres Humanes al si de les Festes Populars, on
tothom ha pogut gaudir de muixerangues tradicionals com
el Negrets de l’Alcúdia; de muixerangues joves i novelles com
les de Carcaixent, Pego, Cullera, Alacant; de colles catelleres
com els Matossers de Molins de Rei, que han repetit dues
vegades, i els Xiquets d’Alcover i, fins i tot, de falcons com els
de Piera; enguany, hem tornat al tall i com si d’un bell nou
començament es tractara, hem comptat amb la presència dels
Falcons de Vilanova i la Geltrú i d’una de les muixerangues
més joves del País Valencià, la Muixeranga la Torrentina, a més
de l’amfitriona Muixeranga de València.
Les colles convidades executaren
quatre figures al llarg de la Cercavila
Gran i quatre en les rondes de la
Trobada. El nombrós públic assistent
aplaudí i gaudí totes les figures tan
diverses que s’enlairaren.
Volem agrair als Falcons i a la
Torrentina el seu esforç, el seu treball
i la seua alegria i companyonia, tant
és així que convertiren l’acte en una
festa contínua. I com no hi ha festa
sense música, agraïm també l’esforç
dels músics que animaren la cercavila
i la Trobada.

23
Fotos: Tomás Sánchez

NOTICIES
NOTI CIES

MUSICA
MUSICALS
LS . 60

BARRI / AVV

41 ANYS FENT FESTA, 41 CONSTRUINT BARRI
per Maria Navalón, presidenta AVV de Sant Marcel·lí

U

ns dels objectius més importants de les Festes
Populars del barri han sigut sempre el de fomentar
la relació i la cohesió social de les veïnes i dels
veïns, enriquint els llaços d’amistat i solidaritat.
Enguany, una vegada més, aquest objectiu ha
tingut una especial rellevància.
Les Festes de Sant Marcel·lí són l’expressió d’un treball i una
voluntat de crear un espai de reivindicació, un objectiu que
any rere any s’actualitza, doncs cada temps les veïnes i els
veïns tenim unes necessitats diferents que tractem de mostrar
per a concitar voluntats i fer que se sumen al seu assoliment.

Les festes són participació, és per això que en elles tractem de
possibilitar la col·laboració del nombre més gran de veïnes i
veïns, doncs sempre hi ha tasques a l’abast de tothom.
Enguany, com sempre, les Festes han sigut espai de trobada
i alegria on tots junts hem gaudit d’un magnífic programa.
Les Festes són també diversió i lloc per a l’esbarjo, temps per
a riure o ballar i, per descomptat d’interminables xerrades en
els famosos soparets a la plaça, uns sopars populars al carrer
on els veïns i veïnes conviuen, i un espai per al gaudi de la
trobada de famílies i d’amigues i amics, a més de l’entrepà
calentet de botifarra i llonganissa, tan valencià ell.

Les nostres Festes acullen gran nombre d’activitats entre les
quals volem destacar aquelles que suposen la recuperació
de les nostres tradicions valencianes on podem escoltar el
tabal i la dolçaina, disfrutar de les dansetes, dels gegants i de
les Trobades de Torres Humanes, sense oblidar els concerts
de música programats per la Unió, el cinema o l’esport, entre
altres diverses activitats.
També tenim la fireta, on participen comerços i artesans del
barri i es mostren exhibicions gimnàstiques i esportives, és
a dir, una fireta de gran èxit. Una altra activitat interessant
ha sigut una magnífica exposició de fotografia que

pretenia manifestar el reconeixement social a la tasca que
desenvolupen els comerciants del nostre barri que regenten
un comerç de proximitat.
En nom de l’AVV, volem donar les gràcies a totes les entitats,
institucions, comerços i veïnes i veïns que han col·laborat en
fer possible l’edició de 2017 i, especialment, a totes aquelles
persones que amb el seu esforç i treball fan que any rere anys
siguen possibles les Festes. Finalment, des d’aquestes línies
volem fer una crida a la participació en les Festes de 2018 a
què quedeu totes i tots convidats.
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BARRI /
AULA VOCAL 5

