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XIQUETA MEUA
per Ximo Estal

EDITORIAL

X
iqueta meuaaaaaa, que del carrer tu eres 
l’amaaaaa...  Disculpeu que comence d’aquesta 
manera, però és arribar el caloret i la sang se 
m’altera. 

Xiqueta, sí; Dona, també, però ni meua ni teua, 
sinó seues, i ben seues. Lliures, fortes, valentes, sàvies... Ames del 
carrer que elles (i només elles) tenen dret a triar i, mentre això no 
ens acabe de quedar clar, continuarem lluitant i eixint al carrer per 
cridar-ho ben fort.

Tot i que aquest número de Notícies Musicals, el que fa seixanta-
set , no és el que ens parla de les dones, sí que el fullejarem després 
del seu dia i, per això també n’inclourem un xicotet tast al poemari 
(gràcies, Imma) per anar fent boca.

En aquesta revista farem una memòria de la nombrosa activitat de 
la Unió durant els mesos d’hivern i també guardarem uns segons 
per recordar Pepe Vila, director musical del Grup d’acordions, i 
Pedro Pérez, director del CEIP Sara Fernández, els qui han format 
a tantes i tantes generacions del nostre barri i, que malauradament 
ens han deixat recentment.

Les entrevistes, Beethoven i la celebració de l’aniversari del seu 
naixement, els enginyosos jocs del picolo divertimento, la presència 
d’Enflautats i la maledicció (o no) d’un grup de persones del món 
del rock acabaran d’omplir totes les pàgines.

Se’m fa la boca aigua només de pensar-ho, així que, si m’ho 
permeteu, amb aquest esperit primaveral, engoliré (literàriament, 
clar) aquest NM-67.

No deixeu d’acompanyar-nos i gaudiu la lectura!

si vols participar escriu a: 
noticiesmusicalsumh@gmail.com 
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E
l proppassat 29 de febrer 
tingué lloc a l’Espai 
Rambleta l’audició del segon 
trimestre de l’alumnat 
aspirant als Ensenyaments 

Professionals de música. 

D’ençà de la primera, ja comença a 
notar-se el resultat del treball fet a 
les classes d’instrument i llenguatge 
i, el millor de tot és que encara queda 
temps per continuar perfeccionant-se 
fins al final de curs.

Aquestes audicions sempre tenen un 
ambient especial, ja que l’alumnat es 
troba envoltat de companys i familiars 
amb qui compartir els moments previs 
a l’actuació, i l’objectiu no és altre 
que adquirir confiança i recursos per 
actuar en públic, davant un repte tan 
important com són les Proves d’accés. 

La preparació de l’audició del tercer 
trimestre ja està en marxa… Així que 
ànim!

D’altra banda, i com ja és habitual els 
darrers anys, a finals del mes de juliol 
tindrà lloc el Campament Musical 
d’estiu de la nostra Escola. Aquesta és 
una de les activitats més importants 
que organitzem durant l’any.

En aquest 2020 els dies programats 
són del 27 al 31 i, el lloc, el Centro La 
Salle a Llíria. És una oportunitat única 
per viure unes jornades plenes de 
convivència, treball, gaudi i, sobretot, 
molta música.

Des de fa unes setmanes ja està obert 
el termini d’inscripció així que… US 
ESPEREM!

ESCOLA

AUDICIÓ D’ASPIRANTS I CAMPAMENT MUSICAL
per Javier Pérez
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E
l mateix dia que va actuar 
la Banda Juvenil, i després 
d’un període de descans per 
a col·locar l’escenari i als 
músics, s’inicià la segona 

part del concert de Nadal de la mà de la 
Banda Simfònica.

De nou la nostra companya Encarna 
Ojeda, amb la seguretat que la 
caracteritza, va continuar amb la 
presentació del concert.

En primer lloc es va donar entrada 
als nous músics que s’incorporaven a 
la Banda Simfònica, després d’haver 
deixat la Juvenil, acte amb el qual 
adquirien el compromís de complir amb 
les obligacions que això comporta.

Seguidament i reprenent una figura que 
fa anys no existia com a tal, es va donar 
la benvinguda com a banderer a Juan 

Antonio Capella García. I a continuació 
per cordes, se’ls va entregar el diploma 
acreditatiu: flautes travesseres, Ana Mª 
García García, Andrea Pardo Moreno, 
Olga Ricart Pedrós, Laura Sáez Salles; 
oboé, Alvaro Villaseñor García; clarinets, 
Pascual Albarrasí Varea, Joan Barberá 
Ibáñez, Angela Espert Cornejo; fagot, 
Alejandro Muñoz Teruel; saxòfons, 
Juan José Díaz Tebar, Ainara González 
Ricarte, Marcos Quiles Arias; trompa, 
Mar Ricart Pedrós; trombó, Lucía 
Sáez Díaz; i percussió, Alba Herrera 
Belenguer.

I a continuació, una vegada instal·lats 
els nous músics en el seu lloc, 
va començar el concert amb la 
interpretació de l’obra Perseus, de 
Satoshi Yagisawa, en la qual l’autor 
s’inspirà en el conegut heroi grec 
que va salvar a Andrómeda de ser 

sacrificada per un monstre. Música 
plena de drama on és fàcil imaginar el 
fosc inframón on els monstres lluiten 
per sobreviure.

Seguidament continuaren amb el 
Concert per a clarinet Núm. 2, d’Oscar 
Navarro, actuant com a clarinet solista 
Marta Clariana Hervás. La peça va ser 
un encàrrec de l’Institut Valencià de la 
Música, dedicada al clarinetista José 
Franch Ballester. L’obra es mou dins 
d’un llenguatge tonal amb molt de 
colorit i riquesa en la seua orquestració. 
L’última secció està emmarcada en una 
gran dansa, on la clarinetista explota 
tot el seu virtuosisme i tècnica sent 
peça fonamental el diàleg entre clarinet 
i orquestra. Marta va fer una excel·lent 
interpretació.

Després s’interpretà el Concert per a 
clarinet, d’Artie Shaw, actuant com a 

67BANDA SIMFÓNICA

CONCERT DE NADAL 2019
per José María Arráez
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clarinet solista Virginia Gómez Torres, 
i a la bateria Víctor Rodrigo Salguero. 
Shaw va ser un brillant clarinetista, a 
més de compositor, que es va retirar 
als 44 anys, en ple èxit, per a convertir-
se posteriorment en productor. Virgínia 
va fer una gran actuació d’aquesta 
composició, amb un cert ritme de jazz, 
en la qual va ser acompanyada pel seu 
company Víctor.

El concert va continuar amb Brindis, 
de Ferrer Ferrán, una simpàtica obra 
de música per a les celebracions, en 
la qual els companys de percussió 

marquen el ritme sobre dues botelles 
de vi i cava. Botelles amb les quals es 
brindarà al final, i en el qual el mestre 
de cerimònies és el mateix director de 
la banda.

Immediatament va ser el torn de 
l’alegre cançó nadalenca All i want 
for christmas is you, de Maria Carey i 
Walter Afanassieff, amb la interpretació 
com a solista de Naira Rodrigo Ojeda.

I per a finalitzar l’acte, no podia 
faltar interpretar com a obra fora 
de programa de la Marxa Radezky, 

de Johann Strauss. Amb els acords 
d’aquesta fabulosa melodia la sala 
sencera va vibrar amb les seues 
palmades i va col·laborar en la 
interpretació de la peça per part dels 
components de la banda.

I ara a esperar que l’any que ve, que 
el Nadal en la Unió continue tenint 
l’alegria per a compartir amb tots els 
nostres socis i amics un altre concert 
que com a mínim siga igual que el 
d’enguany.

BANDA SIMFÒNICA

Fotos: Tomás Sánchez
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BANDA SIMFÓNICA 
/ ARREPLEGÀ





El dia 14 de desembre de 2019 
es va realitzar l’arreplegà de les 
noves incorporacions de músics 
a l’Orquestra de Cambra i a la 
Banda Simfònica. Enhorabona!

Fotos: Tomás Sánchez
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BANDA JUVENIL

CONCERT DE NADAL 2019
per José María Arráez

C
om és costum en 
la Unió Musical 
l’Horta, quan 
arriba Nadal les 
seues seccions 

usen les seues millors obres 
per a delectar al seu públic 
amb un concert extraordinari 
que no deixa indiferent a 
ningú.

El dia 22 de desembre de 
2019, a les 11 del matí, en 
l’Espai Rambleta, la Banda 
Juvenil, que l’octubre de 2018 
va complir 20 anys de la 
seua formació, obria aquest 
concert, sota la batuta del seu 
director Juan Carlos López 
Luján.

De la mà de la nostra 
companya Encarna Ojeda, 
després d’agrair la presència 
de les autoritats assistents, AAVV del barri, i públic en general, 
va donar pas als components de la banda.

El concert va començar amb la interpretació de la peça La ruta 
del Cid, de David Rivas Domínguez, que va ser composta per 
encàrrec de la Banda de Música Jove de la ciutat de València. 
Es tracta d’un poema simfònic dividit en quatre episodis que 
tracten sobre la vida del Cid: l’inici de la llegenda; el deure 
d’un guerrer, servir al seu senyor; nostàlgia, Jimena en el seu 
cor; festa final, el Cid arriba a València.

A continuació van interpretar The blues factory, de Jacob 
Haan, obra que retrata la rica història de la indústria tèxtil a 
través de la música.

Dues obres molt ben interpretades pels jóvens talents de la 
nostra banda.

