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A POQUETA NIT

ÉREM, SOM I SEREM

TALLER D’ÒPERA

per Ximo Estal

L

a primavera la sang altera, a l’estiu tot lo món viu, a la
tardor... ni fred ni calor. Moltes són les dites que existeixen per a indicar els canvis d’estació, el pas inevitable del temps i, amb aquest, les renovacions i transformacions que es produeixen al seu voltant.

Aquesta Notícies Musicals 65 serà una revista de presentacions, de
comiats, d’empoderament i, com no, de cultura.
En primer lloc, com haureu observat, la lírica poètica de qui ara us
escriu dista molt de qui fins ara s’ocupava de dirigir i organitzar
aquesta publicació. Paco Blai fa un pas al costat, merescudes
vacances. Tant de bo jo siga capaç, com a mínim, d’ensenyar-vos la
meitat de les paraules que amb ell hem après. A nivell estructural
ens mantenim fidels al que veníem fent, amb la informació dels
concerts i actes de la Banda simfònica, la Banda Juvenil, l’orquestra
i el Conjunt instrumental (Infantil i de corda). L’escola de música,
els nostres músics, el barri, la Muixeranga, els personatges històrics
i les recomanacions literàries. També la salut i l’esbarjo del Piccolo
Divertimento ompliran l’exemplar que ara comenceu a fullejar.
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Veureu que, en aquestes pàgines, la presència femenina ha
augmentat considerablement i més amb els actes de la Setmana de
la dona. Des de la Unió sempre hem estat al costat de totes elles,
valentes i lluitadores, i així ha de continuar sent. Amb la recentment
estrenada Comissió d’Igualtat volem continuar posant en valor
tota la feina que fan i treballar colze a colze per fer d’aquesta una
societat un poc més justa.
Permeteu-me també que aprofite aquestes línies per acomiadarme d’un amic, d’un mestre, d’un veí, d’un soci, d’un treballador
infatigable... perquè ell era això i moltes altres coses. José Luis
Rodrigo, moltíssimes gràcies per tot. Et trobarem a faltar i et
recordarem a cada nota.
Bo, esperem que la tardor siga plàcida i que gaudim de molts dies
plens de música i activitat a la Unió. Per a eixos altres en que la
pluja ens ho pose difícil, ja ho sabeu... Notícies Musicals.

per Conxa Bermell
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A la revista anterior NM64 , l’article “El Padre del año” va ser
escrit per Josep Lluís Rodrigo.

Luzuriaga va parlar dels inicis de l’òpera
en 1598 tal com la coneguem hui en dia,
i la primera obra, Dafne, de Jacopo Pieri, de la qual només es conserva el llibret
però no la partitura; després continuà per
l’obertura d’Orfeo y Eurídice, de Christoph
Willibald von Gluck, que és la primera
òpera de la qual es conserva tant el llibret
com la partitura, de l’any 1762.

En el taller ens parlà de l’estructura
d’una òpera, començant per l’obertura,
la música que sona mentre el teló està
baixat, avançant els esdeveniments.
Per altra part, els actors principals de
l’òpera a la vegada són els cantants:
soprano, mezzosoprano, baríton i tenor.
El cor passa a fer un paper secundari.
Hi ha peces musicals que al llarg de
la història perduren, tant les àries
interpretades pels actors/cantants
principals com les cantades pel cor.
«Casta Diva» de Norma, interpretada
per Maria Callas i «Che gelida manina»
de La Bohème per Pavarotti són
dues de les àries que vam escoltar

com a exemple d’àries de soprano i
tenor, respectivament. Pel que fa al
cor, vam escoltar «Va pensiero» de
Nabucco. També gaudirem d’algunes
peces cantades per Enrico Caruso i
Joan Sutherland i del «Brindis» de La
Traviata com una altra interpretació
del cor.
La informació que vam rebre i les
músiques que vam escoltar ens van fer
passar una vetllada molt agradable i
enriquidora i ens convidaren a tornar a
escoltar a Carles Luzuriaga en un altre
taller i ens motivaren a aprendre més
sobre òpera i també sobre la nostra
sarsuela, cosa que farem pròximament.

Foto: Tomás Sánchez
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FE D’ERRADES

E

l passat 15 de febrer, al
local de la Unió Musical
l’Horta, va tindre lloc el
Taller d’Òpera presentat per
Encarna Serrano i impartit
per Carles Luzuriaga, locutor de la
desapareguda Ràdio 9 durant 20 anys.

Exemplar gratuït. Imprés en paper ecològic.

si vols participar escriu a:

noticiesmusicalsumh@gmail.com
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL BOSCO Y EL CAPELLÁN

VETLLADA POÈTICA AMB MARC GRANELL

A

E

per María Montes

l’A poqueta nit de l’1
de març va tindre lloc
la presentació de la
novel·la El Bosco y el
capellán, d’Alejandro
Díaz Hernández. Acompanyava a
l’autor Óscar Valle, realitzador de
curtmetratges, i María Montes, que
presentava l’acte.
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Alejandro Díaz Hernández és nascut
a Villarejo de las Fuentes, un poble
de Cuenca, però viu a València des
dels huit anys. És veí de Sant Marcel·lí
des que es va casar amb una jove
d’ací, Encarna Parrilla. Els seus dos
fills, Elena i Alberto, són músics;
estudiaren a l’escola de la UMH, Elena,
violí i Alberto, oboé. Elena va formar
part de l’orquestra durant uns anys i
Alberto és músic de la banda simfònica
de la UMH.
La novel·la, editada per la Diputació
Provincial de Cuenca, és la primera
que ha publicat l’autor, pel que ens
congratulem de tindre una persona
més que enriqueix culturalment al barri.
Alejandro Díaz és enginyer de professió,
però la seua formació, a més de tècnica,
va ser també humanística, ja que és
Doctor en Psicologia.
En la contraportada de la novel·la
podem llegir: «El casual hallazgo de este
manuscrito dentro de un libro antiguo,
suscitó la curiosidad por descifrar su
contenido, siendo fuente de inspiración
en la creación de esta novela». És a
partir d’eixe mecanoscrit, quasi il·legible
en la guarda d’un llibre de 1798, que
Alejandro va tindre la inspiració per a
enllestir aquesta original novel·la, en
la qual relaciona la creació per part
del Bosco del seu gran tríptic El jardí

de les delícies amb la vida de l’altre
personatge principal de la novel·la, el
bisbe Diego Ramírez de Villaescusa,
que va ser capellà major i confessor de
la filla dels Reis Catòlics, Juana, mal
anomenada «la boja». Intercalant els
successos vitals d’aquells dos hòmens,
crea una trama molt interesant que
enganxa el lector. A més, no content
amb això, Alejandro continua la novel·la
amb una tercera trama, ubicada en
l’actualitat, en la que uns investigadors
cerquen un missatge ocult en la
misteriosa obra del Bosco.
En la presentació, l’autor, mentre
parlava dels continguts de l’obra i del
treball portat a terme per a escriure-la,
va projectar algunes imatges que són
fonamentals en la trama de la novel·la,
un recurs més que va despertar la
curiositat i l’interés dels assistents a
l’acte. L’altra persona que va presentar

el llibre, Óscar Valle, és amic de
l’autor i va explicar de quina manera
va col·laborar amb ell en el procés
d’elaboració de l’obra, aconsellantli en els dubtes que li sorgien, i,
fonamentalment, en la lectura crítica
dels fragments que escrivia. Alejandro
va comentar l’important que havia
sigut aquesta relació per al resultat
de la novel·la i per assabentar-se de
com arribava al lector el que ell volia
transmetre. Sense haver-la llegit
encara, els assistents a l’acte ens
adonarem que l’autor s’havia proposat
una obra complexa i ambiciosa.
Havent-la ja llegit puc dir que El Bosco
y el capellán és una novel·la de lectura
molt recomanable, tant per als amants
de la novel·la històrica com per a
qualsevol tipus de lectors.

Foto: Tomás Sánchez

per Encarna Serrano i Inma Máñez
l passat divendres 31 de
maig dins de la programació
de l’A Poqueta Nit tingué
lloc la vetllada poètica
dedicada a l’obra del poeta
valencià Marc Granell. Aquest recital
ha estat preparat pels components del
Taller de Poesia de la Biblioteca Clara
Santiró. De la mà del rapsode Vicent
Camps, i amb la col·laboració del
Gabinet de Normalització Lingüística
de l’Ajuntament de València, han portat
a terme al llarg de tot l’any un treball
d’anàlisi, lectura i recitació de l’obra de
l’autor.
La selecció dels poemes recitats va ser
una bona mostra de la capacitat que
té l’autor de contagiar i fer arribar la

poesia a tota mena de públic, tocant
una gran varietat de temes que ens
fan apreciar la importància de la seua
obra, des de la seua poesia social que
denuncia i reivindica, passant pels
seus versos d’amor, i fent palés també
l’estima que li té a la nostra terra, i
sobretot, a la nostra ciutat.
Vàrem assistir poques persones, però
gaudírem enormement de la poesia dita
en veu alta pels diferents recitadors,
que amb la peculiaritat de les seues
veus li donaren l’emoció que ens van
saber transmetre.
Entre els assistents es trobava el
mateix Marc Granell que estava molt
emocionat i agraït. I quin luxe va ser
per a tots nosaltres tindre’l allí i poder

parlar amb ell i que ens contara com
van sorgir alguns dels poemes o altres
anècdotes de la seua vida i obra. Quin
plaer per als sentits i per a l’ànima.
Una altra de les activitats realitzades
dintre del programa d’aquest taller va
ser una passejada per València. Una
ruta pels carrers i indrets significatius
per a Granell al llarg de tota la seua
vida en la qual anàvem escoltant
comentaris del mateix poeta i poemes
seus recitats pels diferents components
del taller.
Tant de bo que el curs vinent el taller de
poesia ens torne a convocar i tornem a
gaudir d’una vetllada poètica farcida de
versos i emotivitat.
Salut i Poesia!

Foto: Tomás Sánchez

5

ESCOLA

65

ESCOLA

L’ESCOLA EN MARXA: RESUM D’ACTIVITATS
per Javier Pérez i Juan Luis Gozálvez

L

’Escola continua amb el seu ritme d’acció. A
continuación us deixem amb un recull d’activitats
ocorregudes en aquest tercer trimestre.