AULA VOCAL 5 I EL PLAER DE LA POLIFONIA
per Salva Benlloch

C

om qui s’ajunta per a prendre unes cerveses, un dia
d’abril de 2013 fotocopiàrem unes quantes partitures
i quedàrem un grup d’amics i amigues per a cantar.
Des d’aquella primera ocasió i durant molt de temps,
ja que n’érem poquets, ens reuníem al voltant
d’una taula i cantàvem. Aleshores, quasi tothom procedia de la
Coral l’Horta i hui la majoria continuem en ella. Les experiències
viscudes en la Coral de la Unió Musical l’Horta com la Cantata
Opus 147 de J. S. Bach o l’Alleluja del Messies de Haendel, tot i
que ens havia demanat molta dedicació i esforç, per a nosaltres
havien sigut una experiència estupenda. D’entre nosaltres
també hi havia qui havia format part d’alguna d’aquestes corals
participatives que es creen per a muntar concerts puntuals, com
el Messies de Haendel o el Rèquiem de Mozart.
Som conscients de les nostres limitacions, però sempre hem
pensat, i ara sabem, que amb esforç podem arribar a cantar
d’una manera digna moltes peces del món clàssic. El resultat és
molt gratificant. No cal esperar a fer un concert per a disfrutar;
en els mateixos assaigs, quan arriba entre nosaltres l’harmonia,
compartim un plaer difícil de descriure.
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Però si no en teníem prou amb aquell aleshores «íntim»
gaudiment, fa aproximadament dos anys (no ho sé amb certesa
ni importa molt), tinguérem la grandíssima sort que s’afegira al
nostre projecte, el nostre benvolgut Carles Hernández Coscollà,
que es va oferir per a dirigir-nos.
Aquell grup de cant que havíem impulsat d’una manera

instintiva, temerària, amb només la força de la nostra voluntat
i els coneixements musicals que cadascú aportava, des que
arribà Carles, tot allò guanyà una direcció, una projecció. Des
que està ell, les nostres possibilitats musicals augmentaren
exponencialment, tot i que seguíem assajant al voltant d’una
taula en un menjador de qualsevol de les nostres cases; aleshores
no necessitàvem molt més. Gràcies a ell, ara coneguem millor
com les obres que intentàvem cantar (l’Ave Maria de Tomás de
Victoria, el Messies de Haendel, el Locus Iste de Bruckner) han
sigut escrites en mig de la mateixa construcció d’Europa, i no
sé si vaig massa lluny, però també ens ajuda a comprendre’ns a
nosaltres mateix, perquè són del lloc on vivim, on hem crescut, on
ens hem educat. Tothom que coneix Carles, es pot imaginar el to
simpàtic i divertit dels assaigs, però si no ha treballat amb ell, no
pot saber com pot ser alhora tan exigent i pacient amb nosaltres.
També ell és un hoolligan més del nostre projecte, igual que la
resta.
El 13 de febrer de 2015, vam tindre el nostre debut i actuàrem a la
seu de la Unió Musical l’Horta en una A Poqueta Nit. Compartírem
l’escenari amb el poeta José Ramón Ródenas. Aquesta actuació
la vam repetir el 19 de juny de 2015 a la seu de l’Asociación
Internacional Poetas del Mundo. Va ser dos esdeveniments
fantàstics per a fer-nos reflexionar com havien de ser les nostres
actuacions.
El 17 de juny de 2016 férem un concert a l’Església Parroquial
de Sant Marcel·lí, que tinguérem la sort de compartir amb
l’Ensemble La Fuga, un grup de cambra amb magnífics músics

