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AMB F DE... FESTES
per Ximo Estal

EDITORIAL

N
o ho semblava, però finalment l’hivern ha arribat i 
amb ell el fred i les nits llargues. Eixes nits que con-
viden a gaudir en casa, estirats al sofà, d’una bona 
pel·li, un bon llibre i, per descomptat, una bona revis-
ta com la que ara fullegeu.

Fa pocs dies que rebíem la NM-65 i ja tenim ací una nova entrega. 
En aquest exemplar trobarem molta música i molta festa. Farem 
un recordatori de les «43 Festes Populars», les Nostres... Eixos 
quatre dies que, any rere any, un infatigable grup de persones i 
associacions s’esforcen per conservar i omplir d’activitats quasi 
a «cost zero» amb l’únic objectiu de fer, gaudir i construir barri. 
També hi haurà un espai reservat per les dones (tres directores), 
els nostres músics (família Quiles i Rodas), la cultura (Lletra i 
Música, Poemari), la salut (tecnopaties dels músics) i les entitats 
(Associació de Veïnes i Veïns, Muixeranga...) Una bona selecció per 
mantindre’ns al dia i assaborir la Unió rere els vidres entelats.

I què em digueu de la nova plaça? Ens ha quedat un escenari 
fantàstic per poder fer concerts a l’aire lliure i recuperar espais 
perduts, no creieu?

Bo, us deixe amb el realment important, amb el desig que el fred 
d’aquests dies no ens glace l’esperit, perquè consumim de manera 
moderada i sostenible i que la música mantinga encesa la flama als 
nostres cors.

No oblideu que «Per Santa Llúcia, un pas de puça; per Nadal, un 
pas de pardal; per Any Nou, un pas de bou i per Sant Antoni...», Sant 
Antoni ja arribarà!

Mentrimentres... Notícies Musicals!

SI VOLS PARTICIPAR ESCRIU A: 
noticiesmusicalsumh@gmail.com 
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E
l dia 28 de juny, dins de 
l’A Poqueta Nit, acabàrem 
la programació d’aquest 
curs amb un altre concert 
del grup Entre Tres, encara 

que ja sabeu que són quatre! El títol 
d’este concert, «Sacando a luz», perquè 
segons m’explicà el mateix Javier 
Valdeolmillos «son cosas mías que 
nunca han visto la luz; pues digo, 
las saco a la luz y que las escuchen 
los amigos». Són onze cançons de 
Javier (lletra i música) que han estat 
estrenades en este concert íntim, 
deliciós i entranyable: boleros, balades i 
cançons pop escrites pensant en l’amor, 
l’amistat i la vida, en castellà, en anglés 

i en valencià («Més enllà de la raó», 
cançó que ja havia estat estrenada en la 
seua versió en castellà).

Tres guitarres, tres veus molt ben 
empastades, cada vegada millor, al 
parer del públic que hi va assistir 
i al qual vaig entrevistar, i un 
percussionista que posa un contrapunt 
molt interessant als diferents moments 
àlgids de les veus i les lletres. Tot açò 
amanit amb un nou look, els canvis de 
llum, les presentacions de les cançons 
i alguns detalls com l’entrega de roses 
o les preguntes llançades al públic. Un 
espectacle molt ben preparat, molt ben 
pensat per a deixar al públic enlluernat 
i amb ganes de més.

Poca assistència, però molts amics 
i alguns familiars que gaudírem 
enormement amb aquesta nova 
actuació del grup. 

Ara ja estan pensant en noves cançons, 
noves actuacions i, fins i tot, en gravar 
un disc.

A POQUETA NIT

SACANDO A LUZ
per Encarna Serrano
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A 
l’A Poqueta Nit, 
25 d`’octubre, els 
aficionats a l’acordió 
renaixen. Com diu 
Miguel Ríos, «los viejos 

roqueros nunca mueren». Un total de 
10 cançons, treballades a partir de 
les propostes del pacient profe Pepe 
Navarro i del director incombustible 
Pepe Vila.

Colors of the wind d’Alan Menken, 
Guantanamera, America de West Side 
Story, El cant dels ocells, Rosas del Sur 
de Johann Strauss, Islas Canarias, A la 
antigua i El Carnaval de Venecia de L.O. 
Anzaghi, Cuando salí de Cuba i En el 
agua de C. Czerny.

Cada cançó presentada per un membre 
del grup d’acordions, una manera de 
participar en l’espectacle i alliberar a 
una persona que haja de presentar-ho 
tot.

La secció d’acordions, que ha passat 
moments baixos, va faltar Toni Marco, 
problemes de salut i necessitats 
familiars ens han deixat sense Mancio 
i Julián Alcocer, problemes de salut en 
el director… Però a la fi estem ací: Fina, 
Annick, Pepe Vila, Pepe Navarro, 
Jesús, José Luis, Julián Pérez, Juan 
Ruiz, Ximo i Toni Francés.

Un públic agraït i agradós que sempre 
té paraules amables per al grup, que 
canta quan se’ls anima a participar, un 

sopar en bona companyia, ben preparat 
per part dels membres de la directiva 
de la Unió. Què més podem demanar! 
Valorem la companyia de bona gent 
que li agrada gaudir de la música en 
directe i aportar el que pot a la bona 
convivència.

Dimarts següent, 29 d’octubre, 
tornàvem a actuar en l’Hospital la Fe, 
acompanyant l’acte d’entrega del XIII 
Premi literari. Allí portàrem, de nou, el 
bon nom de la Unió Musical l’Horta de 
Sant Marcel·lí i la música popular que a 
totes i tots ens anima i fa gaudir.

65A POQUETA NIT

Foto: Tomás Sánchez

UNA NIT ENTRE ACORDIONS
per Toni Francés
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E
l diumenge 15 de setembre 
de 2019, amb motiu de la 
celebració de les Festes 
Populars del barri de Sant 
Marcel·lí, es va dur a terme 

un dels esdeveniments amb tota la 
variació artística del que és capaç la 
Unió: quatre formacions de distint 
àmbit manifestaren el seu bon fer als 
escenaris de l’Espai Rambleta.

En primer lloc, i com a participants 
de la XVI Campanya de concerts 
d’intercanvis musicals, actuà el grup 
de danses La faltriquera dirigida per 
Ximo Vaya Peris. És un grup de 
ball tradicional valencià fundat l’any 
2012 per un grapat de gent amb 
ganes de promocionar el folklore i la 
indumentària valenciana dels segles 
XVIII i XIX.

Entre les seues peces, el Fandango 
d’Aiora, el Copeig d’Ontinyent, el Ball de 

quadres de Benigànim, la Jota d’Alfarp, 
la Masurca de Pascalos i la Dansa del 
caragol i l’arrapacalders, sempre ben 
acompanyats de tabal i dolçaina.

També en aquesta part de l’acte, i com a 
segona formació implicada en aquests 
intercanvis, la Coral l’Horta, sàviament 
dirigida, com sempre, per Alejo Pérez 
Lamata, interpretà un repertori molt 
variat, amb una polifonia ben cuidada 
i una afinació perfecta, a l’alçada del 
que habituen a fer. Entre els autors 
presents, Mozart, Cohen i Gardel.

Després d’uns minuts de descans i de 
preparar l’escenari per a les següents 
actuacions començà la segona part on 
el torn era per a l’Orquestra de corda i 
la Banda Simfònica.

La primera, dirigida per Alberto 
Ramírez Martínez, ens oferí uns temes 
meravellosos que ens feren arribar 
a la conclusió que són un grup que 

es perfecciona cada dia que passa. 
Qui seguim les seues actuacions som 
ben conscients de la seua evolució i 
veiem gratament com ells gaudeixen 
interpretant. Vivaldi i Purcell foren els 
compositors triats per a l’ocasió.

I per a concloure, com no podia ser 
d’altra manera, la formació més 
nombrosa, la Banda que, amb una 
actuació més breu del que és habitual, 
per la quantitat de participants en 
l’acte, ens delità amb un contingut molt 
bonic de pas-dobles, musicals i obres 
simfòniques sota la batuta de Juan 
Carlos López Luján.

A l’eixida del concert, comentaris molt 
positius del dia de festa i les actuacions 
escoltades, el que és d’agrair, ja que és 
important que la seua tasca siga ben  
valorada per la gent assistent.

Enhorabona!

UMH / 
FESTES POPULARS

LA UNIÓ I EL SEU COMPROMÍS AMB LES FESTES 
POPULARS DEL BARRI DE SANT MARCEL·LÍ
per José María Arráez

Foto: José Enrique Segarra Sanchis
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VII FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA BARRI DEL CRIST
per José María Arráez

BANDA SIMFÒNICA

e
l passat 19 
d’octubre de 2019, 
a les 19:00 hores, 
al Parc de l’Amistat 
del Barri del Crist, 

tingué lloc el XXVII Festival de 
Bandes de Música organitzat 
per l’Associació Musical del 
barri.