AUDICIONS. Al llarg d’aquestos mesos ha sigut
el torn de les aules de cant, piano, percussió, vent metall i
alumnes d’accés als Ensenyaments Professionals.
BEQUES RAMBLETA. Aquestes beques de formació,
entregades per Espai Rambleta als tres millors expedients
del Grup d’Accès als Ensenyaments Professionals han sigut

atorgats enguany a les flautistes Lucía Annézo, Mireia
García i Laura Sáez. Aquestes beques cobriran la matrícula
en el Curs d’estiu organitzat per la Unió.
Des de l’escola volem donar la més sincera enhorabona a les
alumnes que han rebut aquest reconeixement al seu esforç.
III SETMANA CULTURAL «JOSEP COLLADO
MATAMALES». Realitzada entre els diez 17, 18 i 19 de juny,
ha comptat amb nombroses activitats complementàries a
les que es fan habitualment a les aules i que han servit per
promoure la convivencia entre professorat, alumnat i famílies.
4

5

1. 18 de maig: Audició de vent-metall. Professors:
Javier Pérez, Miquel Madrigal, Andreu Yébenes i
Fran García

6

7

2. 25 de maig: audició d’alumnat aspirant als
Ensenyaments Professionals
1

3. 8 de juny: audició de piano. Professor: Rafael
Lasso

6

7

4. 10 de juny: audició de percussió. Professors: Jorge
Medina i Manuel Fuertes
5. 14 de juny: audició de cant. Professora: Raquel Roig.
Pianista: Luis Andreu
6. Beques Rambleta
7. «L’Escola al carrer»
8. Audició d’aspirants als Ensenyaments Professionals

2

3

8
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BANDA
SIMFÒNICA

CONCERT DEL DIA DE LA DONA
per José M. Arráez Sáez
>>

C

om en anys anteriors, la Unió Musical l’Horta
participà en la lluita de la dona per a aconseguir
la igualtat, amb un concert que tingué lloc el 10
de març, i que posà el punt final a una setmana
plena d’actes al voltant del Dia de la dona.

Com a Societat, volem donar visibilitat al treball de les dones
que pertanyen al món de la música. Dones que han fet de
la seua passió la seua professió. Dones com les que ens
acompanyaren aquest dia com a intèrprets, compositores o
directores.

9

Els anys setanta són de màxima importància per a la
musicologia feminista. A partir de 1975, coincidint amb
l’Any Internacional de la Dona, es marcà com a objectiu la
recuperació de totes aquelles dones compositores oblidades
mitjançant l’edició de les seues partitures i biografies.
L’Associació Mujeres en la música, fundada en 1980 per la
compositora María Luisa Ozaita, tingué un gran paper en
aquesta recuperació. Tot i
això, la proporció actual de
directores és molt baixa. De
744 orquestres professionals
que hi ha al món, només hi
ha 32 directores, un 4,3%.

10

8

11

9. «Porta un amic»
10. Audició de l’Aula de música moderna

12
Totes les fotos de l’article:
Javier Pérez Zorío

Fora d’aquestes estadístiques
hi ha moltes dones que es
dediquen a la direcció i a la
composició amb gran èxit i,
en aquest concert, la Banda
Simfònica tingué la sort
de comptar amb un grup
d’aquestes professionals
que ens delitaren amb el seu

11. Concert de l’Aula de Cor
12. Concert del professorat

Foto: Tomás Sánchez

treball. No hem d’oblidar tampoc a les nostres músiques i la
nostra presentadora Sara Sánchez.
El concert començà amb l’obra Ateneo Musical, pas-doble
del compositor Mariano Puig, i dirigida pel nostre director
habitual, Juan Carlos López. A continuació s’escoltà la peça
Suerte Ibérica, d’Isabel Latorre.
A partir d’aquesta obra, agafaren la batuta les tres directores
que ens acompanyaren la resta del concert. Patricia Rosaleñ
Serrador dirigí Los Miserables de C. M. Schönberg, Rebeca
Pérez López ho feu amb Elisabeth de M. Kunze. Finalment,
Vivian Gutiérrez Abreu conduí El fantasma de l’òpera d’A.
Lloiyd-Webber
Amb aquesta interpretació concloïa el concert, on l’experiència
d’incorporar a aquestes tres grandíssimes professionals per
dirigir-nos fou tot un èxit i un plaer.
Veurem què ens ofereix el pròxim Dia de la Dona.

9

BANDA JUVENIL /
C. INSTRUMENTALS
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CORAL

UN «RETROBEM» DEDICAT 						
i una trobada de corals

CONCERT DE FI DE CURS
per José M. Arráez Sáez

e

l 2 de juliol, amb una temperatura que convidava
a eixir de casa, les seccions infantils i juvenils de la
Unió Musical oferiren al públic que els acompanyà
un concert espectacular a l’Espai Rambleta.

L’acte fou presentat pel Director de l’Escola Javier
Pérez Zorío, qui estigué molt encertat en els seus comentaris
sobre els distints grups.
Començà el concert amb el Conjunt Instrumental de Corda
dirigit per Agustín Giménez Cerveró que interpretaren Good
day to day i Tea for Tree. Fou una actuació molt bonica on
l’alumnat va disfrutar tocant i el públic escoltant.
A continuació corresponia el torn al Conjunt Instrumental
Infantil, i dirigit pel mestre Francisco García Ruano. En
aquest cas interpretaren Hey Jude, de la banda britànica The
Beatles; Cimarron Overture, selecció brillant amb forts temes
melòdics que impressionaren al públic, amb un primer tema
sincopat i un segon tema molt més melodiós, fluid i reflexiu;
Chu chu chu cha cha fou l’última de les peces. Un tema senzill
i divertit que feu disfrutar molt al públic assistent.

10

En el descans es lliuraren els diplomes acreditatius
d’Ensenyaments Elementals a l’alumnat que ha cursat
estudis a la nostra Escola. Per a això es requerí la presència a
l’escenari, representant a la Junta Directiva, de Paco Perales.

per Pascual Collado, Joan Quiles i Àngels Rodas
També Javi Pérez i Juan Carlos López Lujan per part de
l’Escola. Per les escales anaren desfilant tant alumnat de
l’any anterior, a qui no se li havia donat aquest diploma,
com alumnat que ha finalitzat enguany els seus estudis. Una
vegada acabat aquesta part, es donaren també les Beques
Rambleta. En representació d’aquesta entitat estigué la seua
directora, Lorena Palau.
Tancant la jornada, el presentador donà pas a Juan Carlos
López que, al davant de la Banda Juvenil, ens amenitzara amb
tres obres que foren tot un èxit. Appalachian Overture de J.
Barnes, obra enèrgica amb melodies populars i passatges
individuals amb prou de virtuosisme; Druids de J. Pinto,
episodi simfònic relatiu als sacerdots de l’Europa cèltica i que
tenia com a finalitat posar banda sonora a les sensacions que
podrien sentir els druides partint d’un únic motiu melòdic; Os
passaros do Brasil, obra en tres parts, molt bonica i plena de
color i matisos rítmics amb sambes i melodies molt conegudes
a Rio de Janeiro.
Esperem que l’any que ve l’alumnat de l’Escola continue
progressant i tinguem una altra sessió de música com la que
hem tingut enguany.
Ara a descansar sense oblidar-se de l’instrument i a passar un
bon estiu!

Fotos: Tomás Sánchez

E

l passat 10 d’abril ens deixà una persona molt
important en les nostres vides. José Luís Rodrigo
ens va introduir en la passió del cant i de la vida.
Va ser fundador de la Coral l’Horta i ha format
part de la nostra història fins al darrer minut. No
tenim prou paraules per a expressar tot el que sentim ni prou
cançons per a demostrar el nostre agraïment a la seua tasca.
Com a homenatge a la seua figura aportem un extracte de la
presentació de l’acte dedicat a la seua memòria que tingué lloc
el dia 5 de maig.

Hui volem dedicar-te este concert. És el millor concert que et
podríem oferir, ja que homenatja la paraula feta poema i la
música, totes elles en la nostra llengua. La teua veu guiarà les
nostres. Paraules, poemes, cançons a la memòria d’una gran
persona. Entusiasta dels seus projectes i amic dels seus amics.

La història de la Coral l’Horta està escrita al nostre blog, i
comença així:

Concert compartit amb l’Orquestra de Cambra de la Unió
Musical l’Horta (UMH), dirigida pel seu titular Alberto Ramírez
Martínez, corrent a càrrec seu la primera part del concert,
notant-se el progrés en aquesta jove agrupació.

«La data a recordar és dilluns 17 de novembre de 1997: Primer
assaig a les 10 de la nit als locals de l’Associació de veïns i
veïnes del barri Sant Marcel·lí. Diverses persones somniaven de
formar una coral en el seu barri. I d’aquell dia i d’aquell somni
va sorgir un projecte que ha perdurat en el temps i ha anat
creixent».
Allí estàvem amb molta il·lusió i ací estem. Han passat més
de vint anys però en la nostra memòria perdurarà per sempre
l’autor d’eixes paraules, la persona que més il·lusió tenia per
formar esta coral. La seua iniciativa va fer realitat un somni, un
projecte que va forjar aquell 17 de novembre i que ha crescut
gràcies a la llavor sembrada.
José Luis Rodrigo, mestre de la cançó, impulsor de melodies,
la persona que ens va contagiar de música... has estat, eres i
seràs per a nosaltres un referent. La nostra trajectòria musical
començà amb tu i ens has deixat farcits de records plens de
ritmes i espectacles.
El passat 28 d’octubre celebràrem el XXé aniversari de la
Coral. Ho férem per tot lo alt. Allí et vàrem veure gaudir en
l’organització, dirigint, cantant, rient i fins i tot, renegant
producte dels nervis que passàrem.
Com tantes vegades ens acompanyà la família natural i, ací
tenies una altra gran família. Estem contents perquè poguérem
demostrar-te tota la nostra estima. I tu ho sabies. I tu ens
estimaves tant!
Tal com va dir el dia del teu comiat el teu germà Víctor, tenies
dos fills i mig: Naira, Carles i la Coral. Jose Luis, la Coral l’Horta
també et reconeixia com a pare i, per això ara ens hem quedat
orfes. Hem perdut un coralista, un company, un amic, un pare.

Va per tu company!!! Sempre al nostre Cor!!!
I d’aquesta manera, un dia lluminós i primaveral, però vestit de
dol, començarem l’homenatge musical, inclòs en el concert del
Retrobem la nostra música, celebrat en l’Espai Rambleta.

La segona part, va estar a càrrec de la Coral de la UMH, que ja
des de primeres hores del matí estava fent la prova de so. Molt
bones vibracions es van produir des de l’escalfament previ a
l’últim assaig.
Posada en escena sòbria, no es necessitava res més, amb lectura
de textos a càrrec d’Àngels Rodas i d’Alejo Pérez, el nostre
impagable director. Paraules de reconeixement i estima a Jose
Luis Rodrigo. Els textos varen posar els sentiments a flor de pell
i van afegir un plus a les nostres goles.
Es van intercalar diversos textos i composicions poètiques de
diferents poetes i poetesses de la nostra estimada llengua,
llegits i interpretats per diferents membres de la Coral (Paco
Juan, Joan Quiles, Paquita Xapa, Marga Ortiz, Empar Juan,
Mamen Lara, Angeles Latorre i Pilar López), tots ells ben
emotius i bells.
Ja en el tema estrictament musical, vam començar amb D’un
temps d’un país, de Raimon, tema ben treballat i amb un
perfecte acoblament de veus. A continuació, L’amo de Son
Carabassa, cançó que va servir per a traure’ns, lleugerament,
la pressió emotiva que portàvem dins, contrastos magistrals
en les contestacions femenines i masculines i amb un final ple
de ritme. Després va arribar Idil·li, veritable prova de foc per als
amants dels pianos.
I una estrena per la Coral, Cançó de les mans, cal descobrir-se
una vegada més davant les sopranos, amb una exquisidesa en
la interpretació vorejant la perfecció, amb notes que semblaven
no acabar mai i que alhora l’oïda no desitjava que acabara,
perfecta la direcció del mestre Alejo Pérez, en aquesta peça
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tan necessitada de la seua sapiència musical, aconseguint una
rodonesa total.

monumental de primer ordre amb l’antiga capella com a lloc
idoni per a l’audició i gaudi de la trobada coralista.

