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A POQUETA NIT

ESTIMAR EN TEMPS DE PANDÈMIA

RENAU RENAIX

per Ximo Estal

Q

ue García Márquez em disculpe per parafrasejar-lo
d’aquesta manera però... Menut temps ens ha tocat
viure! Qui ens ho havia de dir? Falles sense cremar,
músics als balcons, treballar des de casa, mestres dins
dels ordinadors... Quin embolic!

És increïble com un ésser microscòpic ha sigut capaç de paralitzar la
vida i l’economia de tot un planeta sencer. «És un castic diví!», s’ha
atrevit a dir algun il·luminat... «Això ho han introduït per a controlarnos», ha dit algú altre... Més d’un cunyat també ha dit que «això ja es
veia vindre...».
Siga com siga, i siga dit amb totes les lletres, ens va pillar a tots
cagant. D’un dia a altre ens trobàrem sense poder eixir de la nostra
llar, sense poder abraçar-nos i buscant com a bojos coses per poder
omplir les hores del dia. La cultura (sí, això que més d’un ministre
no ha sabut cuidar i valorar) de sobte es va convertir en el pilar
fonamental al qual aferrar-se. La gent del camp ha esdevingut
essencial (Catarroja descoberta!) i els sanitaris i sanitàries s’han
tornat herois i heroïnes dins d’un sistema que els té tan maltractats.
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Vaja per davant el més profund agraïment a tots els sectors, a tots els
valents i totes les valentes que han fet que no ens enfonsarem, però
no ens oblidem que la lluita continua i no podem ni deguem baixar
les defenses. Vaja també per davant el condol i l’afecte a totes les
famílies que han patit la desgràcia de perdre algun dels seus propers.
Han sigut uns mesos on hem descobert que les prioritats, potser,
les teníem creuades, que zoom, meet, jitsi, a banda de paraules
gracioses també eren eines imprescindibles per reunir-se. Un temps
en què hem vist que les cerveses, per videoconferència, no acaben
de tindre el mateix gust i en el que les estrenes de cinema sense el
mooooovierecord de l’inici i l’olor de roses són menys pel·lícules. Però
també ha sigut el moment de tornar a gaudir (i també sofrir) hores
i hores als nostres fills i filles, de preocupar-nos pels nostres majors,
d’aprendre receptes i cuinar com si no estiguérem bé del cap, però,
sobretot, ha sigut l’hora de desenvolupar la creativitat i l’enginy tan
necessaris per a la supervivència.
Aquestes pàgines que llegirem intenten ser un resum de tot el que
hem viscut. De com cadascuna de les seccions de la Unió i alguna de
les entitats del barri de Sant Marcel·lí han fet front a aquest període
(il·lusions, desil·lusions, projectes, adaptacions...). Trobarem, per
descomptat, lloc per a la diversió del Piccolo, la CULTURA, la salut i
Les famílies, en aquest cas, els Capella-Lorenzo.
Estimem-nos, cuidem-nos, ajudem-nos i respectem-nos. Tornem
a recuperar i apreciar les petites coses i, com deia l’il·luminat del
principi, «Que Déu mos pille confessats».

per Fernando Bellón
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entorn de Renau. Així va ser com
programem una sèrie de conferències
mensuals des de novembre de 2019.
Han secundat també les nostres
activitats l’Associació de Veïns de Sant
Marcel·lí i l’Associació Cultural Falla
Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí.
La primera, l’11 de novembre, va ser un
audiovisual biogràfic de Renau compost
per Fernando Bellón i Antonia Bueno.
La segona, el 13 de desembre, va
consistir en una conferència de Javier
Parra sobre els cartells publicitaris i
polítics de Renau. La tercera, el 24 de
gener de 2020, una conferència sobre
els fotomuntatges de Renau, centrada
en la seua sèrie «American Way of Life»,
a càrrec de María Vega. La quarta, el
21 de febrer, una conferència sobre
el muralisme de Renau realitzada per
Martín Forés i per Javier Parra.
A partir del mes de març el cicle
es va traslladar al Centre Cultural

La Rambleta. El 2 de març es va
representar el monòleg Manolita a la
Frontera, escrit i dirigit per Antonia
Bueno i protagonitzat per l’actriu Ana
Millás. A continuació, es va projectar el
documental Manuela Ballester, el plor
irat, dirigit per Giovana Rives i produït
per l’associació Dones en Art.
Totes les activitats organitzades i
realitzades per al Cicle Renau Renaix
pels components del grup són una
iniciativa personal i no remunerada ni
subvencionada. Tant els col·laboradors
personals esmentats, l’autora i l’actriu
de l’obra de teatre, i la directora del
documental, el fan gratis et amore,
i les institucions que han albergat i
donat suport al nostre treball ho fan
desinteressadament. Per això els estem
a tots profundament agraïts.
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TRIBUT A ABBA. RECULL FOTOGRÀFIC

E

l passat 28 de Febrer i a
càrrec de l’Aula de Tècnica
Vocal de l’escola de música
de la Unió, formada per
Ángeles Ramírez, Júlia
Pinter, Aarón Vabiera, Carmen
Cases, Ariadna Pérez, Lucía García i
Teresa Miquel, amb la seua professora
Raquel Roig, varen preparar la seua
audició al voltant de cançons d’Abba.
Interpretaren diferents temes del grup,
acompanyats al piano per Luis Andreu,
a la guitarra per Javier Valdeolmillos i
a la percussió per Miguel Hernández.
I per descomptat, animant el públic a
ballar i seguir el seu ritme.
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Fotos: Tomás Sánchez
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L’ESCOLA NO PARA
per Javier Pérez Zorío

L

’estat d’alarma ens pillà a totes i tots per sorpresa.
Els primers dies foren de contínues reunions per
veure de quina manera afrontàvem el que estava
per vindre. Prenguérem la decisió de continuar
amb les classes via online i així es va comunicar
al claustre de professorat. La intenció era clara: respectar els
horaris i la durada de les classes des de les nostres cases i amb
els recursos que tinguérem a mà (telèfons mòbils, tauletes,
ordinadors, pissarres...), objectes que des d’eixe moment es
convertirien en eines de treball fonamentals.
Després de l’adaptació inicial, i passada una setmana, férem
una reunió de tot el professorat per valorar el funcionament
de les classes. Estàvem nerviosos, però les valoracions foren
sorprenents. Les classes individuals funcionaven amb relativa
normalitat i, per a les assignatures col·lectives ja s’havien
planificat diferents formes de treball per poder desenvoluparles. També realitzàrem una consulta a les famílies per veure el
grau de satisfacció, l’acceptació a la nova forma de treballar
també fou majoritària, el que suposà un gran estímul per tirar
endavant.
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En les darreres setmanes del curs estaven previstes les
audicions, que es transformaren en audizoom. Cadascú des de
casa i tots junts a través de la pantalla. No tingueren el caliu
de les audicions presencials, però poguérem passar una estona
agradable i tindre un xicotet tast del que havíem treballat al
llarg del curs.
Des de l’Equip Directiu de l’Escola, conjuntament amb la
Junta Directiva, s’ha treballat des del primer moment per
garantir que es puga continuar l’activitat d’una forma segura i
reprendre-la este nou curs, adaptant les nostres instal·lacions
a les noves normatives sanitàries i les instruccions donades
des de les diferents Conselleries (Educació i Sanitat).
Malauradament sí que hem hagut de renunciar a coses. La
més important, el Campament d’estiu. Davant la incertesa de
la situació i, moguts per la prudència i el trellat, en veure com
avançava tot decidírem no arriscar i cancel·lar l’activitat.
Esperem amb il·lusió que puguem disfrutar tots junts de la
pròxima edició.
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BANDA SIMFÒNICA

ENTRADA DE BANDES 2020
per José María Arráez Sáez
>>

E

l dia 1 de març de 2020, dia de la Crida, es va dur
a terme l’Entrada de Bandes de Música com a
començament de l’activitat fallera, activitat que no
es va poder concloure a causa de la pandèmia del
coronavirus.