de vent amb molta experiència, alguns d’ells de la mateixa Banda
de la Unió Musical l’Horta. Aquella fou una vivència inoblidable
que ens va convéncer que érem capaços de, amb els nostres
recursos, tirar endavant un concert com aquell, amb obres difícils
però meravelloses, i transmetre la seua bellesa i fins i tot arribar a
entusiasmar al públic que va vindre a veure’ns.
El 18 de juny de 2017, actuàrem en la Parròquia del Sagrat Cor
de Jesús, en la plaça de Patraix, un concert molt especial, perquè
aquell dia cantàrem sense acompanyament. Era més arriscat,
perquè com que no portem l’acompanyament dels instruments,
havíem de fer l’esforç de mantenir el to d’unes peces que són
llargues. Quan acabàrem estàvem molt contents de com havia
eixit tot.
El 25 de juny, el següent diumenge, actuàrem en l’Església de
Santa Maria de Jesús, al costat del Mercat de Jesús, i aquesta
vegada també contarem amb la col·laboració de l’Ensemble La
Fuga.
Des que començarem fins ara, han entrat i eixit algunes persones,
però hem crescut, som més gent i, com que no podem continuar
cantant al menjador de cap dels domicilis perquè no cabem, ens
hem constituït com a associació per a poder assajar en un centre
públic del nostre entorn. L’any passat estiguérem al Col·legi Públic
Fausto Martínez i enguany hem començat al Col·legi Públic Tomás
de Villarroya. A ambdós col·legis estem sincerament agraïts.
El 8 de setembre de 2017 rebérem la resolució de Conselleria
de Justícia, en la qual se’ns notifica que Aula Vocal 5 ha sigut

Fotos: Arxiu Aula Vocal 5

inscrita en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
Formalment, no forma part de la Unió, però espiritualment esdevé
a partir de la seua massa mare, del gran projecte cultural del
nostre barri que és la Unió Musical l’Horta. No està, però està.
Així ho sentim, com molts altres projectes, satèl·lits o no, que
han sigut parits a partir de la mateixa essència. Esperem que
les dificultats que puguen sobrevindre en el futur i que, de fet
esdevindran en la nostra relació, les sapiguem resoldre sempre
sense perdre de vista la nostra germanor, la nostra amistat.
Ara, en el moment que escric aquest article, estem preparant un
altre concert. Aquesta vegada serà el dia 3 de desembre de 2017.
Tornem al barri, a l’Església Parroquial de Sant Marcel·lí, és a dir,
juguem en casa i interpretarem obres noves. Esperem que siguen
del gust de la gent que vinga. A nosaltres ens agraden molt,
encara que, uffff!!, no són fàcils. Però bé, sembla que ens agraden
els reptes.
Actualment, som membres d’Aula Vocal 5:
Sopranos: Giancarla Angelini, Pilar Cerezuela, Isabel Gómez,
Valvanera Lombillo i Gracia Suñer
Contralts: Ángeles Latorre, Teresa Miquel, Ángeles Ramírez i
Ángeles Torrijos
Tenors: Pascual Collado i Javier Valdeolmillos
Baixos: Salvador Benlloch i Juan Pechuan
Director: Carles Hernández
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LLETRA I MÚSICA: ELIS I EL FLAUTISTA VALENT
per Joan Enric Iriarte

E

l donyet Elis, seduït per les
melodies que escolta des del
pou del castell, trenca una
antiga prohibició segons la
qual «els éssers que viuen a
les entranyes del castell no poden eixir
a l’exterior ni ser vistos pels humans», i
sorprén amb la seua presència un grup
de joves: Pau, Irene, Gonçal i Canet,
el gos. La notícia de la seua aparició
produeix consternació al poble. A partir
d’aquest moment, es desencadenen
tot un seguit d’aventures, mentre sona
la música de Pau. Música i literatura
unides com un sol llenguatge.
Són moltes les obres: contes, novel·les,
històries, dietaris, diccionaris,...
relacionades amb la música. Des
d’infantils a jóvens-adults.
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Per a començar us recomane dues
infantils, Elis, de Josep Cháfer i Carles
Marquina, i El flautista valent, de
Teresa Broseta.
Totes dues tenen en comú la relació
entre els donyets i els éssers humans.
S’han de conéixer per a viure en pau,
amor, respecte, solidaritat,...
L’obra Elis, està formada per la narració
de Josep Chàfer i les partitures de
diferents moments de l’obra estan
compostes per Carles Marquina. Al
llibre trobarem la narració i les cançons
pensades per a flauta dolça. Però, a
internet, es poden descarregar més
partitures, per a més instruments.
Cal anar al següent enllaç: http://www.
tandemedicions.com/cas/novetats_edit.
php?id=974
A El flautista valent, Teresa Broseta ens
conta la fugida de casa d’un donyet
que vol ser músic. Ni a sa casa, ni al
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CULTURA