Amb un canvi de ritme radical, vàrem interpretar Rondel,
amb protagonismes variats i múltiples per a totes les veus. El
director va aconseguir una bona coordinació de tot el conjunt
vocal. Els continus canvis de ritme i acoblaments melòdics es
varen traduir en una molt bona interpretació i amb final de
traca. Continuarem amb Homenatge a Teresa i el Bolero de
Guadassuar, peces del repertori tradicional de la Coral. I una
altra estrena, i en aquest cas amb majúscules, La porta de la
natura amb lletra de la nostra estimada Àngels Rodas i música
del mestre i amic Jesús Debón. Amb uns baixos magistrals,
potents, gairebé intimidatoris, tenors donant el contrapunt
perfecte, unes contres de llevar-se el barret i amb el colofó de
les dives i envejades sopranos. Bonica obra i una interpretació
genial!

Primer, presa de contacte amb la sala, intentant treure el millor
profit d’una sonoritat espectacular; després, afinació i posada a
punt en un dels múltiples patis del complex cultural.

Com bis i última dedicatòria de la Coral per a José Luis Rodrigo,
l’homenatjarem amb Que tinguem sort, interpretació sentida
per cadascú de nosaltres. Completa fusió de la Coral i el seu
director per a aquest record tan especial.
TROBADA DE CORALS CIUTAT DE VALÈNCIA 2019
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El dia 15 de juny, dins de la celebració del 125 aniversari de
la fundació de la Societat Coral el Micalet, es va celebrar
la Trobada de Corals Ciutat de València 2019, on actuarem
compartint acte amb l’Orfeó Mestre Palau; la Coral Retorn
Planenc de Girona i la Coral Giner, perfecta amfitriona i
organitzadora d’aquesta iniciativa.
Amb un sol de justícia i puntualitat britànic-fallera, acudirem
al punt de trobada, al Centre Cultural la Beneficència, entorn

I quan arribà l’hora de la veritat, vam pujar a l’escenari
acompanyats pel director de la formació, el mestre Alejo
Pérez, híper-conegut als dos costats de la Rambleta i amb un
currículum que va fer evident el presentador de l’acte: que si
escolania, que si violí i piano, que si saxo, que si no sé quins
estudis corals..., al remat per cobrar el mateix!
Compartirem amb l’auditori les següents interpretacions: D’uns
temps, d’un país; Cançó de les mans, (amb bona acollida de la
seua coreografia); Homenatge a Teresa i La porta de la natura.
Públic totalment entregat, concert molt apreciat i directe al cor
dels assistents. Sonora i agraïda ovació per part del públic.
Vam finalitzar amb un cant comú, Lluna de València de Miquel
Juan García, director del cor amfitrió, que va compondre
la cançó expressament per a l’efemèride. Al voltant de 130
coralistes sota la seua direcció, vam posar punt final a tan
entranyable trobada coral.
Ens van obsequiar amb una placa commemorativa i un
exemplar del llibre Els inicis del cant coral al País Valencià,
dedicat i signat pel seu autor, Josep Guia.
Després, soparot a la seu dels amfitrions, on la gent va departir
amb les altres corals i algunes interpretacions lúdiques extres,
fora de programa i del control dels directors.
Gràcies a la Societat Coral el Micalet per la seua amable
invitació i per la tasca que fa per la cultura de la nostra terra.

ENS «RETROBEM» DE NOU AMB
L’ORQUESTRA
per M. Suceso Alegre

d

esprés d’intensos assajos, acabat el concert del
10 de febrer de 2019 a l’Ateneu Mercantil de
València, el passat 5 de maig va tindre lloc a
L’Espai Rambleta la 40a edició de Retrobem la
Nostra Música, en la qual participà l’Orquestra

de Cambra.

En aquesta ocasió, la nostra orquestra, amb un repertori
clàssic, va actuar en la primera part del concert engalanant-se
en determinades obres d’Orquestra Simfònica, gràcies a l’ajuda
inestimable dels músics de la Banda Simfònica de la Unió
Musical l’Horta.
El concert va començar amb la Suite Galaica de l’alcoià
Amando Blanquer, que emula melodies i sons del folklore
gallec. Seguidament, va arribar el torn de Davall el cel blau
del compositor valencià Juan Martínez Báguena, obra
introduïda per la Diputació de València per a la campanya de
Retrobem La Nostra Música. El va seguir el rítmic Allegretto de
Palladio de Karl Jenkins.
A continuació, quan l’Orquestra es va convertir en Simfònica,
va interpretar la Sintonia Mice composta pel mateix director
de l’Orquestra, Alberto Ramírez Martínez, per a la Mostra
Internacional de Cinema Educatiu. El van seguir Temes del
Capritx Italià de Txaikovski (arranjament de Richard Meyer),
amb sons i melodies pròpies del folklore italià i el 3r moviment
de la Simfonia núm. 1 de Gustav Mahler (arranjament de
Richard Meyer), amb una tranquil·la marxa fúnebre que és
musicalment interrompuda per uns músics de carrer.

El concert va finalitzar amb la cèlebre Faràndula de la Suite
núm. 2 de l’Arlesiana de Georges Bizet (arranjament de
Richard Meyer).
El resultat: un èxit, com sempre. Tot gràcies a la capacitat
d’esforç i superació que regna en aquesta orquestra que, dia a
dia, va adquirint major qualitat interpretativa.
Quedem emplaçats per al proper concert de l’Orquestra que
serà en vespres de Nadal i estem convençuts que tot allò que
es propose, de la mà del seu director Alberto Ramírez, podrà
aconseguir-se, amb aquesta il·lusió que es plasma en tots i
cadascun dels seus concerts.
Merescut agraïment s’ha de donar tant a la Diputació de
València pel suport que ofereix a la música valenciana i a les
societats musicals amb aquesta campanya, com a la Junta
Directiva de la Unió Musical l’Horta per la seua implicació,
il·lusió i suport incondicional i entusiasta en aquest gran
projecte que és l’Orquestra de Cambra.
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ALBERTO RAMÍREZ, DIRECTOR DE
L’ORQUESTRA DE CAMBRA
per María Montes

D

es de fa uns mesos l’Orquestra de la UMH
de Sant Marcel·lí té un nou director, Alberto
Ramírez Martínez, havent-hi ja oferit
diversos concerts que molts de nosaltres hem
disfrutat. En acostar-nos a ell per a realitzar
aquesta entrevista ens trobem amb un home jove, molt
comunicatiu, entusiasta, amb una gran il·lusió pel seu treball
i, especialment, per la labor de formar als jóvens músics per
a crear una gran orquestra simfònica. Ens parla meravelles
d’ells, de la seua voluntat d’aprendre, del bon ambient en
els assajos, als quals assisteixen amb continuïtat… Però,
escoltem-lo, que té molt a explicar-nos.

El treball amb ells és molt divertit, he de dir que m’ho passe
bé molt bé cada dissabte, no sé si ells opinaran el mateix.
Tenen una edat en la qual la pedagogia i qualsevol tipus
de metodologia flueixen en els assajos. Volen aprendre,
però passant-s’ho bé, i et transmeten com desitgen ferho. D’aquesta manera m’ho fan passar a mi millor i cada
dia aprenc jo també una cosa nova amb ells i referent a
ells. Quant a la programació musical, sé que és molt difícil
agradar a tots, però intente conéixer quines obres volen tocar,
a pesar que siguen obres que exigisquen una plantilla major
de músics o un nivell un poc més alt. Part de l’èxit resideix en
la programació, i, com ja anunciava Paco Blai en el concert
extraordinari de novembre, una part del projecte que tenim
entre mans és consolidar una Orquestra Simfònica. El plus que
dona tindre els vents i la percussió al costat de la corda fa que
el repertori puga ser més atractiu i no ancorar-nos en un únic
estil musical.

Alberto, t’has incorporat recentment a la direcció de
l’orquestra, havies tingut abans algun tipus de relació
professional amb la Unió Musical l’Horta?
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En realitat, quasi podríem dir que aquesta és la meua segona
etapa amb l’Orquestra, ja que la primera va ser a l’inici del curs
2016, durant un breu període entre els dos directors anteriors,
que vaig dirigir el concert commemoratiu dels 40 anys de
les Festes Populars i un altre concert més, dins del programa
d’intercanvis musicals de la Comunitat Valenciana en el
Museu de la Ciutat. Van ser dos concerts bastant intensos,
ja que vam tindre molt poc temps de preparació, però, així
i tot, crec que els músics van fer una labor encomiable.
Personalment vaig gaudir molt d’aquell treball, perquè són en
aquestes situacions quan el personal humà es posa a prova i
també et poses a prova a tu mateix. Vam programar moltes
obres noves i, en molt poc de temps, els músics van fer front
al repertori. El fet en si de com un grup de músics tan jóvens
es van comprometre i van aconseguir fer un concert tan digne
va ser el que més em va meravellar de l’Orquestra.
Va ser una bona presa de contacte entre vosaltres. I, ara,
què representa per a tu ser el director de l’Orquestra de
la UMH?
Per al mi significa exigència, motivació, il·lusió i evolució.
Després de poc més d’un any d’aquells concerts, la Junta de
la UMH em va tornar a plantejar el mateix repte: teníem un
altre concert per Nadal i crec recordar que vaig començar a
mitjan octubre. Va ser una mostra de confiança que tornaren
a comptar amb mi, però aquesta vegada amb un projecte a
llarg termini. Que esperen una cosa bona de tu, contribueix a
ser exigent amb un mateix i dona un grau extra de motivació,

Podies comentar com et vas plantejar els últims concerts.

gràcies a la qual arriba la il·lusió. I amb la il·lusió va arribar el
passat concert de música de pel·lícules, al qual cal sumar la
col·laboració i esforç que van fer la resta de músics de vent i
percussió que es van unir a nosaltres. A partir d’ací, el que ens
queda és evolucionar, ja que l’exigència, motivació i il·lusió és
una cosa que m’aporta la UMH cada dia.
Els músics de l’Orquestra són tots xiquets encara, com
et planteges el treball, la música a programar, per a anar
formant-los?