A les 11 del matí, a la plaça de la Verge, començaren a
concentrar-se les agrupacions musicals que intervindrien en
aquesta magnífica i espectacular desfilada.
Un total de deu bandes pertanyents a COSOMUVAL
(Coordinadora de Societats Musicals de la Ciutat de València),
realitzaren el tradicional recorregut fins a la plaça de
l’Ajuntament.
Les bandes participants en aquesta edició foren:
Agrupació Musical Gayano Lluch
Unión Musical Santa Cecilia de Castellar-l’Oliveral
Societat Musical de Benifaraig
Unió Musical Centre Històric de València
Agrupació Musical de Massarrojos
Agrupació Musical de Benicalap
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Associació Musical Carrera Fuente San Luis
Agrupació Musical Patraix
Agrupació Musical Sant Isidre
Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí
Amb un grup format per unes huitanta persones, la nostra
banda desfilà una vegada més amb ganes d’agradar, fent
una gran interpretació. Començàrem amb Tercio de Quites de
Rafael Talens, pas doble que alternàrem amb Ateneo Musical
de Mariano Puig. I per a entrar a la plaça de l’Ajuntament, la
peça escollida fou Ragón Falez d’Emilio Cebrián.
L’acte va concloure amb la interpretació simultània per part
de tots els músics del pas doble El fallero, de José Serrano,
sota la direcció del mestre Rafael Vizcaíno Cambra que fou
l’escollit per a aquesta ocasió.
Només queda dir que estarem preparats per a tornar quan
siga possible per a fer sonar la nostra música pels carrers de
la Ciutat.
Foto: Tomás Sánchez
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FESTIVALS DELS BALCONS
per José María Arráez Sáez

GLISSANDOO, PLATAFORMA DE GESTIÓ
I COORDINACIÓ
per Sonia Belén Pérez García

S

’ha représ l’activitat de la Banda i hem volgut
començar amb una actitud renovada i amb una
ferramenta que ens va permetre actualitzar-nos
en molts sentits.

Glissandoo és una plataforma de treball i
col·laboració dissenyada específicament per a facilitar les
tasques de dirigir, gestionar i coordinar una agrupació
musical, i que proporciona una tecnologia de software que
millora les competències i modernitza la gestió interna.
És una solució innovadora que consta d’un espai web i d’una
aplicació en el mòbil per a cada membre de les formacions
(músics, directius, col·laboradors…)
Alguns aspectes que es poden administrar a través d’esta
plataforma són assajos o concerts o control d’assistència i
distribució de partitures.
Així mateix, Glissandoo va més enllà de la pura gestió i
pretén ajudar a cohesionar els grups humans que integren les
formacions musicals, potenciant el sentiment de comunitat i
pertinença.
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A

mb aquest nom es va conéixer el bonic acte
musical que va tindre lloc al llarg de tot
el nostre territori com a resposta al gran
confinament que hem patit amb motiu del
maleït «bitxo».

Tot anava bé, ho teníem tot ben preparat per a acompanyar
les diferents comissions falleres i a tota València amb la nostra
música quan, per decisió de les autoritats competents i a
causa de la pandèmia que començava, ens tancaren a tothom.
Tot allò relacionat amb les Falles quedà anul·lat i tota la gent
hagué de recloure’s a casa.
Però hi havia una cosa que no podia faltar. No era imaginable
que el dia de Sant Josep, el dia Gran, no sonara la música
de banda a València. I és per això que des de la FSMCV
(Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana),
es comunicà a totes les societats que eixe dia cada músic, des
de sa casa, interpretaren un concert molt especial per ferse escoltar i alleugerir així la tensió del tancament. Les obres
escollides foren els pasdobles Paquito el Chocolatero de
Gustavo Pascual i el Amparito Roca de Jaime Texidor.

Així doncs, el dia 19 de març a les 12:00 h. esclatà la
música als balcons omplint els barris d’alegria. Per a alguns
fou esperat, per a altres tota una sorpresa, però no deixà
indiferent a ningú. Les veïnes i els veïns aplaudien els
intèrprets i agraïen la iniciativa esperant noves peces al
crit d’«altra, altra!». Val a dir que les seues peticions foren
complagudes. Fou un dia que no s’oblidarà mai, ni per part
dels músics ni per part del veïnat.
A partir d’eixe dia, i ja per iniciativa pròpia, es tornaren a
repetir eixos xicotets concerts a càrrec d’alguns companys
i companyes perquè els músics som solidaris, perquè ho
duguem a l’ADN i, com sempre he dit, perquè als músics ens
agrada «donar la nota».
Des d’alguns balcons s’escoltava una dedicatòria dels
pasdobles als sanitaris i sanitàries que lluitaven per salvar
vides i que tantes hores han destinat a protegir-nos.
Enhorabona als organitzadors i a totes les persones
participants. TOT ANIRÀ BÉ!
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Com veieu, una nova ferramenta per als temps actuals.

TORNADA ALS ASSAJOS
per Sonia Belén Pérez García

E

ns posem en marxa!
Les circumstàncies manen i no per això hem de
deixar de fer tot allò que abans féiem; això sí,
actualment les dinàmiques han canviat.

parcials en què s’exercita la lectura de la partitura de manera
individual.

Fent ús de la tecnologia i de les oportunitats que ens brinda…
LA NOSTRA BANDA COMENÇA ELS ASSAJOS!!

Tant Juan Carlos López, el nostre director, com nosaltres els
músics, estem desitjant que arribe el dia en què ens podem
tornar a ajuntar i disfrutar de la música en la millor de les
companyies. Fins eixe moment, el contacte virtual és una bona
forma de mantindre’ns actius musicalment al mateix temps
que resulta reconfortant veure els teus companys i companyes
i saber que estan bé.

Amb una nova dinàmica que és la d’assajos online a través
de l’aplicació Zoom. El mètode de treball consta d’assajos

D’esta manera continuarem treballant en els nostres projectes
a l’espera d’eixe dia en què ens retrobem presencialment.