A continuació es van nomenar i acomiadar els components 
de la Banda Juvenil que, després d’haver superat dos anys 
secundant i ajudant als més xicotets, igual que s’havia fet amb 
ells, van passar a formar part de la Banda Simfònica.

Els músics són: flautes, Nerea López i Rocío Oller; oboé, Sergi 
López; clarinets, Álvaro Vives i Paula Perales; saxòfons, José 
Luis Gutierrez i Ainhoa Hernández, trompetes, Sergio Capella 
i Borja Izquierdo; trombons, Inés López i Marc Garrido; i 
percussió, Albert Marcos.

Després d’agrair-los a tots ells el seu pas per la Banda Juvenil, 
l’actuació va finalitzar amb un fort aplaudiment del públic 
assistent.

Fotos: Tomás Sánchez
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NADAL AMB LA CORAL, L’AULA DE CANT DE 
L’ESCOLA I L’ORQUESTRA DE CAMBRA 
per Pascual Collado

D
esprés d’uns quants mesos de preparació, 
arribàrem a l’assaig general amb l’Orquestra 
de cambra i l’Aula de Cant de l’escola; ambient 
carregadet: una barreja de Rèflex, vestuari 
futboler, Baró Dandi, Joia de Myrurgia i Claire 

Marin de Liorenay, tot això adornat per hormones juvenils i 
amb dos testimonis d’excepció: els mestres Valeria i el seu 
germà Alejandro, el qual va aguantar estoicament en el seu 
carro tot l’assaig.

En acabar, bones sensacions per al 15 de desembre, dia del 
concert.

Va arribar el gran dia. Lloc de la cita: l’Hotel dels Embolics, 
pertanyent a la cadena Rambleta i on des de primera hora de 
la vesprada l’equip de muntatge de la Unió Musical l’Horta 
s’afanyava perquè tot estiguera perfecte per a l’esdeveniment.

Els músics i coralistes, amb l’últim mos del menjar encara per 
digerir, atés l’horari poc habitual que ens van assignar, van 
acudir per a calfar i ultimar detalls. La Coral per la seua banda, 
assajant amb una ràdio CD de joguet que el mestre Groucho 
Marx Pérez Lamata li va requisar a Valeria, qui no acabava de 
comprendre el que estava succeint.

Prova de so en l’escenari, on ja, sota la direcció del mestre 
Alberto Ramírez Martínez s’ultimaren detalls, donant-li algun 
maldecap el tema dels micròfons instal·lats per a millorar 
l’audició del concert.

Cinc de la vesprada, hora de la migdiada, però no estava la 
vesprada per a adormir-se i mentre l’Orquestra de Cambra 
desgranava els primers compassos de la Simfonia Núm. 
8 Incompleta de F. Shubert, amb una més que notable 
interpretació i no menys superba direcció.

Continuà el concert que era benèfic pro-Cáritas per a 
arreplegar aliments destinats a la gent més necessitada. Es 
van incorporar la formació al complet de la Coral l’Horta i 
l’Aula de Cant de l’Escola, amb els seus titulars, Alejo Pérez 
Lamata i Raquel Roig García, i també la famosa concertista 
de piano Alicia Pérez Valiente, qui amb el seu virtuosisme va 
contribuir al lluïment i millora del concert.

I davant este desplegament de mitjans en mans d’Alberto 
Ramírez, es va iniciar el camí amb Jesus bleibet meine 
freude, cantata 147, segona part, de J. Sebastián Bach, 
conjunció perfecta entre música i veu des del primer compàs, 
delicadesa musical i potent alemany de la conca del Rin com 
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CORAL

Foto: Tomás Sánchez

a contrapunt, junt amb una segura direcció, van endinsar 
plenament al públic en el concert.

Tots els hotels tenen una suite emblemàtica i el ja referit dels 
Embolics, no faltà a la norma, la seua duia per nom: Suite 
de Navidad, composició del mestre Jesús Debón, qui, a més 
d’excel·lent persona, músic i compositor, és gran amic de la 
Coral des dels seus inicis i va tindre el detallàs d’assistir a 
l’estrena d’esta obra per part de l’Orquestra i la Coral de la UM 
l’Horta. Gràcies de tot cor per la part que ens toca.

L’obra consta de sis parts: 1. «Como un rumor», cordes de 
sopranos i contres comencen, sense estridències, creixent 
a poc a poc, per a incorporar-se les dos cordes restants i 
aconseguir que l’obra planege en altura, arribant amb un 
murmuri al final d’esta primera part, també a càrrec de les 
veus femenines.

2. «Es Navidad», ritme àgil, portat amb soltesa, les quatre 
cordes perfectament acoblades entre si i amb l’Orquestra, van 
aconseguir portar al públic el Nadal fins a les seues mateixes 
butaques, amb un final elèctric i inesperat.

3. «La cabalgata» A la llunyania sonen ja els timbals, música 
oriental, va prenent cos, una a una es van sumant contres, 
sopranos i baixos, tenors...., on estan els tenors? Mirant una 
estrela, potència en la veu, acompanyats amb la música, com 

a relators perfectes del que allí desfilava, regal musical per al 
públic que va acabar mirant a la part contrària per on havia 
aparegut la cavalcada, diluint-se igual que va aparéixer, a poc 
a poc, sensual, bonica de veres.

4. «Todo fue un sueño». Delicadesa i sentiment al poder!!! Allí, 
en el més alt, es va instal·lar la nostra solista de luxe, Àngels 
Rodas. La resta de cordes amb un pianíssim acompanyament, 
va assistir juntament amb un públic embadalit a una de les 
perles encastades més brillants de l’obra. Genial, perfecta, tot 
va ser un somni convertit en realitat.

5. «Mira a tu alrededor». Reprenem l’alegria i la vivor en el 
ritme, veus compensades, redones, musicals en totes les 
cordes, lluïment de baixos i tenors en el circ, sense xarxa, 
dominant la carpa i la perca del circ. Connexió total amb 
l’aforament que omplia l’auditori de l’hotel.

6. «Lejos quedó». Encara quedaven bons calius d’un foc 
nadalenc meravellós, viscut intensament; això, traduït 
musicalment, va ser esta última part de l’obra, amb alternança 
en el protagonisme de veus femenines i masculines fins al 
final, on la nostra Àngels, va donar altres pinzellades mestres 
sobre el teló musical de la ja, sí, finalitzada obra.

Per a emmarcar i dir que és un original, no una còpia 
d’aficionats, es va tancar el concert amb la interpretació >>
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XII CONCERT SOLIDARI      PROJECTE KIZIGURO
per Pascual Collado

d’A Christmas Festival, de L. Anderson, coneguda obra 
nadalenca, collage de diverses nadales mundialment famoses, 
que l’Orquestra i la Coral, van portar perfectament coordinats, 
passant de ritmes frenètics a pauses sense frenades brusques 
ni perdre el to en cap moment. El públic totalment entregat, 
va agrair este final a un concert meravellós, portat amb mim, 
saber estar en tot moment, sentit en la narració, abrigant amb 
la seua càlida paraula a tots els presents, per la nostra volguda 
companya Encarna Ojeda; qui va tindre l’honor de donar la 
benvinguda a quatre companyes més a la Coral, Maribel Agut, 
Silvia Bruguera, Mamen Lara i Amparo Boltes, tres sopranos i 
una contra. Benvingudes a esta gran família.

«Concertàs» amb majúscules i amb totes les seues lletres, 
disfrutat des de dins de l’escenari. Poques vegades hem sentit 
tant i tan bé; interiorment, sentint cada nota, cada situació, 
fent i vivint com a pròpies les obres, excel·lent el muntatge 
audiovisual i la posada en escena, so, etc.

Gràcies a totes les persones que han fet possible este 
esdeveniment musical de primer orde.

Després del concert, un nombrós grup de la Coral, amics, 
familiars i el compositor de la suite, Jesús Debón, compartírem 
una estona d’animada xarrada amb unes cerveses fresquetes i 
lleuger picoteig en un bar de la zona, algunes amb «cremadet» 
inclòs (i després diuen que no poden pegar un ull en tota la 
nit!).

Un plaer com sempre.

M
entre a les planes manxegues, amb la rosada 
encara present en el meravellós espectacle 
que es produeix amb l’eclosió de la rosa del 
safrà en les primeres hores dels dies hivernals, 
la Coral l’Horta va acudir puntualment a una 

cita amb finalitat solidària. Aportant els seus valuosos estams 
humanitaris i musicals esta vegada al concert pel Projecte 
Kiziguro, organitzat per la dita associació junt amb el Centre 
Música i Dansa de Natzaret, amb el suport de la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí i facilitat pel centre Espai Cultural 
Rambleta. Aquest projecte està encaminat a dur a terme 
distintes labors humanitàries a Rwanda.

Després de les pertinents salutacions, mà a l’obra amb el 
calfament i lleuger repàs al repertori triat per a un dia tan 
especial, passant prèviament per una desfilada de models i 
cossos apol·linis que va aportar el vestuari per a l’ocasió: la 
camiseta solidària «Àfrica crida». Eixes camisetes cenyides a 
uns cossos perfectes van donar lloc a comentaris diversos i 
mirades indiscretes per part dels components de la coral, fent 
més difícil la tasca del seu director, Alejo Pérez Lamata.

Així, el 17 de novembre 2019, les 11 hores, amb puntualitat 
fallera, va començar el concert que vam tindre l’honor 
de compartir amb la banda africana Kisito, el cor CMD de 
Natzaret, el cantautor David Calabuig i finalment amb la 
banda del CMD de Natzaret.