Participaren tres bandes, amb 
un programa molt atractiu, 
que tocaren sobre un escenari 
a l’aire lliure construït per a 
esdeveniments com aquest.

Després d’una breu cercavila, 
des de l’ajuntament fins al 
parc, començà el concert, 
actuant en primer lloc la 
nostra banda.

Més de setanta músics ens 
aplegàrem per a interpretar 
Goya (pas-doble), Imperator Carlomagno (poema simfònic) i 
Highlights from Chess (fragments del musical). Gran actuació i 
gran sonoritat, tot i que l’estructura del recinte no transmetia 
el so amb nitidesa a un públic molt allunyat de l’escenari.

Posteriorment, la Societat Musical Barri de Malilla, dirigida 
per Borja Martínez Alegre i l’Associació Musical Barri del 
Crist, dirigida per Francisco García Ruano (molt conegut 

per nosaltres, ja que ha sigut professor de trombó i director 
del Conjunt Instrumental  Infantil de l’Escola de Música de la 
Unió) feren també dues grans actuacions amb els seus grans i 
jóvens intèrprets.

Fou una vesprada amb una temperatura molt agradable, cosa 
que va agrair el públic assistent i que permeté disfrutar millor 
de la bona música.

Fotos: Tomás Sánchez
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LA BANDA JUVENIL A LA PLAÇA ÒSCAR ROMERO
per José María Arráez

BANDA JUVENIL

U
n any més, els xics i xiques de la Banda Juvenil 
participen en les Festes Populars amb un 
fantàstic concert a l’amfiteatre de la plaça 
d’Òscar Romero. 

Programat inicialment per al dia 13 de setembre, 
a causa del mal oratge, hagué d’ajornar-se fins al 29 del 
mateix mes. Són les coses que succeeixen quan es fan actes 
a l’aire lliure. Tanmateix, en aquesta nova data, el temps s’alià 
favorablement amb nosaltres i ens va permetre escoltar les 
obres que s’havien preparat per a l’esdeveniment.

Qüestions de programació d’altres activitats impediren que 
es poguera fer el concert a la nova plaça del barri, com ens 

hauria agradat, i aixi poder estrenar-la.

Sota la batuta de Juan Carlos López Luján s’interpretaren 
obres de Ferrer Ferran, Piazzolla, Javier Pinto i Kees Vlak. 

L’acte estigué presentat per la vicepresidenta de l’Associació 
de Veïnes i Veïns Encarna Serrano i comptà amb la presència 
de gran quantitat de públic que relacionà molt positivament 
la curta edat dels músics amb la dificultat de les obres 
interpretades.

Ànim i a continuar així, joventut!

Foto: Tomás Sánchez
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DE FESTES, DE BALLS I DE CONCERS          
SOLIDARIS
per Pascual Collado

E
l15 de setembre de 2019, dins de la 43a celebració 
de les Festes Populars del nostre barri, la Coral 
l’Horta va compartir cartell en un macro-concert 
amb el grup de danses La Faltriquera,  l’Orquestra 
de Corda i la Banda Simfònica de la Unió Musical 

l’Horta de Sant Marcel·li.

Començàrem amb el tema ¡Ay! linda amiga, continuàrem 
amb Ave Verum Corpus una composició de W.A. Mozart i per 
tancar el triumvirat de peces clàssiques Signore delle Cime. 
Canvi de rumb cap a peces més actuals com Hallelujah de L. 
Cohen, en el que poguérem gaudir el solo magnífic del nostre 
company Joan Quiles. Seguírem amb Alma Llanera, Lluna de 
València i El día que me quieras, de Carlos Gardel, amb dos 
solistes que feien tallar l’aire amb el seu tango, Juan Pechuan 
i Joan Quiles.

Continuàrem amb Amor, Caminemos i El Menú, insuperables 
salses de notes musicals, també molt compartits i aplaudits 
per un públic totalment entregat.

Destacar en aquest concert, les dues reincorporacions a la 
coral l’Horta: Amparo Pérez i Rosa Valiente. Gràcies a les 
dues i benvingudes de nou.

La nostra presentadora i mantenidora de luxe, Encar Ojeda, 
com sempre, amb dues paraules: im ... pecable.

Gràcies a l’equip de la Unió Musical l’Horta, amb el seu 
president, Miguel Hernández, al capdavant del muntatge, al 
nostre mestre, Alejo Pérez i, com no, gràcies en especial als 
components de la Coral, cadascú en la seua parcel·la, que fa 
possible el miracle que cada concert siga diferent i gratificant.

Concert de tornada amb el grup Faltriquera.

28 de setembre, en ple estiuet de Sant Miquel, la coral l’Horta, 
ha rendit homenatge al grup de dances La Faltriquera i ha atés 
amb gust la seua invitació, igual que ells van atendre la nostra 
15 dies abans.

Pel que fa a la parcel·la musical del concert, posàrem en 
escena el repertori del passat Concert de Festes: ¡Ay! linda 
amiga, Ave verum i Signore delle Cime de Guiseppe de Marzi, 
Hallelujah amb el plaer de tornar a escoltar el solo del nostre 
company i amic Joan Quiles, Alma llanera, Lluna de València, 
composició de Miguel Juan García, El día que me quieras,  
amb una altra col·laboració fantàstica amb els solos dels 
nostres baixos Joan Quiles i Juan Pechuan; Amor, de Gabriel 

CORAL

Foto: Tomás Sánchez
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CORAL

Ruiz, amb especial protagonisme femení i Caminemos, 
d’Herivelto Martins. Fi de festa amb El menú.

Resumint, concert com sempre gaudit, que es recompensa 
a hores d’assajos generals i particulars que tots i cadascú de 
nosaltres dediquem gustosos perquè la Coral continue sent 
aquesta realitat.

Concert solidari amb CDM Natzaret, projecte Kiziguro.

El passat 17 de novembre de 2019, la Coral L’Horta, puntual 
una vegada més a una cita amb finalitat solidària, va actuar 
al concert Projecte Kiziguro, gràcies a les facilitats de l’Espai 
Cultural La Rambleta, amb l’objectiu de recaptar fons per 
a dur a terme tasques humanitàries a Ruanda. Així, sota 
la direcció d’Alejo Pérez Lamata, vestits amb la camiseta 
solidària «Africa Grita»,  la Coral l’Horta va iniciar el concert 
que compartírem amb la banda africana Kisito, el cor CDM de 
Natzaret, el cantautor David Calabuig, la banda juvenil i la 
Banda del CDM de Natzaret. 

Començà la nostra actuació amb Africa grita, composició de 
Daniel Escriche, director del cor CDM. Continuàrem amb un 
estreno per a la coral: Zulú Prayer cançò tradicional zulú, en 
la qual va actuar com a solista de gala, la nostra companya 
Angels Rodas: amb la dolçor de la seua interpretació i l’abric 

de la resta de la coral, va tindre el mèrit de saber traure or 
musical a una peça aparentment senzilla. A continuació 
¡¡¡Estampida en el zoo de València!!! en Hoy duerme el León 
amb els arreglos del nostre mestre Alejo Pérez Lamata. Vam 
concloure la nostra participació amb Nginesi ponono una altra 
composició tradicional zulú.  

Finalment, com a cant comú al costat del cor CDM  y la seua 
banda, Va pensiero de G. Verdi: no cabia millor cloenda 
a aquest matí solidari i musical. Paga la pena les hores 
dedicades a la música per aquest fi solidari. Un plaer haver 
pogut compartir escenari i gaudir amb vosaltres una vegada 
més, amics de Natzaret.

És un resum inevitable de l’impagable i estimada crònica del 
nostre company Pascual Collado. 

Foto: Arxiu Coral l’Horta
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66ORQUESTRA
DE CAMBRA

POSANT EL FERMALL D’OR A LES FESTES
per María Suceso Alegre Gómez

D
esprés de gaudir d’unes merescudíssimes 
vacances, els membres de la nostra Orquestra de 
Cambra reprengueren els assajos fets a principis 
d’estiu per a preparar el concert del 15 de 
setembre a la Rambleta amb motiu de les Festes 

Populars.

En aquesta ocasió, l’orquestra actuà amb una formació 
cambrística al cent per cent (únicament instruments de corda).

El concert començà amb el Concert en Sol Major d’Antonio 
Vivaldi (3r moviment), una peça del barroc tardà que crida 
l’atenció per l’absència d’instrument solista i per la crida a la 
música popular veneciana de l’època.

A continuación, i per a acabar, interpretaren la Suite for 
Strings Z.579 «Abdelazer» (també coneguda com La Venjança 

del Moro) de Henry Purcell compositor també barroc. Aquesta 
obra, fou composta per a una obra de teatre, l’argument de 
la qual transcorre en la reconquesta cristiana de la península 
Ibèrica.