Ens havíem d’adaptar a la nova situació i així ho

hem fet.

CORAL
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ACTIVITATS DE LA CORAL AL CONFINAMENT
per Alejo Pérez Lamata

A

mb una estranya sensació i des de casa, per
descomptat, vos escric unes paraules, gens
raonades i sense pensar-les massa, per la qual
cosa demane perdó per anticipat.

Salutacions a tots els membres i socis de
la Unió Musical l’Horta des de la Coral en aquests dies, ja
finalitzant l’estat d’alarma i amb moltes ganes de vore-vos i
sentir-vos actuar.
La nostra secció, com la resta, no ha pogut assajar i és per això
que ens proposàrem fer alguna cosa per tal de mantindre el
contacte. De fet, hem interpretat una peça de cànon a quatre
veus, Brindis, de W. A. Mozart, obra que pensava que seria
fàcil d’executar amb un programa de muntatge de vídeos, tot i
el meu desconeixement del seu funcionament.
Primer vaig enviar els vídeos amb les quatre veus que van fent
el cànon en diferents combinacions, quatre en total, sopranos,
contra alts, tenors i baixos.
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Després cada coralista havia de realitzar el seu vídeo el millor
possible, tant des del punt de vista visual com sonor. Sembla
senzill, però clar, és fàcil equivocar-se en qualsevol moment
de la gravació, i haver de tornar a començar.
Van començar a enviar-me els vídeos en total més de 30 que
al final s’atreviren. Calia acoblar-los, quadrar el so i avant!

Que fàcil!!, pensava jo.
Una vegada descarregat el programa i introduïts tots els
vídeos, vaig intentar quadrar les entrades i finalment...
Xe!! Que complicat!!! Com cadascú començava a cantar en
diferents segons i no podia quadrar del tot la base, perquè
és impossible que tots canten al mateix ritme, encara que,
afortunadament, l’afinació sonava bé!!!
A la fi i després d’hores de tirar vídeo per vídeo cap avant i
cap enrere, ho deixàrem el més quadrat possible i va eixir una
composició decent, amb els vídeos de tots a la vegada i el so el
millor possible.
El cronista oficial de la coral, Pascual Collado, donarà la
versió oficial per als annals de la història.
Estem preparant un altre vídeo amb la cançó Can Help d’Elvis
Presley en valencià, a veure si, amb l’experiència adquirida, el
resultat final és millor encara.
Per altra banda, comencem ja a preparar el concert del
Retrobem per a Novembre, des de casa de moment i quan es
puga, amb assajos presencials.

GRAVACIÓ DES DEL CONFINAMENT
per Pascual Collado

D

es d’«Encuentros en la segunda fase» i produït
pels pirates de Filmora 9, s’ha presentat l’últim
videoclip d’àmbit mundial de la Coral l’Horta de
Sant Marcel·lí per a fer un poc més suportable
este tancament de cartoixà, no pel tancament
en si, sinó el motiu d’aquest, la qual cosa ha motivat a esta
famosa formació coral a contribuir amb el seu xicotet gra
d’arena a superar esta situació excepcional que estem vivint.
Traient del fons d’armari, cadascú les seues millors gales i
automaquillant-se en l’espill del bany per a donar la cara bona
a càmera, mesurant la llum perquè no hi haguera ombres en
la gravació casolana i seguint estrictament les instruccions del
mestre Alejo Pérez, les quatre cordes ens vam posar a calfar
veus i a desgreixar les privilegiades goles que el nostre senyor
ens ha donat. La partitura, una a l’atzar, Brindis, d’un tal W. A.
Mozart.
Peça executada com a cànon, amb eixida en tropell de les
quatre veus sota la direcció, esta vegada i sense que servisca
d’excepció, no de la batuta sinó de la veu del mestre Alejo a

Desitge ferventment que tot torne a la normalitat, la d’abans
de la pandèmia.

...I AL CONFINAMENT

quatre veus, que com és el que més cobra és a qui més se li
sent (encara que sense desentonar, que per a això ja estem
nosaltres).
Cada veu conjuntadeta i a la seua, sense equivocar-se amb
tanta repetició, menys les sopranos que van d’estirada, de dalt
a baix, per a aconseguir un orde harmònic dins del galliner,
i done fe i oïda que s’ha aconseguit. S’aprecia que no s’ha
perdut la forma física ni mental dels components de la Coral,
esteu tan prims i lúcids com fa almenys tres mesos; què dic
tres mesos, almenys noranta dies.
S’arriba al final de la interpretació, tots a una, amb les copes
buides perquè en la cançó ho hem donat tot: malbaratament
d’il·lusió, ganes de continuar amb el projecte i baptisme en les
noves tecnologies.
M’ha encantat eixe toc d’eco cavernós en la gravació, es nota
que el muntatge final s’ha dut a terme en els soterranis dels
estudis d’Abbey Road. Gràcies al mestre Alejo per la seua
dedicació i temps i tots vosaltres per donar-me un xicotet
paper en esta interpretació.

ORQUESTRA
DE CAMBRA

per María Suceso Alegre Gómez

L

luny queda aquell matí del 16 de febrer de 2020
en què l’Orquestra de Cambra de la UMH actuava
brillantment en un lloc tan emblemàtic de la
nostra ciutat com ho és l’Ateneu Mercantil de
València. Va ser un dia molt especial, recordat ara
amb la perspectiva del temps i després de la bolcada que ha
donat les nostres vides.
A ningú escapa que tots els nostres músics i, per descomptat,
la societat en general, érem aliens a la situació que anava a
vindre i que ha suposat un canvi radical en tots els aspectes.
La música és una activitat que necessita la proximitat, no sols
de tots els músics i els seus instruments, sinó també de la del
públic.

Així i tot, i amb les limitacions òbvies, la nostra orquestra
va decidir interpretar «a distància» el Rondó de la Suite
Abdelazar, d’Henry Purcell, que posa música a l’obra teatral
homònima sobre la conquesta de territoris. La interpretació
portava el següent missatge: «Hui, més que mai, la música ens
ensenya que no existeixen fronteres entre les persones». El
vídeo, que es pot visionar en la pàgina de Facebook de la Unió
Musical l’Horta, va rebre un gran nombre de visites durant el
confinament.
En aquests moments, l’Orquestra treballa per continuar amb
el seu ambiciós projecte, a pesar de les limitacions pròpies de
la nova situació que estan i continuaran imperant en el futur,
però que no seran obstacle perquè aconseguim les metes que
ens proposem.

CONJ. INSTR.
ADULTS
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ELS GRANS ENS QUEDEM A CASA

UNA NOVA FORMA DE REUNIR-SE

i

A

per Ximo Estal Herrero

gual que la resta de les seccions i, encara amb més
motiu per ser personal vulnerable (i venerable), els
membres del Conjunt Instrumental d’adults (La Sènior)
ens hem tancat a casa amb clau i ben assortits de
menjar i beguda per aguantar el que faça falta. Però
no creieu que ens hem quedat de mans creuades (bé, algú sí
que s’ha nugat la manta al cap), hem continuat fent feina des
de la distància.
Cada quinze dies (dia amunt, dia avall), el mestre enviava les
partitures a estudiar i, l’alumnat, aplicat i patidor com sempre,
es posava mans a la feina per poder enviar una gravació d’allò
que es demanava. Cadascú anava fent la feina al seu ritme i,
qui més ha treballat, ha obtingut medalla.