RACÓ LITERARI: RECITAL DE BEGOÑA ABAD
per Imma Máñez Albert

seu poble es contempla tal possibilitat,
i ell es rebel·la. L’ésser humà està
representat per dos xiquets que el
protegiran i li donaran la clau per a
convéncer la seua família i el seu poble,
que ser músic pot ser una professió real
i molt bonica.
“Roig Julivert ha sentit coses terribles
sobre les persones i, encara que pertany
a la tribu de donyets més poruga del
món, vol saber si són certes. Damunt
d’una pedra, mentre toca la flauta, Roig
somia grans aventures i es pregunta si
s’atrevirà a travessar el riu i a entrar en
territori humà...”
JE recomana

P

er l’octubre a tocar d’un
hivern que no arriba i
sabent-se tardor i llum
primera, a València fa uns
anys que ens visita una dona
que és paraula i és lluita i és somrís i és
somni i deler; i és amiga i germana, és
Begoña Abad, i és poeta».
Amb aquestes paraules el nostre
amic Vicent Camps obria el passat
17 d’octubre l’acte de presentació de
la nostra poeta a la Biblioteca Clara
Santiró i Font de Sant Marcel·lí.
La dona, Begoña Abad, que és poeta i
està poeta, ens va delectar una vegada
més amb les seues paraules i el seu
somriure acollidor. Vers a vers va
aconseguir una complicitat amb un

públic entregat, format per persones de
distints àmbits i edats. Dones ja grans
i valentes, estudiants de la Universitat
Popular. Dones molt joves, estudiants
d’institut; i unes i altres agraïren eixa
poesia propera i encoratjadora de
l’autora.
Primerament, Begoña ens va presentar
la seua antologia Diez años de sol i
edad amb la naturalitat i gràcia que
la caracteritza. Posant-li veu i caliu,
una vegada més, a poemes i versos
dels distints poemaris que conformen
la seua obra i fent-nos passar uns
instants entranyables, barreja de riure i
de llàgrima.
En un segon moment, acompanyada de
Vicent Camps, ens va oferir la lectura

d’alguns dels poemes del seu llibredisc El hijo muerto. Versos colpidors i
intensos, que ens aproparen a la ràbia,
al dolor i a l’amargura de les absències
de la gent estimada.
Tant de bo l’any que ve puguem
gaudir de nou de la seua poesia i
del seu somriure. Entretant us deixe
acompanyades d’uns versos escrits
per Vicent Camps que parlen de donar
noms a la soledat i diuen:
Un dia li posaré nom a la soledat
i serà un nom alegre, d’aigua
que tot ho plena i per tot es vessa.
L’anomenaré Begoña...
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CULTURA

RACÓ LITERARI: VALÈNCIA EN TREN

per Joan i Àngels

SENSE FINAL?: Cerca l’únic camí possible per travessar la guitarra

per Encarna Serrano

R

ecordeu l’antiga estació d’Aragó? Jo sí, perquè
quan era menuda els meus oncles i cosins vivien
en la primera finca del que és ara l’Avinguda
d’Aragó (en el nº 3, porta 10, segon pis), una finca
que aleshores era de Renfe, en la que vivien els
treballadors, ja que el meu oncle Salvador era ferroviari, com
el meu pare. A banda de l’estació en estat ruïnós i d´aquesta
finca i els quarters no hi havia res més que descampats.
En aquella època nosaltres vam viure cinc anys a Girona i cinc
més a Tarragona abans de tornar a València, on tornàvem
cada any en falles o en estiu (recorde haver vist infinitat
de vegades la batalla de flors de la Fira de Juliol). Nosaltres
jugàvem allí, saltant per entremig dels matolls, amagant-se
o arreplegant animalons o herbes que després premsàvem i
posàvem en una llibreta.
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L’ORIGEN DEL PASDOBLE VALÈNCIA

