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RIC I PLORE I RIC... 
AMB MÚSICA HIVERN, HIVERN... 
per Josep Francesc Blai Duart

d
e casa estant, per les finestres entreobertes mire el 
món i plore, i ric, i plore, i ric. Sé que la vida no pot 
ser riure sempre: com hi ha dia hi ha la nit. Però no 
pot ser una nit que s’eixampla i tot ho abraça. Ha de 
ser una nit d’hores comptades. I plore per tanta mal-

dat com s’hi veu i pel dolor que causa. I ric pels grapats d’actituds 
i reaccions solidàries que es generen, naixen, creixen i s’escampen. 
I ric. I plore: fam, guerres, desnonaments, fugides, exilis, atur. I ric: 
casa, pa, treball, dignitat, refugi, pau, acollida... tot compartit. I vull 
riure, que la vida siga un riure i, si us plau, poseu-me música!

Des de casa estant per la finestra oberta que dóna al carrer 
observe l’anar i vindre de la gent, els cotxes que passen sense 
parar: arranquen, avancen, frenen i s’aturen. El roig i verd dels 
semàfors marquen el seu ritme, o la policia xiulant intermitent i 
mans enèrgiques en les hores punta quan rius de joves entren o 
ixen de l’institut. Festa per als sentits, riuada de colors, veus i crits i 
murmuris, mirades, besos, contactes, adéus amb confidències camí 
a casa. Autòmats indiferents capficats avançant indemnes cap a 
l’institut. Podria ser-hi hores i hores a la finestra, al balcó, mirant, 
observant, ataüllant, llegint, escoltant la ràdio... Però, m’ha vingut 
al pensament, no he pogut evitar-ho i pensant en ella. En el temps 
que fa que no l’hem feta, en el temps que fa que l’havíem d’haver 
fet. I de com la vida mana i sense oblidar-te ni un instant no t’he 
pogut atendre. Dolors propis i aliens, malalties, inconvenients, 
treballs i compromisos d’uns i altres, d’ací i d’allà. Però ara ja et tinc 
a les mans i els dits teclegen sense parar, i els correus van arribant 
amb els articles i les fotos i el guió es va emplenant. Per fi arribes, 
Notícies Musicals! Ens estan costant de parir estes revistes però 
veuran la llum. Estima-les com a un nadó de bolquers que sols 
desperta somriures i esperances.

Motius diversos de salut, laborals, familiars, personals d’uns i altres, 
han fet que les revistes este any vagen un poc descompassades 
del que són els esdeveniments i del temps habitual de publicació. 
Sabem que ens ho disculpeu. Intentarem assolir la meta abans no 
tanquen el circuit. Gràcies!

Ara ja, a casa estant pots fullejar la revista, o traure-la a passejar, 
seure al banc del parc, gaudir-la... Què hi trobaràs?

Doncs allò de sempre, que no és poca cosa!!! La vida de la Unió 
Musical l’Horta durant un temps, o millor un tros de la vida viscuda 
en eixe temps. La Vida de la Unió, el seu dia a dia va molt més enllà. 
Però bo, anem al gra!

Després de la portada, editorial i crèdits, les activitats d’A Poqueta 
Nit: poesia, acordions i concerts de rock. Crònica coordinada per 
Josep Lluís Rodrigo, on trobareu signatures noves com Carles 
Rodrigo, Sergi Aparici, i no tan noves com Toni Francés i 
Salva Benlloch. Per altra banda, Ximo Estal ens conta el que fa 
referència a l’Escola de Música (ja no podrà fer-ho d’ara endavant, 
almenys durant una temporada). Paco Blai i María Montes deixen 
constància de la Banda Simfònica. I novament J. L. Rodrigo ens 
parla de la Coral en l’any que en fan 20. I trobem Ximo parlant-
nos de la Sènior. Torna María Montes amb les entrevistes a les tres 
músiques que han passat al Conservatori de Grau Superior: Marta 
Clariana, Virgínia Gómez, Ruth Segarra; tres vides, tres històries 
un únic amor: la música. I torna Paco Blai amb la Muixeranga de 
València i el Racó literari on, i ací vull dir-ho, m’he pres la llicència 
de fer un petit homenatge a un bon amic, gran persona, treballador 
infatigable, soci de la UMH –membre de la Comissió de Revista- i 
de la MV i d’altres entitats i col·lectius, publicant les meues paraules 
en la jornada de presentació del seu últim llibre (o ja n’haurà escrit 
un altre?). Parle de Josep Daniel Climent. En este número, la 
recomanació de Joan Enric l’he subtitulada: «La flauta màgica: 
una òpera, dos novel·les». Cal animar les criatures a llegir i escoltar 
música, acompanyar-los en eixos moments. Si ho fem, no ens 
penedirem. Però sí que ens porta pena la pèrdua d’un amic, Toni 
Marco, i J. Antoni Francés, que bé el coneixia, deixa unes paraules 
per al record. Acabem la revista amb el costum ben sa de l’humor, 
l’entreteniment, l’anècdota que, de la mà i el cap d’Àngels i Joan, 
sempre procura provocar un amable somriure.

I així ric, ric i ric... i potser ja no plore. No lleveu la música!
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A POQUETA NIT

UN TRIMESTRE PLE D’ACTES
per Josep Lluís Rodrigo

Foto: Tomás Sánchez

27/04/18. RECITAL POÈTIC: Estellés i el 
Llibre de meravelles a la Unió

Un divendres d’abril, quan el sol comença 
a saludar a la nit i la seua inclinació encara 
projecta els seus rajos en la façana de la 
seu de la Unió, un nombrós grup d’amants 
de la cultura, aquesta vegada en la versió 
excelsa de la poesia, especialment en el 
Llibre de les Meravelles, del poeta valencià 
per antonomàsia del segle XX, Vicent 
Andrés Estellés, es van reunir en el nostre 
local a poqueta nit.

Nombrós i silent públic que va degustar, 
una a una, les propostes dels qui van 
declamar, amb una tècnica depurada, 
un tempo assequible a cau d’orella, 
silencis justs i mesurada gesticulació, on 
s’endevina la influència del mestre Vicent 
Camps.

Com un regidor, Vicent, amb el grup del 
Taller de poesia de la Biblioteca Clara 
Santiró, donant continuïtat i presentant 
als qui van recitar, que van ser passant per 
l’estrada, el faristol i el micròfon: 

Imma Máñez i Paco Blai amb la 
col·laboració musical de Ximo Estal a la 
flauta: Oratori. Gran oratori pels morts 
valencians de la postguerra. Altrament 
titulat Vora el barranc del Carraixet. A la 
memòria de Joan B. Peset, afusellat a Paterna 
el 24 de maig de 1941.

Vicent Cabo: Dies i Mare. 

Cristina Delgado: Ací i Els dies, de L’inventari 
clement.

Marisa Villanueva: Demà serà una cançó, 
D’un any i Fundacions de la ràbia.

Lola Ramón: Postal, Conformitats i No 
ocultaràs.

María Mateos: Arbres de pols.

Carmen Villa: No escric èglogues i Ací em 
pariren i ací estic.

María Montes: Els amants, Mires la Serra de 
la Mariola i Varen desfer el cementeri. 

Manel Villar: Testament mural. >>
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Imma Mañez: L’ofici i Cançó de la rosa de 
paper. 

Daniel Polo: Les coses i Epistolari 1945.

Josep Daniel Climent: Cos mortal i M’aclame 
a tu. 

Paco Blai: Cant de Vicent i Cançó de la lluna.

Emma Martorell: Crit i nit i Assumiràs la veu 
d’un poble.

En definitiva un regal a les oïdes, un 
sortidor de bellesa, sensualitat, erotisme, 
amargor i compromís. 

En l’ambient es podien sentir els 
sentiments del poeta, la seua enyorança 
i la tristesa, el seu desmesurat amor cap 
a tot el que l’envoltava, especialment als 
seus més propers, a València i a la història 
del seu poble, a la seua llengua, el valencià. 
No hi havia a València, a aqueixa hora, una 
trobada com la nostra.  

09/06/18. GOLPE DE EFECTO

Una vegada més, Golpe de efecto té el 
gran plaure d’actuar en una de les sales 
més destacades de la ciutat de València, 
en l’Espai La Rambleta. Per a qui no conega 
encara al grup, està format per nou 
components, molts d’ells músics actius 
en la Unió Musical l’Horta. Resumint una 
mica la història, Golpe de efecto com tal 
s’aferma en 2011, i després d’una sèrie de 
canvis en la seua formació, hui en dia es 
compon de David Martínez, veu i guitarra 
rítmica, Manuel Mata, guitarra solista, 
Marcos Pitarque, baix, Sergi Aparisi, 

bateria, José David Galà, trompeta, David 
Hernández, trompeta, Marc Pavía, trombó, 
Alba López, saxo tenor, i Ruth Segarra, saxo 
alt. Per a aquesta ocasió Alba va haver de 
causar baixa encara que va estar present 
entre el públic, ja que el seu període de 
gestació està bastant avançat, la qual cosa 
impossibilita qualsevol esforç. A més, es 
va tornar a unir Víctor Ramírez, amb el 
saxo baríton, un altre músic de la societat 
el qual ja ha col·laborat amb el grup en 
nombroses ocasions. Al llarg d’aquests 
anys, Golpe de efecto no solament ha 
actuat en diferents sales, festivals i pobles 
de la Comunitat Valenciana, sinó que 
també en diverses ocasions ha trepitjat les 
ciutats de Madrid i Barcelona. 

El passat 9 de juny, Golpe de efecto va 
actuar en el cafè teatre de la Rambleta, 
entrant dins del cicle de concerts que 
organitza la Unió Musical l’Horta. És una 
bona iniciativa per a donar oportunitat 
als grups amateurs d’actuar en una 
sala amb una qualitat de so i muntatge 
totalment professional. El concert va 
començar sonant amb Elvis Prestley. 
Durant aproximadament una hora també 
van sonar diversos èxits de Joe Cocker, 
Van Morrison, Creedence, Chuck Berry, 
Lou Reed, Stevie Wonder, The Beatles, 
entre altres. Un equip tècnic va fer sonar 
el concert de meravella, fins i tot vam 
tenir oportunitat de gravar en àudio el 
concert sencer. Des de dalt de l’escenari 
la perspectiva canviava segons anava 
avançant el concert. Al principi un públic 
tímid era poc inclinat a acostar-se o, com 
a molt, seguir la música amb el peu. Però 

a mesura que la nit avançava, açò va 
canviar per complet, ja que en diverses 
ocasions la gent es va atrevir a donar-se 
uns balls. Va haver-hi solos de guitarra, 
de saxo i, fins i tot, de bateria. Al costat 
d’açò, divertides anècdotes i bon ambient 
per part de músics i públic. Cap al final de 
l’actuació, David va presentar al que anava 
a ser el següent xou. A alguns d’ells ja els 
coneixíem, influenciats per aquest món 
tan xicotet com és la música, encara que 
Carles Rodrigo, també membre d’aquesta 
societat, forma part del que venia a 
continuació, Rock House, grup amb el qual, 
durant la prova de so, havíem interactuat 
a l’escenari, establint bona relació, la qual 
cosa després es va transformar en una 
millor qualitat musical.