14

Això sí, no tot anava a ser estudiar, que ja sabeu que als
«güelos» ens agrada molt la marxa i, per això també hem fet
un parell de videocerveses, vull dir, videotrucades per veure’ns
i compartir estones. Fins i tot hem brindat amb gent de
l’Equador! En una d’eixes trobades virtuals, poguérem escoltar
l’estrena virtual de COnVIT Musical, pas doble confinat, obra
que vaig compondre expressament per tindre un al·licient i
també poder fer un muntatge de vídeo. L’estrena de veritat la
farem quan tinguem la sort de poder comptar amb el caliu del
públic.
La veritat és que hem trobat a faltar el contacte entre
nosaltres i ens hem mossegat les ungles per les ganes de
voler tornar a tocar junts, però tornarem i ho farem amb força
i molta música!

per Ximo Estal Herrero

questa pandèmia ens ha canviat a tots, ens ha
fet modificar hàbits i ha transformat la nostra
manera de relacionar-nos i organitzar-nos
(sí, fins i tot ha sigut capaç d’emportar-se per
davant les tradicions!).

Les societats musicals no s’han quedat al marge d’aquest
procés i han hagut d’adaptar-se, a colp de treball i d’enginy,
reaccionant quasi al dia, per poder seguir avant.
A nivell individual, la Unió Musical l’Horta ha seguit
funcionant, com quasi tots, gràcies a la tecnologia, amb
reunions periòdiques per analitzar l’actualitat i planificar
el futur. S’han hagut de prendre decisions econòmiques
mirant sempre per l’alumnat, professorat, famílies i els socis.
D’aquesta manera, i davant l’aturada d’activitat musical
(concerts) i el tancament del centre, diversos treballadors han
hagut d’acollir-se, després d’haver-ho acordat conjuntament
amb la societat, a un ERTO (Expedient de Regulació Temporal
d’Ocupació). S’ha respectat íntegrament el sou del professorat,
reconeixent així l’enorme esforç realitzat per continuar amb

les classes amb «normalitat». Volem posar de manifest el
nostre reconeixement i agraïment a les famílies que ens han
donat suport amb compromís durant aquest període.
A nivell col·lectiu també ha sigut ben difícil. La paralització de
qualsevol classe d’actuació ha suposat una enorme pèrdua per
a tots. Aquesta manca d’ingressos (s’estima que només fins
al mes de juliol han sigut d’uns 700.000€) ja ha sigut posada
en coneixement de l’Administració, per part de COSOMUVAL
(Coordinadora de Societats Musicals de la ciutat de València)
i la FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana). Estem segurs i convençuts que les nostres
peticions seran ben escoltades perquè pertanyem a un dels
teixits associatius més importants del país.
Finalment, l’organització de la tornada als assajos, la
preparació del nou curs i la programació de la «nova
normalitat» també ha sigut possible gràcies a aquestes
reunions i una connectivitat il·limitada.
Tornarem forts i continuarem treballant amb ganes per tirar
endavant, com a mínim, quaranta anys més.
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FAMÍLIA CAPELLA-LORENZO
per María Montes

A

profitem una bona
notícia com és que
la Banda Simfònica
de la Unió Musical
l’Horta té de nou
abanderat, després de molts anys
sense tindre’n, per a entrevistar a
Juan Antonio Capella García i als
seus fills Santiago (Percussió) i Sergio
(Trompeta), músics des de fa anys
de la banda. El nostre abanderat ens
transmet amb expressives paraules
la seua alegria per formar part de la
nostra societat musical, que també se
sent afortunada per comptar amb ell i
amb els seus fills Santi i Sergio.

Amb molta alegria i nervis.
Sabia que faltava aqueixa
figura. Llavors, li ho vaig
proposar al president, i crec
que es va alegrar molt. Quan
em van comunicar que
m’acceptaven i que anava
a ser una incorporació en
tota regla, en l’«arreplegà»
de nous membres, em
vaig posar molt nerviós,
perquè jo per a algunes
coses sóc molt tímid i
em costa expressar-me a
vegades; però va ser una nit
meravellosa. Després en els
actes que he tingut, en els
quals ja he sigut abanderat,
els he viscuts amb molta
emoció. Espere que aquesta
situació de pandèmia que
vivim en aquests moments,
passe prompte i poder
disfrutar de molts més actes
amb la Banda de la UMH.

Juan Antonio, quina ha sigut la
teua relació amb la Unió Musical
l’Horta de Sant Marcel·lí?
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Bé, els meus dos fills són membres de
la UMH, i, gràcies a això, he conegut
a persones que jo considere els meus
amics. I, ara, a més, soc l’abanderat.
Parla’ns sobre el teu interés per la
música: tens estudis musicals?

Què ha significat per
a tu incorporar-te com un membre més de la Banda
Simfònica de la UMH?

No, no tinc estudis musicals; ni tan
sols la flauta en el col·legi! «Però tot
arribarà, mai és tard per a començar
a tocar». Sempre m’ha sorprés com
d’uns signes, poden eixir uns sons tan
fantàstics.
Quins són els teus gustos musicals?
M’agrada molt la música dels anys 60 fins als 90: Camilo
Sesto, Nino Bravo, Jeanette. També m’agraden molt alguns
grups, com Supertramp, Queen… I, per descomptat, la
música clàssica i les cercaviles, amb els seus pasdobles. De fet,
els sent tocar, i ja estic taral·larejant!
Estic segura, Juan Antonio, que has seguit molt de prop i
amb gran interés la formació musical dels teus fills.
Sí, clar. Des del primer moment que van començar en jardí

musical. Quan María Ángeles -la meua dona- i jo, vam
conéixer que hi havia una escola de música en el barri, vam
pensar que podia ser una bona activitat extraescolar per a
Santiago; i, després, per a Sergio. Sempre m’he preocupat
perquè s’ho prengueren seriosament. I he estat sempre
secundant-los en les seues decisions, en els bons moments, i
en els difícils, donant-los sempre molt ànim.
Com has viscut la teua incorporació com a abanderat a
la banda, després que estiguérem tant de temps sense
banderer?

Una oportunitat més de poder gaudir de bons moments
amb els meus fills; a més de poder portar la bandera que
representa la nostra agrupació i a moltes persones que, amb
molt d’esforç, ens fan passar moments molt agradables amb
les seues magnífiques interpretacions.

17
Vaig començar amb 5 anys en jardí musical, i després vaig
continuar en l’escola de la UMH.
Vas estudiar en el Conservatori Superior de Música?
No vaig arribar a estudiar en el Conservatori Superior perquè
no m’emocionava la idea.
Com a instrumentista, toques en alguna formació
musical?