Sense cap dubte, l’orquestra tornà a superar-se a sí mateixa 
posant així un bonic fermall d’or a les Festes.

La propera cita, el dia 15 de desembre, al concert de Nadal 
amb la participació de l’orquestra conjuntament amb la 
Coral l’Horta i l’alumnat de l’assignatura de cor de l’Escola de 
Música.

Foto: Tomás Sánchez
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PRESENTACIÓ DE LA NOVA COMISSIÓ DE 
BANDA
per Sonia Belén Pérez García                                                                                                                                           

e                    
l passat dia 12 de maig en l’Assemblea General 
de Músics realitzada al local social de la Unió 
es va proposar la renovació i rellançament de la 
Comissió de Banda. La proposta va ser acceptada 
per totes les persones aplegades i, allà va nàixer, 

amb moltes ganes i il·lusió per part de tots i totes els qui la 
formen, aquest ens tan necessari.

Està formada per Alba López, Naiara Vives i Sonia Pérez 
(saxòfons), Sergi Aparisi, Edu Albentosa i Víctor Rodrigo 
(percussió), Marta Rodrigo i Paula García (flautes), José 
David Galán, Félix Marcos, Isidoro i Pau Vallés (trompetes) 
i Marta Clariana (clarinet).

Cal remarcar que totes les persones formem part activa de la 
Banda Simfònica i, en els pocs mesos de marxa ja hem dut a 
terme dos projectes dels molts que tenim pensats. El primer, 
el disseny i realització d’un uniforme informal per als actes de 
carrer compost per samarreta i folre polar. 

L’altre, la Festa de Halloween que es va fer al mateix local la 
vespra de Tots Sants amb dos horaris diferents, per menuts i 
grans. Amb molt de treball i decoració temàtica, convertírem 
el lloc en un terrorífic passatge de la por. Va ser una vesprada-
nit molt divertida amb disfresses, jocs, karaoke i premis.

Com ja he dit abans, tenim moltes idees i projectes que 
intentarem fer possibles per a tota la gent. I, per descomptat, 
estarem sempre oberts a rebre els vostres suggeriments.

Rebeu una cordial salutació de totes I tots nosaltres: la 
Comissió de Banda.

UMH /
COMISSIÓ BANDA

Foto: Tomás Sánchez

Fotos: Sonia Pérez
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FAMÍLIES DE LA UNIÓ: ELS QUILES-RODAS
per María Montes

UMH /
ENTREVISTA

E
ntrevistar a una família en la qual tots els membres 
són músics resulta una experiència molt emotiva 
per poder veure com disfruten de la música i com 
esta enriqueix la seua vida. En esta ocasió tenim 
el plaer d’entrevistar a una família profundament 

lligada a la creació i desenvolupament de la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí, la formada pel matrimoni Joan 
Quiles i Àngels Rodas, membres actius de la Coral de la UMH, 
i els seus fills Joan Andreu, percussionista, i Ferran, trompa. 

Àngels, Joan, com se vos va ocórrer la idea per a Piccolo 
Divertimento, la secció fixa que feu a NM, la pàgina de 
passatemps centrats en temes musicals?

Fa uns quants anys vaig veure un fullet de l’OMS (Organització 
Mundial de la Salut) que apropava la salut als més menuts 
fent jocs i passatemps utilitzant la família del Pato Donald. Li 
ho vaig comentar a Àngels i vam proposar la secció Piccolo 
Divertimento a l’equip de Notícies Musicals. Com que va 
estar acceptada pels lectors, portem ininterrompudament 52 
revistes proposant jocs i fent pensar al personal. 

Comence entrevistant-te a tu, Joan. Com i quan va 
aparéixer el teu interés cap a la música?

De ben xicotet «tocava» un xilòfon de joguet. Unes ties em 
regalaren una harmònica i José Luis Rodrigo va ensenyar-
me. Més tard vaig començar amb la flauta dolça amb un bon 
profe de música de l’EGB, Paco Cabrelles. La colla dels scouts, 
les excursions i els festivals ens feren uns «virtuosos» de la 
guitarra, les harmòniques i les cançons a veus i, més tard, a la 
Unió Musical, el clarinet. 

Quan comença la teua relació amb la UMH?

Per allà pels anys 80, una dotzena de persones de l’Associació 
de Veïns ens plantejarem crear una agrupació musical. 
Buscàrem persones que sabien música i ens van ensenyar; més 
avant férem una revista, Bemol. Eixe fou l’embrió de la Unió 
Musical l’Horta. Un repte que ara és motiu de gran satisfacció, 
ja que la massa social actual és de cinc-centes persones. Tinc 
l’honor, per casualitat i fruit d’un sorteig, de ser el soci número 
1; vaig estar de vicepresident amb Sento Marco durant la 
primera etapa i després president; aleshores tocava el clarinet 
a la banda. Posteriorment vam inculcar la nostra passió per 
la música als nostres fills Joan Andreu i Ferran. Més tard, 
varen fer realitat la Coral un grup de persones capitanejades 

per José Luis Rodrigo, entre les que també estava Àngels. L’any 
passat, celebràrem els vint anys.

Com has compaginat la teua afició per la música amb la 
teua professió?

En general no ha suposat greus problemes perquè realment 
baixar a assajar ha estat un moment de relaxació, de trencar 
amb altres activitats del dia a dia. Quan menys hem pogut 
seguir la dinàmica de la Coral ha estat l’època que els 
xicons eren massa menuts. Àngels i jo anàvem fent torns 
cada setmana per a baixar als assajos. Al cap d’uns anys ja 
baixàvem tots quatre «a la música», nosaltres a la coral i ells a 
la banda. 

Quin tipus de música t’agrada en especial?

Gaudisc de tota mena de música, clàssica, el jazz, el soul, 
cantautors... Van Morrison, Raimon, Llach, Sabina i Cohen 
han estat molt presents a la meua vida.

Parla’ns un poquet sobre les teues aficions.

Hi ha activitats que són molt gratificants per a mi. Entre 
elles la bicicleta, fins i tot en els trajectes per anar a treballar 
gaudisc d’agafar-la; és un moment ideal per a pensar. Cuinar 
em resulta relaxant, és un gran taller on provar, canviar i 
inventar plats, que a més a més es poden fruir en companyia. 
Llegir i escriure temes de divulgació de salut són també 
activitats que m’omplin.

Parlem ara amb tu, Àngels. Quan va començar el teu 
interès per la música?

Als 8 anys vaig anar a un col·legi en Torremolinos on hi havia 
una coral. El professor, després de la prova de veu, em va 
obligar a cantar. Li estic molt agraïda, ja que cantar ha estat la 
meua gran passió.

Als 11 anys al grup scout del barri de Sant Marcel·lí, de la 
mà del meu benvolgut i enyorat amic José Luís Rodrigo, vaig 
continuar cantant. Assajàvem a l’església del barri, on Julio 
Ciges sempre tenia un espectacle per a nosaltres. Realitzàrem 
musicals com Godspell. Participàvem en tots els actes de 
música derivats del Moviment Escolta. 

Et vas incorporar a la Coral de la UMH des del primer 
moment?
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Sí, sóc coralista fundadora i vaig tindre la sort d’estar aquella 
nit del 17 de novembre de 1997 a l’Associació de Veïnes i Veïns 
on es reunírem un grup d’entusiastes del cant per formar una 
coral polifònica. La proposta la capitanejava José Luís Rodrigo, 
i Alejo Pérez assumí el paper de director. Preparàrem dues 
nadalenques que estrenàrem al Saló Parroquial dos mesos més 
tard. Des d’aleshores he format part activa de la nostra coral, 
participant en tots els concerts i espectacles com a soprano.

Tens una veu preciosa. Quina és la teua trajectòria en el 
cant?

Abans d’exercir com a mestra vaig treballar en els Estudis 
Tabalet on Lluís Miquel Campos, el dels Quatre Z, realitzava 
falques publicitàries per a la ràdio, televisió i cinema. Em 
cridaven per a gravar anuncis segons el meu perfil de veu. 
Era molt divertit cantar i després veure els anuncis escoltant 
les cançons amb la meua veu en el cos d’altres xiques. 
També he col·laborat durant molts anys amb Jesús Debón. 
He participat en la gravació de cançons per a projectes de 
distintes editorials vinculades al món educatiu (Santillana, 
Edelvives, Bromera, Oxford, Tàndem...) en la majoria dels casos 
en valencià. També hem realitzat projectes per a entitats i 
associacions.

Per a mi la música és emoció, em connecta a la vida i em fa 
vibrar. Jo em concentre en la música. Per a pensar preferisc el 
silenci.

Quin tipus de música t’agrada en especial?

M’agrada la música ben interpretada: Andrea Boccelli, Sarah 
Brightman, Amancio Prada, i el gran Pavarotti, per a mi la 
millor veu masculina que mai he escoltat. Però també escolte 
Ed Sheeran, Txarango, La Gossa Sorda, Macaco, i ara he 
descobert Rosalia.