Va començar la nostra actuació amb Africa grita, composició 
de Daniel Escriche, director del Cor de Natzaret el qual 
estigué present a l’acte. Amb un inici contundent on els 
baixos es van fer sentir en tot l’auditori, es varen incorporar 
progressivament la resta de les veus, aportant cada una d’elles 
els seus brillants matisos musicals, contrapunt a una lletra 
aborronadora, plena de força i directa al cor. La batuta experta 
del mestre Alejo, va fer la resta perquè ja des del primer 
moment, ens fusionàrem amb el públic. Un 10 sobre 10.

Continuàrem amb una estrena per a la coral, Zulu Prayer, 
cançó tradicional zulú, dirigida excepcionalment pel rei 
Salomó i com a solista de gala no podia ser una altra que la 
nostra reina de Saba, Àngels Rodas. Sense paraules davant 
de tanta dolçor en la interpretació, abrigada en tot moment 
per la resta de la Coral, sabent traure or musical a una peça 
senzilla en aparença i ací està precisament el mèrit del resultat 
final. Tot adornat amb uns efectius i acompassats passos de 
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XII CONCERT SOLIDARI      PROJECTE KIZIGURO
per Pascual Collado

coreografia per a continuar la comunicació entre la coral i el 
públic.

Estampida en el zoo de València!!!!!, els animals acudiren 
en massa a l’Espai Rambleta, per a acompanyar en l’inici i 
final a la coral en Hoy duerme el León, amb ornamentació 
del mestre Pérez Lamata. La sàvia batuta del mestre va posar 
en solfa i en el seu lloc a tan variada fauna coralista fins 
que Paco el Nyu va donar la nota de partida cap a una altra 
magnífica interpretació. Amb les sopranos com a veu cantant 
(i quina veu!) i la resta de cordes amb un temperat i perfecte 
acompanyament, amb un bon ramell de matisos i un final que 
ens duria a una altra memorable interpretació del tema.

Va concloure la nostra participació amb Nginesi ponono, 
una altra composició tradicional zulú, acompanyats de 
coreografia amb uns complicadíssims passos de la més alta 
escola de ballet clàssic. Pel que fa a la interpretació musical, 
no hi hagueren ni ets ni uts que valgueren, veus acoblades, 
perfectes, redones, aconseguint acabar la nostra actuació amb 
algun vitol per part d’un públic entregat i agraït.

Al final, com a cant comú junt amb el Cor del CMD i la banda, 
Va pensiero, de G. Verdi; no va poder haver-hi millor colofó 
a un matí solidari i musical al mateix temps. Magnífica 
interpretació, carregada de força i veus amb una unitat que 
ningú diria que es tracta de formacions diferents; coses de la 
música!

Paga la pena les hores dedicades tant al fi solidari com al mitjà 
utilitzat, el musical.

Un plaer haver-ho compartit i gaudit amb vosaltres.
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ENTRANYABLE CONCERT
per María Suceso Alegre Gómez

D
esprés de l’anterior concert de l’Orquestra de 
Cambra, que va posar el fermall d’or a les festes 
populars del barri de Sant Marcel·lí, aquesta es 
va embarcar en un ambiciós projecte amb la 
vista posada en el Concert de Nadal, que tindria 

lloc el diumenge 15 de desembre de 2019 en l’Espai Rambleta.

I diem ambiciós, no sols perquè es pretenia interpretar una 
obra de nivell, pròpia d’orquestres professionals, pujant 
amb això un tram superior en la trajectòria de l’Orquestra, 
sinó també perquè el concert havia de realitzar-se «vestida» 
d’Orquestra Simfònica. A més, va actuar en unió amb la Coral 
l’Horta i amb els xiquets de l’Aula de Cant de l’Escola de la 
Unió Musical l’Horta, la qual cosa comportava minuciosos 
preparatius, assajos conjunts i una exquisida coordinació entre 
el director de l’Orquestra, Alberto Ramírez Martínez, el de la 
Coral, Alejo Pérez Lamata, i la professora de l’Aula de Cant, 
Raquel Roig García.

Arribat el dia i replet d’assistents el teatre va tenir lloc la 
merescuda presentació dels nous músics que s’incorporaven 
a l’Orquestra: Carla Izquierdo Alegre (violí), Sara Izquierdo 

Alegre (viola) i Jose-Alejandro Gómez Reyes (violí), la qual 
cosa demostra el rumb imparable que ha pres l’orquestra. 
Aquests nous músics, tal com van manifestar el dia anterior 
en la seua recollida, estan plenament satisfets i il·lusionats per 
formar part del conjunt musical. 

Després d’això, el concert va començar amb el primer 
moviment de la Simfonia núm. 8 de Franz Schubert, composta 
en 1822 i descoberta diversos anys després de la mort del 
compositor. Es tracta d’una obra de gran bellesa coneguda 
també amb el nom d’Incompleta pel fet que només consta 
de dos moviments, quan el propi de l’època eren quatre. 
Seguidament, es va incorporar la Coral i van interpretar Jesu 
Bleibet Meine Freude de Johan Sebastián Bach, es tracta d’una 
coral protestant, encara que sol interpretar-se sovint en ritus 
catòlics, i és una de les peces més conegudes de la música 
clàssica.

A continuació, van pujar «angelicalment» a l’escenari els 
xiquets de l’Aula de Cant amb la pianista Alicia Pérez Valiente 
i, al costat de la Coral i a de l’Orquestra Simfònica, van 
interpretar la Suite de Nadal del compositor valencià Jesús 
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Debón Alcodori, present en el concert com a convidat especial. 
Amb caràcter previ a l’inici de cadascun dels moviments, la 
presentadora Encarna Ojeda Zerpa narrava un preàmbul d’ells, 
la lletra del qual figurava de manera simultània en la pantalla 
de l’escenari.

Finalment, l’Orquestra Simfònica i la Coral van interpretar 
A Christmas Festival del compositor nord-americà Leroy 
Anderson, una clàssica composició nadalenca.

Tal va ser l’èxit que el públic va reclamar un bis que va tornar 
a unir les veus blanques amb les de la Coral, la pianista i 
l’Orquestra Simfònica, després del qual el nostre director, 
Alberto Ramírez, va convidar al compositor valencià Jesus 
Debon a pujar a l’escenari amb el propòsit de donar-li el 
merescut reconeixement per la seua excel·lent composició.

Sens dubte aquest concert benèfic en favor de Caritas es va 
convertir en la millor manera de donar la benvinguda a les 
festes nadalenques, demostrant una vegada més la imparable 
millora interpretativa de la nostra Orquestra, el nombre de 
membres de la qual va creixent de manera considerable.

No podem concloure aquest article sense donar el nostre 
agraïment al director de l’Orquestra, Alberto Ramírez, al de la 
Coral, Alejo Pérez i a la professora de l’Aula de Cant, Raquel 
Roig. També als xiquets d’aquesta Aula, als membres de la 
Coral, especialment a la solista Àngels Roda i Jorda, als músics 
de l’Orquestra de Cambra i als de vent i percussió de la Banda 
Simfònica de la UMH, que s’han implicat en aquest projecte de 
manera exemplar. I, finalment, merescut agraïment també a la 
Junta Directiva de la UMH, com sempre, per la seua implicació, 
il·lusió i suport incondicional i entusiasta.



18

67

D
esprés de la celebració del concert de Nadal el 
passat 15 de desembre de 2019, les vacances 
nadalenques i un escàs marge de temps, 
l’Orquestra de Cambra va posar rumb al següent 
concert, que va tenir lloc el 16 de febrer de 2020 

en un lloc emblemàtic de la nostra ciutat, l’Ateneu Mercantil 
de València, en el qual ja ha actuat en diverses ocasions.

Aquest esdeveniment tancava el 2n Cicle de Concerts, 
amb l’objectiu de donar visibilitat a les activitats dutes a 
terme per les societats musicals de la ciutat de València. 
Les protagonistes d’aquest dia van ser, per aquest ordre, la 
Societat Instructiva Obrer Agrícola i Musical de Benimàmet i 
l’Orquestra de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

Arribat aquest dia, i amb l’elegant sala d’actes de l’Ateneu 
Mercantil replet, la nostra Orquestra, engalanada de simfònica, 
gràcies a la inestimable col·laboració dels músics de vent i 
percussió de la Banda Simfònica de la UMH, va interpretar, 
sota la direcció d’Alberto Ramírez Martínez la Simfonia núm. 
8 de Franz Schubert, composta en 1822 i descoberta anys 
després de la mort del compositor. Es tracta d’una obra de 
gran bellesa, coneguda també amb el nom d’Incompleta pel 
fet que només consta de dos moviments, quan el més habitual 
per a l’època eren quatre. Com a curiositat, cal dir que el tema 
d’aquesta simfonia és el primer exemple conegut de melodia 
interpretada a l’uníson per part d’un oboé i un clarinet. El 
concert va finalitzar, com a bis, amb la «cèlebre» Faràndula de 
la Suite núm. 2 de l’Arlesiana de George Bizet. Els calorosos 
i prolongats aplaudiments del públic van ser la prova més 
palpable del reconeixement per la gran actuació d’aquesta 
jove orquestra.

A la finalització de l’esdeveniment va tenir lloc, a més del 
lliurament d’un preciós ram de flors a cadascun dels dos 
directors de les orquestres intervinents, el lliurament dels 
respectius diplomes acreditatius de la participació.