09/06/18. ROCK HOUSE

RockHouse tornava a l’Espai Rambleta 
sis anys després. Amb Aitor Alarte, veu, 
harmònica, Jesús Villaroya, guitarra, 
Rubén Alhuir, saxo tenor, Óscar Almudéver, 
bateria, i Carles Rodrigo, baix, contrabaix i 
membre de la nostra societat musical, que 
van oferir al públic un magnífic concert, 
amb un variat repertori de temes propis, 
sobretot dels seus primers discos: des del 
R&R, amb peces com Chico Vulgar o Suerte 
en el camino fins al Rockabilly en el retrovisor 
o La Cena está Lista o, fins i tot, el tema 
Punkabilly Estrellas en el Backstage. Tot açò 
complementat amb versions adaptades 
de clàssics com Johnny Guitar de Johnny 
Winter, Oh My Head! de Ritchie Valens o el 
mític Johnny B.Goode de Chuck Berry. 

>>
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D’ací a poc temps trauran el seu nou 
treball Nos debemos a los nuestros, que 
s’espera siga un pas més cap a davant 
d’aquesta formació musical. Per: Carles 
Rodrigo Ojeda

22/06/18. RECITAL GRUP D’ACORDIONS

Aquest recital va estar dedicat a Toni 
Marco, que feia pocs mesos que havia 
faltat. Va ser una mort fulminant, pels 
pocs dies que van passar entre la seua 
vitalitat contagiosa i la seua desaparició. 
Totes i tots estàvem consternats. Així que 
vam interpretar el concert que ell també 
estava preparant. Recordem especialment 
Piensa en mí, cançó interpretada per Luz 
Casal i que Toni anava a cantar. Havíem 
convidat la seua dona, Amparo. Ella va 
preferir no vindre, «Vos amargaré la nit», va 
dir. La vam trobar a faltar. Les seues rialles 
sempre ens animaven.

Vam interpretar el repertori que 
havíem estudiat durant el curs: Amelie, 
Guantanamera, Olas del Danubio, Gracias a la 
vida, Moon River, Piensa en mí, Feuilles mortes, 
Échame a mí la culpa, La morena de mi copla, 
Y nos dieron las diez i la Tarantella napolitana.  

Acabat el repertori, recordant l’amic i la 
cançó que va interpretar moltes vegades, 
vam cantar La manta al coll amb la lletra 
escrita expressament per a ell:

«Ara estem recordant / el nostre amic Toni 
/ que amb la seua alegria / sempre ens feia 
somriure / rep la nostra abraçada / allà 
des del cel / t’hem estimat molt i al cor et 
portarem».

La presentació de les cançons es va 
repartir entre els músics. Juan va buscar 
una informació bàsica, ens la va facilitar 
i cadascú la presentà al seu gust amb les 
seues paraules.

Una nit més de germanor entre 
músics, famílies i amistats que ens van 
acompanyar. Com a record tenim un CD 
que generosament ens ha preparat Maite, 
l’amiga de Fina. Per: Toni Francés 

30/06/18. LOS VIERNES ENSAYO I 
IMPRESENTABLES

Quants bons moments poguérem gaudir 
tota la gent que vam assistir a la gran 
festa de rock que Los Viernes Ensayo i 
Impresentables van fer al RAMCLUB, la 
sala de concerts de l’Espai La Rambleta!

Los Viernes Ensayo són amics i bons 
músics, units pel plaer de passar-ho molt 
bé amb el rock-roll i el bon ambient que hi 
ha entre ells. La major part del components 
s’han conegut en la nostra Unió: cantants, 
Marina i Jorge, contrabaix, Santiago, 
teclats, Kiko, guitarra, Marcos, bateria, 
Pablo, congues, Miguelón, saxo tenor, 
Manolo M., saxo alt, Jesús, trompeta, 
Rubén, i trombó, Manolo G. (Rubén i 
Marcos era la primera vegada que tocaven 
amb el grup).

Los Viernes Ensayo dugueren un rock&roll 
sensacional: Commin’ home baby, You never 
can tell, Save the last dance for me, Spinning 
wheel, These boots are made for walking, 
Crazy, Tijuana taxi, Chameleon, Tequila, 
Watermelon man, Me gustas, Lágrimas 

negras, Caballo viejo & I wanna be like you.

Los Viernes Ensayo tenen força, caràcter 
i són músics que viuen les seues cançons 
amb molta intensitat dalt de l’escenari i et 
fan vibrar des del moment zero fins l’últim 
instant. Què? No vas anar? No m’ho puc 
creure!!!

Impresentables: un innocent taller 
de rock d’una Escola d’estiu va ser el 
culpable d’incomptables hores d’assaig, 
d’actuacions, de cançons, de bona música i 
millor amistat d’aquest magnífic grup que 
va continuar amb la marxa viva i el bon 
rotllo d’aquest divendres d’A Poqueta Nit.

Impresentables són: Isma, que va fer la 
presentació; veus, Carme i Imma, guitarres 
i veus, Pepe i Jaume, guitarra solista, 
Vicent, baix, Abe, percussió, Santos, teclat, 
Ferran i bateria, Pau.

Cal dir que la majoria de les cançons que 
interpretaren són del seu disc Tenim una 
certa edat: Tenim una certa edat, Torna a 
casa, Todavía, Fuego en el alma (la passió no 
te edat), Comiat, Lobo López, No són maneres, 
Carrer amb visites, El 600, I feel Lucky, Al Vent, 
Canvi de Plans, Imps (Cantem com som, 
IMPRESENTABLES) i Toni s’hi mou.

Passió, alegria, reivindicació, bellesa, plaer 
i paraules d’estima, un còctel meravellós 
d’Impresentables per a una festa xulíssima, 
inoblidable, amb la que començàvem un 
estiu que ja és història. Per: Salva Benlloch

Foto: Tomás Sánchez
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III SETMANA CULTURAL DE L’ESCOLA:
LA CONSOLIDACIÓ
per Ximo Estal Herrero

ÚLTIMES AUDICIONS: TANQUEM EL CURS
per Ximo Estal Herrero

ESCOLA

e
ls dies 27 i 28 de març de 2018 va tindre lloc 
la III Setmana Cultural organitzada per l’Escola 
de Música de la Unió. Aquesta activitat, que 
va sorgir com a una proposta per recuperar les 
antigues Setmanes Culturals que organitzava la 

Societat, i també com a la possibilitat d’oferir una formació 
complementària i un poc més lúdica al nostre alumnat, s’ha 
consolidat com a una de les activitats més dinàmiques i 
esperades del curs escolar.

En aquesta tercera edició, concentrada en dos dies, hem pogut 
gaudir dels esdeveniments tradicionalment més populars 
(batucada i audicions pels carrers i racons del barri, concert 

de professors, audició dels aspirants als Ensenyaments 
Professionals) i també d’altres activitats que acolliren a un 
nombrós públic, com el concert del Conjunt Instrumental 
de Corda (meravellosament presentat per Lucas Pinel) i un 
novedós «berenar-karaoke» on tothom pogué gaudir d’un bon 
menjar ambientat per les cançons que sonaven de fons al 
nostre local social.

Des de l’Escola de música seguirem apostant per aquesta 
activitat tan interessant en l’àmbit formatiu i social i ja 
treballem de valent per a preparar la següent.

Us esperem!

s
egons s’acosta la fi de curs ens omplin sentiments 
contradictoris: alegria perquè arriben les 
vacances, llàstima perquè el curs acaba i ens 
enyorarem uns mesos (fins al campament) però, 
sobretot, és un moment en què a quasi totes les 

persones ens entren les presses per deixar-ho tot ben tancat i 
assolir els objectius que ens havíem marcat en començar.

En aquest context, entre la darrera setmana de maig i 
la primera de juny, tingueren lloc les audicions de les 
especialitats instrumentals que quedaven per pujar a 
l’escenari. Els instruments de vent fusta (en tres dies 

diferents), l’aula de cant i piano i també l’aula de percussió ens 
oferiren una xicoteta mostra del que amb esforç i dedicació 
han treballat, bé individualment o de manera col·lectiva, al 
llarg del curs.

Tot i que aquestes audicions, gràcies sempre al vostre suport 
incondicional, sempre tenen una bona acceptació de públic, 
volem seguir treballant per organitzar-les de la millor manera 
possible i en les millors condicions (d’espai i temporals) perquè 
el millor públic del món es mereix també el millor espectacle 
possible.
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CAMPAMENT MUSICAL... COM DIR QUE NO?
per Ximo Estal Herrero

ESCOLA

a
rriba la calor... El curs ja s’ha acabat... El nostre 
cap només pensa en la piscina (o la platja)... 
SEGUR?

Potser a la resta del món sí, però no a l’Escola 
de Música de la Unió. Perquè a la nostra 

escola, quan més estreny Lorenzo, ens posem a treballar de 
valent per deixar enllestides les últimes pinzellades del curs 
d’estiu.

Quin curs? Poden preguntar les ments més despistades o 
les persones nouvingudes... Doncs la resposta és senzilla: EL 
CURS.

Sí, així, amb majúscules. Perquè el curs que organitzem ja és 
un referent en la zona i, cada vegada, s’estén més enllà del 
nostre territori. També perquè any rere any tenim la sort de 
comptar amb més de cent músics en potència que passen 
el dia amb l’instrument en la boca i perquè, a més, compta 
amb el Torneig Internacional de Futbol de professors contra 
alumnes més important de la contornà.

Qui ens coneix ja sap de què va la cosa: classes individuals, 
classes col·lectives, assajos de cambra, assajos de Banda, 
tallers diversos, temps lliure i piscina, festa de disfresses, 
alguna visita al Centre de Salut... I una breu audició final per 
anar-se’n amb un bon regust de música al cos. Tot això en un 
context perfecte com són les instal·lacions del Centre La Salle 
a Llíria. Enguany, com a extra, tinguérem també el I Concurs 
de balls de Fortnite amb les valoracions d’un gran Tribunal de 
prestigi i coneixedor de la matèria.

L’equip d’organització i monitorització acabem la setmana 
baldats, però la veritat és que els esforços, la vetlla i la fatiga 
de tantes hores, valen la pena en veure el darrer dia la cara 
de satisfacció de famílies i alumnat, les llàgrimes en el comiat 
pels lligams creats i el fum dels telèfons mòbils en apuntar 
tants contactes...

Així que no ens queda altra que començar a organitzar el 
proper... Encara t’ho estàs pensant? NO POTS DIR QUE NO!

Fotos primera i segona: Tomás Sánchez
Foto baix estes línies: Salva Benlloch
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RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA:  
«UN MUNT DE NOVETATS»
per Josep Lluís Rodrigo i Giménez

V
int anys cantant, vint anys aportant la veu a 
la nostra societat musical. Una societat que es 
va configurar com a tal a partir del naixement 
de la coral. En novembre de 1997 ja no 
podíem seguir definint-nos com «la banda», 

i molt a poc a poc, però sense pausa, vam ser capaços de 
canviar la nostra denominació de «la banda… a la Unió».