Parla’ns un poquet sobre les teues aficions.

A banda de llegir, viatjar i veure pel·lícules tinc la gran sort de 
sentir el meu treball, mestra de pedagogia terapèutica, com la 
millor activitat que una persona puga tindre: el contacte amb 
estes criatures m’omple i em realitza dia a dia.

Anem amb la teua entrevista, Joan Andreu. Quan va 
aparéixer el teu interés cap a la música?

El meu interés per la música, i en especial la percussió, em ve 
des que estava a la panxa de ma mare. Segons m’han contat, 
no parava de pegar patades i punyades a la panxa al ritme de 
les cançons que em posaven. Quan vaig començar a caminar, 
m’agradava agafar els perols de la cuina i muntar-me una 
bateria improvisada. Podem dir que he tingut un interés innat 
per tot allò que em permetia reproduir ritmes.

Quina edat tenies quan vas començar els teus estudis 
musicals?

>>
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Als 4 anys, mentre esperava per a poder entrar a l’escola de 
la Unió, vaig estar apuntat a la coral de la Creu Coberta i 
participava en les audicions musicals del meu col·le, el Ramiro 
Jover. El 1996 em vaig apuntar a la Unió. Com a anècdota 
recorde que el dia que havíem de triar instrument, vaig voler 
canviar de la percussió al trombó, però el director de la banda, 
Miquel Morellà, em va dir que estirara el braç i, quan ho 
vaig fer, em va contestar que no era suficientment llarg, 
que era millor la percu. Gràcies a ell vaig agafar el que seria 
l’instrument, o millor dit els instruments, de la meua vida. 
El setembre de 2003, amb 12 anys, vaig començar el Grau 
Professional per a seguir les ensenyances de percussió.

En quin Conservatori vas cursar els estudis superiors de 
música? I fes-nos un apunt sobre la importància que van 
tindre per a tu estos estudis. 

Vaig elegir el Conservatori Municipal José Iturbi de València on 
vaig poder desenvolupar totes les meues inquietuds musicals. 
Aquells 6 anys els recorde amb especial estima, ja que vaig 
fer grans amics i vaig viure experiències inoblidables. Entre 
tots aquells bons moments destacaria l’oportunitat que em 
va oferir el meu mestre de percussió Salvador Pelejero de 
formar part del grup Percujove. Amb ells vaig fer quatre gires 
europees, i vam fer una gran família percutiva de la qual 
guarde un gran record. Fou un regal, la sort de gaudir tots 
aquells anys.

Què suposa per a tu formar part del col·lectiu de la 
UMH?

Per a mi és un gran privilegi formar part de la Unió Musical 
l’Horta, encara que hui dia no puga seguir en actiu per motius 
professionals. Som una gran família i els meus millors amics 
han estat o són membres actius de la banda. Gran part de la 
meua vida social ha passat a través de la Unió. És una gran 
satisfacció formar-hi part i veure amb orgull com cada dia 
creix i es consolida com una de les millors de tota la ciutat de 
València.

Has fet estudis posteriors als del conservatori amb relació 
a la música?

Amb 18 anys vaig haver d’elegir entre la música i els estudis 
universitaris, ja que era massa complicat dur-ho tot a la 
vegada. Però sempre he seguit formant-me gràcies a grans 
amics i mestres com Juan Lizaso, profe de bateria, Jorge 
Medina, mestre de percussió, o Alberto Andrade, professor 
de cant. Encara que professionalment vaig abandonar els 
estudis musicals, mai he quedat desconnectat de la música, ja 

que per a mi és la millor manera d’entendre la vida.

Com a instrumentista, toques en alguna formació 
musical?

Sí, he format part d’uns quants grups de música de diversos 
estils com l’ska o el rock. Actualment, toque la bateria en el 
grup Theragon, de power metal, junt amb el meu germà i 
altres membres de la Unió.

Quin tipus de música t’agrada en especial?

Tinc especial predilecció per l’ska i el power metal. Durant la 
meua joventut em vaig moure molt pel panorama musical 
valencià i això va fer que els meus gustos tendiren més cap a 
la música protesta d’Obrint Pas o La Gossa Sorda. Qualsevol 
música feta amb criteri m’agrada.

Parla’ns un poquet sobre les teues aficions.

El que més m’agrada és llegir bons llibres de fantasia èpica, 
jugar a jocs de taula i, per descomptat, el cine. Com que la 
meua faena requereix estar sempre a l’avantguarda dels últims 
efectes especials, m’encanta veure noves pel·lícules i analitzar 
les més antigues per tal de seguir aprenent.

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

Una de les coses que més m’agradaria és tindre temps per a 
poder anar de nou a la banda i retrobar-me amb tots els meus 
amics. També m’agradaria poder gravar un disc de forma 

>>
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professional amb Theragon i poder tocar algun dia amb els 
nostres referents musicals.

Acabem la xerrada amb tu, Ferran. Quan va aparéixer el 
teu interés cap a la música?

Més que una aparició, ha sigut un desenvolupament. Des 
que era ben xicotet he estat envoltat de música, he crescut 
aprenent-la, tocant-la, escoltant-la i ara no podria viure sense 
ella.

Quina edat tenies quan començares els teus estudis 
musicals?

Amb 5 anys vaig començar el meu camí en la música en el 
Jardí Musical a l’escola de la UMH i vaig seguir estudiant el 
Grau Elemental de trompa, també al barri.

Quan vas començar els estudis al conservatori?

Va ser en setembre de 2007, amb 12 anys, quan vaig començar 
el Grau Professional per a seguir les ensenyances de trompa.

En quin Conservatori vas cursar els estudis superiors de 
música? 

Aquesta segona etapa la vaig passar al Conservatori Municipal 
José Iturbi, del que tinc molts bons records. Com a anècdota 
sempre me’n recordaré de les classes de trompa de Manuel 
Járrega, on no parava d’exigir-me que estudiara més i més, 

però clar, compaginar la vida d’estudiant i músic sempre ha 
sigut molt difícil.

Què ha suposat per a tu la UMH?

Per a mi és el millor lloc en el qual pots créixer. No sols per la 
part musical, que no és poca, sinó sobretot per les persones 
que formen part d’ella.

Has fet estudis posteriors als del conservatori amb relació 
a la música?

Després del conservatori, la música passà a ser el meu hobby i 
sempre m’ha agradat seguir aprenent, pel que he seguit anant 
a diferents classes, com de guitarra elèctrica o de cant.

Com a instrumentista, toques en alguna formació 
musical?

A part de trompista en la Banda Simfònica quan el temps ho 
permet, he tocat la guitarra elèctrica en un parell de grups i 
ara comence un altre grup nou, Theragon, però aquesta volta 
com a cantant.

Hi ha algun tipus de música que t’agrade en especial?

Si m’he de quedar amb un tipus de música, seria el power 
metal, que junta el ritme i velocitat del metall amb la melodia 
i l’harmonia de la música clàssica.

Quines són les teues aficions?

A part de la música, m’interessa molt la ciència. Com a 
enginyer que sóc, m’agrada informar-me sobre els últims 
avanços i tecnologies, a més de muntar alguns aparells a casa 
i trastejar. També m’agrada molt llegir i jugar a videojocs per a 
desconnectar del dia a dia.

Tens un somni en especial respecte a la teua relació amb 
la música?

Simplement, seguir disfrutant-la com el primer dia. I, qui sap: 
triomfar amb el nou grup, Theragon?

Fins aci la conversa amb esta família enamorada de la música i 
que tant han fet i fan per la nostra societat musical, la família 
Quiles-Rodas. Gràcies per la vostra entrega, per les vostres 
paraules, per les vostres cançons i la vostra música amb 
la qual tant ens feu gaudir a tots. I, també, com no?, Joan, 
Àngels, gràcies per la vostra secció Piccolo divertimento. Fins a 
sempre, amics!
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DONES I MÚSICA
per Sara Sánchez i Encarna Serrano

e
n l’anterior Notícies Musicals començàrem 
les entrevistes amb les dones músiques, 
compositores, directores que participaren 
en el concert del dia de la dona 2019. En 
aquesta ocasió entrevistem a Patricia 

Rosaleñ Serrador, directora de la Banda del Centre 
Instructiu Musical Tendetes de València, Rebeca 
Pérez López, directora de la Sociedad musical Falla 
Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad i Vivian 
Gutíerrez Abreu, directora de la Banda Sinfónica y la 
Coral Polifónica de la Primitiva de Paiporta (València), 
de l’Orquesta del Ateneo Musical del Puerto. Esta 
entrevista és una manera de conéixer un poc més 
estes dones, estes músiques, els seus treballs, els seus 
començaments, els seus desitjos.

Com has arribat al món de la música?  