A ningú escapa que haver interpretat en aquest concert 
«completa» la Simfonia Incompleta de Franz Schubert és 
un projecte molt ambiciós i deixa endevinar que els jóvens 
membres de l’Orquestra de Cambra, de la mà del seu director, 
tenen el ferm propòsit d’aconseguir brillar com una Gran 
Orquestra.

Merescut agraïment s’ha de donar tant a la Coordinadora de 
Societats Musicals Federades de la ciutat de València, com 
a la Junta Directiva de la UMH i al mateix  Ateneu Mercantil 
de València per la gran oportunitat que han oferit a totes les 
agrupacions musicals que van actuar, i també cal agrair que 
així es millore amb aquests concerts l’oferta cultural de la 
nostra ciutat.

Quedem tots emplaçats al concert de la 41a edició de 
Retrobem La Nostra Música, que se celebrarà el pròxim 31 de 
maig de 2020 en l’Espai Rambleta.

CLAUSURA A L’ATENEU MERCANTIL            
DE VALÈNCIA
per María Suceso Alegre Gómez
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ENFLAUTATS

EL QUE FAÇA FLAUTA
per Ximo Estal

S
í, heu llegit bé i no és cap mena d’error tipogràfic. 
El que faça flauta..., o com diu la dita, «tot forat 
té el seu pedaç». I és que a la Unió tenim un 
grup que, encara que prou desconegut, serveix 
de tapadora per a qualsevol olla. El seu nom? 

Enflautats.

Només han fet tres concerts d’ençà que es presentaren en 
societat allà pel 2015. El primer fou Enflautat de conéixer-
te. Poc després, la participació com a teloners en un concert 
del dia de la Dona a l’Espai Rambleta i, per últim, aquest El 
que faça flauta amb el qual participaren al I Fòrum d’escoles 
de música organitzat per COSOMUVAL (Coordinadora de 
Societats Musicals de la Ciutat de València). 

Fou com a cloenda de la primera jornada de ponències i 
tallers i, en ell interpretaren un repertori molt variat amb 
arranjaments de peces clàssiques, sarsueles i obres originals 
per a ensemble de flautes.

I ara, parlant des de la vivència personal, tot i que no hauria 
estat de més la presència de més públic (tanta sort dels 
nostres incondicionals!), tinguérem l’oportunitat de tocar a la 
sala García Navarro del Palau de la Música i fou una excusa 
perfecta per tornar a retrobar-nos, reprendre els assajos que 
havíem «abandonat» per motius d’agenda i, per damunt de tot, 
relacionar-nos entre nosaltres i fer colla entre flautistes.

Cal tindre en compte que el projecte Enflautats va nàixer amb 
la idea de fer un treball de conjunt amb una agrupació poc 
habitual (tot i que darrerament és més freqüent), treballar 
aspectes que no es poden treballar a la classe individual 
(amb l’efecte positiu i repercussió que posteriorment té per 
a la Banda) i, donar l’oportunitat als seus membres de tocar 
instruments de la família poc coneguts com la flauta Alto o la 
flauta Baixa.

Actualment, el grup està format per dotze flautistes 
(estudiants de Grau Professional i participants actius de la 
Banda) i, donat el bon resultat de l’activitat i les ganes que 
tenim, ja estem pensant en augmentar el grup Així que, si 
eres flautista i compleixes els requisits, tremola perquè ben 
prompte pots rebre l’esperada telefonada.

Ja sabeu, si teniu un forat i necessiteu un pedaç, estem ací per 
a El que faça flauta.

Fotos: Miguel Hernández
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FAMÍLIA APARISI-LÓPEZ
per María Montes

e
s un plaer escoltar la passió amb què Sergi 
Aparici Pechuán i Alba López Gómez parlen de 
la música; uns vertaders enamorats. Aquesta 
jove parella ja són una família més amb la qual 
compta la banda de la UMH, doncs, la seua 

xicoteta filla, Lidia, com diu el seu pare, ja porta el ritme 
en la sang. Prompte la veurem al Jardí Musical de la nostra 
Escola.

Sergi, quan va començar el teu interés per la música?

De xicotet em quedava sorprés quan veia passar una banda 
de música. Ja em cridava l’atenció la bateria. La meua 
família ha estat lligada a la música: el cantant Ceguet de 
Marxalenes; el meu besavi, Enrique Aparisi, va ser un dels 
fundadors de la banda de Mislata, que va dirigir durant un 
temps. El meu oncle, Juan Pechuán, membre del cor de la 
Unió, va ser qui em va ensenyar els primers ritmes en la 
bateria.

Quins han sigut els teus estudis musicals?

Vaig començar amb 11 anys a l’escola de la UMH. Com volia 
estudiar bateria, entre els meus oncles i els meus pares me’n 
van regalar una de veritat. Miguel Hernández va ser qui em 
va iniciar en les classes de percussió. Juan Lizaso va ser el 
meu professor de bateria, i Juan Carlos López el meu primer 
professor de solfeig. El Grau Professional el vaig estudiar en 
el Conservatori Municipal José Iturbi, on el meu professor de 
percussió va ser Salvador Pelejero, bateria del famós Nino 
Bravo.

Com a instrumentista, toques en alguna formació musical?

Vaig començar a fer-ho amb 15 anys i provant quasi tots 
els estils, des de jazz, pop, rock, heavy metall... Cal intentar 
aprendre el que es puga sobre les possibilitats del teu 
instrument. Al meu poble toque en la rondalla el llaüt i la 
bandúrria. També en la banda i, a vegades, organitzem alguna 
xaranga per a llevar-nos l’espina!

Que ha suposat i suposa per a tu formar part de la banda de 
la UMH?

Viatges, concerts, assajos, cercaviles,... Els meus millors amics 
han eixit de la música. I la meua dona, Alba, també músic 
de la Unió. Hem format una família, i la nostra filla, Lidia, 
també porta el ritme en la sang. Es posa molt contenta quan 

la portem a qualsevol esdeveniment on hi haja música, siga 
clàssica o fins a rock and roll!

Quina classe de música t’agrada especialment?

La música clàssica. També m’interessa la música cèltica i tot el 
relacionat amb el jazz i la música negra. I, com no, també tinc 
aqueixa part rockera que de tant en tant és necessari traure. 
M’agrada molt Mike Oldfield, Els Creedence, Elvis, Santana, 
Els Beatles. Fins a espanyols com Los Bravos, Módulos, 
Brincos, Pekenikes, etc. Les meues referències en bateria 
puguen ser Horacio Hernández, Steve Gadd, Dave Weckl, 
Buddy Rich, Thomas Lang, John Bonham...

Com a músic, quins són els teus somnis per al futur?

No deixar mai de tocar. I fer-ho envoltat de gent que t’aprecia, 
et dóna suport i t’aporta coses positives en la teua vida.

Ara, Alba, explica’ns tu quan va començar el teu interés per 
la música.

Des de xicoteta m’agradava moltíssim veure les cercaviles en 
falles. Llavors, la meua mare, em va apuntar a música i va ser 
una de les millors decisions que va tindre.

UMH /
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Quins estudis musicals has realitzat?

Tenia 10 anys quan vaig començar Llenguatge Musical, i 11 
amb el saxo, que l’estudiava amb Juan Carlos López, que 
sempre té alguna cosa a ensenyar; destacaré sempre la seua 
manera de fer classe, la seua predisposició a ajudar i com 
transmet als seus alumnes la seua passió per la música. 
També vaig tindre amb Dani Vara, de qui destaque el mateix, 
cadascun amb el seu estil. Em considere afortunada i feliç 
d’haver-los tingut en la meua formació.

Com a instrumentista, toques en alguna formació musical?

Forme part de Golpe de Efecto, al costat de Sergi i altres 
companys de la UMH. En les festes del poble toque en la 
banda d’allí, i també fem alguna xaranga amb els amics. Total, 
que no parem en tot l’any! 

Què ha suposat i suposa per a tu tocar en la banda?

Vaig començar a assajar en la banda l’any 2005. És bonic 
formar part d’un grup tan divers, i conéixer tanta gent. De la 
música m’emporte grandíssimes amistats, i a qui és ara el meu 
marit.

Quina classe de música t’agrada especialment?

Els meus pares sempre escoltaven molta música de cantautor, 
per la qual cosa pot ser que tinga predilecció per aqueix tipus 
de música; sobretot per Serrat. Pedro Iturralde m’agrada molt, 
i també, Michel Camilo, Charlie Parker, Paquito de Rivera...

Quins són els teus somnis per al futur en la música?

No deixar de tocar, en menor o major intensitat, però sempre 
estar activa en la música, i, m’agradaria que algun dia Lidia 
compartira amb nosaltres aquesta activitat.

Gràcies Alba i Sergi pel vostre gran amor per la música; per 
fer-nos gaudir escoltant-vos interpretant-la. Com no serà tan 
excel·lent la nostra banda amb músics com vosaltres!

UMH /
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Els millors amics han eixit               
de la música (Sergi)

De la música m’emporte         
grandíssimes amistats (Alba)
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ANDREA DELGADO MARTÍN, PRESIDENTA DE 
LA LIRA DE TITAGUAS
per María Montes

T
enim l’honor de conversar amb Andrea Delgado, 
presidenta de la Societat Musical Banda La Lira 
de Titaguas, clarinet de la Banda i mestra de 
professió.

Andrea, comencem per la teua formació musical. 
Com va ser?