Des dels primers temps el concert de primavera va ser una cita 
fixa en el calendari de la coral. Fa ja molts anys que aquest 
concert és el de la campanya Retrobem la nostra música, i des 
de la inauguració de l’Espai Rambleta és un festival compartit 
amb la formació germana l’Orquestra de Cambra.

El 13 de maig, doncs, estàvem disposats a reposar el nostre 
espectacle, estrenat l’any anterior, amb el títol «El cicle 
de la vida a la nostra terra», que amb el fil conductor de 
la presentadora, Encarna Ojeda, anem desgranant des de 
l’adolescència en qualsevol dels nostres pobles, en aquest cas 
Dènia, amb la cançó Les xiques del carrer nou, passant per Mare 
vull casar-me, l’arribada d’una nova vida amb El xiquet te són i 
Ja plora el xic, un passeig per l’entranyable, impressionant i bell, 
descrit pel no menys entranyable Paco Muñoz, El vell Montgó, 
per a acabar amb l’emblemàtica cançó de Raimon Al vent.

Aquest va ser el programa oficial que brindarem als nostres 
espectadors.

Fora de programa, com a bises ens endinsarem en el gènere 
dels boleros amb el suport musical de guitarra a càrrec de 
Jesús Ferragut, al baix Carles Rodrigo, a la percussió Eduardo 
Albentosa i al piano Josep Lluís Rodrigo i Alejo Pérez.

En aquest bloc es van 
acumular les novetats i 
els debuts. La guitarra no 
havia sigut utilitzada com 
a acompanyament en els 
nostres concerts, i el piano i 
la percussió en molt poques 
ocasions.

Cantar a cappella, a diferència 
d’altres cors, és un senyal 
d’identitat nostra, amb la 
dificultat tècnica que açò 
suposa, per a mantenir el to i 

no fer patir als baixos quan, sense saber com, el to original ha 
anat calant durant l’execució.

Els boleros van ser quatre:

· Dos gardènies d’Isolina Carrillo. Arranjaments: José L. Blasco. 

· Solamente una vez d’Agustín Lara. Arr: A. Velasco. 

· Amor, amor, amor de Gabriel Ruíz. Lletra: Ricardo López. Arr: 
José Blasco 

· Caminemos d’Herivelto Martins. Arr: José Luis Blasco. 

He de ressenyar que en el bolero Amor, amor, amor, el director 
del cor va passar a tocar el piano, sent el pianista el que 
va dirigir el tema; l’anècdota va ser l’aparició, en l’esquena 
del novell, d’una «L», com si es tractés d’un conductor, amb 
carnet recent, per a goig del públic i sorpresa del cor, quan el 
principiant es va girar per a saludar al respectable.

Ja en l’últim assaig en els camerinos, amb els nervis 
consegüents, qui us escriu va dir: «Pensareu que sóc un 
agosarat per ficar-me on no em demanen, però aquesta 
és una història d’Amor, amor, amor: si ix bé Caminemos i 
si no funciona, serà Solamente una vez. El que no vaig dir, 
per l’emoció del moment, era, que dirigir a la coral era un 
immens honor que portaria gravat en la meua memòria i, per 
descomptat en el meu cor».

Fotos: Paco Perales

9

NOTICIES    MUSICALS.62
BANDA JUVENIL /
C. INSTRUMENTALS

FI DE CURS: TANQUEM LA PARAETA 
AMB LES BEQUES RAMBLETA
per Ximo Estal Herrero

J
a ho havíem avisat, amb les audicions el curs es va 
tancant, però no pot acabar sense un bon concert 
final. En aquest cas els participants foren el Conjunt 
Instrumental de Corda, el Conjunt Instrumental 
Infantil i la Banda Juvenil. La data, el 2 de juliol, i el 

lloc, les instal·lacions de l’Espai Rambleta.

Aplegats tots en aquest auditori que ja és tan nostre, 
escoltàrem les intervencions de cadascuna de les formacions 
i aprofitàrem els descansos per a fer diferents lliuraments. En 
primer lloc, els diplomes a tota la gent que ha finalitzat els 
estudis elementals de música a l’Escola i, en segon lloc, les 
Beques de Formació Rambleta.

Aquestes beques, que han vingut per a quedar-se, es 
concedeixen als tres millors expedients acadèmics de 
l’alumnat que cursa el grup d’accés als Ensenyaments 
Professionals, i serveixen per a costejar el preu de la matrícula 
al Curs d’Estiu, premiant així no només el seu esforç, sinó 
també el seu interés a continuar formant-se. Enguany s’han 
atorgat a Ariadna Perona, violí, Joan Barberá, clarinet i Lucía 
Alcaide, percussió.

Des de l’Escola, i també des de la Unió, volem agrair l’estreta 
relació que, dia a dia, ens uneix més amb un contenidor 
cultural tan important al nostre barri i referent a la ciutat de 
València, l’Espai La Rambleta.
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39 CAMPANyA 
«RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA»
per Josep Francesc Blai Duart

E
l concert estava anunciat per al diumenge 15 de 
juliol a les 12h. Els cartells apegats pels carrers del 
barri així ho anunciaven. Banda Simfònica de la 
Unió Musical l’Horta. Director: Juan Carlos López 
Luján. A l’Espai Rambleta. Però no pogué ser. La 

calor que feia eixos dies era sufocant. Haguera començat 
la presentació del concert dient: «S’agraïx estar ací dins a 
la fresca sabent la solana que cau fora a hores d’ara». Però 
no. Una avaria puntual en el sistema de refrigeració no 
assegurava poder realitzar el concert en bones condicions, 
ni per als músics, ni per al possible públic assistent, que es 
preveia nombrós. S’hagué de suspendre l’acte i traslladar-
lo al dimecres 18 de juliol, a les 20:30h. I així i tot, feia calor, 
però malgrat les dificultats de canvi de dia i hora, el públic 
va respondre amb una assistència considerable. Encara com 
l’avaria ja estava solucionada i l’estada fou ben confortable i 
saludable per a tothom.

El concert s’emmarcava en la 39a edició de la Campanya 
«Retrobem la nostra música». I ben segur que complírem 
els requisits. Així ho vaig explicar: «En este cas la música és 
“nostra” perquè la fem nosaltres. Perquè és música de banda, 
que és una cosa molt nostra, molt valenciana. I perquè és 
música feta per valencians: músics compositors valencians. I 
a més, en este concert, música recent d’autors actuals. (1986, 
2007, 2015...)». O siga, era música nostra i nostrada. Veiem el 
programa.

La Banda Simfònica arrancà amb Font negra, pasdoble 

encarregat especialment a Òscar Navarro per dedicar-li’l a Luis 
Tomás. Font Negra (setembre 2015).

Continuà el concert amb Beni-Hamez d’Eduardo Nogueroles. 
Beni-Hamez és el nom àrab de Vilafamés. És una suite, 
inspirada en la història i el paisatge de la vila. Es desenvolupa 
en tres moviments: El descobriment, El castell, La conquesta.

A continuació interpretaren dos peces del compositor Ferrer 
Ferran. En primer lloc La veu de la trompeta, actuant com 
a trompeta solista: Javier Pérez Zorío. Peça melòdica per 
a trompeta i banda, en forma de balada i bolero que ens 
transporta als anys 60. Composició entranyable que l’autor 
dedica a son pare. I tot seguit, Ciudad Sorpresa. Als peus del 
volcà Galeras s’estén la fèrtil i freda Vall d’Atriz, que acull una 
de les poblacions més antigues de Colòmbia, Pasto. L’episodi 
simfònic descriu esta bellesa natural, la seua gent, el seu 
clima, amb harmonioses i delicades melodies, que contrasten 
en situacions amb uns ritmes dansaires i arravatadors, sense 
oblidar el folklore del terreny, la Guaneña.

El concert acabà amb la interpretació de Capitania Cides 1986 
d’Antonio Carrillos. Esta peça és una marxa cristiana, Primer 
premi al V Concurs Nacional de Música Festera d’Ontinyent. I 
està dedicada a la Filà Cides del barri alacantí de Sant Blai, en 
l’any de la seua capitania.

I així acabà el concert, amb una música ben «pròpia», en el 
doble sentit de pròpia com a nostra i pròpia com a encertada, 
apropiada per a un concert del RETROBEM.
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LA SÈNIOR CONTRA VENTS I MAREES
per Ximo Estal Herrero

E
l Conjunt Instrumental d’Adults (la Sènior), 
sempre s’ha caracteritzat per la seua empenta, el 
compromís dels seus membres i un esperit jove 
que els fa volar... LITERALMENT!

I és que, atenent una nova bogeria del director, 
s’embarcaren (també literalment) per participar, com a 
coorganitzadors, en el I Festival de Bandes de Formentera, a 
les Illes Balears.

Sense dubtar-ho i no sense algun entrebanc, afrontàrem amb 
il·lusió i decisió aquest nou repte. L’objectiu? Dur la música 
de Banda a un lloc amb poca tradició bandística i oferir un 
repertori de música d’autors valencians amb la intenció 
d’encetar un fructífer intercanvi cultural. A més a més, 
ens donava l’oportunitat de fer germanor (no només entre 
nosaltres, sinó també amb altres formacions de nivell similar) i 
conéixer un lloc tan bonic com ho és la petita de les Pitiüses.

Així doncs, el dissabte 21 d’abril de 2018 ens aplegàvem a 
l’aeroport de Manises amb son (alguns), nervis (altres) i molta 
alegria. Després d’un breu trajecte en avió, un bus ens conduïa 
al port on agafaríem el tercer mitjà de transport del dia, el 
ferry. Abans de continuar el relat, cal agrair a la companyia 
Trasmapi pel seu meravellós tracte i les ajudes oferides per 
poder finançar el trajecte.

Bé, doncs 35 minuts després d’embarcar, els nostres peus 
ja xafaven l’illa. Un bus ens esperava per dur-nos al lloc del 
menjar on tindríem el primer contacte amb la resta de grups 
instrumentals, la Banda Municipal de Formentera i Banda 
Juvenil del Patronat d’Eivissa. Podem assegurar que no quedà 
res als plats i, si no, que li ho pregunten a Juanjo, el nostre 
saxòfon tenor.

Ja de vesprada, un breu assaig general a la plaça de Sant 
Francesc, un únic assaig conjunt per quadrar les obres que 
tocàvem les tres bandes i, al lio! Davant d’una plaça atapeïda 
de gent, les notes anaren escampant-se amb l’ajuda del vent 
per tots els racons i s’esmunyiren com a sargantanes entre els 
cossos de la gent. Amb la interpretació de Visc a Formentera, 
cançó del grup Aires Formenterencs, que s’ha convertit en 
himne popular no oficial de l’illa, per part de les tres bandes 
finalitzà el concert. Una volteta pel poble ens serví per a fer 
temps fins a l’hora d’anar a l’hotel.

El sopar i l’allotjament a l’Hostal Bahia, on també ens 
tractaren de forma meravellosa, transcorregué entre riallades, 
futbol i anècdotes de joventut fins que el cansament per 
tantes emocions ens anà guanyant. Encara ens quedava 
diumenge.