Els últims tres concerts han sigut molt diferents entre si. El
primer va ser més espectacular a causa de la grandiloqüència
del mateix esdeveniment, però per al passat concert de febrer
en l’Ateneu Mercantil de València, vaig proposar a l’Orquestra
portar una obra de repertori clàssic per a orquestra de
cordes i defensar la peça sense afegits ni artificis. Sempre
s’espera d’aquells festivals per a orquestra trobar-nos amb
obres adaptades per compositors o pel mateix director amb
l’objectiu de facilitar la interpretació. Jo continue mantenintme ferm en el rigor de defensar certes obres més exigents amb
cert honor. Això estimula i motiva, ja que es planteja una certa
rigorositat i el músic compleix reptes cada vegada més difícils.
I en l’últim concert vam fer gala de les dues formacions, amb
vent i sense, i, en totes dues disciplines, l’Orquestra va estar
excel·lent. Ja que tinc l’espai i l’oportunitat, vull de nou agrair
a tots els vents que se sumen amb nosaltres per a fer possible
una Orquestra Simfònica.
Per què els nostres lectors coneguen més el teu treball,
quines altres activitats realitzes, a més de la de director
de l’Orquestra de la UMH?
Actualment treball de professor d’Harmonia, Anàlisi i
Fonaments de Composició en el conservatori professional
Mestre Berenguer, de Teulada, i dirigisc, a més, la banda Unió
Musical Alcublana, de les Alcubles, des de fa ja més d’una

dècada. Quan tinc una mica de temps lliure també faig treballs
de composició, bé d’arranjament, orquestrador o compositor.
A la nostra terra, tan amant de la música, hi ha alguns
directors de bandes que són també compositors,
grandíssims compositors. Em sembla molt interessant que
a tu també t’interesse la composició.
Per a mi, la composició musical és la que ha originat un canvi
a la meua vida. El meu instrument principal és el clarinet i
he arribat a dedicar-li moltíssimes hores, però, arribat un
moment, vaig observar com canviava la prioritat d’estudi
per descobrir nous acords o progressions harmòniques al
piano, així que vaig decidir realitzar els Estudis Superiors
de Composició amb el compositor valencià Ferrer Ferran
en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de
Castelló. Quan tinc temps lliure, després de les hores de cotxe,
de treball en el conservatori o el temps que m’ocupen les
dues formacions que dirigisc, vaig component o realitzant
encàrrecs. El passat concert de Retrobem la Nostra Música,
celebrat el Dia de la mare, vaig instrumentar una peça que
vaig compondre per a la Mostra Internacional de Cinema
Educatiu MICE i portar-la a la plantilla d’orquestra simfònica
amb l’Orquestra de la UMH de Sant Marcel·lí.
Sempre m’agrada preguntar-vos als músics quines són les
vostres preferències musicals. Quines són les teues?
Sobre gustos, colors… Escolte més estils de música que colors
veig (alguns colors no els distingisc, he, he, he!). Però, si he
de ser sincer, crec que porte escoltant tota la vida la mateixa
música. Des de xicotet, una de les primeres pel·lícules que vaig
anar a veure al cinema va ser E.T. l’extraterrestre, i la primera
cinta de cassette que vaig tindre va ser aquella mateixa banda
sonora. Aquests records es remunten a l’edat dels quatre o
cinc anys i amb aquesta edat començava a apreciar a John
Williams i a molts compositors clàssics. Em ve el record de
les portades de les cassettes de la Simfonia del Nou Món,
de Dvorack; la cinquena de Beethoven, per Karajan, etc. O
les cintes de cada certamen de bandes que teníem per casa.
Després, com ja t’havia dit, més estils que colors. M’agrada
molt el jazz en tots els seus vessants, la bossa, el tango
d’Anibal Troilo, el «Polaco» Goyeneche i Piazzolla…, per
descomptat; si és pop només els The Beatles, i, arribant a un
extrem una mica més fort, el rock clàssic de Dio, Rainbow,
Journey i, bo, la cançó d’autor…, depenent de l’autor o la
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DONES I MÚSICA: ISABEL LATORRE SÁEZ
per Encarna Serrano i Sara Sánchez
>>

qualitat musical que els acompanya. Llevant aquests xicotets
matisos, no tinc moltes més manies. Sí, que el so siga pur i
sone bé i que la música no estiga comprimida.

Que esperen una cosa bona de
tu, contribueix a ser exigent
amb un mateix i dona un grau
extra de motivació i il·lusió
Finalment, tens alguna afició, externa a la música, que
t’agrade practicar?
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Externa a la música…, em costa pensar i dir alguna cosa.
M’apassionava abans l’esport, però amb el temps el vaig
abandonar; ara faig esport com a usuari. Amb poc més de
vint anys vaig començar a tocar el baix elèctric com a hobby i
així ha sigut durant molt de temps. També he tocat i realitzat
concerts de forma una mica més professional, però he anat
també aparcant aquesta faceta fins a deixar-la únicament
com això, un hobby. No em considere un excel·lent baixista,
per la qual cosa crec que és just encasellar aquesta faceta com
a hobby i m’agrada practicar-la quan puc. Bé, i, a part d’això,
m’agrada el cinema d’autor, fer senderisme i viatjar quan el
temps i les obligacions ho permeten. Bé, i com deia abans,
esport com a usuari: una mica de bici a l’aire lliure, eixir a
córrer o pàdel de tant en tant.
Finalitzem aquest primer acostament a Alberto Ramírez,
però, estem segurs que parlarem més amb ell en Notícies
Musicals. Només unes paraules més per a comentar-los que
va ser alumne del gran compositor valencià Ferrer Ferran del
qual la nostra Banda Simfònica ha programat en diverses
ocasions obres memorables. En aquesta conversa, Alberto
comenta el seu interés per la composició una poc de passada.
En el seu currículum veiem que ha compost ja moltes peces:
per a instrument solista, per a orquestra de cambra, per a
orquestra simfònica i orquestra de corda, per a música vocal,
i, finalment, per a banda. Mereix tota una entrevista sobre
aquesta important faceta del seu treball.
I, esperem, també, anar escoltant les teues obres, Alberto.
Benvingut a aquesta la teua casa!

A

mb aquest article volem començar una sèrie
d’entrevistes amb les dones que participaren
en el concert del dia de la Dona 2019. La
primera és la compositora Isabel Latorre
Sáez, autora de la peça Suerte Ibérica, que va
ser interpretada per la banda de la Unió Musical l’Horta.
Compositora nascuda a València el 1984, compon música per
a mitjans audiovisuals, per a arts escèniques i per a concerts,
dins d’un llenguatge contemporani que mai no deixa de banda
la tradició.
També desenvolupa la faceta interpretativa amb el seu
projecte personal «Eixa» i amb la col·laboració amb l’artista
sonor Edu Comelles en el projecte «For Pauline», on barreja
acordió i eletrònica.
Ha guanyat diferents guardons: Premi Extraordinari Final
de Carrera en Composició en el Conservatori Superior de
València, el premi Valencia Crea (7a i 12a edició) i una menció
d’honor en el 3r Premi de Composició Ciutat d’Algemesí.
Quant al mitjà audiovisual, va obtindre una nominació en
la IX edició dels Jerry Goldsmith Awards dins de la categoria
de publicitat, un premi a la millor banda sonora original al
Terrorific Film Fest de Manresa i la nominació a un Goya del
curtmetratge documental El último abrazo, la música del qual
estava en part escrita per l’autora. Recentment ha compost la
música per a la pel·lícula Staff Only, estrenada en la Berlinale.
Molt compromesa amb la divulgació i l’educació, col·labora en
el programa de ràdio Plaerdemavida, d’À Punt, i és professora
de llenguatge musical en el Conservatori Professional José
Manuel Izquierdo de Catarroja.
Per a conéixer-la un poc millor li enviàrem una sèrie de
qüestions i estes són les seues respostes:
Com has arribat al món de la música?
Vinc de família de músics des de fa almenys quatre
generacions. El meu besavi i el meu avi tocaven l’acordió. Més
tard, mon pare i els seus germans es van dedicar a la música
de manera semiprofessional, tocant en una orquestra de
berbena durant més de 30 anys. Això sí, soc la primera de la
família que ha tingut la sort de rebre estudis musicals i que es
dedica a la professió de manera exclusiva.

Sempre has tingut clar que volies dedicar-te a la música,
concretament a la composició?
De xicoteta tenia clar que volia dedicar-me a la música, al
piano concretament, que és el meu instrument principal.
Més tard, durant els estudis professionals no ho vaig veure
tan clar; de fet als 18 anys vaig començar la carrera de
Comunicació Audiovisual a la Universitat. Em fascinava el
cinema i la seua música i gràcies a això em vaig decantar per
l’escriptura. Després, durant els estudis superiors i a mesura
que vaig madurar humanament i musicalment, vaig gaudir
cada vegada més de l’escriptura autònoma, és a dir, de crear
música de concert, exempta de contingut visual.

El públic està més
sensibilitzat amb el rol creatiu
de les dones, crec que anem
per molt bon camí i que no
hem de despistar-nos
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Quin és el teu referent musical? Com qui voldries ser de
major?
Gràcies per la pregunta, m’ha fet sentir jove! Realment no
tinc referents a imitar a eixe nivell, sempre he sigut molt
independent i m’agrada recórrer el meu propi camí. Hi ha
músics que m’agraden molt, de tots els gèneres i de totes
les èpoques, com ara Carles Santos, Sofia Gubaidulina,
François Couperin, Jocelyn Pook, Pascal Comelade,
Pauline Oliveros, per dir-ne alguns. Pense fermament que es
pot gaudir d’una manera o d’una altra de quasi tota la música.
Quines són les teues aspiracions en el món de la música?
La veritat és que en els últims anys estic fent realitat molts
somnis. He creat el meu propi projecte de directe, «Eixa», amb
el qual he gravat un disc que estem presentant ara mateix. I
he començat a fer música per a pel·lícules (fins ara havia fet
molt de documental, curtmetratges, publicitat...). Ara per ara,
l’aspiració és poder continuar fent el que faig ara.
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ASSEMBLEA GENERAL I NOVA JUNTA DIRECTIVA
Per Josep Francesc Blai Duart