Tindria quatre o cinc anys. A Titaguas era costum apuntar-
nos a tots els xiquets a música els caps de setmana. La meua 
mare em conta que vaig aprendre a llegir partitures abans que 
a llegir; que sabia situar un do en el pentagrama i no sabia 
llegir la paraula «casa». Titaguas és un poble de músics. Jo soc 
neta de Miguel Martín «l’andalús», que tocava el trombó de 
pistons. La gent del poble i els músics més majors de la banda 
guarden un gran record d’ell. A la meua mare i a la meua tia 
els feia il·lusió que algú seguira els seus passos en la banda 
de Titaguas. I així va ser. Recorde amb molt d’afecte als meus 
professors Javier Monleón i Andrés Rubio.

L’any 1999, en el concert de Santa Cecilia, com ja és tradició. 
Tenia 12 anys. Em va posar la insígnia el meu oncle Luís 
Sánchez, i ja podia dir que era de la banda La Lira, que ara és 
la meua segona família.

Utilitzes la música en l’ensenyament?

Soc mestra d’Educació Infantil en un col·legi rural agrupat 
i la música està present en els tallers i en els projectes que 
realitzem. Ara estem treballant la volta al món i escoltem la 
música dels països que visitem. La música és indispensable 
perquè tota persona es desenvolupe de manera física, motriu, 
cognitiva i afectivosocial, i hauria de tindre més pes en el 
currículum de l’alumnat.

Conta’ns la història de la Lira.

La primera prova física de la seua existència és el primer 
segell de la Banda, que marca l’any 1840, sent la segona 
banda de música de la Comunitat Valenciana després de la 
Primitiva de Llíria. Va nàixer de manera original, entroncant-
se amb els successos històrics que es desenvolupen al país 
en aqueixa època. Durant la primera guerra carlista, que 
va tindre lloc entre 1833 i 1840, els pobles muntanyencs i, 
especialment, el territori de l’Alt Túria, van tindre un especial 
protagonisme en concentrar-se en la zona la majoria de les 
forces carlistes. Segons explica la llegenda, en arribar les 

forces governamentals per a reduir les carlistes, aquestes 
van abandonar en la seua fugida els instruments de la banda 
de música que portaven, recollint-los un veí anomenat Blas 
Portolés, terrissaire de professió i músic de violí, que va 
aprofitar aquesta circumstància per a fundar una xicoteta 
banda a Titaguas, el nom oficial del qual seria La Lira.

UMH/
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Quin és el procediment pel qual s’elegeix president?

A diferència de moltes societats musicals, el president o 
presidenta ha de ser membre en actiu en la banda; a més 
ningú es presenta al càrrec, sinó que s’elegeix a la junta 
mitjançant votació anònima. La duració de la Junta Directiva 
és de quatre anys i, passat aquest temps es renova, sense 
poder repetir cap membre de la junta anterior.

Has sigut tu la primera presidenta de la banda?

La primera dona elegida com a presidenta en la història de la 
banda va ser Mónica Hernández Polo, i jo vaig ser la segona. 
Per a nosaltres és un honor, perquè s’enalteix cada vegada 
més a la dona com a músic, i no sols en aquest poble, sinó en 
general.

Què ha suposat per a tu ser presidenta d’aquesta banda 
centenària?

Ser presidenta significa ser recordada en un futur, treball i 
dedicació, i que et diguen que el teu avi estaria molt orgullós 
de tu!

Ha sigut un esforç extra per a tu ser presidenta a més de 
músic de la banda?

Has de dedicar-li més temps, anar a reunions, vendre loteria, 
estar pendent de l’escola d’educands, de tots els concerts, 
viatges, falles… Òbviament, no és un treball que fa només 
la presidenta sinó que tots els membres de la Junta exercim 
per igual. La banda La Lira destaca en motivació i saber fer, 
i amb una banda que es pren les coses seriosament és fàcil 
programar, preparar, proposar i que tot isca bé.

Comenta’ns com funciona l’escola.

Pertanyem a l’escola de música comarcal Alt Túria de Chelva, 
i compartim professorat amb els pobles de Tuéjar, Titaguas, 
Aras de los Olmos i Alpuente. Titaguas aporta gran quantitat 

d’alumnat a l’escola, ja que estudien xiquets d’ací i també uns 
altres que viuen a València i acudeixen els caps de setmana al 
poble per a rebre classes, per la qual cosa es va decidir formar 
la Banda Infantil. Més tard, aquest alumnat passa a la Banda 
Juvenil i, quan ja estan preparats, entren a la Banda Titular. 
Ambdues són a càrrec de l’Associació d’Amics de la Música i el 
Folklore de Titaguas, que és la responsable de mantindre vives 
totes les tradicions del nostre poble, i el seu director és Javier 
Monleón, al qual tots agraïm el seu esforç per mantindre 
aquestes dues bandes actives.

Rebeu suficient ajuda de l’administració?

Som una associació sense ànim de lucre, però rebem 
de l’ajuntament una ajuda anual; més les de diferents 
associacions de Titaguas, com la Festa de la Verema i 
els clavaris de les Festes Patronals, que cada any ens 
recompensen per estar presents en els actes d’aquestes festes.

Quantes actuacions feu a l’any?

Fem cinc o sis concerts anuals. Per a nosaltres, el més 
emblemàtic és el de les Festes Patronals, al qual dediquem 
molts assajos perquè volem que siga especial. A més, fem 
cercaviles, processons, intercanvis amb la comarca i fora 
d’Espanya, com va ser el viatge a França i a Irlanda; actuacions 
a Mestalla, les falles, i diferents viatges a Marina d’Or, 
Peníscola, o el que estem preparant ara a Disneyland París.

Quins són els teus desitjos per al futur de la banda?

M’encantaria que aquesta banda de ja 180 anys seguira 
com fins ara, amb la mateixa dedicació i motivació perquè 
continue sent la música una cosa característica de Titaguas, 
que continue sent una afició familiar. Perquè el més bonic és 
que es mantinguen aqueixos llegats familiars i que el folklore 
titaigüenc perdure moltíssims anys.

Jo també ho desitge, Andrea, perquè pot haver-hi públic tan 
entusiasta com el de Titaguas però més, cap. Enhorabona per 
ser com sou.

Ser elegides com a presidentes en 
la història de la banda és un honor, 
perquè s’enalteix cada vegada més a 

la dona com a músic.
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RECORDANT PEPE VILA
per Toni Francés i Juan Ruiz (textos d’Ovidi Montllor i Lluís Llach)

ACORDIONS

U
na vegada més, la infal·lible dalla de la mort 
colpeja al si de l’agrupació d’acordionistes de 
la Unió. Les malalties i ingressos a l’hospital del 
nostre director feien preveure aquest desenllaç, 
però no tan ràpid, perquè sempre mantenia 

l’humor i el temperament d’home savi i de constitució forta.

Diumenge 16 de febrer, el grup d’acordionistes que ell 
ha dirigit estos últims anys vam acompanyar Annick i la 
seua família en el sepeli. Després de la missa, passàrem al 
crematori, on sonava de fons la música Campanades a mort. 
Quan encara no creus que siga real el seu adéu, aquesta 
melodia ens posa els peus a terra i ens deixa clar quin és el 
nostre destí.

Possiblement, si Pepe haguera pogut parlar, ens hauria dit: 

«Senzillament se’n va la vida
i arriba com un cabdell que el vent desfila».

O recordant el cantautor alcoià:

«Tot ben senzill i ben alegre

em creureu mort

jo no hauré mort

faré vacances! 

El color negre que m’estime

se’n vindrà amb mi

jo sol de negre! 

Beveu conyac i vi i cassalla

i si m’arriba el pressupost

beveu bon whisky. 

Ràpidament em boteu foc

Sóc valencià!

I amb una capsa de cartó

si no és molèstia pels amics

fiqueu la pols d’un servidor

i el millor llibre de poemes

d’aquell poeta que creieu.

Qualsevol dia impensat

us tornaré a emprenyar

amb les darreres cançonetes».

Nosaltres, que t’hem perdut, et diem: 

«Tenim per tu un niu en el nostre arbre, en el nostre cor. I un 
núvol blanc penjat d’alguna branca».

I ens haguera agradat tenir un poc més de temps per «poder-
nos dir un altre adéu serenament / perquè sentires com 
t’enyorem / perquè poguérem riure junts la mort».

Adéu amic, els nostres passos es tornaran a trobar. Que 
sàpigues que no t’oblidarem.
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EL BARRI QUE CONTINUEM IMAGINANT
per Lluís Vallés Peris

C
om és ben sabut de tots 
i totes, la Banda, germen 
de l’actual Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí, 
va nàixer el 1980 com una 

proposta de la comissió de cultura de 
l’Associació de Veïnes i Veïns del barri 
de Sant Marcel·lí, i aprofite aquestes 
línies per a felicitar-la pels 40 anys de 
vida.

L’Associació ja va celebrar el 40 
aniversari durant el 
2016, i com a registre 
de la memòria vam 
editar el llibre El barri 
que vam imaginar. 
Cartografia de la lluita 
veïnal a Sant Marcel·lí, 
que vos recomane de 
llegir-lo si no ho heu 
fet ja. En aquest llibre 
els seus autors, Tono 
Vizcaíno, Aida Vizcaíno 
i Yaiza Pérez, fan un 
recorregut cartogràfic 
de l’experiència 
veïnal del barri de 
Sant Marcel·lí durant 
quaranta anys. Vivències 
compartides, aprenentatge de barri, 
lluites titàniques, sopars de germanor, 
decisions consensuades, urbanisme fet 
a peu de carrer, amb èxits i fracassos, 
molta reflexió i encara més acció. 
Llibre fonamental per a entendre com 
és ara el barri de Sant Marcel·lí i que 
hauria de ser el text en l’assignatura 
de Coneixement del medi a les escoles 
del barri perquè explica com s’ha fet el 
barri en què vivim.