Ben prompte al matí, i després del café obligatori, llogàrem 
uns cotxes per fer una visita per tota l’illa. Visitàrem les 
principals poblacions i els llocs de major interés tant històric 
com paisatgístic. Tinguérem l’oportunitat de prendre fotos 
d’eixes de les que van directes a l’Instagram i, més d’una 
persona, s’hauria quedat un parell de setmanes en eixes 
platges de blaus tan intensos.

Un dinar ràpid i un breu descans marcaven el final del viatge. 
De nou al port, no hi havia abraçades suficients per a retornar 
el compromís, l’estima i l’agraïment a aquest ENORME grup 
humà i a aquesta IMMENSA família.

Moments com aquests els portarem per sempre més a la 
memòria.

GRÀCIES INFINITES!
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FESTES POPULARS

CONCERT DE FESTES POPULARS DE LA BANDA SÈNIOR I LA BANDA SIMFÒNICA 
L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ A L’ESPAI RAMBLETA
per Josep Francesc Blai i Maria Montes

E
l diumenge 16 de setembre de 2018 va celebrar-
se el Concert de Bandes de les Festes Populars 
organitzades per l’AAVV del barri de Sant Marcel·lí. 
Tots els anys es programa el Concert com a colofó 
de les festes del barri, però aquest any celebràvem 

també el 600é aniversari de la Generalitat Valenciana, 
pel que era una ocasió immillorable per a traslladar-li al 
públic el manifest oficial fet per la Institució per a totes les 
societats musicals que participaven en la celebració d’aquest 
esdeveniment. D’aquest manifest seleccionem ací un parell 
de fragments: «Les bandes de música posen de manifest una 
de les mostres culturals més arrelades en la identitat del 
poble valencià. No hi ha poble o ciutat que no en tinga una 
i, a voltes, vàries, amb les seues corresponents escoles de 
música. Aquestes associacions musicals i, per tant, culturals, 
es vertebren en el territori valencià i fan que les nostres 
festes, tan genuïnes i lúdiques, configuren una mostra més 
de la idiosincràsia mediterrània, alegre i participativa... Al 
voltant de la música, la festa. Al voltant de la festa, l’esperit 
d’un poble, signe d’identitat col·lectiva, que es projecta cap 
al futur. Com la Generalitat, el govern dels valencians que 
enguany compleix el seu 600é aniversari amb voluntat de 
permanència». Permanència que, estem segurs, també tindran 
durant molts anys les societats musicals al nostre territori, 
creença i desig que el nombrós públic va corroborar amb els 
seus aplaudiments.

A la Primera Part del Concert va actuar el Conjunt 
Instrumental d’Adults, dirigit per Joaquín Estal Herrero, qui, 
per raons personals, es despedia de la direcció durant un 
temps. El programa constava de les peces següents: March 
Glorious, de John Cacavas; Camino de Rosas, de José Franco y 
Ribate; Blue Tango, de Leroy Anderson; Xacota a Can Pins, de 
Joaquín Estal Herrero; Out of Africa, de John Barry; Reverie, de 
Jef Penders. En aquesta última peça, actuaven com a saxòfons 
solistes, Sonia Pérez i Naiara Vives. D’entre les peces que 
interpretaren en destacarem una, Xacota a Can Pins, composta 
pel mestre de la formació Ximo Estal Herrero i que fou 
estrenada en el concert que al mes de juny realitzà la Banda 
Sènior a l’Illa de Formentera (crònica en l’altre article d’esta 
revista). Val a dir que Can Pins és una partida de Formentera 
i que una Xacota és una festa amb música i gresca muntada 
al voltant d’una taula ben parada. Mediterrani total: menjar, 
beure, música, alegria i tot en bona companyonia. El final 
del concert fou un moment especial, tenint en compte que, 
per motius laborals, era el seu últim concert com a Director 
de la Sènior, doncs s’ha d’incorporar com a professor al 
Conservatori Professional de Música i Dansa Catalina Bufí 
d’Eivissa i Formentera. Tota la formació musical homenatjà 
el director amb el seu comportament postural: romangueren 
asseguts mentre sonaven els aplaudiments, manifestant així a 
qui anaven dirigits, al seu criteri. Se sumaven així a l’elogi de 
Ximo per la seua tasca.
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CONCERT DE FESTES POPULARS DE LA BANDA SÈNIOR I LA BANDA SIMFÒNICA 
L’HORTA DE SANT MARCEL·LÍ A L’ESPAI RAMBLETA
per Josep Francesc Blai i Maria Montes

La segona part s’inicià amb el parlament de Maria Navalón, 
presidenta de l’Associació de Veïnes i Veïns, que aprofità per 
acomiadar-se tot agraint al públic assistent i al veïnat en 
general la col·laboració que han donat a les campanyes i 
accions de l’AVV.

Tot seguit el temps corresponia a l’actuació de la Banda 
Simfònica de la UMH, dirigida per Juan Carlos López Luján, 
que s’estrenava com a nou director. Les dos primeres obres del 
programa: el pas doble, Fontnegra, d’Óscar Navarro González; i 
Beni Hamez, amb la interpretació dels seus tres moviments: El 
Descobriment, El Castell, La Conquesta, d’Eduardo Nogueroles 
Bermúdez, s’havien interpretat recentment en el concert del 
Retrobem (trobareu el comentari en un altre article d‘esta 
revista que en fa la crònica). La novetat fou la darrera peça: 
Sendes. Variacions sobre la vida d’un mortal, de José Alberto Pina, 
amb una interpretació i posada en escena apoteòsica. Sobre 
aquesta obra, en la presentació, van transmetre al públic les 
paraules de l’autor sobre la seua intenció al compondre-la i 
que volem consignar ací alguns fragments pel seu interés:

«Quan vaig començar a escriure aquesta obra vaig tenir clar 
que no pretenia escriure una peça basada en una història, 
sinó en una imatge emocional... Al començament dels primers 
compassos es presenta tot el material temàtic utilitzat 
posteriorment, encapçalat per un leitmotiv... format per tres 
úniques notes i que representa al ser humà: RE-EL MEU-SOL. 
Seguidament escoltem el tema principal que ens descriu la 

personalitat del protagonista. Un pont ens conduirà a l’interior 
de la vida del nostre personatge, que anirà experimentant una 
evolució emocional per a mostrar-nos els diversos sentiments 
i sensacions que va descobrint progressivament... Amb 
aquestes variacions sobre la vida d’un mortal, convide a l’oïdor 
a fer una reflexió sobre les sendes per les quals percebem 
aquests sentiments d’allò més fràgil, complex i bell que tenim, 
l’ésser humà».

Realment, l’autor va aconseguir transmetre el que volia, 
perquè l’obra és impressionant i la interpretació de la banda 
va alçar el públic dels seients; els aplaudiments s’allargaren i 
s’allargaren perquè als aplaudiments a la banda, continuaren 
els que anaven dirigits al seu director, Juan Carlos López Luján, 
que expressaven el reconeixement del públic a la seua persona 
i a la seua professionalitat, a més de l’alegria que haja assumit 
la direcció de la Banda Simfònica.

Tots dos directors reberen, de mans de la presidenta de l’AVV, 
el ram de flors i el president de la UMH l’Horta el Llibre de 
festes 2018, complint-se així el ritual que cada any es reviu.

Fins a l’any que ve!

Foto: Tomás Sánchez
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MARTA CLARIANA, CLARINET
per María Montes

M
arta Clariana ens contesta amb tot luxe de 
detalls a les qüestions que li plantegem per 
fer-nos saber qui és i què vol. Enamorada de 
la música i de la cultura en general, també 
s’interessa per l’escriptura, com ho demostra 

el fet que de vegades col·labora en Notícies Musicals. No ens 
podem perdre les seues respostes.

Com i quan va aparéixer el teu interés cap a la música?

Realment, jo estic dins del «món musical» gràcies als meus 
pares, atés que ells són amants de la música des de sempre i 
així m’ho van transmetre. Quan tenia tres anys, ma mare em 
va ficar en una escoleta d’iniciació a la música. Recorde amb 
molta estima aquelles classes, on érem uns pocs xiquets que 
jugàvem amb la música, amb pentagrames gegants, escoltant 
el piano de la professora i aprenent a cantar. A l’eixida sempre 
ens donaven tres ossets Haribbo que el meu avi sempre 
tractava de llevar-me, jugant amb mi, i finalment acabàvem 
menjant-nos-els junts.

Quina edat tenies quan començares els teus estudis musicals? 

Després de l’escoleta d’iniciació, vaig entrar a l’escola de la 
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, a Jardí Musical, i quan 
em vaig voler adonar ja estava començant el Grau Elemental, 
amb sis anys.

De ben menuda vas començar el Grau Elemental. Com va ser 
l’elecció d’instrument?

Respecte a l’elecció de l’instrument… Sincerament, recorde 
que ens varen fer una mena de «mostra» d’instruments, els 
veiérem i escoltarem i jo no era capaç de decidir-me per cap. 
Des de sempre he desitjat tocar l’arpa, però no hi havien 
moltes facilitats per accedir a aquest instrument i em vaig 
fixar en altres. M’agradaven moltíssims i no podia decidir-me, 
encara que el clarinet em va atraure molt. Així que, com que 
em digueren que hi faltaven clarinets a la banda, vaig decidir-
me pel clarinet i comencí els meus estudis de Grau Elemental.

Podries comentar el que més t’ha interessat del Grau que ara 
has acabat? 

El Grau Professional és, en realitat, quasi la meitat de la 
meua vida. Són sis anys en els quals he crescut, he aprés i he 
conegut moltes persones que ara mateix són imprescindibles 
en la meua vida. Professors n’he tingut un grapat, la qual cosa 

em pareix formidable perquè de tots aprens, alguns t’agraden 
més, altres menys, però sempre pots treure coses noves de 
tots.

Pots anomenar alguns d’ells, si vols.

Els mestres que potser han sigut més importants per a mi són 
Vicente Roncero, una persona molt especial que sempre m’ha 
donat suport i animat a ser un músic creativa; José Luis Masó, 
el meu primer mestre de clarinet al conservatori, va marcar un 
abans i un després en la meua carrera; Daniel Belloví, el meu 
posterior mestre durant quatre anys, que sempre ha estat per 
ajudar-me i escoltar-me (i no sols amb els meus «problemes 
musicals»); Vicente Chulià, que, independentment de totes les 
crítiques que el persegueixen, va ser qui em va introduir en 
el món de la composició; i Fernando Tortajada, el meu actual 
professor de piano, a qui sempre he admirat com a pianista, 
com a mestre i sobretot, com a persona.

Però si he de mencionar al mestre més important per a mi en 
tota la meua carrera musical, sense cap dubte és Kiko López, 
professor de clarinet de l’escola de la Unió. Vaig començar 
les classes amb ell als 10 anys, només entrar al Conservatori 
Professional José Iturbi, com a classes «suplementàries» a 
les del mateix conservatori, i encara continue amb elles. Des 
d’aquell moment ja no he pogut «separar-me» d’ell. Les seues 
classes per a mi han sigut, són i seran, el millor moment de 
la setmana, el moment en què desconnecte de tot i l’únic 
moment en el qual vertaderament puc tocar com jo ho sent, 
on deixe passar les meues emocions a través del clarinet, i on 

15

NOTICIES    MUSICALS.62 ENTREVISTA

disfrute com una xiqueta menudeta amb caramels. Sempre li 
estaré profundament agraïda.

