
BUTLLETÍ DE LA 
UNIÓ MUSICAL L’HORTA 
DE SANT MARCEL·LÍ

12.2020
69

BUTLLETÍ DE LA 
UNIÓ MUSICAL L’HORTA 
DE SANT MARCEL·LÍ

ENTREVISTESENTREVISTES
EMMA CALLEJA, CLARINET I EMMA CALLEJA, CLARINET I 
NOEMÍ BRAVO, SAXONOEMÍ BRAVO, SAXO

ÚLTIMS CONCERTSÚLTIMS CONCERTS
DE LES SECCIONSDE LES SECCIONS

CARMELINACARMELINA  
SÁNCHEZ-CUTILLAS (2A PART)SÁNCHEZ-CUTILLAS (2A PART)



2

69

COORDINACIÓ GENERAL Ximo Estal

COMISSIÓ DE REVISTA 
Mª Suceso Alegre  José Mª Arráez Salva Benlloch 
Josep D. Climent  Antoni Francés Miguel Hernández  
María Montes Paco Perales Joan Quiles 
Àngels Rodas Tomás Sánchez Gracia Suñer

COL·LABORADORS 
Miguel Ángel Bas Pascual Collado  Isidre Crespo 
Juan Luis Gonzálvez Joan Enric Iriarte  Fina Miñana 
Javier Pérez Xavier Sempere Encarna Serrano 
Jordi Sierra i Fabra 

REVISIÓ LINGÜÍSTICA  Ximo Estal 
 Josep D. Climent

IMATGE PORTADA  Tomás Sánchez
I CONTRAPORTADA   AVV Sant Marcel·lí 
 
DISSENY I MAQUETACIÓ Graciagrafica.com
IMPRESSIÓ  Grafimar Coop. V
DIPÒSIT LEGAL V-3958-1997

COL·LABOREN
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Acadèmia Valenciana de la Llengua

©UNA PUBLICACIÓ DE LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
Músic Cabanilles, 48B València 46017
www.uniomusicalhorta.com
umlhorta@gmail.com

Les opinions manifestades als articles són responsabilitat dels seus autors. 

Exemplar gratuït. Imprés en paper ecològic. 

FAMILIA
per Ximo Estal

EDITORIAL

v
uel-veeeee a casa vueelveeeeee...». Estic convençut que 
heu reconegut sobradament aquesta melodia i, fins 
i tot, que l’heu entonada a la perfecció, però, us heu 
fixat que a penes l’hem escoltada enguany per la tele? 
(això o que he reduït dràsticament les hores de televi-

sió fart de tanta mala notícia).

No descobriré la coca amb panses si dic que aquest any ha sigut 
«diferent» i com diria algú que ara s’escalfa al sol dels petrodòlars «En 
estas fechas tan señaladas...» (Heu encertat l’accent, veritat?) el que més 
hauríem desitjat és estar en companyia de la família, però ni Nadal s’ha 
deslliurat de la pandèmia. Hem hagut d’escalfar-se el cap, treure fum i 
un màster per veure a qui, com i fins a quina hora ens podríem reunir. He 
escoltat algú que fins i tot m’ha dit que trobarà a faltar al cunyat que hi 
ha en cada casa. Altres, però, de ben segur estaran contents i alleujats de 
la tranquil·litat de la llar.

Perquè... Què és la família? La família és allò que et toca, o el que tu tries? 
Famílies hi ha moltes i de molts tipus, cadascuna és diferent i tothom (o 
quasi) pensem que la nostra és la millor. 