>>
Parlant de pretensions més universals puc comentar que
en els meus treballs sempre intente anar un poc més enllà
de la música, per connectar amb el públic i fer-lo sentir
o reflexionar. Per exemple, Suerte Taurina, l’obra que va
interpretar la vostra agrupació, es tracta d’un al·legat
antitaurí. Com deia Jeff Koons «L’art és un acte humanitari i
té la responsabilitat de crear un efecte en la humanitat, de fer
del món un lloc millor».
Quantes obres teues s’han estrenat i on?
No les he contades mai, però sí que sé que s’ha interpretat
pràcticament tot el que he escrit, ja que sempre ha sigut per
encàrrecs. Estic especialment emocionada amb les estrenes
dins d’«Ensems», que sempre ha sigut un festival de referència
per a mi dins dels llenguatges més contemporanis. La música
que he escrit per audiovisuals ha viatjat més, ja que treballs
que he fet per a la pantalla han sigut projectats per tot el
món. Per esmentar el més significatiu, l’última pel·lícula per
a la qual he escrit música, Staff Only, es va estrenar en la
darrera edició de la Berlinale.
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Si les xiquetes estudiants
de música no hem conegut
partitures escrites per dones ni
les hem vist dirigint-les, és més
complicat després imaginar-nos
exercint eixos rols. La situació
afortunadament està canviant
i la ferramenta que tenim és
l’educació
Ha sigut difícil el camí? Penses que el fet de ser dona ha
modificat o canviat coses, tant per la teua part com per
la dels altres?
La veritat és que pense que no ha influït massa, almenys no
de manera negativa. Fins a l’actualitat la composició és un
món quasi exclusiu d’homes, i així és com s’ha venut durant
generacions. Em vaig adonar al decidir estudiar i dedicar-me

professionalment, tot i que per a mi aquesta situació social
mai ha suposat un problema. He tingut sort pel suport familiar
i per la meua actitud personal, ja que em considere una
persona forta i insistent, que no pare fins que aconseguisc el
que vull.
Actualment els programadors i el públic està més sensibilitzat
amb el rol creatiu de les dones, crec que anem per molt bon
camí i que no hem de despistar-nos.
Per què penses que no hi ha més dones compositores i/o
directores?
Clarament és un problema de referents. Aprenem per
imitació: els xiquets volen ser futbolistes perquè els veuen
constantment a la televisió. Si les xiquetes estudiants de
música durant tota la història no hem conegut partitures
escrites per dones ni les hem vist dirigint-les, és més
complicat després imaginar-nos exercint eixos rols. Com he
dit abans, crec que la situació afortunadament està canviant,
tot i que encara ens queda per a una normalització total.
Hem de treballar de valent per aconseguir-la, i pense que la
ferramenta més potent que tenim és l’educació.
Pel teu Currículum es veu que eres molt activa, és
complicat conciliar vida laboral, familiar i afectiva?
Soc molt activa perquè he fet de la meua passió el meu treball.
És complicat conciliar-ho amb mi mateixa, és a dir, amb el
meu temps vital necessari de descans. Per sort, m’envolte de
gent que ho entén, em dona suport i m’ajuda.
Estàs contenta amb el que estàs fent?
Cent per cent, sí!
Ara, en passar el temps, penses que hauries d’haver fet
una altra cosa?
Cent per cent, no!

E

l proppassat 28 de març, a les 20:30 h començava
l’Assemblea General de la UMH amb més
assistència que en ocasions anteriors, però,
malgrat tot, minsa per a una entitat de quasi 400
persones associades. I fou una llàstima perquè
l’ambient marcava canvi d’època, noves dinàmiques, encara
que estem molt lluny d’allò que tots i totes somiem: una
major implicació, més vida associativa amb més assistència a
alguns actes, etc.
Sota la presidència de Miguel Hernández, la mesa anà
desgranant l’ordre del dia satisfactòriament. L’informe de
gestió va ser molt positiu doncs es veien cares noves prenent
la paraula i bons auguris. Gran alegria causà l’informe de
l’Orquestra que es veu com una aposta de futur carregada de
possibilitats: gent jove amb molta formació, ganes per part de
tothom, empatia entre mestre i músics i músiques. La Coral
amb el rigor que els caracteritza, no debades són la secció
amb la mitja d’edat més alta, estan plens de projectes per al
2019. Novetat fou veure al nou director de la Banda Simfònica
i la Banda Juvenil informant de la trajectòria realitzada des
de la seua presa de possessió i la nova organització dels
assajos per fer possible la màxima assistència i participació. La
Comissió de Revista informà de la seua renovació i ampliació,
el nou sistema de distribució, els continguts i objectius
propers: arxiu, enquadernació, color(?), etc. També l’Escola
de Música presentà el seu informe marcat per la novetat de
l’Equip Directiu i la bona subvenció rebuda. La presentació
de comptes, feta pel tresorer i el comptador, va fer palés el

gran treball realitzat aconseguint una entitat ben sanejada
econòmicament.
Tot seguit es posà a coneixement l’única candidatura
presentada, l’equip format per l’actual i futur president, la
qual fou aprovada per unanimitat. La nova Junta Directiva
conjumina l’experiència de les persones que continuen i la
saba nova de les que s’incorporen.
A continuació es presentà i s’aprovà el pressupost per al 2019.
I s’obrigué el torn de precs i preguntes. I ací es manifestà la
proposta d’anar treballant cap al 40 aniversari de la UMH que
serà al 2020.
La nova Junta directiva està integrada per les persones
següents:
President: Miguel Hernández Ferrer.
Vicepresident: Francisco Javier Perales Aparicio.
Secretari: José Maria Arráez Sáez.
Comptador: Rafael Selma Domínguez.
Tresorer: Vicente Garí Pons.
Vocals: Concepción Bermell Pastor, Tomás Sánchez Santiró,
Josep Francesc Blai Duart, José Luis Rodrigo Giménez, Joaquín
Estal Herrero, María suceso Alegre Gómez, Concepción Quiles
Izquierdo.
Persones col·laboradores: Francisco Albentosa, Sonia Pérez,
Ximena Ortega, Juan Carlos López.

19

BARRI
/ UMH

65

BARRI

QUANTITAT I QUALITAT ALS ACTES COMMEMORATIUS DEL DIA DE LA DONA
per Imma Máñez

U

n any més, tant al nostre país com a l’àmbit
mundial, hem pogut constatar la força i la
tenacitat de la dona. Per tot arreu del món i
amb el fi de commemorar el 8 de març, hem vist
grups i associacions de dones que lluiten amb
entusiasme i sense defallir.
Totes elles, des de diferents àmbits, treballen cada dia per
poder donar forma i continuïtat a accions i reivindicacions. Per
poder fer prosperar una societat més justa, més equilibrada,
on el fet de nàixer dona no siga un desavantatge i on cada
xiqueta i cada dona tinga l’oportunitat i la llibertat de ser, de
pensar i d’actuar sense cap discriminació de sexe, ni social, ni
professionalment.
També al nostre barri de Sant Marcel·lí hem estat organitzades
i hem treballat des dels diferents grups i associacions. Hem
ACTES DE LA SETMANA DE LA DONA 2018/2019
Organitza Associació de veïnes i veïns:
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28 de febrer: Presentació del llibre Contem històries de
dones d’ací, de Rosa i Manola Roig.
5 de març: «Dona avui, un repte». Inauguració de l’obra
plàstica de Cristina Tomás.
7 de març: Teatre. Museu Galàctic.
Organitza Asociación cultural del barrio San Marcelino:
4 de març: Presentació de Totes les meues dones.
5 de març: Xarrada-col·loqui sobre «La mutilación genital
femenina».

pogut gaudir d’una setmana plena d’actes destinats a fer
palesa eixa visibilitat i dignificació de la dona al nostre món, al
nostre barri i a les nostres llars.
Des de diferents espais i aspectes hem pogut participar en
xarrades, presentacions de llibres, teatre, música, pintura,
etc… Algunes relacionades amb el potencial humà i social
que la dona aporta a l’engranatge de la societat actual, altres
al voltant de les situacions d’injustícia i violència que encara
vivim les dones actualment i de la necessitat d’eradicar-les.
Després d’haver assaborit cadascuna d’aquestes experiències
ens queda una esperança viva i forces renovades per a
continuar la tasca cada dia de l’any.
A continuació presentem el llistat de totes les activitats
realitzades i una breu descripció o crònica d’algunes d’elles:
6 de març: «Microrrelats per la Igualtat». Grup de dones
d’Alzira.
7 de març: Cinefòrum. Cleopatra.
Organitza Asociación Mujeres y cultura:
4 de març: «Evolución de las Mujeres desde los años 20».
6 de març: Sessió de teatre improvisat.
Organitza la Unió Musical L’Horta:
10 de març: Concert del dia de la Dona.
Activitat conjunta:
8 de març: Manifestació del dia de la Dona.

CONTEM HISTÒRIES DE DONES D’ACÍ
El dia 28 de febrer vam encetar el cabàs d’activitats al
voltant de la commemoració del 8 de març, dia de la dona
treballadora d’aquest any 2019.
A la Biblioteca Clara Santiró i Font, gaudirem d’una
presentació de luxe.
El llibre Contem històries de dones d’ací, escrit per Rosa Roig,
il·lustrat per Manola Roig i publicat a l’editorial Vincle. Amb
un llenguatge pròxim i íntim i unes il·lustracions suggestives
i captivadores, ens arriba al llarg de les pàgines d’aquest
llibre la biografia de dones valencianes de tots els temps i
dels diferents àmbits: científiques, escriptores, músiques,
polítiques, pensadores, artistes, activistes, esportistes...
Un intent d’obrir així la memòria col·lectiva, donant a conéixer
referències de dones valencianes en un univers cultural o
històric que ha estat habitat quasi exclusivament pels homes.
Com ens diu al pròleg del llibre: «Esperem que siga el primer
de molts, perquè n’hi ha moltes de valencianes que hem de
conéixer».
DONA AVUI, UN REPTE
Continuant amb els actes de commemoració al voltant del dia
8 de març de 2019, la vesprada del 5 de març a la Biblioteca
Clara Santiró i Font vam celebrar un «compatir de projectes»
per part de totes les associacions del barri que d’alguna forma
treballen al llarg de l’any per la visibilització de les dones.
Vam introduir l’acte amb una senzilla «performance» a partir
d’un poema de Begoña Abad, on descriu a la capacitat de la
dona per a fer tribu, per a ajuntar esforços i per a mantenir la
flama del que és possible sempre encesa.
Amb versos com:
«La meua tribu es reconeix encara en les més fosques
catacumbes.
Perquè elles són portadores de llum....
La meua tribu és tota mans a la recerca d’altres mans per a no
soltar la força que les uneix i transmetre-la a llocs que ni tan
sols coneixerà...»