PR: De xicoteta, van vindre al col·legi a preguntar 
qui volia apuntar-se per a estudiar música en el 
conservatori, que anaven a començar a fer classes, i 
em vaig apuntar sense avisar a casa ni res. I després, 
ja els vaig donar la sorpresa. En aquella època tenia 8 
anys i no vaig tindre cap problema a casa.

RP: Vaig començar a estudiar música als  3 anys, des 
d’aleshores li he dedicat la meua  vida.

VG: Des de menuda vaig viure un entorn rodejada de música 
en la meua família materna. A més, el meu pare era un 
melòman empedreït i sempre va donar suport a la meua idea 
de ser músic. Així, als 3 anys vaig començar a tocar l’orgue 
modern amb un sistema japonés.

Sempre has tingut clar que volies dedicar-te a la música?

PR : Sí, des que vaig començar.

RP: Sí, sempre ho vaig tindre clar encara que no com a 
directora, sinó com a saxofonista. Va començar a picar-me el 
cuquet de la direcció fa uns 5 anys.

VG: Sempre, encara que de vegades les decepcions m’han 
fet dubtar de si feia el correcte amb la meua vida. Al llarg de 
l’inacabable camí que suposa fer una carrera com aquesta, és 
normal plantejar-se deixar-lo o canviar de professió. 

No és fàcil, però si ho tens clar i persisteixes, al final arriba 
la recompensa. No hi ha res que puga omplir-te més 
professionalment que dedicar-te al que t’agrada. Em sent 
afortunada.

Et ve de família o eres una excepció?
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He creat i dirigit un cor de persones 
amb diversitat funcional, la Coral 9 
d’Octubre de Catarroja. Així com el 
primer cor a Espanya, Les Veus de la 
Memòria, format íntegrament per 

persones amb Alzheimer.
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PR: Soc l’excepció de la casa, perquè en la meua 
família no hi ha músics, només un cosí segon es 
dedica a la música i jo no l’havia vist mai tocar.

RP: Només una de les meues germanes i jo som 
músics.

VG: Això de ser músic de banda i directora no em ve 
de família. De fet, la meua família materna són tots 
excel·lents músics però es dediquen al folklore de la 
meua terra (Canàries) i a la música llatinoamericana. 
El meu pobre avi no entenia res el dia que li vaig dir 
que volia anar a la banda!  

Quin és el teu referent musical? Com qui 
voldries ser de major?

PR: M’agrada tota la música clàssica, sobretot 
Mozart. Sabine Meyer va ser el meu referent 
durant els meus anys d’estudi.

RP: Leonard Bernstein podria ser el major dels 
meus referents i realment m’agradaria ser com ell de 
major. Encara que un dels meus professors, Miquel 
Rodrigo Tamarit, em va dir en una ocasió que s’ha 
d’aprendre de tots, el millor i aconseguir crear la 
teua pròpia forma.

VG: El meu referent musical és sens dubte el meu 
primer mestre de direcció, el meu benvolgut professor i amic 
José Rafael Pascual Vilaplana. Sempre he vist en ell el 
meu referent a seguir, com a persona i com a músic, és molt 
gran en tots els sentits: amable, bona persona, humil i un 
professional de cap a peus. Què més es pot demanar!?

M’agrada com soc i ja vaig tenint una edat, però si pense 
tal vegada en una edat més avançada, de cara a la meua 
jubilació, m’encantaria ser com el meu professor de clarinet 
baix, un segon pare per a mi, Jan Guns. Ell ha viscut una vida 
plena de música, ha sigut un professional de primera plana, 
solista de renom mundial i sempre ho va compatibilitzar 
amb ser una gran persona, amb una família preciosa. Ara 
simplement gaudeix de la seua jubilació també envoltat de 
música; continua tocant per a ell, per a gaudir. Sí, sens dubte 
voldria ser com ell, acumular en el meu record la quantitat 
d’anècdotes i experiències que ell té i que amb tant afecte 
sempre comparteix amb mi.

Quines són les teues aspiracions en el món de la música?

PR: Les meues aspiracions ara com ara es basen a poder 
acostar la música a aquelles persones per a les quals aquest 
tipus de teràpia és beneficiosa. He creat i dirigit un cor de 
persones amb diversitat funcional, la Coral 9 d’Octubre 
de Catarroja. Així com la creació i direcció del primer cor 
a Espanya, Les Veus de la Memòria, format íntegrament 
per persones amb Alzheimer i altres demències. I enguany, 
aproparé el meravellós món de la música a les persones amb 
algun tipus de demència de Catarroja i la Comarca l’Horta Sud, 
que acudixen a l’associació en la qual també treballe.
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Sóc una persona afortunada perquè 
el meu treball és la meua passió. 

No fa molt no teníem les mateixes 
oportunitats, però això està canviant 

i cada vegada som més dones.
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RP: No soc una persona que pense molt en el 
futur o de tindre pretensions. El que sí que faig és 
treballar molt en el present, el treball dur i fet amb 
passió fa que es presenten noves oportunitats molt 
interessants.

VG: Ser feliç fent música com fins ara i fer feliços 
als altres a través d’ella. Tindre un treball que 
em permeta viure i continuar fent  projectes 
il·lusionants, que no és poc!

En quins llocs has dirigit, què recordes de 
cadascú?

PR: El primer lloc on vaig dirigir va ser el Palau de la 
Música de València. D’aquella experiència recorde, 
primer els nervis que t’envaeixen al principi d’una 
actuació i, a continuació, el plaer de gaudir dirigint la 
teua música en un espai tan emblemàtic. Després, he 
tornat a aquest escenari algunes vegades més. Una 
altra ocasió que també recorde va ser l’exaltació de 
les Falleres Majors de València, en la qual la banda 
de música posa el fil musical a tota la vetlada. A més, 
en el Palau també va tindre lloc el primer concert 
del cor Les Veus de la Memòria, un cor del qual vaig 
ser la seua creadora i directora durant dos anys. El 
Palau de les Arts és un altre dels llocs on he gaudit i 
del qual m’emporte amb mi l’honor d’haver dirigit en una de 
les seues sales. I com no, el dia que us vaig dirigir a vosaltres, 
la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, amb la meravellosa 
interpretació que vau fer d’una de les obres que més m’han 
agradat del repertori bandístic, Els Miserables.

RP: Com comentava abans, no porte molt de temps en el món 
de la direcció. De fet continue formant-me en l’especialitat. 
Però tinc un gran record del concert de la dona amb la vostra 
societat musical i li he d’agrair enormement a Juan Carlos 
López Luján que pensara en mi per a este concert.

VG: He dirigit en molts llocs durant els 18 anys que porte 
dedicant-me al món de la direcció: Canàries, València, 
Bèlgica, Japó… Cadascun d’ells ha sigut especial i diferent. 
Però sobretot destacaria la sort de poder treballar parlant un 
mateix llenguatge universal, la música, amb gent molt diferent 
que sempre m’ha tractat amb afecte i amb molt de respecte.

Ha sigut difícil el camí, penses que el fet de ser dona ha 
modificat o canviat coses, tant per part dels altres, com 
per la teua part?

PR: Quan jo vaig començar en el món de la direcció només 
érem dues dones les que ens dedicàvem a açò per esta 
zona, si et dic que en aquella època el fet de ser dona no 
dificultava el nostre treball, mentiria. No era habitual que una 
dona estiguera al capdavant d’una banda de música i menys 

>>

És una sort poder treballar parlant 
un mateix llenguatge universal, la 
música, amb gent molt diferent  
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esquerrana, com és el meu cas. Però he de reconéixer que en 
els llocs on he estat, no he tingut cap problema, i el tracte ha 
sigut excel·lent.

RP: Realment no considere que el meu recorregut fora difícil. 
He tingut la sort de tindre boníssims companys i professors 
que m’han ajudat molt sempre i m’han donat magnífics 
consells.

VG: No, no ha sigut fàcil, però simplement perquè així 
és la carrera de qualsevol músic que vulga  dedicar-se 
professionalment a això; dedicació i sacrifici durant tota la 
teua vida són el preu a pagar per viure de la teua passió. 
Quant al fet de ser dona, sempre he sentit rebuig cap a la 
discriminació en qualsevol de les seues facetes; races, sexe, 
religions. Tots som persones i ciutadans del món, això és el 
que importa, i sempre he aconseguit que se’m respecte.

Per què penses que no hi ha més dones compositores i/o 
directores?

PR: Era una activitat que, com sempre, havia sigut 
desenvolupada per homes, es creia vetada per a nosaltres. Hui 
dia les dones ja van acostant-se més al món de la composició 
i de la direcció. Particularment pense que la nostra sensibilitat 
innata facilita la direcció i ens permet expressar-nos i arribar 
al públic de manera diferent.