Per a mi (i disculpeu-me si no us anomene), la família és aquella que 
ja ens deixà (Josep Collado Matamales, Vicente Jordan, José Luis 
Rodrigo...), la que, per falta de temps, féu un pas al costat (Olmedilla, 
Dani Vara, Pau López, Santi...), la que ens ha format (Rafa Montesinos, 
Miquel Morellà...), la que ens ha acompanyat en el nostre creixement, ja 
siga en una olivera (Deune, Maite, Victor, Puri, Naira) o encara hui en 
dia (Javi, Jesús...). La família és la que ha aguantat anys i anys al peu del 
canó (Enrique Mongay, Félix, Juan Carlos, Joan Quiles...), la que, des 
de la barrera ha fet el treball «invisible» (Santi García, Mancio, Amalio i 
tantes dones també...), la que generosament ens ha regalat el seu temps 
(Paco Blai, Paco Perales, Miguelón, Vicent, Conxa, María, Sara, 
Carlos Moukarzel...), la que ens segueix des de milers de quilòmetres 
(Juan i Elena Pechuán, Belén, Camila...) I, no m’oblide que la família 
també són els que vindran. Eixes cares plenes d’il·lusió que cada dia 
travessen les portes de la nostra Escola.

I és que a la Unió en sabem molt de famílies. Tenim la Banda, la Coral, 
l’Orquestra, els conjunts instrumentals, el Grup d’acordions, de saxos, de 
flautes... I us tenim a vosaltres, socis i sòcies. Perquè la Unió, igual que 
el Barça, «és més que un club».  És de tot això del que en parlarem en 
aquesta revista.

Si encara us turmenta pensar en els sis que podrem entrar en un 
menjador, obriu aquestes pàgines i penseu que en som molts més i que, 
en un futur molt proper tornarem, si no per a menjar torrons, per a fer 
molta música. 

Bones festes, FAMÍLIA!

si vols participar escriu a: 
noticiesmusicalsumh@gmail.com 
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D
avant la situació de 
pandèmia en la qual ens 
trobem, l’Escola de Música 
ha hagut d’adaptar les 
seues instal·lacions per fer 

front a la nova normativa. S’han reduït 
els grups de Jardí Musical, Ll. Musical, 
Cors i Conjunts Instrumentals. Les dues 
aules més menudes de l’Escola, la 6 
i la 7, quedaran tancades perquè no 
compleixen amb la normativa. A la resta 
d’espais s’han instal·lat mampares de 
separació entre alumnes i professorat. 

S’ha equipat l’Escola amb tots els 
elements necessaris per a garantir la 
màxima seguretat i higiene per a totes 
les persones que formem part de la 
comunitat. Disposem de dispensador 
de gel hidroalcohòlic automàtic a 
la porta principal de l’Escola; estora 

desinfectant de calcer per a accedir al 
centre; totes les aules comptem amb 
dispensadors manuals de gel i producte 
desinfectant de superfícies. 

Així mateix, les instal·lacions es 
netegen i desinfecten diàriament, i 
després de cada classe els alumnes i el 
professorat desinfecten tot el material 
i mobiliari utilitzat. Al centre sols 
poden accedir alumnes i treballadors, 
després del control obligatori de 
temperatura, evitant així aglomeracions 
innecessàries. I evidentment, l’ús de les 
mascaretes és obligatori per a tothom. 
Amb totes aquestes mesures, totes les 
assignatures estan funcionant amb 
normalitat.

Un any més, el passat mes de juny vam 
sol·licitar la subvenció per a escoles 

de música que ofereix la Conselleria 
d’Educació i, com que complim amb 
tots els requisits i normativa exigida per 
l’administració, s’ha aconseguit ser un 
centre reconegut i subvencionat.

Finalment dir que, després de les fortes 
pluges del passat 5 de novembre, 
totes les aules de l’Espai Rambleta 
on impartíem classes de música 
han quedat inutilitzades. A causa 
d’aquesta situació totes les classes que 
es realitzaven a aquestes aules s’han 
traslladat a l’Escola de Música, i per la 
falta d’espais ens hem vist en l’obligació 
de combinar les classes presencials i 
online d’alguns instruments. Esperem 
que aquesta situació es puga resoldre 
com més prompte millor. 