És preciós això que dius. I ara has començat el Grau Superior. 
En quin conservatori?

Enguany he començat els meus estudis al Conservatori 
Superior de Música Joaquín Rodrigo, de València, en dos 
itineraris diferents: «Interpretació de clarinet», de la mà del 
mestre Emilio Ferrando; i «Musicologia», una carrera que 
potser no molts coneguen però que és tan apassionant com 
qualsevol altra disciplina de la música, i que s’encarrega 
principalment de la investigació musical, de la història i 
d’alguns àmbits més relacionats amb aquests.

Toques en alguna formació musical?

Encara que actualment no puc estar al cent per cent en cap 
d’elles, sóc músic de la UTM, Unió Temporal de Músics, dirigida 
per Rafael Lasso, i, per descomptat, de la banda de la Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí. Així i tot, he participat en 
molts concerts de diverses associacions musicals, com la 
banda de la Unió Musical de Tres Forques, la banda de la Unió 
Musical Creu Coberta i algunes més, encara que també he 
realitzat concerts amb grups de cambra, com el Quartet de 
Clarinets de José Iturbi i el Trio Nelart.

Quin tipus de música t’agrada en especial?

Sóc una persona molt oberta en aquest aspecte, pràcticament 
puc escoltar qualsevol gènere musical perquè tot té la seua 
pròpia «atracció», però tinc una especial predilecció per la 
música culta: escolte música del Renaixement, del Barroc, 
del Classicisme, del Romanticisme... M’agraden absolutament 
totes i m’agradaria poder estudiar-les totes a fons.

Hi ha algun gènere o músic contemporani cap als que tingues 
una especial predilecció?

Tanmateix, no és l’únic gènere que m’agrada, tinc una forta 
estima cap al heavy metal, amb grups com Scorpions, Judas 
Priest, Ángeles del Infierno, DIO, Rainbow i altres, que escolte 
des que estava en la panxeta de ma mare.

Sí, per tot el que em contes estic segura que vas vindre a 
aquest món amb bagatge musical incorporat. Parla’ns ara un 
poquet sobre les teues aficions.

Encara que no tinc massa temps per a dur-les a terme, sóc 

una aficionada a la fotografia, i de tant en tant me’n vaig 
pels carrers de València, armada amb la meua càmera per 
fotografiar tot allò que considere interessant. També m’agrada 
molt llegir, però no tinc quasi temps, atés que els meus llibres 
predilectes requereixen molta estona per llegir i sobretot, per 
comprendre.

Com a músic, quins són els teus somnis de futur?

Hi ha tantes possibilitats i tan diverses que no sabria per on 
decantar-me. Com que estudie clarinet, piano i musicologia, 
podria dedicar-me a donar classes d’ambdós instruments, 
la qual cosa m’agrada molt, o dedicar-me a la investigació 
i la recuperació i restauració de documents històrics, amb 
musicologia. També m’agrada el món de la interpretació, 
siga com a músic d’orquestra o banda, com a integrant d’un 
grup de cambra o, fins i tot, com a concertista solista o com 
a pianista acompanyant. Pense que no hi ha cap disciplina 
que no m’agrade, de manera que encara no tinc gens clar a 
què vull dedicar-me, sols sé que ha d’estar relacionat amb la 
música.

És tot un plaer escoltar a Marta parlar amb tanta passió de la 
música. Solament m’ha estranyat que no haja dit que potser 
li agradaria compondre. Possiblement, en l’entrevista que li 
farem quan haja finalitzat el Grau Superior, ja ens conte que 
és un tema en el qual també li agradaria endinsar-se. Molta 
sort, Marta i que disfrutes molt dels estudis superiors. 



16

NOTICIES    MUSICALS.62

VIRGINIA GÓMEZ, CLARINET
per María Montes

V
irginia Gómez, com les seues companyes 
Marta i Ruth, és també una enamorada de la 
música, disposada a estudiar en profunditat 
la música per arribar a aconseguir fer-se un 
lloc en el món professional. Ens ho conta ella, 

entre altres confidències, responent a les nostres preguntes. 

Eres molt menuda quan va aparéixer el teu interés cap a la 
música? 

Tenia tres anys quan els meus pares em van apuntar a música 
perquè veien que tenia molt de ritme, i des de ben xicoteta 
m’encantava la música (cantar, ballar).

El primer any vaig estar anant a una escola però com que 
només podia tocar el piano i el violí, els meus pares van 
decidir apuntar-me a una escola on hi haguera una banda 
de música. Després de visitar les del barri, quan van conéixer 
l’escola de Sant Marcel·lí van saber que eixa era l’adequada.

Quina edat tenies quan començares els teus estudis musicals? 

Vaig començar fent jardí musical amb 4, 5 i 6 anys i amb 
7 anys vaig triar el clarinet però com era tan xicoteta vaig 
haver d’aprendre a tocar amb el requint, que vaig tocar 
durant 3 anys.

I quan vas elegir l’instrument?

En l’elecció d’instrument em van ajudar els meus pares, ja 
que jo era molt xicoteta per a saber el que volia. Quan vaig 
passar del requint al clarinet va ser un any molt dur però, al 
final, ací estic tocant el clarinet i és la meua vida.

En el Grau que ara has acabat, pots comentar el que més 
t’ha interessat, i quins professors han sigut importants per 
a tu?

En l’escola de Sant Marcel·lí vaig ser una privilegiada 
perquè vaig tindre els millors professors. Vaig estar donant 
requint durant 4 anys amb Guillermo Oliverar, professor 
que em va transmetre musicalitat. I en solfeig, el meu 
primer any vaig tindre Víctor que va ser un gran professor, 
més avant vaig tindre a Juanlu –Juan Luis Gozálvez- i a 
Juan Carlos López Luján, que van ser els meus dos grans 
professors que em van motivar en el món musical. A més 
Juan Carlos és el director de la meua banda i no sé el que té 
que ens motiva a tots d’una forma especial.

Els professors que més m’han influït per a bé han sigut 
Eduardo Ventura i Paco Amaya, encara que també vaig tindre 
un professor de cambra que em motivava molt. I, per damunt 
de tot, el que més m’ha interessat han sigut les classes de 
clarinet perquè és el que més m’agrada. 

Quan s’està estudiant són molt importants les companyes i 
els companys, la relació que s’hi estableix, i supose que en 
l’edat de l’adolescència encara més.

Sí, clar, les companyes i els companys van ser molt importants 
per a poder sentir-me còmoda. En general he fet molt bons 
amics, i encara que alguns estan fora, estem desitjant de fer 
un retrobament.

En quin Conservatori Superior de Música estàs estudiant?

He començat enguany primer d’ensenyances superiors en el 
Conservatori Superior de Música de València Joaquin Rodrigo 
en l’especialitat d’interpretació.
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RUTH SEGARRA, SAXO
per María Montes

Toques en alguna formació musical?

En la banda del Conservatori Superior de Música de València i 
en la banda Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

Quin tipus de música t’agrada en especial? 

L’estil que més m’agrada és el romanticisme i també el 
classicisme. I, per descomptat, també la música de la meua 
generació, encara que conec grups musicals dels 80 i 90 que 
m’agraden, com ara La raíz o Aspencat, però també alguns 
més antics com Rem, Waterboys, Freddy Mercurie... I també 
m’agrada molt el gènere musical de la meua època, el rap.

Alguns músics cap als quals tens una especial predilecció?

Martin Frost i Sabina Meyer són els meus dos clarinetistes 
favorits.

Parla’ns un poquet sobre les teues aficions. 

Reconec que utilitze massa el mòbil, però també m’agrada 
escoltar música, anar de compres..., i ara m’he apuntat al 
gimnàs.

Com a músic, quins són els teus somnis de futur?

Arribar a poder tocar en una orquestra filharmònica. I, per 
descomptat, ser solista o primer clarinet.

A estudiar i lluitar per aconseguir-ho, Virginia! Des de la Unió 
seguirem la teua trajectòria.

R
uth Segarra és una jove 
entusiasmada per la música i per 
la vida, com es pot comprovar 
amb els seus raonaments i els 
seus projectes de futur. Escoltem-

la amb atenció.

Quan va aparéixer el teu interés cap a la 
música?

Quan era xicoteta, a l’escola, m’agradava molt 
l’assignatura de música i com que volia fer una 
activitat extraescolar li vaig demanar als meus 
pares que m’apuntaren a l’escola de música del 
barri. A més, jo era fallera i m’agradava veure 
als músics tocar en els passacarrers i sempre 
intentava anar al seu costat. 

Quan començares els estudis musicals, sabies 
més o menys quin instrument volies aprendre 
a tocar?

Vaig començar les classes de solfeig a l’escola 
de música de la UMH quan tenia 9 anys, però 
vaig triar instrument un poc més tard,. Va ser 
acabant el primer curs del Grau Elemental, 

>>
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perquè no sabia quin instrument tocar. Em va costar decidir-
me però en va ajudar Juanlu -Juan Luis Gozálvez-, que era el 
profe de solfeig que em donava classe i també el profe de saxo 
de la UMH. Vàrem estar una vesprada escoltant instruments 
per a veure quin m’agradava i després va tocar ell el seu saxo i 
ja ho vaig tindre clar, em quedaria amb el saxo.

En el Grau que ara has acabat, pots comentar el que més t’ha 
interessat i quins professors han sigut importants per a tu?

He fet el Grau Mitjà al Conservatori professional de música 
José Iturbi on he tingut la sort de conéixer a molts amics i 
molts bons músics que m’han guiat en el llarg camí de la 
música. Però si he de dir noms de persones que han sigut i 
són importants per a mi, són els profes de l’escola, Juan Carlos 
López Luján, que sempre m’ha ajudat i m’ajuda en tots els 
meus interrogants i m’ha sabut transmetre la seua passió pel 
seu treball, per la música. I sobretot, Juanlu, que ha fet que 
m’enamorara del saxo i de la música, i de segur que gràcies a 
ell estic estudiant ara el Superior.

En quin conservatori estàs fent els estudis del Grau Superior 
de Música?

Estic estudiant al Conservatori Superior de Música Manuel 
Massotti Littel de Múrcia. He començat el curs amb molta 
il·lusió i amb moltes ganes d’aprendre. He vingut a aquest 
conservatori per què els professors són referents del saxo en 
aquest moment i crec que, tant per la seua faceta d’intèrprets 
com a pedagogs del saxo, poden ajudar-me en el meu camí 
musical. Espere que viure aquesta experiència em faça créixer 
com a música però sobretot com a persona.

Toques en alguna formació musical?

A part de tocar en la banda de la Unió, també ho faig en 
un grup de rock, Golpe de Efecto, amb més gent de la Unió. 
És gratificant per a mi perquè el repertori que toquem no 
l’interprete en cap lloc que no siga en aquest grup, i és una 
forma de gaudir d’aquest tipus de música que no s’estudia ni 
s’esmenta a penes en el conservatori. A més, els components 
del grup són unes persones fantàstiques i estic molt contenta 
de compartir amb ells moments musicals i personals.