Aquella vella estació s’ha convertit ara en una preciosa
avinguda, plena d’edificis, arbres, una font, escultures, dos
carrils a cada costat per als cotxes, amples voreres per als
vianants i la finca dels meus oncles en la que ja no viuen:
quan els oferiren comprar el seu pis a molt bon preu ells
preferiren comprar-ne un més a prop d’on vivien alguns dels
seus fills, que és el barri al qual també vaig anar a viure quan
vam arribar a València, quan ja tenia 13 anys, al barri de Sant
Marcel·lí.

Dir que José Padilla (1889-1960) va estar un gran compositor musical és
una qüestió sabuda per molts. Si preguntem per l’origen d’aquest músic,
pocs aconseguirien dir que el mestre Padilla va nàixer a Almeria. Però és
possible que tots el relacionem amb El relicario, La Violetera o el pasdoble
València que potser és una de les peces més interpretades a les festes de
la nostra ciutat, la qual descriu com la «terra de les flors, de la llum i de
l’amor».

El mateix ocorrerà amb el Parc Central que, del que ha
estat, el que és ara al que serà quan es duga a terme la seua
transformació, no s’assemblarà gens i arribarà un moment en
què ja no recordarem com és en este moment.
D’una manera o d’una altra sempre he estat vinculada als
trens i les estacions, ja que tinc molta família ferroviària,
començant pel meu pare, el meu oncle –del que ja vos he
parlat-, cosins, la meua germana menuda i, fins i tot, jo ho
vaig ser durant un curt espai de temps. I sempre m’ha agradat
viatjar en tren. Una vegada vaig fer un viatge en tren a Itàlia
amb un amic, fill de ferroviari també, que per cert era nascut a
Xàtiva, com jo.

Ma mare i la meua neboda Anna en el pis de l’avinguda d’Aragó el
dia que la filla major del meu oncle Salvador es va casar, a l’hivern
del 73 o el 74.

Però potser pocs sabem que este emblemàtic himne va estar dedicat a
València quasi per casualitat. Fou l’artista Merceditas Serós, la qual havia
de debutar a l’Olympia de París (1925) amb un vestit de valenciana, qui
demanà al mestre una composició referida a aquesta terra per a l’ocasió.
Padilla va reciclar el preludi de la seua sarsuela La bien amada (1924), que
dit siga de pas, va passar
prou desapercebuda, per
a fer realitat la petició
amb aquest pasdoble tan
universal pel que sempre
serà recordat. I tant fou
l’èxit del pasdoble que
va valdre el nomenament
del compositor andalús
com a Fill Adoptiu de
València.

QUI L’ENCERTA L’ENDEVINA!
Un líquid que cal beure sense passar-se i un altre per
amanir l’ensalada formen un instrument de corda que
fa goig sentir:
__ __ __ __ __
Té la panxa arrugada de tant gemegar i essent de vent,
cap músic utilitza la boca per fer-lo sonar:
__ __ __ __ __ __ __
Tots en tenim però ningú la veu i aquells que no la
tenen no la poden fer sonar. (Dedicat a la Coral)
__ __ __
Un instrument de vent que toca si li donen canya i que
parla sense pèls en la llengua perquè fa honor al seu
nom:
__ __ __ __ __ __ __ __
Panxa per panxa, forat per forat pareixen bessones,
fent-les ballar faran tracatatrac:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Foto: Pepe Alfonso. València 2012.
Concert de cloenda del “Congreso Nacional de
Administradores de Fincas” al Palau de les Arts.

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

noticiesmusicalsumh@gmail.com