ESCOLA

ESCOLA POSTCONFINADA
per Equip Directiu de l’Escola
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E
l passat 27 de setembre es va celebrar el «Dia de 
Concerts de la Unió», amb tres actes programats: 
el concert «Excel·lent», patrocinat per la Diputació 
de València; passacarrers pel barri, promoguts per 
la Federació de Societats Musicals (FSMCV); i el 

concert «Cultura als barris», dins del programa organitzat per 
l’Ajuntament de València.

En el concert «Excel·lent», celebrat a l’Espai Rambleta, es van 
interpretar quatre obres: Música y vinos, de Manuel Morales 
Martínez, pasdoble creat el 2016 per a la banda Santa Cecilia 
de Requena i presentat en el Certamen de Bandes de València, 
on va obtenir el primer premi; Coliseum, d’Hugo Chiniesta, 
poema simfònic inspirat en el monumental Coliseu romà; 
Font negra, d’Oscar Navarro, pasdoble dedicat a Luis Tomás; i 
Destellos del alba, vals simfònic per a banda de Ferrer Ferran, 
dedicat a Alba Tarazona.

El mateix 27 de setembre a la vesprada es van dur a terme 
els «Passa carrers Intercanvis». Atesa la situació pandèmica, 
la FSMCV va oferir a la Unió la possibilitat d’organitzar un 
concert sense públic en un espai tancat o, com a alternativa, 
un passa carrer pel barri, que va ser la modalitat elegida. Així, 
pels carrers de Sant Marcel·lí van sonar els acords i melodies 
de Tercio de Quites, de Rafael Talens; Ragón Falez, d’Emilio 
Cebrián Ruiz; Quelo, de Salva y Olcina; L’Entrá, de Cristobal 
Mora; Juanito el Jarri, d’Ignacio Sánchez; José Luis Valero, de 

José Teruel Vidal; Amparito Roca, de Jaime Tejedor, i Ateneo 
Musical, de Mariano Puig.

Finalment, el concert «Cultura als barris» es va dur a terme a 
les 18:30 a la plaça de l’Església, amb l’assistència d’un públic 
nombrós i amb les mesures de seguretat corresponents. 
En aquest concert es van tornar a interpretar les mateixes 
obres que en el concert del matí, i se’n van afegir dues més 
del compositor estatunidenc Alfred Reed. La primera, Camí 
real, està basada en una sèrie de progressions harmòniques 
comunes, especialment la jota i el fandango; i la segona, 
Second suit, està formada per quatre moviments basats en 
balls llatinoamericans, amb ritmes alegres amb una destacada 
presència de la percussió.

En definitiva, una superjornada musical, ben completa, que 
va deixar satisfets tant als assistents i als organitzadors 
com a tots els intèrprets, després de tants mesos sense un 
contacte directe amb el públic. És per això que cal agrair 
especialment a tots els implicats, sobretot als músics, que per 
les circumstàncies tan excepcionals s’han hagut d’esforçar 
moltíssim tant en els assajos com en les actuacions.

68BANDA SIMFÒNICA

DIA DE CONCERTS DE LA UNIÓ
per José María Arráez

Foto: Laura Prados
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BANDA SIMFÒNICA

Foto: Laura Prados

ENS APUNTEM A L’STREAMING
per Ximo Estal

E
l propassat dia 4 de desembre hauria d’haver-se 
celebrat el concert corresponent a la trobada anual 
de bandes organitzada per la Junta Municipal 
de Districte, però com que res pot ser normal 
en aquest 2020, per diferents causes i motius, el 

concert hagué d’ajornar-se i realitzar-se pocs dies després. La 
bona notícia? Que finalment poguérem fer-lo, encara que no 
fou gens fàcil la seua realització.