Santiago, explica’ns quan va començar el teu interés per
la música.

A part de tocar en la Banda de la UMH, i ajudar en la Banda
Sènior, no toque en cap lloc més.

Va començar des de xicotet, quan la meua mare em portava
a vore els concerts de la banda al pati de l’escola de Sant
Marcel·lí i em quedava quiet des que començava el concert
fins que acabava.

Des de quan toques en la Banda de la UMH?

Quina edat tenies quan vas començar els teus estudis
musicals?

Vaig entrar el setembre de 2016, però vaig deixar de baixar a
assajar després del concert de Nadal d’enguany, ja que no em
venia bé l’horari amb els estudis. També, en aqueix moment,
la percussió va deixar d’il·lusionar-me com ho feia abans i
tampoc el directe em motivava. Però, això ja va passar i ara
m’he tornat a enganxar a la Banda.
>>
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ACTES DE LA SETMANA DE LA DONA
per Encarna Serrano
>>
Ser banderer és una oportunitat més
de poder gaudir de bons moments
amb els meus fills i representar
la nostra agrupació amb les seues
magnífiques interpretacions.
Això és magnífic, Santi. Comenta’ns un poc el que ha
suposat per a tu tocar en la Banda.
La banda, els professors i la gent que dirigeix la UMH han
sigut per a mi la meua segona família, i gent en la qual he
pogut confiar sempre. A més d’un lloc en el qual he pogut fer
bons amics, tant de músics com de professors.
Quina classe de música t’agrada especialment?
M’agraden tots els tipus de música; però un poc més la
música pop, i la que menys el reguetó.
Quins músics són els que més t’agraden?
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Sempre m’han agradat ACDC, Queen, The Beatles, ABBA,
David Bisbal, Miguel Bosé, La Oreja de Van Gogh. I ara,
més recent, Morat, Aitana, alguns grups de K-POP, Camila
Cabello, Shawn Mendes.
I, com a músic, quina idea tens per al futur?
Continuar tocant i disfrutant en la banda de la UMH.
Sergio, quan va començar el teu interés per la música?
Va començar des de ben xicotet quan veia passar els passa
carrers de la Banda i em treia el cap la meua mare a la finestra
del saló. Recorde que m’encantaven, sobretot, els instruments
de vent metall, i també quan anàvem a recollir al meu germà
de les classes de solfeig a l’escola de la UMH.
Quina edat tenies quan vas començar els teus estudis
musicals?
Vaig començar amb 4 anys en jardí musical i amb 7 anys vaig
començar a tocar la trompeta.
Com a instrumentista, toques en alguna formació
musical?
Actualment toque en la Banda Simfònica de la UMH i també

en la seua Orquestra, encara que he passat per tots els
conjunts instrumentals. Recorde una època en la qual tocava
en la Banda Juvenil, en la Banda Simfònica, en la Banda Sènior
i en l’Orquestra, tot alhora.
Des de quan toques en la Banda de la UMH? I comenta
el que vulgues sobre el que ha suposat i suposa per a tu
tocar en la banda.
En la Banda fa tres anys que toque. Per a mi és tot un honor
pertànyer a aquesta meravellosa organització. És com una
segona família per a mi. És tot un repte i suposa un gran
esforç no sols per part del músic, sinó també per la seua
família. El dir «no podem fer això aquell dia perquè tinc assaig,
o concert»; el que et donen suport en els mals moments i et
feliciten quan les coses ixen bé és una recompensa enorme
per la qual val la pena tot este esforç i obstinació i t’impulsa a
sacrificar-te per això.
Quina classe de música t’agrada especialment?
Pot sonar una mica estrany per a un xic de la meua edat, però
m’encanta la música clàssica, tant si és d’orquestra, de cambra
o per a piano. Crec que, si se sap apreciar, hi ha moltes joies
en la música clàssica.
Músics pels quals tingues una especial predilecció.
No podia fallar que un trompeta al qual li agrade la música
més clàssica diga que tinga una certa predilecció per Maurice
André. Em sembla un geni entre els genis. Quan el veus tocar
en algun vídeo no sembla que toque sinó que cante a través
de la trompeta, i em sembla admirable.
Com a músic, Sergio, quins són els teus somnis per al
futur?
M’encantaria poder continuar baixant, almenys, a un assaig a
la setmana, tot depenent del temps que em requerisquen els
estudis, tant a curt com a llarg termini.
Una vegada més, ens alegrem de parlar amb una família
entusiasmada per la música, com ho estem tots els que
d’una manera o una altra pertanyem a aquesta gran societat
musical. I, ara, podem dir que ja estem «complets», ja que
tenim abanderat. Gràcies, Juan Antonio, pel teu entusiasme; i
gràcies, Santiago i Sergio per la vostra música.

E

nguany el primer acte de la Setmana de la Dona
va ser el concert commemoratiu organitzat per la
Unió Musical l´Horta de Sant Marcel·lí i celebrat el
23 de febrer a Rambleta. En aquest acte, el públic
asistent va gaudir del talent de la Gayano Women’s
Band, dirigida per Rafael Vizcaino, i de la original proposta
de la Coral l’Horta de Sant Marcel·lí, dirigida per Alejo Pérez.
Malauradament, el Cor de Sax, que tenia previst actuar
també, no va poder fer-ho. En altra millor acassió será!
Al hall de Rambleta, al mateix temps, es podia visitar
l’exposició «Les nostres compositores».
El dimecres dia 4 de març les dones de l’Associació Mujeres
y Cultura presentaren l’acte «Mujeres de nuestra vida» en la
seua seu al Centre Social del barri, celebrat amb l’objectiu de
constatar que no només les dones famoses són importants
per a la resta de dones que volem millorar el món i que cal
que les tinguen en compte, sinó que les dones anònimes, les
nostres mares, germanes, filles, nétes, sogres, nores, amigues,

d’ara i d’abans, que ens han marcat, també són importants i
han lluitat a la seua manera per millorar el món i han influït
en nosaltres deixant la seua empremta. Una a una anaren
presentant a les dones que els han marcat i confegiren un
mural amb les històries i fotos d’aquestes dones. Va ser molt
emotiu perquè els tocava molt de prop i moltes acabaren
i acabàrem plorant, i també els assistents a l’acte que no
havíem preparat res.
El dijous dia 5 en el local de l’Associació de Veïnes i Veïns del
barri es va fer una xarrada sobre violència de gènere impartida
per Rocío Rubio, de la Policia Nacional, que habitualment
n’imparteix en les escoles del barri com ara el Ramiro Jover
o Fausto Martínez. Ella, abans de ser policia, era treballadora
social. La violència de gènere és la que resulta de la relació
sentimental entre un home i una dona, si no es considera
violència domèstica. Va insistir molt en la importància que
tots ens impliquem i que si coneixem algun cas a prop
nostre, l’hem de denunciar. Poca assistència, però va ser molt
interessant.