I amb música de Mari Luz Gutierrez, una representant de
cada associació desfilà per la sala i van anar conformant entre
totes un mural amb els logotips dels diferents grups, com a
símbol del treball i força entre totes les entitats.
Acabada esta presentació, es va informar des dels diferents
grups de tots els projectes de futur i activitats que s’estan
portant a terme en estos moments.
Seguidament, per acabar l’acte, vam donar pas a la
inauguració de l’obra Jocs, de Cristina Tomà, artísta plàstica
de Pedreguer.
En el seu treball podem trobar una bellíssima variació d’olis,
aquarel·les, acrílics amb una diversitat de materials (fils de
cotó, barreja de papers, diverses textures i transparències ) i
una fidelitat absoluta als blaus. Cristina ens apropa amb les
seues creacions a un món ple de subtileses des d’una mirada
senzilla i a la volta efímera connectada perfectament amb la
natura.
Actualment també interactua activament en xarxes socials,
presentant treballs conjunts de fotografia i poesia.
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TEATRE A L’ESPAI RAMBLETA
Per quart any consecutiu al teatre de l’Espai Rambleta, i
gràcies a la col·laboració de tot el seu personal tècnic i
professional, es va portar a terme la representació de l’obra de
teatre programada dins dels actes de commemoració del dia 8
de març de 2019.
Aquest any amb l’obra titulada Museu galàctic, adaptació
traduïda de vàries peces que estan recollides al llibre Teatro
para representar en la escuela, de Teresa Iturbi.
En aquest cas va estar dirigida per Carmen Rabanaque i
representada per un total de 17 persones, la majoria d’elles
dones, components de diferents associacions del barri
(Mujeres y Cultura, Cepaim, Fractals, Unió Musical l’Horta,
Asociación Cultural de San Marcelino, Associació de Temps
Lliure, Associació de Veïnes i Veïns), que van estar dedicant
temps i esforç d’una manera totalment altruista i amb cap
altre objectiu que el de millorar la convivència i fer barri.
Amb enginy i gràcia ens van mostrar algunes situacions
i conseqüències que vivim dia a dia, quan ens deixem
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MARTÍN FORÉS REALITZA UN MURAL DEDICAT
A RENAU AL NOSTRE BARRI
per Vicent Soler i Alba

>>
En aquesta mateixa Associació, el dimarts dia 5 es va celebrar
l’acte «Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
(MGF)», en el que parlaren Felipe Hurtado Murillo (sexòleg
del centre de salut de la Font de Sant Lluís), Melisa Darocas
González (ginecòloga/sexòloga de l’Hospital Dr. Peset) i
Aminata Soucko (Agent de salut especialitzada en informació
sobre MGF i mediadora intercultural). Ella ens explicà la seua
pròpia experiència i tot plegat va ser molt emotiu.
L’endemà també es van dur a terme altres actes com
«Microrelats per la igualtat», per part del grup de dones per la
igualtat d’Alzira, i la projecció de la pel·lícula Cleopatra el dia
següent.
arrossegar per les noves tecnologies fins a convertir-nos en
vertaders esclaus addictes a elles.
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La representació va finalitzar convidant-nos a saber emprar
els avantatges que ens ofereix la tecnologia però sense perdre
de vista que tota mena d’avanços mai podrà competir amb
els reptes, sentiments i anhels de ser persona i animant a les
dones a eixir al carrer el dia 8 de març, com a protagonistes de
primera categoria, plenes i vives, a continuar fent història.
LA DONA DES DELS ANYS 20 FINS A L’ACTUALITAT
El dilluns 4 de març el grup de Mujeres y Cultura havia
preparat un acte titulat «Mujeres desde los años 20 hasta la
actualidad»: per mitjà d’uns panells amb fotografies de dones
vam poder vore gràficament la seua evolució dins de la nostra
societat al llarg d’aquests anys en diferents àrees de la vida:
l’educació, el treball, els transports, la cultura, el treball dins
de la casa, la ciència…. En parelles, o grups de 3 o 4 dones,
ens explicaren aspectes sobre aquest tema amb molt bones
informacions i algunes anècdotes divertides. Dies després, el
dia 6 la mateixa entitat organitzà un Teatre Improvisat.
Posteriorment, el mateix dia però en el local de l’Associació
Cultural Barri Sant Marcel·lí, s’inaugurava una exposició de
fotografies de dones i sobre dones i es presentava el llibre
Totes les meues dones d’Imma Mañez. Poca gent però molt
ben avinguda. Gaudírem de l’acte i els assistents llegiren un
poema del llibre. També hi hagué alguna sorpresa amb la
lectura per part de l’autora d’algun poema inèdit.

E

ra el mes de setembre de 2018, jo formava part
de la directiva de l’Associació de Veïnes i Veïns de
Sant Marcel·lí quan Martin Forés em va comentar
el projecte de fer un mural dedicat a Josep Renau
en el barri i més concretament en la plaça d’Òscar
Romero, i que el seu desig era que l’AVV donara suport a
la proposta. Em va semblar un projecte interessant i jo ho
vaig comentar a la Junta. Poc després la Junta Directiva va
convocar Martín perquè explicara detalladament el projecte.

Torres de Serrans i en el Patriarca, amb mesures excepcionals
per a l’època. Posteriorment, les va traslladar a Ginebra
(Suïssa) per a la seua custodia amb unes condicions que
permeteren que, acabada la guerra, retornaren a Espanya.
A més a més, no podem oblidar el seu protagonisme en
l’Exposició Internacional d’Arts i Tècniques de París de 1937,
per a la qual va encarregar a Pablo Picasso el Guernica.
Totes aquestes activitats artístiques, així com les destacades
accions polítiques que v a portar a terme, són mèrits més que

MANIFESTACIÓ DIA DE LA DONA 2019
«PER TU, PER NOSALTRES, PER TOTES»
El 8 de març de 2019 vam posar colofó a les activitats de tota
la setmana afegint-nos a la multitudinària manifestació que
des de fa ja uns anys ompli de morat, música i reivindicació
les avingudes i places de València al llarg d’eixa jornada.
Aquest any, amb el lema «Per tu, per nosaltres, per totes».
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Des de bon matí la ciutat estava ja engalanada per grups de
companyes de la Coordinadora Feminista de València que
varen secundar i testimoniar el dia de vaga. Anaven posant el
caliu necessari i preparant-nos l’ambient per a la manifestació
de la vesprada.
Un grup de persones vam eixir des del nostre barri, amb la
pancarta a les mans i les consignes a les butxaques del cor.
Després, en arribar a l’estació del Nord, davant nostre, un riu
de persones, de colors, de sorolls i d’anhels compartits ens
atrapà i quasi sense saber com, allí estàvem, un any més,
bategant entre els potents i esperançadors crits d’unes i els
tambors i balls de les altres.
Una bona passejada fins a les Torres de Serrans que ens va
permetre, una vegada més, ser partícips d’un canvi que a poc a
poc arriba i que va deixant glopades d’aire fresc i obrint nous
horitzons.
Després, tot un any al davant i a continuar...
Cap a casa, amb els peus cansats, la mirada enlluernada i un
somriure ample.

Per a Martín Forés, es tractava d’homenatjar Josep Renau
i Berenguer (València 1907- Berlin Oriental 1982), pintor,
cartellista polític, muralista, fotomuntador, publicitari,
acadèmic, professor de Belles Arts en la Universitat de
València i escriptor, perquè segons afirmava era poc conegut i
reconegut pel gran públic i, fins i tot, per part de determinats
sectors culturals valencians.
Amb tan sols 29 anys Renau va assumir la Direcció General de
Belles Arts del Govern de la República, càrrec que va ocupar
entre 1936 i 1939. Un homenatge justificat per la seua obra
artística, per la protecció de diversos edificis emblemàtics de
Madrid i pel salvament de part del patrimoni del Museu del
Prado, que feu traslladar a València i que va conservar en les

suficients per a fer-lo creditor d’un important reconeixement
per part del Museo del Prado. Ara, l’Ajuntament de València té
l’oportunitat de dedicar-li el nom de la plaça on s’ha pintat el
mural.
A finals d’any 2018 la nova Junta Directiva de l’AVV va
reprendre la proposta contactant amb els veïns de la finca
que s’havia escollit per a fer el mural. Es tractava d’un mural
horitzontal de 8 x 4 m, a ras del terra. Fetes les oportunes
gestions amb els propietaris de la finca aquestes no van
quallar, potser no s’entengué bé el projecte.
Ja en 2019 des de l’AVV, es proposa com a possible lloc del
mural una paret mitjanera situada al carrer Salvador Perles,
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MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

APROPANT-SE AL MÓN DE LA MUIXERANGA
>>
que forma part dels habitatges construïts el 1960 per
Cerveses el Túria per als seus treballadors. Visitada
la paret mitjanera, Martín Forés es va replantejar
el projecte, passant a una proposta molt més
ambiciosa, amb unes mesures de 14 x 8 m. Va haver
de refer totalment el disseny, presentant dues parts
diferenciades; una formada per una mena d’altar o
retaule d’art decó, on destaquen uns personatges, a
l’esquerra una dona arquitecte-artista-intel·lectual, i a
la dreta, un home obrer que representa al barri; i una
altra, en una mena de finestral–fornícula, quedava
entronitzat Renau, i on aprofita Martín Forés per a
barrejar dos murals de Renau, un polític i un altre
comercial, mantenint els cromatismes originals, en
blanc i negre, la cara d’un Renau ja major amb la
característica cigarreta i, en la part alta, el globus
terraqui, mostrant Europa i sobretot Àfrica, pendent
d’un fil.
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A partir d’ací, l’AVV va dur a terme llargues, lentes
i fragoses gestions, tant per a aconseguir el permís
per a pintar el mural com per a trobar patrocinadors
per a finançar la pintura, la grua i altres despeses
puntuals. En aquest sentit, cal agrair les gestions i
la col·laboració econòmica de les entitats del barri,
l’AVV, la Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí,
la Unió Musical l’Horta, i de Pinturas-Decoración
Alcarria, Gruas Rigar i Pinturas Montó. Sense el suport
d’entitats i empreses el mural no hauria estat possible.
El 13 de maig Martín va començar el mural i a finals de
mes ja estava enllestit. Un treball altruista, dut a terme
en llargues jornades, aguantant el sol, de vegades el
vent i, fins i tot la pluja, on les mans i la creativitat
d’un gran artista com és Martín Forés han aconseguit
una obra d’art d’una gran plasticitat, amb la qual ha
aconseguit millorar l’entorn del barri on ha quedat
ubicat. Finalment, cal assenyalar que el colofó del
reconeixement l’obra artística va quedar palés en l’acte
d’inauguració celebrat el 14 de juny amb centenars
de persones, tant del barri com de tota la ciutat de
València, entre els quals es trobaven nombrosos
artistes plàstics, il·lustradors, representants culturals i
polítics.

per Miguel Àngel Bas

s

empre he tingut curiositat
per la Muixeranga, però
mai m’havia apropat a eixe
món. Va ser la insistència
de la meua filla la que ha
fet que hui tots els de casa formem
part d’aquesta família més gran que és
la Muixeranga de València.
Muixerangues n’havia vist més d’una
vegada, moltes al barri, però mai
havia pensat que la Muixeranga de
València tingués el seu origen i la seua
seu a Sant Marcel·lí. Va ser aquest
setembre quan vàrem veure assajar
a la Muixeranga per a la cercavila
de les festes del barri, i vàrem tindre
l’oportunitat de parlar amb la colla.
L’alegria encara va ser major quan ens
vam assabentar que assajaven al CEIP
Professor Ramiro Jover, col·legi dels
meus fills. Va ser tan gran la il·lusió de
la meua filla que tota la família vàrem
decidir formar part de la Muixeranga de
València, la qual ens va rebre amb els
braços oberts!
He de dir que la colla és meravellosa,
hem pogut conéixer a una gran part
dels seus membres i estem aprenent
molt als assajos dels dissabtes a la
vesprada, tant pel que fa a la tècnica
per a pujar, com pel que fa a la tècnica
per fer de base, de primeres, de vent
o el que mane el mestre. Mai m’havia
imaginat que hi haguera tanta tècnica
i tanta coordinació a l’hora de fer un
castell, un pilar, etc.
Encara que no portem ni dos mesos
formant part de la Muixeranga de
València, i ja hem pogut participar en
dos actes. Per una banda, la cercavila de
les festes del barri de Patraix on varen
convidar a la Muixeranga de València

i, per una altra, a la inauguració de
l’exposició del fotògraf Jordi Ferrer a Ca
Revolta. En aquestes dues actuacions
hem gaudit moltíssim.
Poc després, el 12 de desembre,
vam participar en la Tabalà de Santa
Llúcia, cercavila que rodeja el barri de
Velluters amb el soroll d’una centena de
dolçaines i tabals, per anunciar la festa,
a la qual s’afegeixen les torres humanes
de la Muixeranga de València des de fa
més de deu anys.
Per
finalitzar,
només
he de dir,
que estem
encantats
de formar
part
d’aquesta
família
tan

meravellosa que és la Muixeranga de
València, i animar a tot el món a què
s’aprope als seus assajos, perquè estic
segur que vos agradarà, a més de ser
una activitat per a tota la família!