Diumenge de matí, des de les 10:00h, amb bona (però 
humida) temperatura i un equip de neteja, muntatge i control 
d’entrada ben preparat i organitzat, les bandes participants, 
amb un horari prèviament acordat, s’aplegaren a la porta 
lateral d’accés a l’escenari de La Rambleta. Formant una filera, 
guardaven el seu torn per entrar. En aquesta ocasió només 
tres van ser les societats que formaren part d’aquest encontre: 
San Isidro, Jerònima Galés i Sant Marcel·lí.

En un concert nou, no pel format, sinó per l’absència de 
públic, cadascuna de les formacions presentà el programa a 
interpretar. Entre peça i peça, un gran silenci envaïa la sala, 
però si paraves atenció, podies escoltar les sonores ovacions 
que les famílies enviaven des de casa. I és que, sortadament, 

tot i no poder veure’ns físicament, si poguérem fer-ho 
virtualment. No hi ha res que la tecnologia no ho puga. La 
retransmissió en directe arribà fins a les cambres i menjadors 
de totes les cases. Més de mil dues-centes persones es 
connectaren en algun moment, el que obri tot un univers de 
possibilitats futures en els concerts. Tanmateix, el caliu de la 
gent es trobà a faltar.

Entre actuació i actuació, «la colla», ràpida i eficaç, 
s’encarregava de deixar cadires i faristols ben desinfectats i de 
preparar-ho tot per a la següent banda.

La Unió fou l’última en pujar a l’escenari i, de la mà de Juan 
Carlos López, interpretàrem el pasdoble Yakka de J. R Pasqual 
Vilaplana i Las aventures del principito de Ferrer Ferran, autor 
que s’està convertint en un fixe en les nostres actuacions. 
Per finalitzar, i com marca el protocol d’aquest acte, tocàrem 
l’Himne Regional de José Serrano.

Fou un concert de silencis, de mascaretes, d’esperes a la porta 
i de ganes que la música continue viva. Un concert diferent 
del que podem traure moltes i bones conclusions, com ara la 
magnífica interpretació de la nostra simfònica.
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69CORAL

ESTEM EN NADAL
per Pascual Collado

Després d’una assemblea extraordinària i amb presència d’una 
aclaparadora majoria, la Coral l’Horta de Sant Marcel·lí va 
decidir reprendre les activitats musicals presencials, amb les 
mesures preventives necessàries atesa la situació sanitària en 
què ens trobem, traduït en assajos a l’aire lliure, mascareta i 
distància entre els assistents als assajos.

Hi havien ganes i compromís de reprendre l’activitat i així 
ha sigut; en el pati exterior del soterrani de l’Espai Rambleta 
s’han dut a terme els assajos de la Coral davall la sàvia i 
exigent batuta del mestre Alejo Pérez.

«La luna vino a la fragua con su polisón de nardos,

el niño la mira mira,

el niño la está mirando».

Segur que el gran Federico García Lorca mai es va imaginar 
que eixa mateixa estampa seria la que algunes nits d’assaig 
disfrutaríem al mateix temps que cantàvem; igual que algun 

J
a estem en Nadal! El Corte Inglés s’encarregava 
de recordar-nos-ho any rere any esperant fer 
el seu agost en ple mes de desembre. En este 
complicat 2020 són els mitjans de comunicació els 
encarregats de martellejar el nostre cervell amb les 

mesures/recomanacions o com cadascú ho vullga dir, sobre les 
reunions familiars previstes per a estes dates: que si el nombre 
de persones a mi em pareix poc i a tu molt, que si a la una a 
casa i tu dius que a la una i mitja, que si cal quedar-se a casa i 
el veí diu que ha d’anar a veure a un «allegado» a La Corunya..., 
en poques paraules, un desgavell i que cadascú traga les 
seues conclusions, segur que seran les més encertades. 
Mentrestant, la pandèmia segueix el seu fatídic camí, no 
entén de polèmiques ni opinions diverses, nosaltres també al 
que anàvem, intentant que amb el poc sentit comú que ens 
queda i que les ja pròximes vacunes ens traguen del túnel en 
què estem ficats fa ja 9 mesos, pareix que ja es veu una llum 
brillant i cap a ella anem amb cautela i esperança.