RP: Tal vegada siga perquè ens atrau més la idea de ser 
instrumentistes. Tampoc pense que tinga res a veure amb un 
problema sexista. No ho sé realment, encara que és ben cert 
que no fa molt no teníem les mateixes oportunitats, però això 
està canviant i cada vegada som més dones.

VG: Per la mateixa raó que hi ha menys dones en altres 
professions, la història ha marcat l’evolució social de les 
persones i afortunadament hui, cada vegada més, el que es té 
en compte a l’hora de contractar a algú és la seua vàlua en el 
camp a desenvolupar i res més.

Per a tu és complicat conciliar vida laboral, familiar i 
afectiva?

PR: Per a mi no és difícil, però he de dir que la família ha de 
comprendre’t, entendre’t i moltes vegades sacrificar el seu 
temps. O com és el meu cas, ser el teu fan número u.

RP: Sembla complicat quan ixen treballs interessants o 

oportunitats que saps que no pots deixar passar, en el meu cas 
com a mare fadrina, s’ha d’afrontar el dia a dia i amb el suport 
de la família sempre és més fàcil.

VG: No, per a res. Afortunadament tant la meua família com la 
meua parella i els nostres amics em donen suport al cent per 
cent en tot el que faig.

Estàs contenta amb el que estàs fent?

PR: Sóc una de les persones més felices del món 
desenvolupant el meu treball, la música és la meua passió i 
siga de la forma que siga, dirigint bandes o cors, fent classes, 
tocant, sempre he fet allò que més m’agradava. I no hi ha 
millor treball que el que t’agrada realitzar.

RP: Sóc molt feliç amb el que faig, considere que sóc una 
persona afortunada perquè el meu treball és la meua passió. 
La música és allò que em dona la vida dia a dia i poder viure 
d’ella és meravellós.

VG: Sí, molt. Sent que faig el que sempre he volgut fer i pel 
que tant he lluitat i això t’aporta un alt nivell de satisfacció 
personal.

Ara, en passar el temps, penses que hauries d’haver fet 
una altra cosa?

PR: Això mai. Si faig una mirada al passat i trobe alguna 
cosa que quede per fer en el meu camí, en el present intente 
realitzar-lo. Soc una persona molt activa, que sempre està 
planejant noves activitats. Hui en dia, a més de dedicar-me a 
la música, soc la promotora i treballadora social, estudis que 
he realitzat últimament, de l’Associació de Familiars de malalts 
d’Alzheimer i altres demències de Catarroja (AFAC). Això era 
una cosa que feia temps volia dur a terme. I per descomptat, 
la música també està dins d’aquest nou projecte.

RP: No, crec que no. I segurament si tinguera una altra vida, 
tornaria a ser músic.

VG: Mai, sempre vaig tindre clar que volia ser músic i són 
moltes les persones que m’han ajudat i m’han donat suport 
en aquest llarg camí. També li ho dec a elles. Per res del món 
canviaria el que faig.     
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UN MIG ANY REPLET D’ACTUACIONS 
per Miguel Ángel Bas

M
olts han estat els 
esdeveniments i 
actuacions dels quals 
ha format part la 
Muixeranga de València 

al darrer semestre, com per exemple 
la tradicional manifestació del dia 25 
d’abril, organitzada per Acció Cultural 
del País Valencià, que commemora la 
pèrdua dels Furs valencians a la batalla 
d’Almansa, avançada enguany al 13 
d’abril.

També va formar part de l’homenatge 
que la CNT li va oferir el 25 de juny 
a Valentín González, al Mercat 
d’Abastiments, on es va inaugurar un 
monument a la seua memòria. Així com 
al «Benimaclet t’estime», el 6 d’abril, 
on se celebren un conjunt d’activitats 
culturals i veïnals. També al mateix barri 
de Benimaclet vàrem participar en la nit 
de Sant Joan, en la tradicional rebuda 
de la flama del Canigó.

Per altra banda, els nostres 
muixeranguers van portar els 
tradicionals gegants tant a la Cavalcada 
del Patrimoni, el 13 de març, com a la 
processó del Corpus, el 22 de juny.

Però, abans de l’estiu, dos van ser 
els actes més destacats on vam 
participar. El primer, el 14 de juny, en 
la inauguració d’un mural de grans 
dimensions dedicat al pintor i muralista 
valencià Josep Renau, al barri de Sant 
Marcel·lí, obra de l’artista i il·lustrador 
valencià Martí Forés.

El mural es troba en una mitgera 
situada entre els carrers de Salvador 
Perles i Sòria, pertanyent al Grup 
d’Habitatges Socials que va construir el 
1960 la Fàbrica de Cerveses el Túria per 
als seus treballadors. En aquest projecte 

han participat diferents entitats socials 
i empreses amb l’objectiu de dinamitzar 
aquesta zona del barri, i com no podria 
ser d’una altra manera, la Muixeranga 
de València que té el seu origen i seu al 
barri de Sant Marcel·lí, va participar en 
l’acte d’inauguració d’aquest magnífic 
mural.

L’acte d’inauguració va ser tot un 
èxit i va congregar a molts veïns. El 
mateix Martí Forés va assegurar «estar 
convençut que l’art pot contribuir a 
fer les ciutats més humanes i belles, i 
posa com a exemple el seu treball o el 
d’altres artistes que realitzen murals 
que donen nova vida als edificis i 
barris».

L’altre gran esdeveniment del qual 
va formar part la Muixeranga de 
València va ser la III Marxeranga, 
organitzada al Campello el 13 de 
juliol, on vam compartir una jornada 

de germanor i cooperació amb altres 
colles convidades, i on vam representar 
una Torre i un Retaule a l’arena de la 
platja del Campello, i que va servir per a 
tancar la temporada.

La Marxeranga té la peculiaritat que 
després d’una cercavila pel passeig 
marítim de la localitat les diferents 
colles participants fan les seues figures 
a l’arena de la platja, i posteriorment 
acaben els pilars de comiat dins de la 
mar, amb figures molt vistoses.

Després d’un merescut descans a 
l’estiu, vam retornar amb força a les 
actuacions muixerangueres. La primera 
va ser a les festes populars de Sant 
Marcel·lí, on vam gaudir d’una molt 
bona actuació a la remodelada plaça de 
l’església. Com tots els anys vam contar 
també amb l’actuació dels alumnes del 
CEIP Sara Fernández que representaren 
les danses populars dels Balls dels 
valencians.

Per a acabar setembre la Muixeranga 
de València va participar en el Primer 
Intercanvi Muixeranguer Casteller 
celebrat a Sueca, on alguns dels nostres 
muixeranguers més menuts com Laia 
i Marcos es varen enfilar al tercer pis 
del pilar.

El plat fort del trimestre va ser el 9 
d’octubre amb una doble actuació. Al 
matí a la localitat d’Olocau, primer a la 
cercavila pel poble i després rematant 
l’actuació amb unes figures a les portes 
del Saló d’Actes de la Vila.

A la vesprada, el mateix 9 d’octubre 
i com no podia ser d’altra forma, la 
Muixeranga de València va encapçalar 
la tradicional manifestació del 9 
d’octubre, que encara que va ser 
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dimecres va ser multitudinària i amb el 
lema «El país que volem».

També cal esmentar els tallers on ha 
participat la Muixeranga de València en 
tornar de vacances i que han sigut dos. 
Un al barri de Patraix amb motiu de les 
Festes populars, a la fira d’artesania, 
on molts els xiquets juntament amb 
les seues famílies es van apropar a 
conéixer la tècnica per a pujar i fer un 
pilaret. L’altre, a finals d’octubre, junt 
amb altres associacions i col·lectius 
vam participar en el barri d’Orriols a la 
Crida contra el racisme i el feixisme, 
que va ser tot un èxit.

Per finalitzar, comentem dos actes de 
finals del trimestre. El primer el 30 
de novembre, on la Muixeranga de 

València ha rebut el Premi Micalet a la 
Difusió del Patrimoni Cultural, atorgat 
per la Societat Coral Micalet, que 
reconeix el treball dut a terme des de fa 
tants anys i on han participat una gran 
quantitat de veïnes i veïns del barri de 
Sant Marcel·lí. Des d’ací moltes gràcies 
a tots els que ho han fet possible.

Per últim, el 12 de desembre la 
Muixeranga de València, com tots els 
anys, ha participat en la Tabalà de 
Santa Llúcia, al barri de Velluters, on 
juntament amb més d’un centenar 
de tabaleters han acompanyat als 
confrares de la Confraria per a celebrar 
el triomf de la llum sobre la foscor.

Aquesta ha sigut l’activitat de la 
Muixeranga de València al llarg de 

l’any 2019, i ara amb el nou any hem 
agarrat forces i és l’hora d’encetar nous 
projectes il·lusionants i engrescadors.