>>
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VALÈNCIA SENSE FALLES

per Silvia Atienza (presidenta Falla Arquebisbe Olaetxea-Sant Marcel·lí)
>>

F

El divendres dia 6 en el local de l’Asociación Cultural Barrio
San Marcelino es va dur a terme un cinefòrum amb la
projecció de la pel·lícula Los limoneros, i posteriorment hi va
haver un col·loqui.

a ja uns mesos, el propassat 10 de març, se’ns
comunicava al món faller que les nostres esperades
i anhelades Falles de l’any 2020 s’anul·laven a
causa de la COVID-19.

El diumenge dia 8 al matí es van realitzar una sèrie de tallers
en la plaça de l’església per a dones i homes i xiquetes i
xiquets que es volgueren acostar a fer dibuixos i escriure
frases i confeccionar un mural entre tots. Després dinàrem
en la mateixa plaça. A la vesprada, com sempre, acudírem a la
Manifestació que va ser, com l’any passat, impressionant.

Amb tot ja enllestit per donar el toc d’eixida a la
festa, els monuments al carrer, els barris amb olor de bunyols
i plens de llum, ens diuen que no podem celebrar la nostra
festa. Al principi no sabíem ni què fer ni com actuar davant
aquesta situació i, menys encara quan uns dies després es
decretà l’estat d’alarma i tots havíem de quedar-nos a les
nostres cases.

I per acabar amb els actes d’aquesta setmana que ha estat
preparada per una comissió formada per moltes associacions
del barri, es va representar en la Rambleta l’obra Podem
per part del grup MuVeUm Fem Teatre, una sàtira sobre la
inauguració d’una plaça per part de l’autoritat municipal i els
desgavells que arriben a ocórrer. Molta afluència de públic,
encara que va ser un poc accidentat.

Molt ha sigut el treball que des de la Junta Central Fallera
(JCF) s’ha dut a terme per a ajudar tant a les comissions
falleres com a tots els col·lectius que treballen al voltant de la
festa i que tan perjudicats s’han vist per aquesta situació. Tot
i que en un principi es barallà l’opció de posposar-les al mes
de juliol, definitivament es decidí cancel·lar-les, ja que amb les
diferents prolongacions de l’estat d’alarma era inviable una
celebració de tal magnitud.
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En la nostra Comissió, des del començament d’aquesta
història, hem volgut tindre ben informats a tots els fallers i
falleres de les mesures que s’estaven prenent i de com ens
enfrontàvem al nou exercici faller.
No diré que ha sigut fàcil fer entendre a la gent que havíem
de continuar com tots els anys, tot i no haver tingut la
setmana fallera, no poder reunir-nos en el nostre Casal i no
saber el que ens oferirà el 2021, però les falleres i els fallers
estem fets d’un material incombustible, i seguim i seguirem al
peu del canó preparant nous reptes i treballant de forma molt
diferent de com ho hauríem fet però, això sí, amb la mateixa
il·lusió.
En aquestes últimes setmanes ja hem començat amb activitats
com el teatre, play-back i activitats infantils, complint amb
les mesures de seguretat i sanitàries establertes i hem fet les
primeres reunions directives de forma presencial per anar
donant forma a les Falles 2021, a les quals, per descomptat,
volem convidar i fer partícip a tot el barri de Sant Marcel·lí.
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TOT ALLÒ QUE ENCARA DESCONEIXES DEL

LA MÚSICA DE CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS I

per Joan Enric

per Isidre Crespo

GRUP MÉS IMPORTANT I FAMÓS DE TOTS ELS TEMPS

S

’ha escrit molt sobre Els
Beatles. Milers de llibres
esmicolant la seua vida i la
seua obra. En aquest cas
ens fa arribar al seu costat
més humà o insòlit, curiós i no sempre
conegut. A més, és obra de Jordi Sierra
i Fabra un dels majors experts mundials
sobre ells, autor, entre d’altres, de la
novel·la El jove Lennon o els clàssics
Diccionario de los Beatles i Diario de los
Beatles, a més de diverses biografies.
Viurem un viatge amb cent estacions,
cent instants, cent histories que ens
faran estimar més, si potser, el grup que
va canviar la història i la vida de molta
gent.
Saps amb quants noms van actuar
abans de ser Els Beatles?
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John va formar la seua primera banda
i la va anomenar The Quanymen, Però,
a finals del 1958 van actuar en públic
com The Rainbows (Els Arcs de Sant
Martí). El motiu? Doncs que cadascun
portava una samarreta d’un color. Van
seguir siguent The Quanymen uns
mesos més, fins que l’11 d’octubre de
1959 van actuar com Johnny&The
Moondogs al Carroll Lewis Discovery
Show. AI final de 1959 els Quarrymen
deixarien d’existir i s’iniciaria el llarg
camí fins a convertir-se en The Beatles.
Els primers mesos del 1960, John, Paul
i George, més algun altre músic (aquí
apareix ja Stu Sutcliffe a la formació),
es van presentar com LongJohn&The
Silver Beetles, Silver Beetles, Silver
Beatles... Quan tocaven només John
i Paul, ho feien amb el nom de Nurk
Twins. I, amb aquest, van debutar el
23 d’abril de 1960 al pub Fox and
Hounds de Caversham, a Berkshire. No

obstant això, en aquest temps el nom
més utilitzat va ser el de Silver Beetles,
encara amb doble e. En un parèntesi, el
14 de maig, van ser Silver Beats.

Recull de premsa

L’estiu del 1960 van canviar una vegada
més de nom per intentar actuar com
més millor. Als ja habituals, Silver
Beetles i Silver Beatles, cal afegirhi Breatals. Però, per primera vegada
van actuar també com a The Beatles.
Després, per viatjar a Hamburg, van
adoptar definitivament Silver Beatles,
fins que al final de 1960 es van quedar
amb The Beatles. I fi de la història.

La Xarxa / 1Món.cat - 12/03/2017
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DONAT QUE BÉ ESCRIU, VEJAM COM SONA...

E

ns proposem donar notícia
de com, quan i amb quina
rellevància literària empra
l’escriptora Carmelina
Sánchez-Cutillas aspectes
o elements, de referència musical, en
els seus escrits.
Per situar-nos dins la seua producció,
direm que n’hem trobat notícia en
els poemaris Un món rebel (1964),
Conjugació en primera persona (1969),
Els jeroglífics i la pedra de Rosetta
(1976), en alguns d’inèdits i en les
«Nadaletes» (1993-2008); com una
experiència, aliena o pròpia, en la
«novel·la» Matèria de Bretanya (1976).
Finalment, en alguns dels seus articles
en el Levante (1960-1970) i en revistes
(Pensat i Fet, Assumpta...). Ordenarem
l’exposició segons l’edat que Carmelina
tenia quan va viure els fets que conta,
poematitza o explica.
Comencem per Matèria de Bretanya.
Hi veurem les situacions vàries en què
la xiqueta Carmelina «vivia» la música:
domèstiques, escolars, municipals,
religioses, polítiques... «Volia salvar de
l’oblit un món de coses viscudes del
regne agredolç de la infantesa» I —ho
veureu en algunes frases— la música hi
era ben present.
«Vivíem en uns carrers plens de cançons
de mares dormint els fillets». «De
vegades, treia una caixeta de música...
una música estranya i misteriosa». O
la salpassa del dimecres sant: «una
colla de xicons seguia la comitiva, tots
cantant, “Ous, ous, bones Pasqües, bons
dijous...». «Quan en el rellotge de mon
tio Miquel sonaven les hores, se sentia
una música, que semblava la d’una
caixeta». «Les oracions i els números