CORAL

vianant estranyat aguaitava per la barana de la plaça de 
l’auditori a escoltar les veus de la Coral.

Amb el repertori ja triat per al tradicional concert de Nadal 
ens vam posar a cantar com descosits i, grata sorpresa, això 
sonava bé, però que molt bé; el mestre Alejo feia repetir una 
vegada i una altra les nadales, com si creguera que havia sigut 
una casualitat, però no, una vegada i una altra les quatre veus 
endevinaven la tecla.

Nadala, per a entrar en calor i suavitzar les veus. Adeste 
Fideles, tradicional on n’hi haja. Stille Nacht - Nit de Pau, 
amb lletres en perfecte alemany, castellà i valencià. El cant 
dels ocells, una peladilla de nadala. Una marxa més després 
d’este inici assossegat amb Fum, Fum, Fum amb el seu cavallet 
d’entrades en les distintes veus. Chiquirriquitín, anem, anem 
que ens n’anem cap a Andalusia. Ja viene la vieja, amb els 
seus esclafits de dits i els seus brotets verds. Al Nadal del veí 
del nord, iankilandia, amb White Christmas i el nostre domini 
aclaparador de la llengua de William Shakespeare i el ritme 
swing americà. Candombe del 6 de enero, parapapà, rapapá..., 
doridó doridó...., marxa salsera en una nadala, esta és la 
repera, i sona d’allò més resultona.

Al negoci: Donem les estrenes a les bones o a les roïnes, hi ha 
gossa pel mig, així que afluixen bones estrenes. Las campanas 
de la Mezquita, no cal anar a Còrdova la sultana, des del barri 
de Sant Marcel·lí sonen igual en les veus de la Coral. Joia en 

el Món, adaptació d’un clàssic de Nadal. I jugant, jugant, ens 
plantem ja en reis amb Los reyes magos, quin colofó a esta 
xicoteta mostra nadalenca de l’extens repertori de la Coral.

Este és el concert que presencialment podria haver sigut i que 
virtualment i moralment va ser; els assajos al ras amb abrics, 
jaquetes, xals i bufandes, alguna que una altra llanterna de 
mòbil o de ciclista, alguns termos amb no sé quin beuratge 
màgic, per a aclarir la veu i l’ànim, sí que són reals, com també 
ho és l’ànim i el gaudi de la Coral en estos moments tan 
difícils i especials.

Ja estem assaonats en una altra batalla més, la climàtica, 
traspassant fronteres autonòmiques pel nostre bon fer, està a 
punt de caure un contracte milionari per a anar quan es puga, 
a la Festa dels Amants a Terol, les quals es celebren cada 14 de 
febrer. Per a nosaltres serà com quan els suecs vénen ací en 
ple hivern i van en xancletes, pantaló curt i samarreta sense 
mànegues.

Un plaer, com sempre, compartir il·lusions i experiències amb 
vosaltres, enguany amb moltes coses per a la reflexió i una 
esperança molt gran per al pròxim.

Salut i precaució per a tots, que el temps ja afegirà la resta.

ESTEM EN NADAL
per Pascual Collado

Fotos: Tomás Sánchez
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L’ORQUESTRA EN  LA NOVA NORMALITAT
per Maria Suceso Alegre Gómez

D
esprés de les atípiques vacances estivals, 
amb motiu de la pandèmia, i amb moltíssim 
entusiasme després dels llargs mesos de 
confinament, l’Orquestra va reprendre durant el 
mes de setembre els assajos, amb l’expectativa 

de realitzar un concert que seria gravat i posteriorment 
visionat en les xarxes socials.