En aquest llibre hi ha un apartat sobre 
«La pista de la música», que resumisc a 
continuació.

En 1980 els membres de la Comissió 
de Cultura de l’Associació van proposar 
de crear una banda de música. Allò 
que en principi pareixia una bogeria 
va començar a mobilitzar a gent 
interessada en la música. Així, com 
si fora una reivindicació més des de 
l’Associació, es va iniciar una campanya 
per a captar gent que volguera 
aprendre música, gent per a ser 
membre de la banda de música, gent 
que volguera ensenyar i col·laborar. I 

vam iniciar amb il·lusió aquest repte 
guiats pel mateix principi que regia 
l’acció veïnal: l’autogestió. Així, pas a 
pas, la banda va anar prenent forma 
fins a ser fundada l’11 de febrer de 
1981, amb el nom d’Unió Musical 
l’Horta. Però l’originalitat d’aquesta 
banda és que es va crear del no-res, 
una societat musical sorgida de la lluita 
veïnal. I aquesta societat, com a filla de 
l’Associació de Veïnes i Veïns de Sant 
Marcel·lí, ha sigut lluitadora. A més 
de donar resposta a les necessitats de 
molts jóvens del barri, han animat els 

carrers del barri amb la seua música en 
les Festes Populars, les falles, etc. Però 
la falta d’infraestructures en el barri 
feia difícil la seua tasca. La seu social 
va estar en l’Associació fins a l’any 
2002 que van adquirir un local propi al 
carrer del Músic Cabanilles. I els assajos 
i concerts en llocs tan variats com 
ara col·legis o la parròquia, etc., que 
no reunien les condicions adients. Per 
això van reivindicar amb l’Associació 
per a aconseguir el tan llargament 

reclamat auditori. En 
2007 es va col·locar la 
primera pedra, però 
no va ser fins a 2012 
que no sonaria la seua 
música en un escenari 
privilegiat amb la 
inauguració de l’Espai 
Rambleta.

Però com la història 
continua, en l’Associació 
també continuem 
amb la mateixa 
identitat de sempre 
com a organització 
no governamental 
(ONG), de dones i 

hòmens del barri, que busquem junts 
solucions de qualitat als problemes 
col·lectius. Que actuem formulant 
reivindicacions participades, de 
caràcter progressista i que, alliberant 
temps d’altres ocupacions, fomentem 
l’autoorganització de la societat i la 
defensa de la ciutadania davant de les 
administracions.

Cal destacar de l’any 2019, i dins de 
les propostes de l’Estudi de millora de 
l’espai a Sant Marcel·lí, la culminació 
del projecte de fer zona de vianants 
i recuperar per a les persones l’espai 

>>
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del carrer de l’Arquebisbe Olaechea de 
davant de l’església, que sempre hem 
dit «la plaça». Ja ha tornat aquest espai 
a ser allò que va ser abans de l’augment 
del trànsit al barri i de l’apropiació per 
part dels cotxes: punt de trobada, de 
celebracions festives, de joc i esplai per 
a jóvens i majors.

A Sant Marcel·lí, però, les tasques 
pendents són moltes: l’eliminació de 
les naus amb teulades d’amiant que 
tallen el carrer de Sòria, la urbanització 
de la zona del soterrament de l’AVE, 
la revitalització del nucli originari, 
l’ampliació del Parc de la Rambleta i 
completar el projecte originari després 
de quasi 20 anys, la creació d’un casal 
per al jovent... «Perquè un barri mai 
no està acabat, ja que allò que per a 
unes generacions va ser necessari, no 
ho és tant per a les noves, que s’han 
d’enfrontar a nous reptes» (*). Per això 
fem una crida a la gent que té identitat 
de barri, que el sent com a propi, 
perquè s’associe i que participe en 
l’associació veïnal del seu barri. «Perquè 
pensar que les solucions vindran 
donades des de dalt ha minat l’esperit 
de lluita quan encara hi ha tant per fer i 
per guanyar» (*).

(*) El barri que vam imaginar. 
Cartografia de la lluita veïnal a Sant 
Marcel·lí, Vizcaíno, Vizcaíno i Pérez, 
2017, pàg. 204.

>>

ESTIMAT PEDRO
per Pilar López

S
oroll de xicalla cap a la classe de música,
totes i tots ben contents al costat del seu mestre
el nostre estimat Pedro.

Amb el micròfon amenitzaves les festes i 
celebracions,
sempre amb un gran somriure,
tan gran com el teu cor.

Company, mestre, cap d’estudis...
Director!
Director de l’orquestra de l’escola,
has posat música i lletra...
a les classes i audicions.

A poc a poc, has anat teixint una xarxa d’estima,
un món de comunicació i un sentiment...
de volença i de responsabilitat.

Ara, què te n’has anat ens deixes sense eixa melodia,
que feia que entre totes i tu
el Sara sonara amb molta harmonia.

I no ens oblidem del teu sentit de l’humor.
Sempre donant una nota positiva, una broma, un acudit...
als claustres i reunions.

Has transmés el teu amor per la música a l’escola,
participant en trobades i audicions musicals,
i gràcies a tu, hui som part de la Unió Musical l’Horta.

Hem aprés també a ballar danses populars,
com ara els arquets, el floret, els turcs i la magrana,
participant en les festes del barri representant a la nostra 
escola.

Te n’has anat de sobte, de pressa, sense avisar!,
i ens has deixat un gran buit, què no sabem com emplenar!
Que no t’oblidarem mai i sempre als nostres cors seràs!
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ESTIMAT PEDRO
per Pilar López

A PEDRO, EL SUPERHEROI DEL “SARA”
per Cristina Verdet Hornero

A 
Pedro, el nostre amic, company i director..., el 
superheroi del «Sara»

Què difícil començar aquesta carta.

Recorde la meua arribada al cole Sara 
Fernández. Et recorde a tu, Pedro, músic boig, 

simpàtic, alegre, sempre una bona paraula, amb tot l’alumnat 
a la butxaca, sempre un somriure, tu ets així, però has de saber 
que estic enfadada amb tu.

Tu tenies eixe do, transmeties serenitat, calmaves l’ambient, 
destensaves la corda i eres capaç de convertir una acalorada 
discussió en la conversa més productiva, barrejada amb 
una favada o barbaritat de les teues. Han sigut anys 
plens d’alegries, de treball, de moltíssima implicació per la 
teua part. Em considere una privilegiada per haver pogut 
compartir tanta bondat i generositat. Necessite pensar que 
et corresponíem, necessite pensar que hem aprés de tu, que 
hem sabut estar a la teua altura. Veus..., altra vegada creix el 
forat. Eres inigualable, tu ets així, però has de saber que estic 
enfadada amb tu.

No puc evitar-ho, aquesta trista sensació, dies i nits s’han 
tornat foscos. La nostra ànima s’ha aombrat. Què et passa? No 
en tenies prou? Jo ja sé que els dies per a tu havien d’haver 
tingut set o hui hores més per poder fer tot el que tu volies. 
No hi havia lloc on no estigueres clavat.

Escolta, i ens hem de resignar i mentre, el forat de la panxa, el 
del conte de la meua amiga, creix i creix i eixa pena està ací, i 
és tan difícil de portar-ho.

Ets el primer amic que se me n’ha anat. Sabia que doldria. És 
tan difícil estar sense tu. Però al mateix temps estem, perquè 
és el que tu ens hauries demanat, i estem totes juntes perquè 
és el que a tu t’agradava. Pense en allò que ha escrit una 
antiga alumna pirata del Sara, si haguérem tingut un minut 
per a acomiadar-nos..., no sé què demanaria, pot ser el teu 
somriure, una «animalà» de les teues o una abraçada d’eixes 
que «empaquetaven». No sé Pedro, això no es fa.

Tanta, tanta gent et pensa, crec que totes estem d’acord en 
creure que ens has fet una feina. Sé que no ha sigut decisió 
teua, però estic gelosa, ara gaudeixen de tu altres, perquè 
estigues on estigues segur que no estàs quiet, això seria 
impossible; aleshores eixe forat de la panxa es tanca una 

miqueta, però soles una miqueta. Esperarem el moment de 
l’acceptació, de la força i també de l’esperança, tu ho hauries 
volgut així. 

Imagine que arribarà el dia en què eixe forat es farà un poc 
més menut i ens deixarà viure amb ell. Serà suportable, soles 
suportable, ja que el Sara sense Pedro mai no podrà ser el 
mateix.

Gràcies Pedro per haver format part de la nostra vida, has 
sigut un regal increïble.
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COMENÇA 2020 AMB IL·LUSIÓ
per Miguel Ángel Bas

C
om ja vos vam anunciar a l’últim article de la 
revista, l’any 2019 va acabar per a la Muixeranga 
de València amb tres actes molt importants.