Foto: Tomás Sánchez
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LLETRA I MÚSICA: ROCK&ROL I HUMOR
per Joan Enric

U

s presente, en dues parts,
dos llibres en els quals
podem gaudir junts de
l’humor i del rock&rol.

Sé que Jordi Sierra i
Fabra, el seu autor, al voltant del 1994,
i camí de Brasil, començà a escriure el
que ara us presente. No parà de riure i
riure mentre ho feia. Així em consta.
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Jordi Sierra utilitza magistralment
tots els registres possibles de l’humor:
realista, surrealista aproximant-se a
l’absurd, amb sorna, amb mala llet,
sinistre, compassiu de vegades, àcid,
sorprenent, reflexiu, però sempre
intel·ligent. D’aquesta manera ens fa
viatjar per les moltes contradiccions en
el món, des de la tristesa d’allò negatiu
en l’ésser humà i de la societat, fins als
seus valors ètics que anireu descobrint.
I he dit humor constant i sorprenent,
perquè al llarg de les dues obres no sols
manté el nivell sinó que va superant-se.
No parareu de riure i de reflexionar.
El regreso de Johnny Pickup, publicada
en 1995, és una de les novel·les
favorites de l’autor. Probablement
ho siga perquè en ella Sierra i Fabra
combina dos de les seues passions: la
literatura i el rock&roll. Ara es publica
intacta. Seria absurd voler actualitzarla.
George Saw (Jordi Sierra en anglés)
és un crític musical que treballa per a
la revista Stones&Rolling. Acabat de
divorciar i pare de dos fills, amb els que
no té en comú més que els gens, es
refugia en la seua adorada música per
a escapar d’una existència grisa que
voreja la depressió.
En escoltar un disc del seu admirat

Johnny Pickup, llegendari intèrpret a
l’altura d’Elvis i The Beatles (i retirat
des que aquests últims publicaren el
seu Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band. Se sentia incapaç de compondre
quelcom millor), Saw es deixa portar
per la nostàlgia i escriu un article sobre
el seu ídol. No obstant això, l’editor de
la revista es nega a publicar el text, ja
que afirma que a ningú li interessa ja
la figura d’un rocker desaparegut del
mapa quasi trenta anys arrere.
Decidit a trobar a Pickup, Saw acabarà
viatjant a la llunyana Pagopago, una
minúscula illa de la Polinèsia en la
qual l’artista fa vint-i-set anys que
resideix, alié a tot el que ha succeït en
el món des de la seua retirada en 1967.
Després de no poques dificultats (qui
renunciaria de bon grat a una vida en el
paradís acompanyat per tres bellíssimes
i molt nues jóvens natives?), l’escriptor
aconseguirà convéncer el músic que
el món necessita que torne a pujar als
escenaris. No obstant això, el retorn de
Johnny Pickup no serà tan fàcil com
Saw desitjaria que fora.
La tornada de Johnny Pickup reflecteix
clarament l’immens amor que Jordi
Sierra i Fabra sent pel pop i el rock, i
pels grups i solistes que van fer grans a
ambdós gèneres musicals. I precisament
per amar tant la música i als seus
intèrprets, l’escriptor pot permetre’s
bromejar sobre ells sense arribar en cap
moment a faltar al respecte als grans
noms de món. Així, per les pàgines
del llibre desfilen ocasionalment
personatges tan populars al seu dia
(alguns encara ho són) com Sting,
Paul McCartney, Brosse Springsteen
o Madonna, retratats tots ells amb
amable ironia. Personatges que Sierra i

Fabra extrau d’un altre dels seus llibres,
Mis salvajes rockeros. Haurien de llegirse junts!

madura que executa el seu número al
compàs d’un dels grans èxits de Johnny,
jugarà un important paper en la trama
de la novel·la.

D’altra banda, els que no reben un
tractament tan positiu per part de
l’autor són els responsables dels grans
segells discogràfics. En un moment
en el qual la música és un negoci
que genera una immensa quantitat
de diners (estem parlant d’una època
anterior a la pirateria propiciada pel
desenrotllament d’Internet), ningú està
disposat a donar suport a un rocker
oblidat perquè no ho considera una
inversió rendible. Sierra i Fabra aprofita
per a criticar estils musicals molt en
voga en els anys noranta (hip-hop,
techno, grunge), i deixa ben clar que
considera que es troben a anys llum de
la qualitat de la música produïda en els
seixanta i setanta.

Jordi aprofita l’ocasió per a mostrar-nos
una policia brutal i racista en el paper
del sergent Buchanan, el personatge
més sinistre de la novel·la. Els disturbis
racials i els excessos ja existien, han
seguit i augmentaren amb el beneplàcit
de l’actual president, així com el
renàixer dels supremacistes blancs. La
situació ha anat a pitjor.
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Si bé, el protagonisme de la novel·la
que ens ocupa recau sobre dos
homes (Johnny i, sobretot, George
Saw, narrador d’aquesta), i ens
trobem davant d’un llibre en el qual
la presència femenina té un pes
considerable. Encara que la veritat
és que les dones, excepte un trio
d’excepcions, no ixen molt ben parades.
D’una banda, tenim les dones
relacionades amb Saw. La primera
d’elles és la seua exdona, Mary Ann, la
qual l’abandona pel seu gestor, deixant
el pobre crític amb el més just (i això
perquè va lluitar amb dents i ungles per
a protegir la seua col·lecció de vinils).
Lizzy, la filla d’ambdós, 13 anys, és una
pseudohippie adolescent molt amiga
de l’amor lliure, per a desesperació
del seu progenitor, en la casa de
la qual es refugiarà per a muntar-

s’ho amb el seu nuvi. Després està
Eileen, una bella instructora d’aeròbic
obsessionada amb el budisme zen amb
qui Saw comparteix amistat i un poc
més. I, finalment, Maggie és la veïna
de George, una artista obsessionada
amb ell però que, donat el seu escàs
atractiu físic, no desperta en l’acabat de
divorciar més sentiments que un intens
rebuig.

Pel que fa a Johnny, les primeres dones
que trobem relacionades amb ell en
la novel·la són les tres belles natives
anteriorment mencionades, Naia, Agoe
i Mia, tan devotes del vell roquer com
(aparentment) al·lèrgiques a qualsevol
peça de vestir. Més avant coneixerem
la seua filla Carol i a la núvia d’aquesta,
la temperamental i protectora J. D.
Finalment, Mimí LaRue, una stripper
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LA MÚSICA EN SANT VICENT FERRER
per Isidre Crespo

T

ota sciència ha principi en demostrar, si aquella
sciència no és subalternada, axí com ara música,
que mostre de cant…» [S.Vicent Ferrer, S V, ps. 152153]

Ja teniu davant la primera pista del disc. Quedeu
invitats a sentir la melodia vicentina, el seu parer sobre l’art
musical, una de les set arts liberals, la quarta del Quadrivium.
I, de seguida, ens hi trobem amb el baix continu de la
«subalternitat», tant en origen com en funció. Mirarem que el
concert us siga variat, clar i plaent.
Per facilitar-vos-en la comprensió, us n’oferim la introducció:
«Axí com en lo celler de gran senyor ha vi blanc, vi clar, espés, vi
cuit..., així ha IIIIe enteniments en l’Escriptura: literal, al·legorical,
e analogical». [Sermons III, p. 188].
Aquesta és la mirada vicentina de la predicació: la música hi
és presentada com un «instrument» per a ensenyar continguts
religiosos. Hi és vista «al·legòricament». Hi recorrerà per explicar
una cosa representant-la per semblança suggestiva.

28

El primer exemple n’és el Sermo unius confessoris et septem
arcium spiritualium:
«La IIIIa ciència és música; e mostra concordar les veus, així
com concordar quinta, octava, ab lo bordó...; e açò està en la
penitència. [...] E sopte va al cor, e guarda al bordó, e la tenor;
ara continua la quinta uns gemecs. [...] L’octava és quan dius:
‘Perdonau-me, Senyor!’. Jamés se fa tal cant ni so, davant nostre
senyor Déu, e guarda l’autoritat (Ysay., 23° ca°): ‘putana, pren la
guitarra, e canta ab ella, que exoblidada has ja la música’.
‘Pren la guitarra, que és penitència... guitarra és fust sec... ¿E les
VIII cordes...? haver coneixença de sos propis defalliments, e vera
contrició [...] pendre ferm propòsit de no tornar a pecar..., aflicció
de cor [...], són remissió d’injúries [...]. Vet la guitarra complida ab
VIII cordes. [...]. E vet ací com… cantar la música de nostre senyor
Jesucrist» [Sermons II, ps. 221 a 241].
La música és harmonia, i també melodia, «cançó». Però,
alerta!, «...la música de nostre senyor Jesucrist». És a dir, la
del penediment, la música «angelical»; tot i que aprofita, per
descriure-la, un detall encantador, la música aquella que
«quan algun cantador canta de nit tan dolçament, que es
paren alguns a les finestres a oir lo que canten, [...] així estan
enamorats en el plaer del cantar; així estan nostre senyor Déu,

e los sants, e los
àngels, escoltant
quant algú fa
penitència».
Al·legoria completa.
Del fet «cançó»
-freqüent en els
sermons- n’esmena
dos tipus: la
«melodia angelical»,
festiva. I una altra,
la de «la tristícia
del Divendres
Sant» [Diumenge
de Rams, Sermons
de Quaresma II,
p.136-141]; quan
«l’església canta la
passió», hi sonen les

els trompetes van primers […] Sus així los àngels e los sants
cridaven: ‘¡Viva Jesucrist!’, e tocants trompetes.[...] Quan vindrà
Jesucrist, dirà a sent Miquel: ‘Tocau la trompa a 4 parts del
món...’. [...] e tots, no es poran estar de cantar. [...] E quan aquells
se’n seran entrats... los àngels iran primers, cantant e ballant... e
allí viuran en aquells plaers e dances e alegries per tots temps»
[Sermons I, ps. 35-45].
Ara ens hi hem trobat amb la novetat musical del ball. Poques
referències hi fa el predicador valencià; una: «Lo bon confessor
dirà: ‘Deixau les pompes e vanitats, en esta quaresma [...]
Deixau les vanitats dels vestits, e balls, e danses’. [Quaresma I, p.
71-73].
Hi veiem una ràpida al·lusió a les activitats dels joglars. No
en diu res més el frare dominic. Cosa estranya, donada la
«discussió» de l’època sobre el tema.