L’esdeveniment va tindre lloc el matí del 21 de novembre 
de 2020 en l’Espai Rambleta, però aquesta vegada sense 
l’abric del benvolgut públic. No fa falta dir que, d’entrada, la 
forma del concert causava cert nerviosisme per als músics de 
l’Orquestra, però va ser ràpidament superat per la gran il·lusió 
que suposava tornar a posar en marxa la preuada maquinària 
de l’Orquestra de Cambra, que en tantes ocasions anteriors ja 
havia demostrat la seua qualitat interpretativa.

Per a disfrutar del concert i conéixer el repertori hem d’esperar 
un poc, perquè encara està en «producció» de les següents 
fases, amb el desig que el resultat final siga del grat del públic 
que no va poder assistir, però «a primera vista» tot apunta que 
així serà.

Dissortadament, però, la incertesa del moment i la situació 
tan crítica que estem vivint ha impedit tant a l’Orquestra 
com a les altres seccions musicals de la Unió dur a terme els 
tradicionals concerts de Nadal.

Merescut agraïment s’ha de donar tant a la Junta Directiva de 
la UMH per l’esforç dut a terme amb l’objectiu d’aconseguir 
que l’Orquestra poguera reprendre la seua activitat amb la 
celeritat més gran possible i en les millors condicions, així com 
als responsables de l’Espai Rambleta en posar a la disposició 
les instal·lacions.

ORQUESTRA
DE CAMBRA

Fotos: Tomás Sánchez 9

CONJUNT
INSTRUMENTAL

T
orna l’inici del curs i amb ell tota l’activitat de 
l’Escola de Música. Després de molts i llargs 
processos de reflexió, tant des de la direcció de 
l’Escola, com des de la Junta Directiva, finalment 
s’han acabat d’organitzar i delimitar els Conjunts 

Instrumentals (Conjunt Instrumental d’Adults, Conjunt 
Instrumental Infantil, Conjunt Instrumental de corda i la 
Banda Juvenil Escola de la Unió).

Un gran conjunt de conjunts que han de servir la nostra 
xicalla i la resta d’alumnat de l’Escola a formar-se en la 
pràctica instrumental per poder, graó a graó, arribar a la seua 
destinació final (Banda Simfònica o Orquestra).

Del Conjunt Instrumental Infantil formarà part l’alumnat 
de 2n i 3r d’Ensenyaments Elementals (EE) de l’Escola i 
de la Banda Juvenil les persones que cursen 4t EE i 1r 
d’Ensenyaments Professionals (EP) o un cinqué curs a l’Escola.

Fins ara els límits no quedaven molt clars i, de vegades, 
sobrecarregàvem de feina el nostre alumnat. D’aquesta 
manera, tothom tindrà més clar on ha d’anar i en quin 
moment. Això que suposa? Doncs que l’aprenentatge serà més 
progressiu i pausat, però també ajudarà a nodrir de músics 
perfectament formats a les grans formacions de la Unió.

És important que no oblidem agrair a totes les persones que 
han participat de la Banda Juvenil el seu esforç fent doblet a 
diferents formacions. De ben segur que no els ha fet cap mal, 
però creiem que és hora de donar-los un merescut descans. 
Descans que també es mereix i reclama el que fins ara havia 
sigut director titular Juan Carlos López. Des del començament 
d’aquest curs 2020-21, deixa la direcció d’aquesta formació 
per centrar-se en exclusiva en la Simfònica. El seu relleu 
l’agafarà Ximo Estal.

Servisquen aquestes línies per a donar tot el reconeixement 
que es mereixen els més de vint anys de dedicació i gran 
qualitat que Juan Carlos va imprimir a «mis pequeños», com a 
ell li agrada dir. De ben segur et trobaran a faltar. 

A partir d’ara esperem continuar gaudint de les actuacions 
que ens puguen donar. Mentrestant, per a això estan 
esforçant-se als assajos, parcials i atípics d’aquest any, però 
profitosos i il·lusionants. Ben prompte es veuran els resultats. 