El primer va tindre lloc el 30 de novembre, quan 
la Muixeranga va rebre el Premi Miquelet a la 

Difusió del Patrimoni Valencià, atorgat per la Societat Coral 
el Micalet i patrocinat per l’Agencia de Viatges Fill per Randa. 
Va ser un acte meravellós al teatre de la Societat Coral, en 
la qual el nostre mestre, Cèsar Navarro, va rebre el guardó i 
va pronunciar unes paraules en agraïment, on resumí tota la 
trajectòria de la Muixeranga de València des dels seus inicis. 
Va ser un acte molt emotiu, i on totes les muixerangueres i 
muixeranguers que tingueren l’oportunitat d’assistir varen 
gaudir enormement.

Com no podia ser d’una altra manera, el mes de desembre va 
començar per a la Muixeranga de València amb la tradicional 
participació en la Tabalà de Santa Llúcia, celebrada al barri de 
Velluters el dia 12 de desembre, vigília de la festivitat de la 
Santa. Varen ser més d’un centenar de tabalers i dolçainers els 

que juntament amb els confrares, la Muixeranga de València 
i tots aquells que volgueren participar, celebraren aquest 
homenatge a Santa Llúcia, per a festejar el triomf de la llum 
sobre l’obscuritat mitjançant cançons populars a ritme de 
tabalet i dolçaina.

L’últim acte del 2019 per a la Muixeranga de València va ser la 
participació en l’inici dels actes pel 150 aniversari de l’annexió 
del Patraix a la ciutat de València, celebrats el dissabte 28 de 
desembre, i que tindran la seua continuïtat al llarg del 2020. 
Va ser un acte molt emotiu amb gran participació veïnal.

Com els últims anys, el 2020 començava per a la Muixeranga 
de València, amb la participació en la Cavalcada de les Magues 
de Gener, organitzada per la societat Coral el Micalet, celebrat 
el diumenge 12 de gener. Igual que en edicions anteriors va 
eixir un diumenge de sol extraordinari, que va fer possible 
gaudir d’una jornada festiva per a majors i xiquets. Enguany 
eren quasi cinquanta les agrupacions i col·lectius que varen 
participar en la Cavalcada, omplint el carrer de la Pau i el 
carrer de Sant Vicent fins a la plaça de l’Ajuntament, de 
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colorit, música i festa. Varen ser moltes les famílies i moltes 
les xiquetes i xiquets que varen eixir al carrer per a celebrar 
la festa de la infantesa, i de l’ambient festiu que va omplir 
els carrers. La cercavila com tots els anys va concloure a la 
mateixa plaça de l’Ajuntament, on les Tres Magues de Gener 
varen agrair a tots els assistents i a totes les agrupacions la 
seua participació. Les quatre Muixerangues participants varen 
fer una figura final, a la mateixa porta de l’ajuntament, com 
acte de cloenda de la Cavalcada.

I així, fent muixeranga, vam arribar al mes de febrer, que va 
tindre un inici extraordinari per a la Muixeranga de València, 
que es va desplaçar a la localitat de Valls, Tarragona, on 
va poder presenciar l’actuació de la Moixiganga de Valls a 
l’església arxiprestal de Sant Joan. La moixiganga de Valls va 
ser recuperada en el decurs de les Festes Decennals de l’any 
1991 per l’entitat de la Unió de l’Anella de la Flama de Valls. Va 
ser un cap de setmana magnífic i molt profitós perquè no vam 
parar ni un moment. El dissabte 1 de febrer, de vesprada, vam 
assistir a Valls a la presentació del llibre Harca, harca, harca. 
Músiques per a la recreació històrica de la Guerra de Successió 
(1704-1715), de Ferran Navarro, que va tindre lloc a l’Institut 
d’Estudis Vallencs. 

El llibre és un recull de músiques i cançons de la terra, 
que foren interpretades pel nostre poble en els temps de 
la guerra de Successió, que acabà amb la imposició dels 
Decrets de Nova Planta de la monarquia borbònica contra 
els nostres furs, costums, institucions i llengua. En acabar la 
presentació del llibre, vam poder presenciar a la plaça del Blat, 
el Ball Parlat dels Diables de Valls i Correfoc, un espectacle 
impressionant de llum, color i soroll. L’endemà, ens vàrem 
desplaçar al monestir de Poblet, on la Muixeranga de València 
va participar juntament amb la Moixiganga de Valls en 
l’homenatge a Jaume I a la capella de Sant Jordi. En acabar 
vam tornar a la seu de la Unió de l’Anella de la Flama de Valls, 
per a participar d’una gran calçotada, que va ser el punt final 
d’un extraordinari cap de setmana. 

Ja en el mes de febrer la Muixeranga de València va actuar 
en l’Hotel Balneari de les Arenes amb motiu del seminari 
de televisió AEDEMO, organitzat per À punt. I per finalitzar 
el mes de febrer, i com no podia ser d’una altra manera, la 
Muixeranga de València, com tots els anys, va participar en els 
Carnestoltes de Benimaclet, gaudint d’una jornada magnífica 

de germanor amb l’Assemblea de Veïns de Benimaclet, Estrella 
Roja de Benimaclet i Joves de Benimaclet, organitzadors dels 
carnestoltes.

Aquesta ha estat l’activitat de la Muixeranga de València, 
pel que fa al final de 2019 i a l’inici del 2020. Ara amb les 
piles carregades, continuem els nostres assajos al pavelló del 
CEIP Professor Ramiro Jover per afrontar amb garanties les 
properes actuacions.
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E
ric Page, un famosíssim 
músic de rock ha patit un 
accident de tràfic. Mentre 
es refà en un hospital de 
Londres i, després d’haver 

passat unes hores conversant amb la 
infermera de nit, Eunice, desapareix 
de la seua habitació. La desaparició del 
cantant provoca una reacció immediata 
de tots aquells que formen part del seu 
món: el president de la discogràfica, 
una periodista freelance que està 
escrivint la seua biografia, el director 
del periòdic per al que aquesta treballa 
esporàdicament, la seua nóvia, una 
top-model amb qui havia mantingut 
una forta discussió el dia anterior, els 
seus amics i companys de grup, el seu 
mànager, que és homosexual i acaba de 
descobrir que és seropositiu.

L’estrela té 27 anys, l’anomenada edat 
maleïda, perquè en ella han mort no 
poques llegendes de la música, Brian 

Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
Jim Morrison i Kurt Cobain, als que 
fa referència per imaginar que Eric 
haja pogut suïcidar-se. Agrada molt 
la manera en què es divideix el llibre, 
tipus pel·lícula. Cada capítol o cada 
divisió és narrat des de la perspectiva 
d’un personatge específic. Per aqueixa 
manera de narrar coneixes més 
profundament la personalitat de cada 
una de les persones que intervenen en 
la trama, perquè sense necessitat d’estar 
escrit, només amb les seues expressions, 
pensaments i accions t’adones de la 
seua forma de ser. És un dels aspectes 
més captivadors, la forma en com es va 
descobrint cada personatge perquè està 
narrada des de la perspectiva de tots 
ells.

27 Edad maldita
Alfaguara juvenil. Sèrie roja
Núm. pàgines: 200. 2001.

UNA ALTRA LLEGENDA DEL ROCK FORJADA 
AMB LA SEUA MORT ALS 27 ANYS?
per Joan Enric
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BTHVN 2020
per Josep Daniel Climent

CULTURA

L
udwig van Beethoven va 
nàixer a Bonn (Alemanya) 
el 16 de desembre de 1770 
i el món sencer celebra 
el 2020 els 250 anys del 

naixement del cèlebre compositor i 
pianista, especialment en les ciutats 
de Bonn i Viena, on va residir -i també 
morir- gran part de la seua vida, amb 
centenars d’activitats, que van des 
de concerts, audicions, exposicions, 
congressos, publicació de llibres i, fins i 
tot, projectes cinematogràfics, agrupats 
sota el logotip BTHVN2020, que 
representa el seu nom amb l’eliminació 
de les vocals, una enginyosa idea 
creada pel mateix Beethoven, que 
signava d’aquesta manera alguna de 
les seues obres. I per als més agosarats, 
el 28 d’abril s’estrenarà a Bonn la 
Simfonia núm. 10, la «inacabada», 
només esbossada pel compositor i 
completada íntegrament mitjançant 
intel·ligència artificial.

I tot això per homenatjar a qui és 
considerat com un geni en l’àmbit 
musical, visionari, renovador i 
revolucionari en l’evolució de la música, 
sense cap dubte un dels compositors 
més importants de tots els temps, 
reconegut i admirat en la seua època, 
i lloat i elogiat fins a l’extenuació en 
l’actualitat. 

Autor de cent trenta-cinc obres, la seua 
producció es caracteritza per la gran 
varietat tot i que amb clar predomini 
dels gèneres pianístics, que inclou nou 
simfonies, cinc concerts per a piano, 
un per a violí, trenta-dos sonates per a 
piano, setze quartets de corda, la Missa 
Solemnis i l’òpera Fidelio, entre altres 
obres. 

Amb només set anys va 
actuar per primera vegada 
de cara al públic a Colònia, 
impulsat pel seu pare, que el 
considerava un nen prodigi 
i el va formar inicialment; 
als onze va publicar la seua 
primera composició i als 
dotze ja treballava com a 
músic a la cort de Maximilià 
Francesc d’Àustria. Però va ser 
Christian Gottlob Neefe el seu 
veritable mestre, tant en la 
música com en el camp literari 
i de pensament, donant-li a 
conéixer autors com Kant, 
Goethe o Shakespeare. És en 
l’ambient que es respirava 
a Bonn que coneix les idees 
il·lustrades procedents 
de França basades en els 
ideals d’igualtat, llibertat i 
fraternitat com un element d’unió 
entre els hòmens, i valors ètics com 
el republicanisme i l’universalisme, 
com bé reflecteix el poema d’Schiller 
Oda a l’Alegria, emprat per Beethoven 
per a la 9 Simfonia: «Els teus encisos 
tornen a lligar / el que la moda ha 
dividit severament / tots els homes es 
fan germans / allà on la teua suau ala 
sojorna».