Fotos: Miguel Ángel Bas
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I
magina’t a un Bob Dylan que 
ofereix el més insòlit concert a 
un grup de dissidents palestins; 
a un David Bowie convertit 
en extraterrestre; a un Paul 

McCartney gentlemen anglés preocupat 
per la caça del rabosot mentre compta 
els seus discos de platí; a un Bruce 
Springsteen camioner que recorre 
camins a la recerca d’idees; a un Mick 
Jagger ancià que ja no aconsegueix 
lligar; a un Michael Jackson perseguit 
i aterrit per la seua família; a un Sting 
jugant a missioner selvàtic; a una 
Madonna dedicada a emular Santa 
Joana d’Arc o quasi; a un Prince el gran 
secret del qual és revelat per fi, i fins i 
tot, a un John Lennon hui encara viu!

Jordi Sierra i Fabra s’utilitza a si 
mateix (George Saw) com a personatge 
central d’aquesta sàtira corrosiva i 
al·lucinant sobre l’univers de les grans 
estreles de la música, un univers format 
per llums i ombres que ell coneix a la 
perfecció després d’haver-se passat 
30 anys de la seua vida tractant a la 
majoria de les llegendes de l’Era Rock. 
Mis salvajes rockeros és una caricatura 
grotesca i esperpèntica sobre els 
grans mites que tots coneixem, però 
a pesar de l’acidesa crítica, no és una 
obra irreverent, sinó tot al contrari; el 
mateix afecte que l’autor ha demostrat 
sempre per ells, per tots els que ens han 
fet la vida millor amb la seua música, 
es manifesta en cada una d’aquestes 
pàgines carregades, això sí, de sana, 
molt sana acidesa i una lúcida visió de 
com ens imaginem que és la vida de 
cada mite en la seua intimitat.

Una espaterrant panoràmica de les 
interioritats d’aqueixos mites de què 
sempre hem sospitat quelcom com el 
que ens conta Sierra I Fabra, però mai 

vam estar segurs que fos veritat.

O mentida

O …

SGUILLEN, 03 - 01 - 2013

Amb aquest llibre novel·lat Sierra i 
Fabra va guanyar el Segon Premi de 
Narrativa Veus Elèctriques, i encara 
em continue preguntant la raó per la 
qual no es va emportar el primer. Mis 
salvajes rockeros és un dels treballs 
més inspirats, divertits i dinàmics 
de la seua espècie, una invitació per 
a ficar-nos en les vides d’artistes 
reconeguts que, no per inventades 
per la mà de l’escriptor, deixen de 
ser tat com en degueren, de reals. I 
és que Serra i Fabra, després d’anys 
i panys d’entrevistar, xarrar i tractar 
amb centenars de músics, es planteja 
prendre a alguns dels pilars del pop i 
rock del segle XX per a quasi ficar-se 
en la seua pell i veure la manera en què 
es desemboliquen al seu dia a dia més 
casolà o íntim.

La trama es fonamenta en una idea 
molt senzilla: el protagonista d’aquest 
llibre, el mateix autor, se sent obligat 
a escriure un nou llibre després de ser 
pressionat per un supòsit editor pirata, 
puter i endiabladament perdulaire. El 
capitost dels collons vol que el reputat 
autor se cite amb Michael Jackson, amb 
David Bowie, amb McCartney, Madonna, 
Prince o Jagger, entre altres, perquè 
passe un parell de dies amb cada un 
i els puga traure l’absoluta extra que 
els carnissers del cor i la premsa rosa 
encara no han aconseguit a robar-los. 
L’autor, retratat per ell mateix com si 
es tractara d’un amic íntim de totes 
aqueixes estreles, se les enginya per a 
viure les més pelegrines i espaterrants 

aventures amb uns personatges que 
fan moltíssimes coses més que cantar 
davant d’un micròfon.

Així, amb Prince, es veurà embolicat 
en un embolic de clonacions; amb 
Madonna en el món de les nocturnes 
i veïnals patrulles dels carrers; amb 
Dylan farà guàrdia en una trinxera fusell 
metrallador en rest; amb Springsteen 
viatjarà en camió per una autopista 
carregada fins als límits d’aquestes 
bèsties de l’asfalt mentre el Boss intenta 
donar amb el cos del seu pròxim èxit 
radiofònic… i seguirà en aquesta ona 
fins a cobrir vint-i-quatre capítols, 
cent noranta pàgines d’un llibre que ja 
hauries de tindre en la teua col·lecció.

MIS SALVAJES ROCKEROS
per Joan Enric
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per Josep Daniel Climent
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f
rancesc Ferrer Pastor va 
nàixer a La Font d’En Carròs, 
la Safor, el 13 de desembre 
de 1918, i va morir a la 
ciutat de València l’11 de 

juliol de 2000, per tant recentment hem 
celebrat el centenari del seu naixement. 
Professionalment va treballar, a partir 
de 1941, com a maquinista dels diaris 
Jornada i Levante, i posteriorment va 
realitzar el mateix treball a la impremta 
de Federico Doménech i al diari Las 
Provincias.

Ara bé, si nosaltres el coneixem i el 
recordem en l’actualitat és perquè és 
l’autor del Diccionari de la rima publicat 
el 1956, però sobretot de Vocabulari 
castellà-valencià, aparegut el 1966, 
l’obra lexicogràfica més popular del 
segle XX, i anys més tard el Diccionari 
General (1985), entre altres obres.

De formació autodidàctica, les primeres 
classes de valencià les va rebre el 1949 
d’Enric Valor, com alumne dels cursos 
de Lo Rat Penat, que havia impulsat 
Carles Salvador. Var ser un alumne 
amb moltes ganes d’aprendre i va rebre 
classes de Josep Giner, segurament el 
millor lingüista de l’època.  Acabat el 
curs, Ferrer Pastor obtingué el títol de 
professor de valencià i aquell mateix 
any ja va impartir un curs d’ortografia 
en aquella entitat, de la qual va ser 
professor fins al 1975.

A partir d’aquell moment, Ferrer Pastor 
va dur a terme un immens treball 
d’estudi del valencià i de replega del 
lèxic valencià i, posteriorment, com 
a editor de llibres i materials per a 
l’estudi del valencià. La seua ha estat 
una impagable tasca de replega del 
lèxic valencià que s’ha traduït en una 

voluminosa i popular obra 
lexicogràfica, la primera duta a 
terme al País Valencià amb uns 
nivells de qualitat i de criteris 
científics i la que ha estat 
més útil per a la protecció i 
promoció del valencià entre 
milers de valencians fins a 
l’actualitat.

D’ell s’ha dit que és el millor 
«lexicògraf valencià del segle 
XX», i és conegut com «l’home 
dels diccionaris», de tantíssims 
que en van eixir de la seua 
impremta.

Francesc Ferrer Pastor va dedicar la 
seua vida a la recuperació i l’estudi del 
lèxic valencià, però la transcendència 
cívica de la seua obra ultrapassa els 
estrets marges de la lexicografia. 
Amb el seu esforçat treball lluitava 
per salvar-nos els mots, per retornar-
nos el nom de cada cosa, perquè en 
les paraules està l’ànima del nostre 
poble, i per això s’han de conservar 
en el present per a projectar-
les al futur. Perquè 
aquesta 
ha sigut 
sempre la 
voluntat de 
Ferrer Pastor, 
dignificar el 
valencià com un 
basament sòlit i 
imprescindible en 
la construcció de la 
societat valenciana.

en el present per a projectar-
les al futur. Perquè 

valencià com un 

imprescindible en 
la construcció de la 
societat valenciana.
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TECNOPATIES DEL MÚSIC
per Andrés Martínez Vanaclocha

c
om diu freqüentment als 
seus cursos el Dr. Joaquín 
Farias, metge expert en les 
distonies focals del músic i 
doctor en biomecànica, «el 

músic és l’esportista d’elit dels músculs 
menuts».

Aquesta premissa és la que dona sentit 
a pràcticament tota la meua tasca 
com a fisioterapeuta especialista en 
músics i professor. I la raó és senzilla: la 
pràctica professional de la interpretació 
musical requereix del funcionament 
perfecte de centenars d’estructures 
que, com a engranatges d’una màquina 
perfecta, s’acoblen en un ball harmònic 
incessant.

Ossos, músculs, tendons i fàscies 
treballen de forma quasi matemàtica 

a una velocitat increïble. Tots ells, 
alimentats per un torrent de sang 
imparable gràcies al motor incansable 
que és el nostre cor i que, al seu 
temps, és oxigenada per milers de 
raïms alveolars als pulmons. Una 
sense fi d’estructures que treballen 
conjuntament per fer possible 
cadascuna de les accions que fem 
els animals des del moment en què 
comencem a existir i, tot això, controlat 
per «l’ordinador central», l’encèfal, una 
extensíssima xarxa de cèl·lules que 
s’intercomuniquen entre sí més enllà 
del cap, amb una precisió i velocitat 
inimaginable.