i el dos més dos fan quatre
els apreníem cantant, i el
‘Juanito’, sense» [¿La cançó
infantil «Juanito es un pirata,
con un pañuelo rojo, con
pata de palo y un parche en
el ojo...»?]. «Una altra que
cantaven les xiquetes baixet:
‘Santa Maria, la rata corria
sota la cadira’...». I també
«em venia a la memòria una
cançó molt ximple: ‘Maria la
xerevia...’, i la cantava baixet
perquè ma mare deia que era
‘una canción muy ordinaria’».
Fa memòria dels forasters
que anaven pels pobles
cantant «España, España, tu
valentía, la monarquía, ya se
marchó...», prohibida a les cases dels
rics, tremolava en les aspres goles dels
altres». I, parlant de la guerra civil: «una
xiqueta va tremolar en sentir cantar a
la plaça la història dels fets». I «encara
em recorde de la inauguració del local
social, amb banderes tricolors, i traca
i música». O «quan la mare preparava
berenar a les senyores: ja em tenien
torçant la pols del piano».
«Un dissabte de matí –recorda-, havia
aplegat una companyia d’artistes, i un
simi i un ós vell. L’ós ballaria i els nens
farien giravolts. A l’endemà, hi havia
una cançó de la plaça...». «Una vesprada
de maig —diu més avant—, de la capella
m’arribava la veu de les xicones que
repetien “Oh María!... huerto cerrado...
jardín florido...”, un ressò rítmic i
monòton».
Finalment, fa memòria d’«Angelita, la
costurera», «cantora de l’església». I del
mestre de la música, que «repartia uns

papers plens de ratlletes i de taques
negres, però volien dir do re mi i tot
això... S’asseia a l’orgue que era com
un piano xicotet, i per a fer-li treure
la música del fons necessitava els dits
del músic sobre el teclat, i l’aire que li
entrava gràcies a unes manxes».
Ara bé, un aspecte que ens sorprén és
l’absència de la banda de música —
Sociedad Filarmónica Alteanense—,
una societat ben popular.
I, ara, els seus poemes, matèria
ja adulta. Heus ací versos amb
ressonàncies musicals:
«Tot és una llarga nit»
El plor del món és un engany,
i la joia i el cant de la vida
moriran fent equilibris
a qualsevol circ de la terra,
tots plegats amb el silenci

>>
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RACÓ LITERARI: TEMPS QUIMÈRIC
per Inma Máñez
>>
«Gran Via»
Hi havia cada tarda el mateix home
tocant l’acordió cansat
i pobre. Tocant cansades
melodies de port.
També hi havia la pressa de la gent.
En altres escoltem expressions
clarament musicals: l’himne com
a triomf; el crit, com a queixa; el

cant, més obert: «els pensaments
vagarejaven... com el cant dels ocells»;
«tremola al vent la cançó camperola»;
«Dolor de silenci on mor la veu i
l’himne»; «Cant rebel que esdevé
clausura d’antics precs».

trobadors van posar-hi música». «El
cant Gregorià s’amaga al cor del Gran
Mestre». «Petits ocells aguarden el toc
de l’anafil [Trompeta recta i molt llarga
] sagrat». I, finalment, «Vine i canta els
himnes d’alegrança, oh fill meu...».

En Els jeroglífics i la pedra de Rosetta
—la seua poesia més elaborada—,
apareixen referències variades: «himnes
protocol·laris»; «ressò dels cants èpics».
«La Crònica rimada descriu tot açò, que

En el següent lliurament, presentarem
els articles de premsa i els poemetes
nadalencs. Amb això tindrem una visió
de conjunt de l’ús que l’escriptora
d’Altea feia de la música.

Ha estat un temps quimèric.
D’emocions segrestades.
D’abraçades immòbils.
De somnis buscant carrer.
De paraules sense boca.
De balcons i de finestres.
D’enyorança compartida.
De pactes i de mentides.
D’amagatalls del poder.
De sembrada de temors.

RACÓ LITERARI: SO WHAT

D’estratègies mal ordides.
D’acusacions i vergonyes.

per María Montes
24

N

o entenc gens ni mica de
música: ho confesse. No
obstant això, m’encanta
escoltar-la. És el que
estic fent ara mateix, un
dilluns a les onze del matí, tombada
tranquil·lament al sofà, quan, en la vida
normal, estaria treballant.
Afortunadament, em vaig comprar amb
la paga extra de Nadal una flamant TV
que em permet connectar-me a youtube
on puc veure i escoltar tot el que vulga.
Disfrute de la meua llibertat escoltant música sola en casa, perquè els meus fills, que
ja van a la seua, estan escampats pel món;
i el meu home –exhome- se n’ha anat a
algun racó de la ciutat a viure amb una
altra dona. La pandèmia sobrevinguda
m’horroritza, sí, amb tot el patiment que
suposa, però he decidit dedicar un poc
de temps al dia a pensar en ella pel bé de
la meua salut mental. Així que, com deia,
aprofite la llibertat que, encara que passatgera, el confinament també em dona

D’impotència i desgavell.
per, entre altres coses, escoltar música.
Estic recuperant la passió que em despertava de joveneta el jazz, i hui m’he posat
la composició de Miles Davis, So what. És
impressionant com el músic, fent parlar la
seua trompeta, juga amb els sons d’eixes
dues paraules: «sou guot». Sons que, al
començament de la peça, sonen diverses
vegades ben fort: Sou guot…, sou guot…,
sou guot, per anar desapareixent i tornant
a aparéixer de tant en tant; unes vegades
rotunds i altres suaus. Una melodia que va
pujant i pujant sembla que no els inclou;
però, si pares l’orella, els escoltes només
perceptibles enmig d’altres notes; i, quan
va finalitzant la peça, tornen a aparéixer
rotunds però diferents dels del principi, el sou, més llarg que el guot: Souuu
guot…, souuu guot; i, allà lluny, com un
eco tímid, es repeteixen molt lleus i ràpids:
Souguot…, souguot. Preciós! Pura poesia
sonora.