Il·lustració: Martín Forés

batzoles (matraques) -aquest so figura poques vegades, «la
melodia angelical» hi sovinteja. S’hi viu en dos grans ocasions:
quan Jesús ascendí al cel i sempre que una ànima fa penitència;
heus-ne ací un exemple:
«quines maneres tingué Jesucrist quan se’n muntà al cel: [...] la
2a, melodia angelical; [...]; la IIIIa, alegria celestial. La segona
semblança fou melodia angelical; [...], los àngels e els sants
cantaven aquelles cançons. O, quins cants tan plaents!; e
d’aquest cantar havem autoritat (Salm 47(46), 6-8: ‘Déu puja
enmig d’aclamacions, / al so dels corns puja el Senyor. / Canteu a
Déu, canteu-li! /: canteu a Déu un himne!’. [...] quan l’ànima és ja
entrada en paraís, [...], los de la primera jerarchia fan-li aquesta
festa cantant: Feliç dia... en què abandonares els pecats per la
contrició; [...] ¡Oo, quin plaer, quina glòria és aquesta!» [Sermons
I, ps. 49-57].
Acabeu de veure l’aparició d’un altre element musical: un
instrument, el corn o tuba. La precisió en els noms dels
instruments és vacil·lant... Tuba, corn, trompa... Anteriorment
hem vist com pare Vicent parlava de la guitarra, en un altre
sermó parlarà de la cítara del rei David. Escoltem-lo parlant de
la trompeta:
«Jesucrist quan se’n muntà al cel, cantaven. La raó: quan un
senyor ve d’una batalla, e ha haguda victòria, ja sabeu que

El discurs sobre els instruments és enriquit amb una altra
reflexió al·legòrica, quaresmal, naturalment:
«de la batalla campal que, en quaresma ha lo poble cristià contra
los dimonis. [...] La terça cosa de batalles és nafils; trompetes
molt necessàries [...] Lo crit de la trompeta mou tots los
coratges... ¿Quals són aquests? Los preïcadors ab llur preïcació
de trompa; [...] e veus ací preïcació que deu ésser en certes
partides que lliguen unes ab altres, així com lo trompeta met un
canó dins altre» [Sermons de Quaresma, I, ps. 181-185].
Una vegada més, un instrument musical només hi compta en
la mesura que suggereix, per la seua semblança, la figura del
predicador. Del nom de l’instrument, ja ho veieu: anafil, trompa,
tuba, trompeta...
N’hi ha una anècdota evangèlica que ens fa veure aquest
entramat adoctrinador amb total claredat. Sant Vicent el
comenta en tres sermons, tots ells «quaresmals»:
«[En] Primo Reg., XVI, 14 ss., es troba que Saül, pels seus pecats...,
fou demoníac, i sovint era turmentat pel diable. [...] Quan el
dimoni turmentava Saül, David, que sabia molt bé tocar la
cítara, la prenia i tocava davant de Saül. I aleshores Saul es
calmava, i l’esperit maligne se n’allunyava. [...]. La cítara, doncs,
significa la creu de Crist... I les seues cordes, signifiquen els
membres de Crist. Les clavilles... eren els claus que fixaven les
mans i els peus. [...].
Les vuit cordes que hi ha en la cítara, amb les quals fa un so
agut significaven les vuit paraules que Crist va dir en la creu. [...]

Penseu-hi: si tanta força tenia la figura, quanta no deu tindre la
veritat!» [Sermons V (1932-1971), ps. 169-176; i Q I (1973), p.
135-136].
Una darrera consideració al voltant de la guitarra – o la cítara, o
la lira, o l’arpa, o el psalteri- de David: la seua força sanadora, que
acabem d’esmentar, i que ens recorda el tòpic «la música calma les
feres», ja historiat des dels temps d’Orfeu.
L’últim sermó del dominicà ens fa veure un altre aspecte del
tema, el valor, el sentit de les notes musicals. Al·legòricament,
és clar. En el sermó de la Feria III [post dominicam XIV post
Trinitatem]:
«E la veu se deu elevar, així com los cantors, en sis punts de cants:
ut, re, mi, fa, sol, la. E així són VI graus de nostra veu. La primera,
ut, veu infernal... La segona, re, veu criminant... La IIIa, mi, veu
mundanal... La IVa, fa, veu... soplicant. La Va, sol, veu espiritual...
La VIa, la, veu celestial, en glorificant. Veus com se eleven les
veus, e lo pus alt punt és la. [...] Signifique veu celestial [...] E així
veus los sis punts del cant...» [Sermons III, ps. 229-237].
Aquesta última prèdica demostra que coneixia la -diguemne teoria- de Guido d’Arezzo, qui, en el seu Micrologus: De
Disciplina Artis Musicae, havia aprofitat l’himne a Sant Joan
Baptista com a mètode mnemotècnic perquè els estudiants
recordaren en nom i el so de les notes de l’escala musical
aleshores en ús.
Com tenia idea dels intervals fonamentals de l’escala: en
el primer sermó citat afirmava que la música tenia com a
finalitat fer acordar l’octava i la quinta amb lo bordó. Possible
-¿probable?-, doncs, que coneguera una altra obra bàsica del
Quadrívium musical: De institucione musica, del mestre Boeci.
Però, la seua mirada doctrinal el feia parlar de la música de
manera «al·legòrica».
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RACÓ LITERARI: A JOSEP LLUÍS, AMIC I VEÍ
per Josep Francesc Blai Duart
TE N’HAS ANAT CANTANT

CARMEN (Cançoneta)

I les ulleres,

Te n’has anat

Sempre les ulleres

cantant per les teulades

Tan a prop i tan lluny,

Amplificant la mirada

Entonant melodies

T’estime amor,

I quan i com

I quan i com

Porta amb porta,

Esbrinadora, irònica,

Noves i sabudes.

tot està per fer,

t’estime amor.

t’estime amor.

Guitarra, veu i el fum del cafè...

sempre compassiva.

Noves per nosaltres,

fa temps, fa temps

I com i quan

I com i quan

Tu te les saps totes!

que versos vaig fent

ben junts de la mà,

ben junts tu i jo,

i tu saps perquè.

trencant esclavatges,

amb ulls delerosos,

Te n’has anat.

El teu cos,

I ens queda el llarg abraç

Presència efímera

Si pareu atenció encara

sembrant esperances

hem fos nostres cossos

De les últimes cançons.

Passa i torna a passar

Escoltareu la seua veu

hem vist el demà.

fruint de l’amor.

I les teles d’un piano

Pels carrers del nostre barri

Xiuxiuejant un adéu

Que ens consolen i encoratgen.

A pas lent i segur.

Que és preludi de la cantata

Josep Francesc. Octubre 2018

Que el cel entona
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Te n’has anat,

Així te n’has anat

I el vent escampa

Però guaites per balcons i finestres

Lent i ferm i digne,

Per tot arreu.

I ens mires de reüll

Molt digne.

I dibuixes un somriure

Com sempre.
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Adéu, amic, adéu!

Que ni la barba ni el bigot
Josep Francesc Blai Duart. 11/4/2019

Poden amagar
De tan gran i tan ample.
«Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.»

Llig aquest poema d’Antonio Machado
i, automàticament pose la teua veu
en ell, recitant-lo cada vegada que
la Coral l’Horta ho ha interpretat (i
n’han sigut moltes) amb energia, amb
convenciment.
Hui eres el «caminante» que ha fet
camí. Un bon camí... un gran camí.
Un camí curt, intens, amb moltes
dreceres que ixen del principal i tants
d’altres que arriben, creant una xarxa
que ens lliga a tots.

Jo soc la senda xicoteta que es veu
allà lluny, que tafaneja al voltant, que
s’uneix al camí principal i s’esmuny
diverses vegades, però té marques
profundes de les teues empremtes.

OCTUBRE:

«Al volver la vista atrás»... És cert que
ja no caminaràs el que ja has caminat,
però pots sentir-te orgullós de tot el
que has deixat, el que ens has deixat. La
teua Coral, la teua Unió Musical...

dimecres de 18:30 a 20:30 h.

El teu Sant Marcel·lí.

dilluns i dimecres de 18:30 a 20:30 h.

Anònim

NOVEMBRE:
dimecres de 18:30 a 20:30 h.
DESEMBRE:

PICCOLO DIVERTIMENTO 52

per Joan i Àngels

LLETRES CAIGUDES. Quan ja ho tenia tot fet, una ventada d’aire s’ha emportat les
lletres. Sabries completar el nom de tots estos instruments musicals?

Sabeu que el compositor de
la primera marxa cristiana
pensava que hi havia errat?
Amando Blanquer Ponsoda (Alcoi,
1935-València, 2005) fou l’autor de
la primera marxa cristiana Aleluya
(1958) i temps després de Salmo
(1962), però va deixar passar més de
30 anys fins a la composició de la
marxa Tino Herera (1994). Realment
sols va realitzar cinc aportacions al
gènere que ell mateix va concebre.

Quina figura té el valor més gran en cada grup?

Per què? Blanquer va encetar aquest
nou gènere amb una estètica que
no es va continuar. Cal senyalar que
aquestes dos marxes a penes van
tenir èxit al carrer en aquella època.
Realment, les marxes començaren
a ser acceptades als anys 70 del
segle passat, sobretot a partir de dos
marxes cristianes totalment diferents
estèticament: Bonus Christianus de
José Mª Ferrero Pastor (l’autor de
Ximo) i Zoraidamir de José Pérez
Vilaplana. Al final la marxa cristiana
ha patit una diversificació tan ampla,
amb recorreguts tan diferents i
influències tan diverses, que no sabem
en quin punt ens trobaríem si el mestre
Blanquer haguera elegit un altre camí.
(Adaptat de www.musicafestera.com)

Este passatemps s’ha agafat de DíazOliver C., Pasatiempos musicales:
figuras: notas y silencios. Donostia,
2011.
Solucions al Piccolo divertimento 51: QUI L’ENCERTA L’ENDIVINA: 1. Batuta; 2. Viola; 3. Bombo; 4. Veu; 5. Fagot. Busca en els dibuixos: hi
ha 12 notes i 9 silencis.

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

noticiesmusicalsumh@gmail.com