Als dèsset anys fa el primer viatge a 
Viena, on coneix a Wolfgang Amadeus 
Mozart, però la mort de sa mare 
l’obliguen a tornar a Bonn per fer-se 
càrrec dels seus germans menors atés 
que son pare estava empresonat. Serà 
el 1792 que s’instal·larà definitivament 
a Viena per a rebre classes de Joseph 
Haydn, compositor austríac, conegut 
com el pare de la simfonia, entre altres 
autors. I és a Viena on coneixerà l’èxit 

i la celebritat, tant com a pianista 
amb actuacions en públic que eren 
molt celebrades pel seu virtuosisme al 
teclat; impartint classes a estudiants 
de la burgesia i la noblesa; i amb 
l’organització de concerts, activitats 
que li proporcionaren una estabilitat 
econòmica fins a aquell moment 
desconeguda, que li permeten disfrutar 
d’una vida còmoda i luxosa.

I apareix la sordesa

La vida de Beethoven, però, va estar 
marcada pel greu problema de sordesa 
que va patir al voltant dels trenta 
anys, i que va afectar tant la seua vida 
personal com la seua activitat musical. 

Pel que fa a la malaltia, Beethoven va 
fer tot el possible per trobar remeis 
que milloraren el seu estat, primer 
documentant-se a través de la lectura 
de llibres sobre medicina i acústica, 

>>
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i després amb d’estades a balnearis 
medicinals, dietes alimentàries, 
ungüents, pastilles, demanant que 
li construïren cornetes auditives i 
mecanismes per poder escoltar el 
piano, i fins i tot plantejant-se teràpies 
experimentals amb xocs elèctrics, tan 
de moda en aquella època. Els resultats, 
però, eren sempre negatius, la qual cosa 
el portaren a abandonar la vida pública, 
a recloure’s i a viure en el camp, i en 
certs moments a pensar en el suïcidi.

Pel que fa a l’aspecte musical, la 
malaltia va provocar que abandonara 
progressivament la faceta d’intèrpret 
al piano per a centrar-se sobretot en la 
compositiva, més aïllada i solitària, però 
que va influir positivament en el seu 
estat d’ànim i el van ajudar a superar 
l’estat depressiu en què es trobava.

De l’èxit al sofriment

La cura de repòs a Heiligenstadt el 1802 
va provocar una millora del seu estat 
d’ànim i va aconseguir que s’instal·lara 
novament a Viena, disposat a lluitar per 
continuar vivint i per seguir practicant 
la seua passió, la música. Així, durant 
els pròxims deu anys produirà la 
major part de la seua producció 
musical, com ara la Tercera, la Quarta, 
la Cinquena i la Sisena simfonies, 
l’òpera Fidelio i algunes de les seues 
sonates més famoses, Aurora, opus 53, 
i l’Appassionata, opus 57. I això gràcies 
al suport de diversos mecenes que li 
van assignar durant anys una pensió 
dinerària anual, perquè viure únicament 
de la composició era pràcticament 
impossible.

A partir de 1815 s’inicia una etapa 
de la seua vida plena de dificultats 
provocades pels problemes econòmics, 

que tornen a aparéixer, els desenganys 
amorosos i els fracassos en el 
terreny sentimental, i especialment 
per la persistent sordesa. Tot i 
això, és el moment de creació de 
la Missa Solemnis, però sobretot, 
de la composició de la 9 Simfonia, 
considerada com una de les obres més 
transcendentals i populars de la música, 
i que presenta una característica ben 
significativa: en l’últim moviment 
introdueix, per primera vegada, la 
veu humana, un fragment del poema 
Oda a l’Alegria de Friedrich von 
Schiller, convertida des del 1986 en 
l’Himne oficial de la Unió Europea. 
Aquesta obra és una manifestació de 
la seua personalitat lliure i del seu 
temperament fort, àgil i tempestuós, 
que des de ben jove s’imposava en 
la seua producció musical, sempre 
amb l’objectiu de sorprendre 
l’espectador, d’impactar-lo, de sacsar-lo 
emocionalment.

El 26 de març de 1827 Ludwig van 
Beethoven va morir a Viena i dos dies 
després es va celebrar el funeral. Més 
de 20.000 persones van acomiadar 
al compositor més universal i 
representatiu de la música occidental.

I enguany, 250 anys després, encara 
continuem venerant-lo. 
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RACÓ LITERARI: POEMARI
per Inma Máñez

CULTURA

A 
A totes eixes dones que 
dia a dia alcen el vol

per conquerir respecte, 
dignitat i justícia.

Alçarem el vol a cavall dels núvols,

vestirem de pau tota por antiga.

Serem foc i clam de veus adormides

que vénen sagnant d’un silenci llarg.

Un batec del món, un vent de justícia,

una bona terra, un vol de colom.

Una mà que sana, un futur de llum,

una barca nova, un pomell de flors.

Serem els fanals de tots els mals somnis

que vénen prenyats de violència i mort.

Un batec de sol, un somriure digne,

una mar serena, un adéu al dol.

Una rosa blanca, un camí planet,

una lluna plena, alegria als cors.

Pintarem el cel de color violeta

i a les nostres mans floriran estels.

 A la intempèrie,

arrelada i lliure,

faig meu 

cada desassossec,

cada ombra,

cada por.

Res no és perfecte

però xucle

la llum de l’instant

i ve la Vida.

Arrelada la llum a la meua cintura

bandejaré tota pena.

Cap llàgrima serà estèril.

El crit de tantes, de totes,

romandrà i donarà fruit.

Llavors arribarà el dia 

de ser dona.

Dona, sens demanar permís.
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Al tancament d’aquesta revista (20 de Març)
s’ha decretat un estat d’alarma amb motiu de 
la crisi de la COVID-19.

Davant d’aquesta situació inesperada s’anuncia 
l’aturada de qualsevol activitat.

Des de la Unió us volem demanar paciència i 
responsabilitat i volem enviar-vos molts ànims 
i desitjar-vos que estigueu el millor possible.

MOLTA SALUT!

Prompte podrem retrobar-nos i gaudir de la 
música.

COMUNICAT DES DE LA 
UNIÓ MUSICAL L’HORTA

per Joan i Àngels

BUSCA LES SET DIFERÈNCIES!

SUDOKU.

Per a resoldre’l, hauràs de posar en cada casella una nota 
musical (do, re, mi, fa, sol, la, si). Cal tenir en compte 
que les set notes no es poden repetir ni per columna, ni 
per línia, ni en cada una de les zones acotades. Si vols 
una pista, les notes que han de figurar a les caselles més 
fosques són les primeres de Happy birthday to you!

SABEU... QUINA VA SER LA PRIMERA SARSUELA ESCRITA EN 
VALENCIÀ?

Una investigació d’Hilari García Gázquez (filòleg, compositor i 
director d’orquestra), publicada en 2015 a la revista científica 
Studia Iberica et Americana: Journal of Iberian and Latin 
American literacy and cultural studies, assenyala que la sarsuela 
Un casament en Picaña (1859), cal considerar-la com la primera 
escrita en el nostre domini lingüístic.

L’obra, segons l’investigador, fou molt exitosa i va ser també 
estrenada a Alacant, Palma i a Barcelona, on va ser representada 
al Romea i al Liceu, encadenant 17 representacions seguides. Els 
seus autors, Francesc Palanca i Roca (1834-1897) i el compositor 
Joan García i Català (18??-1901), a petició de l’empresari del 
teatre Princesa de València, estrenaren, sis mesos després 
Suspirs y llàgrimes. Segona part d’un Casament en Picaña (1860), 
amb els mateixos personatges.

El tàndem Palanca i García Català, estrenarem a més a més, 
fins al 1872 les següents sarsueles: El sol de Rusafa (1861), En lo 
mercat de Valensia (1862) i Un parent del atre món (1872).

PICCOLO DIVERTIMENTO 54

Piccolo divertimento 54                  Per Joan i Àngels 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUDOKU. Per a resoldre’l, hauràs de posar 
en cada casella una nota musical (do, re, 
mi, fa, sol, la, si). Cal tenir en compte que 
les set notes no es poden repetir ni per 
columna, ni per línia, ni en cada una de les 
zones acotades. Si vols una pista, les notes 
que han de figurar a les caselles més 
fosques són les primeres de Happy 
birthday to you! 
 
 
 
 
 

    RE DO LA 

   SI MI FA  

MI    FA RE  

  SI RE DO MI  

SOL  RE FA LA   

  FA    MI 

FA  MI    RE 

 
Sabeu... quina va ser la primera sarsuela escrita en valencià?  
Una investigació d’Hilari García Gázquez (filòleg, compositor i director d'orquestra), publicada en 2015 a la 
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part d'un Casament en Picaña (1860), amb els mateixos personatges.  

El tàndem Palanca i García Català, estrenarem a més a més, fins al 1872 les següents sarsueles: El sol 
de Rusafa (1861), En lo mercat de Valensia (1862) i Un parent del atre món  (1872).  

 
Busca les set diferències! 
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si tens coses a dir i vols participar en la revista escriu a:
noticiesmusicalsumh@gmail.com 
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