Quin tipus de música t’agrada en especial? 

M’agrada escoltar música molt variada: música clàssica, pop, 

rock&roll, jazz, ska..., encara que tinc una especial predilecció 
per la música indie. També m’agrada posar-me discos de 
saxofonistes i escoltar les distintes versions de mateixes obres, 
com Arno Bornkamp, Claude Delangle, Jean-Denis Michat, 
etc. 

Quines aficions tens? 

Les meues aficions són molt típiques: m’agrada quedar amb 
els meus amics i desconnectar de la rutina, llegir sobretot 
llibres de misteri i de fantasia, anar al cinema i veure series en 
casa.

Com a músic, quins són els teus somnis de futur?

El meu somni de futur es continuar gaudint i amant la música 
igual o més del que ho estic fent ara. M’agradaria continuar 
estudiant tot el temps que puga perquè en aquest món mai 
pares d’aprendre. Seria un luxe treballar de professora de 
saxo en un conservatori o tindre una plaça en alguna banda 
municipal, però no estic preocupada per això. Treballar en el 
món de la música i gaudir-la és el meu objectiu, siga el que 
siga el meu treball en el futur.

Que et vaja molt bé ara en els teus estudis, Ruth, i en el 
futur que trobes el treball relacionat amb la música que més 
t’agrade. Ha sigut tot un plaer escoltar-te.

ENTREVISTA

>>
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MUIXERANGUES A L’ESTIU:  
UN MAR DE TROBADES
per Josep Francesc Blai

A
l número anterior de 
Notícies Musicals la 
crònica muixeranguera 
portava per títol «Hivern 
muixeranguer». Però, 

contra tot pronòstic, anunciàvem que la 
Muixeranga de València havia passat un 
hivern ben activa i joiosa. Doncs, què 
no direm de la temporada de primavera 
i estiu!

Em resulta difícil fer un relat detallat i 
saborós, però per res del món voldria 
que aquesta revista no portara 
l’empremta muixeranguera. Així, doncs, 
en faré un resum, un text curt i deixaré 
que parlen les imatges que van ser 
escasses (és a dir, cap), en la revista 
anterior.

El dia 23 de març, a les 5 de la 
vesprada, la Muixeranga de València 
estava a Benimaclet participant en la 
festa d’inauguració de la reurbanització 
del carrer Murta. La Colla de dolçaina 
i tabal Estrela Roja posà la música. 
Berenàrem fruita ecològica dels hort 
urbans i dolços casolans. Parlaments 
explicatius i reivindicatius. Convivència 
ciutadana. Sempre és un plaer actuar a 
Benimaclet.

Dijous 24 de maig el nostre soci i 
col·laborador Josep Daniel Climent 
presentà el seu llibre L’interés per la 
llengua dels valencians. Personatges, 
llibres i fets a la Biblioteca Clara Santiró 
i Font, al Centre Cultural La Rambleta 
del nostre barri de Sant Marcel·lí. 
Així ho comentava l’autor mateix 
del llibre:«acompanyats dels amics 
de l’Associació de Veïns, de la Unió 
Musical l’Horta, de la Muixeranga de 
València, de Vicent Baydal, de Llibres de 
la Drassana, de Cristina Delgado, de la 

Biblioteca Clara Santiró i del professor 
Paco Blai. Gràcies infinites als assistents 
i als organitzadors per regalar-nos un 
acte tan preciós i tan emotiu, on vam 
viure sorpreses tan extraordinàries 
com les que podeu vore (gràcies a 
les fotografies de Tomás Sánchez i al 
vídeo de Vicent Baydal). Fent camí». 
Ja sabeu: entreu a les pàgines de 
facebook d’estos personatges i trobareu 
i gaudireu de les imatges anunciades.

El 16 de juny carregàrem l’autocar 
compartit amb la colla de Sueca i 
anàrem a Ontinyent on celebràrem 

una Jornada Cultural anomenada «Més 
que muixerangues», organitzada per la 
Muixeranga de València, la Muixeranga 
de Sueca i la Muixeranga de la Marina 
baixa, ben acollits a l’ateneu Ca la Mera 
per diversos membres de col·lectius 
locals. Gràcies a tothom i en especial 
a ACPV Vall d’Albaida que ens féu de 
guia en una visita històrica als refugis 
de la Guerra Civil només arribar. 
Després, xarrada/presentació i Taller 
muixeranguer. Tot seguit assaig conjunt 
i pràctica de ball de la muixeranga. Per 
acabar, dinar i festa a Ca La Mera. Per 
cert: molt bona la paella!!!

Foto: Tomás Sánchez

>>
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No solem parlar dels assajos que 
habitualment fem i que són tan 
importants i necessaris. Però en esta 
ocasió és precís fer esment d’una 
jornada muixeranguera casolana, 
íntima, amistosa, que era com un assaig 
previ a la trobada del Campello. Així 
ho contava qui en aquella ocasió ve 
fer de mestre de la MV: «Gran jornada 
muixeranguera organitzada per la 
Muixeranga d’Alginet el proppassat 
dissabte 30 de juny a Alginet, amb 
la participació de la Muixeranga de 
València, muixeranga de la Marina 
Baixa i la muixeranga del Campello. 
Com no podia ser altrament l’ambient 
entre les colles va ser de companyonia 
i germanor. Allò que ha de caracteritzar 
el món muixeranguer, allò que el farà 
gran i allò que ha d’aportar a aquesta 

societat és la cooperació i col·laboració, 
i la jornada d’Alginet en va ser un clar 
exemple. El nivell tècnic va ser molt 
alt i per a la Muixeranga de València 
va suposar una gran fita, car va bastir 
dues figures de quatre: una Torreta i 
un Fadrí (o Alcoianet doble), havent 
estat la primera vegada en aquests deu 
anys d’història que la colla aconseguia 
muntar aquesta darrera figura».

El 14 juliol 2018 teníem la gran cita: 
actuació a Campello, II MARXERANGA: 
Muixerangues a la mar. No vaig 
poder ser-hi. Demane ajuda. Així 
m’ho contà el company Manel Villar: 
«Amb la Muixeranga del Campello, 
colla amfitriona, la Muixeranga 
Torrentina, la Muixeranga de Sueca 
i la nostra Muixeranga de València i 
la Colla Corball. Abans de l’actuació, 

que es feu en tres rondes, les colles 
participants feren una cercavila des del 
carrer Mutxamel fins al moll. També 
participaren diferents col·lectius i grups 
de música i cultura popular. Es van 
viure moments molt emocionants dins 
de l’aigua, especialment en les figures 
conjuntes dins la mar. Després, a les 
dutxes a llevar-se l’arena i un sopar 
popular entre música i balls en el moll 
sota la mirada de la torre del Campello».

I arriba la gran cita, la trobada que 
organitza la Muixeranga de València, en 
el marc de les Festes Populars del barri 
Sant Marcel·lí i com una activitat del 
Cicle cultural al voltant de la dolçaina: 
la IX Trobada de Torres Humanes de 
València. La colla convidada era una 
de les muixerangues més joves del 
País Valencià: la Muixeranga la Plana. 

>>
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La pluja volgué desbaratar-nos els 
plans, i a punt estigué d’aconseguir-
ho, però no pogué amb nosaltres. 
L’esforç, la voluntat, l’audàcia i la 
col·laboració de tothom ens feren 
encertar en la decisió de mantindre 
la convocatòria i fer-la, això sí, mig 
a cobert. Enhorabona! I enhorabona 
compartida per a dos famílies i una 
única muixeranga, la de València 
(que bé ha quedat), per la presentació 
en públic, bateig muixeranguer en 
diuen també, de Guillem –fill de Gala 
i Antoni-  i de Vicent – fill d’Anna i 
Vicent, amics d’Aielo de Malferit. La 
satisfacció pel desenvolupament de la 
Trobada es manifestà així a les xarxes: 
«Una vegada més ho hem fet. Hem 
sigut grans, hem gaudit d’aquesta 
IX trobada de Torres Humanes a la 
ciutat de València acompanyats per @
muixerangadelaplana i hem tocat el 

cel amb l’ajuda de totes i tots les i els 
muixeranguers que han vingut de @
muixerangaalginet @muixerangasueca 
@muixeranga_cullera i res seria 
possible sense músics, gràcies @
estrelaroja«». No diré res més. Ho deixe 
així.

I tancarem aquesta crònica deixant 
constància de la nostra presència, 
com cada any, en la festivitat 
del 9 d’octubre. En esta ocasió 
acompanyàvem l’entitat Plataforma per 
la Llengua. La qual cosa no fou obstacle 
per estar presents a la capçalera de 
la manifestació i fer una figura al 
finalitzar l’acte. 

Bé, tirant mà d’ací i d’allà i amb l’ajuda 
de bons companys, encara he pogut 
bastir una crònica que done idea de la 
vida immensa i intensa que vivim a la 
Muixeranga de València.

Podeu contactar amb nosaltres 
a través de l’adreça de correu 
muixerangadevalencia@muixeranga.
org , al nostre web www.muixeranga.
org i a les xarxes socials:

facebook Muixeranga de València,

You Tube Muixeranga de València,

Tuiter @MuixerangaVLC,

Instagram MuixerangaValencia. 

Foto: Tomás Sánchez
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EN RECORD DEL NOSTRE AMIC  
ACORDIONISTA TONI MARCO
Secció d’acordions de la UMH

H
em passat junts quasi 10 anys, però ens ha 
paregut tota una vida.

Mai oblidarem la teua alegria, sentit de l’humor, 
bona persona, conversador, disposat a ajudar, 
a fer-te càrrec del que fera falta, animador en 

qualsevol ambient, parlant bé de la teua dona i de les dones, 
atrevit, modern, animós, progressista, sensat, valencianot.

Acordionista popular, amb un muntó de cançons en el cap 
disposat a tocar-les a qui fóra.

Està clar que perduraràs en el nostre record mentre tinguem 
memòria.

Ha sigut un plaer haver-te conegut.

Foto esquerra: Tomás Sánchez
Foto dalt: arxiu
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LLETRA I MÚSICA:
LA FLAUTA MÀGICA, UNA ÒPERA, DOS NOVEL·LES
per Joan Enric

T
amino, príncep de Terres 
Llunyanes, té un accident 
i desperta en unes terres 
estranyes on fa temps que 
la foscúria ho senyoreja 

tot. La reina Astriflamant li demana 
que salve la bella i valerosa princesa 
Pamina, presonera del Malèfic. 
Serà així com Tamino encetarà una 
aventura plena de personatges 
insòlits, objectes màgics i escenaris 
sorprenents. I serem testimonis de 
la lluita entre el Sobirà del Sol i la 
Reina de la Nit, entre la llum 
i l’obscuritat, entre la saviesa 
i la barbàrie. Tot això adobat 
amb una melodia que s’amaga 
darrere de les roques, de les 
converses, de les cançons, 
dels balls, dels instruments 
musicals…

Amb aquesta adaptació en prosa 
de La flauta mágica t’endinsaràs 
en una magnífica novel·la de 
fantasia, aventures i amor. 
Mercè Climent et transportarà 
amb un to líric i musical a un 
món màgic en el qual lluiten les 
forces del bé i del mal. L’autora 
ha recreat una de les òperes 
més populars de Mozart i una 
de les més representades de la 
història de la música, amb una 
obra accessible i de lectura fàcil, 
d’aventures, fantasia i amor.