 És per això que el músic professional, 
la ferramenta principal del qual és el 
mateix organisme i l’instrument, sotmet 

a totes aquestes estructures a un nivell 
d’exigència màxim, tant en durada com 
en esforç.

I què són les tecnopaties del músic? 
Una tecnopatia és una patologia 
derivada del desenvolupament d’una 
activitat laboral. «El desarrollo de 
cualquier actividad laboral (mineros, 
dentistas, jugadores de fútbol o 
empleados de banca), desempeñada 
durante muchas horas, día tras día, 
durante años, condiciona la forma 
de vida de la persona, la forma de 
sentarse, respirar, ver, oír y pensar. 
El trabajo diario va modelando al ser 
humano, le da satisfacciones, pero 
también le somete al riesgo de sufrir 
determinadas afecciones» (Orozco y 
Solé, 1996, p.19).

Andrés Martínez Vanaclocha és fisioterapeuta especialista en Tecnopaties del 
músic, professor a la Valencian International University (VIU), gerent de la Clínica 
Kinesis, centre metge REMED i professor de piano al CEPM El Parque.
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Per tant, parlar de tecnopaties del 
músic és fer referència a totes aquelles 
afeccions o malalties físiques i/o 
psicològiques produïdes per la pràctica 
professional de la interpretació musical.

Seria prou inconscient no considerar 
un «treball» la dura tasca del músic, 
per molt que la paraula puga restar 
romanticisme a la part creativa de la 
música. Consideracions a banda, la 
primera menció al terme tecnopatia al 
metge Bernardino Ramazzini (1633-
1714) qui, veient uns paletes treballant 
en un pou negre, va entendre que 
hauria de preguntar a cada pacient 
el seu ofici per poder així arribar al 
diagnòstic correcte, ja que el seu treball 
bé podria ser el causant de la seua 
malaltia o influir d’una forma rellevant 
en ella.

Ja en l’àmbit musical, és important 
remarcar que la patologia d’un 
compositor pot influir i, fins i tot, 
definir la seua obra. Aquest és el cas 
de Maurice Ravel (1875-1937) en qui 
la seua malaltia mental degenerativa 
està íntimament lligada al seu famós 
Bolero, o Robert Schumann (1810-
1859), que en el seu desmesurat interès 
per millorar la tècnica arribà a sofrir 
una paràlisi als dits mig i anular per 
luxació, fet que definí les seues darreres 
composicions i interpretacions.

Tant és així que cada instrument també 
definirà les patologies que el músic 
vaja a sofrir, ja que les necessitat 
tècniques de cada «ferramenta» 
suposaran sobreesforços i tensions en 
determinades estructures en major o 
menor mesura, poguent-se apreciar 
tendències clares en cada família 
instrumental. Per exemple, trobem 

més afeccions lumbars i dorsals als 
pianistes. En el cas de guitarristes i 
baixistes, és en la columna cervical i 
la monyica on més trobarem aquesta 
patologia. Als instrumentistes de ven, la 
boca és la que més lesions pateix, així 
com també als dits. 

Fins i tot podem observar certs 
patrons en la distribució de malalties 
mentals com la depressió, ansietat o 
drogodependències segons l’instrument 
practicat. És més, ja s’ha observat 
que els músics (com a col·le ctiu 
professional) tenen fins a tres vegades 
més possibilitats de sofrir depressió que 
la resta dels «mortals» (Help Musicians 
UK Association, 2017).

Vegeu ací la importància de conèixer 
el funcionament de «la ferramenta», 
no només per part del professional 
sanitari, sinó també per part del 
músic, per tal de poder mantindre-la 
en òptimes condicions i esmenar les 
possibles fallades  de forma autònoma 
o amb l’ajuda pertinent. De la mateixa 

manera que fa amb el seu instrument: 
el coneix, sap com funciona, sap quan 
falla, l’arregla si pot i, si no, el duu al 
luthier corresponent.

El més important no és saber-ho tot, 
sinó saber a qui preguntar i quan fer-
ho.
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CULTURA

AQUELL DIA, AQUELL SOMNI

Recorde aquell dia pel carrer.

Jo passejava distret

quan et vaig veure,

els teus cabells llargs

negres, forts i rulls voleiaven,

veles d’un vaixell a la deriva

que el teu cos pal ferm sostenia.

Els nostres ulls es trobaren

i mútuament sorpresos es preguntaren

i albiraren la resposta

que havia de venir.

Tots dos de la mà

un camí nou encetàrem,

férem ponts, creuàrem rius i barrancs,

aquells fangars ja no els xafàrem,

navegàrem deserts i oceans

fixa la mirada en l’horitzó

que els teus ulls estels dibuixaven.

Et recorde meua, teu em veig.

Els cossos fosos nus i esvelts

en aquell dia de sol fulgent.

Papallones primaveres, neu hiverns,

Platges d’estiu, tardors passejades

tots dos ben junts.

Ara et veig, ara et recorde...

Passejava distret quan em vas veure.

El teu pas decidit em va sorprendre

atret per aquell vol intermitent

dels teus pits i cabells que lentament

se m’apropaven.

Aquell somriure d’eternitat

em causà aquell sotrac

espasmòdic i sobtat,

i ja no em vaig sostraure.

Em feres teu i m’insuflaves

aquella vida intensa

que tu portaves arran de pell.

I jo alenava i sospirava

perquè el teu cos se m’acostara

i a frecs de pell nua dansàrem.

D’aquella dansa un jardí engendràrem,

quatre roses vermelles crues intenses

que en quatre cedres forts 
esdevingueren

i han fet del jardí un bosc espès,

on naix i creix la vida intensa i 
perdurable

que a tu i a mi ara ens soté.

Recorde aquell dia.

Recorde aquell somni.

Aquell dia.

Aquell somni.

No vull despertar.

No vull despertar.

Tanqueu portes a pany i clau.

Poseu cortines a les finestres.

Tapeu el fumeral.

Que res no destorbi

aquest somni.

Al meu cor ja li costa bategar

i no tinc temps de refer-la,

de tornar-la a començar.

Només vull conservar-la

tendra, viva, caminant

mentre aquest cor que encara batega

no pare de jugar.

Vida, vida, vida.

La meua vida.

La nostra vida.

 JFBD 15/04/2018

RACÓ LITERARI: POEMARI
per Josep Francesc Blai Duart

per Joan i Àngels

Piccolo divertimento 53                 Per Joan i Àngels

IGUALS PERÒ NO TANT. Entre els dos dibuixos hi ha 7 diferències. Sabries trobar-les? 

 
3 acudits musicals curts i ràpids 

Quin és el gènere musical que més agrada als cirurgians? L’opera.

Quina és la composició musical on la gent s’adorm més fàcilment? En una suite.

Quin és l’instrument musical més polit? El clarinet.

Els pingüins pescadors. Els pingüins han eixit a pescar però només poden agafar els peixos que valguen el mateix 
que ells. Quin peix agafarà cada pingüí? Quin peix es lliurarà de ser pescat pels pingüins?

 

Este passatemps s’ha agafat amb permís de Díaz-Oliver C. Pasatiempos musicales: figuras: notas y silencios. Donostia, 2011.
 

 

IGUALS PERÒ NO TANT. Entre els dos dibuixos hi ha 7 diferències. 
Sabries trobar-les? 

3 ACUDITS MUSICALS CURTS I RÀPIDS 

Quin és el gènere musical que més agrada als cirurgians? 
L’òpera.

Quina és la composició musical on la gent s’adorm més 
fàcilment? En una suite.

Quin és l’instrument musical més polit? El clarinet.

ELS PINGÜINS PESCADORS. 

Els pingüins han eixit a pescar però només poden agafar els 
peixos que valguen el mateix que ells. 

Quin peix agafarà cada pingüí? 

Quin peix es lliurarà de ser pescat pels pingüins?

Este passatemps s’ha agafat amb permís de Díaz-Oliver C. 
Pasatiempos musicales: figuras: notas y silencios. Donostia, 2011.
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IGUALS PERÒ NO TANT. Entre els dos dibuixos hi ha 7 diferències. Sabries trobar-les? 

 
3 acudits musicals curts i ràpids 

Quin és el gènere musical que més agrada als cirurgians? L’opera.

Quina és la composició musical on la gent s’adorm més fàcilment? En una suite.

Quin és l’instrument musical més polit? El clarinet.

Els pingüins pescadors. Els pingüins han eixit a pescar però només poden agafar els peixos que valguen el mateix 
que ells. Quin peix agafarà cada pingüí? Quin peix es lliurarà de ser pescat pels pingüins?

 

Este passatemps s’ha agafat amb permís de Díaz-Oliver C. Pasatiempos musicales: figuras: notas y silencios. Donostia, 2011.
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SI TENS COSES A DIR I VOLS PARTICIPAR EN LA REVISTA ESCRIU A: noticiesmusicalsumh@gmail.com 
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