Sé que és una explicació musical molt
naïf. Ja he dit abans que soc una analfabeta en aquesta disciplina, però que,

encara així, la disfrute molt. I és la música -l’art de jugar amb els sons-, la que
ara m’ajuda a suportar l’angoixa que
em produeix un virus que, qui anava a
dir-nos-ho?, vol apoderar-se del món.
En la pel·lícula Casablanca, en la que el
seu argument transcorre en un moment
de la història encara molt pitjor que
l’actual, la Segona Guerra Mundial, hi
ha una escena cèlebre en què en acabar
de besar-se la parella protagonista, ell,
acaronant la seua amant amb la mirada, li diu: «El món s’afona i nosaltres ens
enamorem»; parafrasejant les seues paraules, jo dic: «El món s’afona i jo escolte
música». Així que –so what-, amics, us
recomane que dediqueu un temps al
dia a qualsevol cosa que vos done calma i felicitat. Al cap i a la fi, aquest món
sempre reviscola: ha demostrat moltes
vegades que està a prova de genocides i
virus destructius.

De fragilitats guanyades.
De fortaleses perdudes.
De tenebres i incertesa.
De lluna negra i condol.
De balcons i de finestres.
D’esperança desitjada.
Ha estat un temps quimèric,
de silenci primigeni.
Temps de «morgue» i tarongina
de besos en solitud.
Temps de llàgrima i cançó
de poema casolà,
de nostàlgia i de retret.
Un temps de mort ric en Vida.
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PICCOLO DIVERTIMENTO 55

EL CONFINAMENT I LA SALUT

per Joan i Àngels

JEROGLÍFIC MUSICAL

per Andrés Martínez Vanaclocha
(Fisioterapeuta Gerent Clínica REMED Kinesis)

E

s ben sabut que tenim un
nou habitant a les nostres
ciutats. I, el pitjor, és que
ha vingut per a quedar-se.
El tristament famós virus
SARS-CoV-2, mal anomenat COVID-19
(que és el nom de la malaltia que
produeix) ens ha frenat en sec i ha creat
una realitat nova a la qual, vulguem o
no, ens estem començant a acostumar.

26

Al marge de teories conspiranoiques,
és un fet que estem acabant amb el
nostre planeta, acostant espècies en
mercats i granges que la naturalesa
mantenia separades, fent que els
éssers microscòpics puguen passar
d’uns organismes a uns altres, creant
mutacions impensables de manera
natural. I això és el que ha succeït
amb aquest Coronavirus, nom que rep
una família de virus per les extensions
que porta damunt del seu nucli que
s’assemblen a la corona solar. I sí, hi ha
molts més membres en aqueixa família.
Com a fisioterapeutes, en la clínica
REMED Kinesis hem tingut l’oportunitat
d’observar molt de prop l’evolució
del confinament i l’afectació en els
habitants d’una ciutat en estat d’alarma.
Des del minut zero del confinament
fins al moment actual, hem pogut rebre
pacients en la clínica, la qual cosa ens
ha donat una visió molt pròxima de la
realitat de les patologies associades al
confinament.
Al principi, amb la mobilitat de
les persones reduïda al màxim, la
por i l’ansietat van ser els primers
problemes als quals ens vam enfrontar.
El desconeixement, la incertesa, les
angoixes pels possibles desproveïments,
el temor per les pèrdues econòmiques i
el nombre de morts creixent, generaven

en els pacients estats ansiosos que
portaven a cervicàlgies i lumbàlgies
d’origen tensional, amb cefalees,
malestar general i fins i tot problemes
digestius.
Durant les setmanes següents, la
ruptura dels hàbits i el sedentarisme
van derivar en problemes de
mobilitat i problemes circulatoris,
juntament amb la pèrdua muscular
conseqüent. A més, els pacients en
estats postquirúrgics no podien acudir
amb l’assiduïtat necessària a les
sessions de rehabilitació, augmentant
les complicacions després de les
intervencions: adherències, rigideses,
dolor, etc.
Per part seua, com que no es té una
correcta il·luminació de la glàndula
pineal per la llum solar, els problemes
en la conciliació del son es van fer cada
vegada més freqüents, a causa de la
falta de melatonina, l’hormona que
modula els patrons del son.
En el costat contrari, un gran nombre
de persones, mogudes per la bona fe,
es van llançar a la realització d’exercicis
físics seguint taules d’internet o
televisió que, sense el control adequat,
van provocar l’aparició de problemes
musculars i traumatismes per no
exercitar-se correctament o no ser
els exercicis adequats per a les seues
patologies.
I si això no era suficient, el tan
recorregut teletreball, amb hores i hores
enfront de l’ordinador en cadires poc
adequades i postures nefastes, van
provocar cervicàlgies i lumbàlgies a
discreció.
Ja en les darreres fases, amb la
possibilitat de realitzar exercici físic en

l’exterior, ens hem trobat, en la seua
majoria, amb pacients neòfits en el
running que, per falta de coneixement,
han sobrecarregat la seua musculatura,
han provocat lesions lligamentoses i,
més sovint, han produït trencaments
fibril·lars.

PODRIES PORTAR-LI EL METRÒNOM AL PIANISTA?

Quant a les tecnopaties del músic, àrea
en la qual som especialistes en el nostre
centre, no hem observat diferències en
el període de confinament, ja que els
músics han continuat estudiant el seu
instrument de manera habitual, fins i
tot més si cap, i els nostres pacients han
continuat acudint a les seues sessions
de tractament.
Si se’ns permet la postil·la, recordar
que hem de ser previnguts. La ciència,
l’ordenament jurídic i la política no
sempre van de la mà. Que alguna cosa
«estiga permesa», a vegades, no és
necessàriament «que l’hàgem de fer» (un
pot menjar nou vegades al dia, però no
significa que siga adequat). La prudència
és el nostre millor aliat en els casos de
pandèmia com el que estem vivint. I
no oblidem que la màscara és la millor
arma contra qualsevol microorganisme,
per a u mateix i per als altres.
Mentrestant, el fisioterapeuta sempre
pot tirar una mà prevenint, millorant o
ajudant a resoldre problemes de salut.

LA DIRECTORA D’ORQUESTRA (Maria Peters, Països
Baixos, 2018). Una pel·lícula que cal veure!
La pel·lícula conta el cas (real) d’Antònia Brico (19021989), una jove òrfena i emigrant a EEUU que tenia un
únic propòsit, demostrar que una dona podia posar-se
davant d’una orquestra i dirigir-la de manera magistral.
Un fet que va aconseguir en 1930 amb la Filharmònica
de Berlín.
Maria Peters, directora de la pel·lícula, ens conta al llarg
de 137 minuts el complicat camí que la jove Antònia
va seguir fins a fer realitat els seus somnis i demostrar
la seua vàlua. Una història de lluita d’una dona per la
igualtat d’oportunitats en una societat masclista. A més,
encara va ser major el seu mèrit, ja que va aconseguir
formar i dirigir la primera orquestra integrada per dones.

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

noticiesmusicalsumh@gmail.com

col·labora

amb la unió musical l’horta de sant marcel·lí

per a què fer-te sòcia

/ soci?

> Ens ajudes a créixer com a societat
> Fomentant la música i la cultura en el teu barri.
> Formant noves generacions de músiques i músics.
> Podràs participar de les nostres activitats i concerts.
La teua ajuda és necessària pera continuar amb el treball de la societat musical