S’explica a la nota de premsa 
que “l’autora ha treballat molt 
perquè aquest siga un llibre que 
sone, que cante i que danse. 
Si normalment és la música la 
que ens apropa a la literatura, 
en aquesta ocasió és una obra 
literària la que intenta donar 

a conèixer l’obra que la inspira”. 
Transmet uns valors humans, socials 
o culturals que ajuden a construir un 
món digne. Domina la fantasia, tant 
pel que fa als personatges com a la 
trama.

“He hagut de crear a Melodia, un cuquet 
que s’enreda en forma de clau de sol”. 
“Pamina és molt més valenta en la meua 
novel·la que en l’òpera”. “Els més atents 
podran escoltar, mentre llegeixen, la 
música que s’amaga darrere de les roques, 

de les converses, de les cançons, dels balls, 
dels instruments musicals…”. “Sempre he 
sigut una enamorada d’aquesta òpera, 
des que els meus pares em dugueren 
al Teatre Principal d’Alacant a veure-
la, amb només vuit anyets”. “M’entre 
l’escrivia, de fons sempre sonava La flauta 
màgica de Mozart; així que no serà difícil 
que mentre llegiu aquest llibre sentiu 
alguna melodia... Això és un dels secrets 
d’aquesta novel·la”.

JE recomana.
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L
a flauta màgica és una flauta 
tallada en fusta de roure 
durant una nit de llamps 
i trons, i després revestida 
d’or. Té la virtut de guiar-nos 

a través de les proves més dures de la 
terra, l’aire, el foc i l’aigua, fins a l’únic 
paradís que la humanitat pot aspirar 
a aconseguir a la vida, i Mozart en va 
saber fer sonar tota la màgia.

És una adaptació, en forma de conte 
(quasi una novel·la), de La flauta 
màgica, la famosa òpera de Mozart, que 
Miquel Desclot decidí escriure, en 1997 
per a satisfer la curiositat de la seua 
filla Clara, de 6 anys, que amb els seus 
pares, va a assistir a una representació 
de l’obra. Així, l’autor aconsegueix 
ficar a l’abast dels lectors d’aquestes 
edats la formosa història d’amor i 
recerca de la llibertat que va escriure 
el llibretista Schikaneder i contà, amb 
la seua meravellosa música, Mozart. 

Tanca el llibre una breu explicació 
sobre la relació d’aquesta obra amb la 
maçoneria, en la que se’ns diu que hi 
apareixen, disfressats en clau xifrada, 
ni més ni menys que aquells ritus de la 
il·lustre societat secreta. A més, potser 
Mozart i Schikaneder trobaven que els 
conceptes de bondat i maldat podien 
ser molt relatius i així que no tot s’havia 
de reduir a una lluita entre el bé i el 
mal, entre la llum i la foscor, entre la 
noblesa i la vulgaritat. Una síntesi de 
contraris que eleva la condició humana 
a un nivell ideal d’harmonia i de 
coneixement. El casament del final ens 
hauria de fer rumiar.

Aquest llibre tracta de: música, 
òpera, amor, llibertat, valentia, lluita 
entre el bé i el mal?, maçoneria, 
viatges iniciàtics, viatges fantàstics, 
viatges, avarícia, astúcia, folklore, 
encantaments, desitjos, màgia...

JE recomana.

JA TENIM DISPONIBLE LA 
LOTERIA DE NADAL
Arreplega ja 
el teu dècim!!

Dilluns i dimecres 
de 18:30 a 20:30h
C/ Músic Cabanilles, 48 baix
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RACÓ LITERARI: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
L’INTERÉS PER LA LLENGUA DELS VALENCIANS
per Josep Francés Blai Duart

L’INTERÉS PER LA LLENGUA DELS 
VALENCIANS. Personatges, llibres i fets 
de Josep Daniel Climent Martínez
(Edit. Drassana. Col·lecció Odissea)

24/05/2018. Intervenció de Josep Francesc 
Blai en la presentació del llibre a la 
Biblioteca Pública Municipal Clara Santiró 
i Font

B
on dia, bona nit. Gràcies 
per la seua presència, 
gràcies per haver vingut a 
la presentació del llibre de 
l’amic Josep Daniel Climent 

Martínez, ací a la biblioteca del nostre 
barri.

És per això que les primeres paraules 
voldria que foren de felicitació a la 
Biblioteca Clara Santiró i Font per la línia 
de treball cultural que duu endavant, 
potenciant, fomentant i possibilitant, 
entre altres activitats, les presentacions 
de llibres. I en moltes ocasions llibres 
propers a nosaltres per la seua temàtica 
i/o pels seus autors o autores. I em ve de 
gust començar dient que Josep Daniel, 
juntament amb la família de Clara 
Santiró, encapçalà la iniciativa perquè 
la biblioteca que anava a fer-se al barri 
(parlem de l’any 2008) portara el nom de 
Clara. Iniciativa que de seguida assumí 
l’AVV, la UMH i quaranta entitats més. 
Hui és una realitat i ací estem.

I ja que parlem del nostre barri, de Sant 
Marcel·lí, parafrasejant l’Estellés i el grup 
musical que també ho ha fet, diríem allò 
de “ací no em pariren, però ací estic”. I amb 
això ja done el reconeixement a tantes 
persones nouvingudes, com el Josep 
Daniel, com jo mateix, com moltes de 
vosaltres, que no hem nascut ací però 
hem fet del bari Sant Marcel·lí el nostre 
“ací”: fer barri, fer poble, fer cultura, fer 
consciència, fer País Valencià.

Deia el nostre amic Ramon Martínez al 
Pregó del 50 aniversari:

Sant Marcel·lí és un barri d’artistes,
alces una pedra i apareix un músic,
o una escriptora de contes infantils,
o un pintor o un gran mecànic,
o un filòsof o un bon ebenista,
o un científic o un especialista
en l’ofici de viure i de conviure.

Josep Daniel Climent, amb tota la seua 
obra n’és hui la concreció d’eixe tarannà 
de Sant Marcel·lí.

Però bo, per a qui no el conega... Quan 
agafem un llibre, llegim títol i autor i 
ràpidament ens fem dos preguntes. I 
esta persona qui és? I este llibre de què 
va?

Podem acabar ràpid: llegim la pestanya 
de la portada i sabem qui és. Llegim la 
contraportada i sabem de què va el llibre. 
I la veritat és que, en este cas, estan ben 
fets, ben escrits: síntesi i claredat. Però 
com que encara no teniu el llibre, vos en 
faré una relectura en tres blocs.

El primer bloc és molt breu i científic. 
El seu nom és Josep Daniel Climent 
Martínez, nascut a la Granja de la 
Costera, prop de Xàtiva però sense 
arribar a socarrar-se i és molt jove. (hi ha 

qui somriu...) Home! Si jo sóc jove, tots 
els qui han nascut darrere de mi, després 
que jo, són joves i ben joves.

El segon bloc d’informació ens diu que és 
llicenciat en Història i doctor en Filologia 
per la Universitat de València (i podeu 
anar a mirar les actes, cap problema, 
ací no hi ha gat amagat). Si ajuntem les 
dues titulacions tenim la seua dedicació 
i afició: la història de la llengua, però 
no l’evolució filològica, sinó la història 
social de la llengua, l’evolució del seu ús 
o força social, del seu estudi, i per tant 
la vida i compromís dels estudiosos de 
l’idioma que han lluitat per estendre i 
fer normal el seu ús (tot millorant-lo). 
I de refiló veiem com els seus coetanis, 
els ciutadans i ciutadanes del seu país, 
els valencians i valencianes els han, els 
hem tractat. Si els hem donat credibilitat, 
si hem sabut nodrir-nos del seu treball, 
si hem seguit els seus consells... en 
definitiva contextualitzar com han 
estat rebuts i tractats en cada moment 
històric.

Queda clar, doncs, que la seua 
especialitat és la Història Social de la 
Llengua. I en sap un munt d’això.

Ha tingut bons mestres. S’ha endinsat 
en la història del País Valencià de la mà >>
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Alfons Cucó, ha estudiat i analitzat la 
situació sociolingüística nostrada amb 
Rafael Ninyoles, però qui més el marcà 
en la seua decisió de dedicar-se a la 
història social de la nostra llengua fou, 
sens dubte, Joan Fuster.

Això fou pels anys 90 (1989). I 
passen uns deu/dotze anys en què la 
trilogia Història, Llengua i Societat va 
fermentant en el seu cervell, i va fent 
mare, fent solatge a través de les seues 
lectures, articles, reflexions, fins arribar a 
l’any 2003 on comença la publicació dels 
seus llibres. Que no ha parat fins a hui.

I entrem així al tercer bloc, que ens 
diu: és catedràtic de secundària 
(efectivament al’IES El Cid) i 
professor col·laborador de la 
UOC (sí des de 2009). Abans 
ho fou de la Universitat de 
València. Escriu llibres, publica 
articles, té un blog.

Conclusió: és un home que 
no para. És una persona 
amb ganes de compartir i 
comunicar el fruit de la seua 
tasca investigadora centrada 
en la història social de la 
llengua. I ho fa a través de les 
publicacions i la docència.

· L’interés per la llengua dels 
valencians (segles XV-XIX) (CVC, 
2003)

· L’obra lingüística de Lluís Fullana i Mira 
(Denes, 2004)

· Les Normes de Castelló. L’interés per la 
llengua dels valencians al segle XX (AVL, 
2007).

· Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Dietaris 
1936 (BV, 2010) (relacionat amb la seua 
tesi doctoral: “L’obra valencianista de 
Nicolau Primitiu” 2009)

· Enric Valor, estudi i compromís per la 
llengua (AVL, 2011).

· Nicolau Primitiu Gómez Serrano – Emili 
Gómez Nadal. Epistolari (1920-1938) (BV, 

2014).Va estar comissari de l’exposició 
“Nicolau Primitiu i la Guerra Civil” (2006-
2007) organitzada per la Biblioteca 
Valenciana.

· L’obra periodística d’Enric valor (1933-
2000) (AVL, 2015)

· L’interés per la llengua dels valencians. 
Personatges, llibres, fets. (Drassana, 2018)

Prèviament, el 22 d’agost de 2011 (data 
significativa, ell dirà per què), va crear 
el blog titulat L’interés per la llengua 
dels valencians, que, com ell indica a la 
pàgina 10, “és font i origen de la totalitat 
dels textos” publicats en este darrer llibre 
que hui presentem.

Són nombrosos els articles que ha escrit 
sobre la seua temàtica, i moltes i diverses 
les revistes en les quals col·labora. 
Només dir que caldrà afegir al seu 
currículum, més per a glòria nostra que 
seua, que és “membre de la Comissió de 
revista de la Unió Musical l’Horta: Notícies 
Musicals”. És per a nosaltres un plaer 
comptar amb la seua col·laboració.

I deixant ja la solapeta (que ha donat 
molt de joc, la veritat siga dita), seguim 
esbrinant esta persona qui és.

I és que, a més de la tasca investigadora 
i docent de Josep Daniel, de l’amic Pep 
Climent, podem dir moltes coses més, 
des dels àmbits més propers a nosaltres: 
el barri Sant Marcel·lí i les entitats a què 
pertany i en les quals col·labora.

Està present i actiu en moltes xarxes 
socials, fent ús de les noves TIC 
(tecnologies de la informació i la 
comunicació). Aquest llibre, fruit d’un 
blog, n’és un exemple evident.

Impulsor d’iniciatives: exposicions i 
presentacions de llibres, activitats amb 
els escolars... (com ara les presentacions 
i exposicions que es van fer tant a l’AVV 
com a la UMH de Sant Marcel·lí sobre 

les Normes de Castelló i 
altres temes).

Col·laborador en 
les iniciatives que li 
hem proposat, com 
la revista Notícies 
Musicals de la UMH, 
amb articles, gestionant 
subvencions, ajudant en 
la planificació.

Implicat en el Voluntariat 
per la Llengua organitzat 
per Escola Valenciana.

Personalment puc dir 
que ha estat agraït 
quan ha calgut, 
conseller encertat, amb 

comentaris lúcids i sabuts (sap tantes 
coses!). I mai no m’ha arribat sobre ell 
cap comentari fatal (d’eixos que solen 
fer-se en una reunió on has faltat). Tot el 
que puc dir sobre ell són bondats.

No és una persona orgullosa, vanitosa, 
allunyada de la gent. Més bé, Josep 
Daniel és una persona amable, humil, 
agraïda; és un home franc, senzill, un 
treballador constant.. Una formigueta, 
com solem dir, que calladament va fent 
la seua tasca sense desmaiar.

Ni tampoc és casualitat que la seua 
investigació i la seua obra verse sobre la 

Fotos article: Tomás Sánchez

>>
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relació entre llengua i societat. Perquè 
Josep Daniel és un home que ha optat 
per ser qui és: un valencià no dimitit 
(Fuster dixit) o com cantava el Raimon 
“qui perd els orígens...”. (També ho diu Joan 
Borja al pròleg, pàg. 6)

Amb tot el que hem dit, no serà 
d’estranyar que confesse que em 
provoca una sana enveja i admiració 
per la seua capacitat de treball. Moltes 
voltes m’he preguntat (mai no li ho he 
preguntat), d’on trau el temps per a 
escriure tant? Perquè el saber, diuen, no 
ocupa lloc (!!!)... però temps!? Una cosa 
és saber, que tot cap en el cervell, però 
escriure... escriure vol temps!

Antoni Ferrando, en la presentació 
que es féu a la Biblioteca Pública de 
València, digué que Josep Daniel feia un 
tracte quasi excessivament bondadós 
d’alguns personatges del llibre. Quan 
ho vaig sentir, vaig somriure. A mi no 
m’estranyà gens eixa apreciació. És 
una característica del tarannà de Josep 
Daniel. Ja fa uns anys (2011) quan 
presentàvem el llibre Enric Valor. Estudi 
i compromís per la llengua, vaig dir “És 
corprenedor sentir-lo parlar amb tanta 
facilitat i proximitat dels grans prohoms 
de la nostra cultura. Tant que hom es 
pregunta si no és que menja o ha menjat 
sopetes amb ells tots els dies. I és eixa 
manera de parlar d’ells, amb estima, 
proximitat, respecte i admiració alhora, 
el que fa que també a nosaltres ens 
interessen. Així que, Josep Daniel, és una 
persona sabuda i també encisadora. I no 
ho dic jo a soles. També Verònica Cantó 
ho manifesta al pròleg del llibre (pàg. 5), 
“...ens trobem davant d’un estudi (...) que 
traspua estima, admiració i respecte en 
cadascuna de les paraules que dedica al 
recordat Enric Valor”.

Ja sé que em direu que una cosa és Enric 
Valor i una altra el pare Fullana. Però ahi 
està el valor de Josep Daniel, fer-nos-els 
a tots, entenedors i ben contextualitzats, 
donant-li a cadascú el valor del seu 

treball sense desmerèixer-lo per altres 
qüestions. És un dels mèrits d’aquest 
llibre.

Parlem doncs del llibre. Molt breument, 
després d’haver-lo llegit, voldria fer tres 
consideracions.

Per a mi, el llibre mostra una voluntat de 
créixer, construir i fomentar eixe interès 
per la llengua i els seus estudiosos, de 
manera molt didàctica:

· Cada capítol és com una entrada d’un 
diccionari o enciclopèdia: breu, amb un 
llenguatge clar i bàsic. Si hi ha alguna 
reiteració, és de la idea principal.

· Cada capítol és com una faula: 
acaba amb una mena de “moralitat” o 
recomanació o incitació a l’acció. O bé 
amb un reconeixement de la importància 
del fet. Una mena de corol·lari.

Són bondats que arrossega segurament 
del seu origen, textos pensats per a un 
blog.

És per tant una obra divulgativa 
necessària: calia una obra així, cal sanar 
el desconeixement bestial que tenim els 
valencians i valencianes sobre la nostra 
llengua i història (perquè s’ha fomentat). 
El llibre és com un guió comentat, o un 
índex ampliat... Quan acabes, si en vols 
més: vas i busques (“verigüeu-ho”. Pot 
de plom). Molt encertada l’estructura/
trilogia: personatges, llibres, fets. I molt 
encertada també la selecció en cada 
part. Llistats, per dir-ho així, que cal anar 
ampliant, engrossint...

Josep Daniel és soci de la UMH. Tots 
l’hem vist acompanyar la seua filla i el 
seu fill als assajos i concerts quan eren 
menuts. I es veu que això s’encomana. 
Josep Daniel té al cap una música, no 
sé si una simfonia o una òpera, o quina 
modalitat serà... Però sí que té tota ella 
com una sintonia. I poc a poc JD va 
posant-li lletra a la melodia. La lletra es 
basa en tres nuclis:

INTERÉS 
Es pregunta (?)
Es respon (!)
Sí, n’hi ha, d’interés.
Però en cal més i de més gent.
(Més interès i més gent interessada)

LLENGUA 
És un dels elements constitutius (no 
l’únic, però bàsic).
El pròleg de Joan Borja és preciós i 
meridianament clar.

VALENCIANS 
Som un poble.
Ho som??
Vicent Baydal: Des de quan els 
valencians son valencians?
J Francesc Mira: Sobre la nació 
valenciana

Josep Daniel és soci de la MV, tot 
s’encomana... El llibre és com una 
muixeranga, va construint-se, enlairant-
se com una piràmide en espiral:

XIQUET/A (L’ENXANETA) == TU, cadascú 
de nosaltres (el lector/a)

FETS (ens diuen: és possible, coratge, 
endavant)

LLIBRES (instruments, eines de 
consciència i cultura)

PERSONATGES (a la base, sustentant la 
torre)

Gràcies a estos personatges, estos 
llibres, estos fets (i altres personatges , 
llibres i fets) podem pujar, enlairar-nos 
a tocar del cel. Sabent que arribarem si 
continuem la seua tasca, si “treballem, 
persistim i esperem”, com bé diu l’ex-libris 
de Nicolau Primitiu. I gràcies a Josep 
Daniel ho sabem.

I ara, QUE SONE EL TABAL!!



per Joan i Àngels

Solucions al Piccolo divertimento 48: RE-TROBEM LES NOSTRES COMPOSITORES!: Francisca Pitarch (Sagunt,1829); Emilia Martí Vilaplana 
(Alcoi,1851); Lola Vitòria Tarruella (Villena,1880); Antonia González Simpson (Alacant,1866); Ermerinda Ferrari Gonzálvez (Elx, 1887); 
María Carbonell García (Alcoi, 1889); María Teresa Andrés Blasco (València,1910); Ethelvina-Ofelia Raga Selma (Catarroja, 1911); Matilde 
Salvador Segarra (Castelló, 1918); María Luisa Campos Cutayar (Alacant, 1924); Adela de la Fuente Adànez (Cheste, 1937); Mª de los 
Angeles López Artiga (Massamagrell, 1939); Monserrat Bellés Dagarminaga (Vinaròs,1942). JEROGLIFIC: Dues fades (2 Fa des).

JEROGLÍFIC Quin estil de música canta eixe cor?

ENCREUAT MUSICAL www.sidokus.com (2006)

Horitzontals: A. Home que canta, com ara en Josep Carreras. B. 
La vocal més repetida de Vivaldi. Un La de l’inrevés. Si major. C. 
L’instrument de percussió d’Antonio Machín. D. L’inici i el final de 
Bellini. El de gemecs és molt popular. E. Et cal per tocar el violí. 
Posa-hi: eneac. F. Instrument de corda pinçada (plural).

Verticals: 1. Instrument de percussió de la colla de diables. 2. Mi 
major. Una LIRA desordenada. 3. Així acabes d’afinar o d’apianar. 
Gos format per un Do i per un La. 4. Habitació per ballar (cap 
amunt). Pont del violí capgirat. 5. La consonant del Rock & Roll. 
L’emissió de sons afinats (o desafinats) per la boca. 6. Els fills de 
Bach.

EMBARBUSSAMENT MUSICAL!

Quan les paraules que ixen per la boca s’entrebanquen  
donen lloc a un embarbussament. Intenteu pronunciar este 
embarbussament sense fer cap pausa. Afineu les llengües i 
sigau atrevits: U, dos, tres, u, dos, tres i...

Jo sóc un pobre ma, me, mi, mo, músic de carrer,

que sempre que jo pac, pec, pic, poc, puc toque el que sé.

D’un lloc a l’altre bas, bes, bis, bos, busque alguns diners,

si em feu callar jo em ma, me, mi, mo, mu, jo em moriré.

CURIOSITATS de la MÚSICA

Cap a l’any mil-i-poc un frare italià anomenat Guido 
d’Arezzo (995-1050) va proposar el que es va coneixer amb 
el nom de “solmització”, és a dir, cantar les notes no amb 
qualsevol so o vocal sinó amb un nom. Així als països llatins 
les notes musicals s’anomenen Do, Re, Mi, Fa, Sol, La i Si. 
Per batejar-les, d’Arezzo, va agafar un himne dedicat a Sant 
Joan Baptista i va iniciar cada línia de l’himne amb una nota 
diferent, en progressió ascendent grau per grau, de manera 
que a la primera síl·laba del primer vers li corresponia el so 
que ara coneixem com a do (Ut), a la segona línia el re i així 
successivament.

Però… Sabíeu que a la resta de països, les notes s’anomenen 
A, B, C, D, E, F i G? La lletra A es correspon a la nota La, la B 
amb la nota Si, la C amb a la nota Do, la D és Re, la E és la 
nota Mi, la F és Fa (esta és fàcil de recordar) i la lletra G es 
correspon a la nota Sol. 
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