Fins aviat, Juan Carlos. Benvingut, Ximo.

UN CONJUNT DE CONJUNTS
per Ximo Estal Herrero

Fotos: Arxiu
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Q
uan tens afició a la música i per diverses 
circumstàncies no has pogut estudiar 
de menuda, i més tard, de major, t’arriba 
l’oportunitat, sents una felicitat difícil d’explicar 
a un jove que ha començat ben prompte sense  

          cap problema. 

El sol fet d’entrar a l’Escola, de dir bon dia a Ximena i als que 
estan al despatx, de saludar de tant en tant a Juan Carlos 
López, i després trobar-me amb els companys, és un autèntic 
plaer. 

Em sent com una xiqueta a qui li acaben de fer un regal, 
encara que soc persona de risc amb tot açò de la pandèmia. 
Cos de vella i cor de jove. Supose que als meus companys els 
passa el mateix. Tampoc xarrem massa al respecte. Ja sabeu 
que arribes i cal col·locar les partitures al faristol, fer dits i 
preparar-se per a quan el mestre diga de començar. 

En el grup, com molts sabeu, estem tots jubilats i se suposa 
que tenim temps, i en principi així és, perquè els horaris de 
treball s’han acabat, però precisament perquè tenim temps, la 
família sap que pot disposar de nosaltres, i és així, com gràcies 
a eixe fill que ens necessita, a eixa neta que cal portar-la al 
col·le, a eixe altre familiar o amic que també té un problema…, 
el temps disponible va minvant i, a més a més, com vos he 
dit, encara que el cor és jove, però no el cos, i de vegades, ens 
fa mal ací, o ens fa mal allà… i, clar, eixe temps meravellós i 
disponible, finalment acaba convertint-se en un no res. 

Aquestes intimitats que vos conte és per a poder explicar-vos 
el següent: 

El nostre grup, en algun moment, va tenir una quantitat 
considerable de membres (més de 12) i també vam fer moltes 
eixides: a residències de majors, a La Fe (vam començar 
acompanyant a la inoblidable Clara Santiró), a uns quants 

L’INSTRUMENT DEL POBRE
per Fina Miñana Miralles

GRUP 
D’ACORDIONS
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esdeveniments (al Centre Municipal d’Activitats per a persones 
majors, a l’associació de veïns, a la setmana cultural de 
Banyeres de Mariola, etc.) i, com no!, a les «A poqueta Nit», 
on ho hem passat sempre francament bé. Però ara, amb tot el 
que he dit, més alguna baixa a causa de la pandèmia, i també 
malauradament, per l’absència de 2 companys que ja no són 
entre nosaltres, el grup s’ha tornat més xicotet. 

Enguany rebem classes només quatre persones, i en el grup 
que participa en el recital d’«A poqueta Nit» en som tres, 
més un baix de guitarra: 2 dones i 2 hòmens, (almenys hem 
aconseguit la paritat). 

El que ha passat també és que al llarg dels anys no hi ha 
hagut cap jove que s’apuntara, segurament perquè l’acordió 
no és fàcil de traslladar, cosa que pot ser un impediment, i 
també pense que les nostres canes i la nostra generositat en 
anys no deuen ser cap atractiu per als jóvens. 

És cert que a les bandes hi ha gent gran, mitjana i jove, però 
les Bandes són entitats molt de la nostra terra, molt arrelat, i 
l’acordió és un instrument que es dona més al nord d’Espanya, 
com també a Europa, on hi ha molta afició: França, Alemanya, 
Àustria, tot l’Est…, i fora d’Europa, com a Sud-Amèrica, on han 
fet de l’acordió un instrument imprescindible a l’hora de tocar 
cançons folklòriques en festes i celebracions populars. 

Sempre s’ha dit que és l’instrument del poble perquè 
va triomfar entre les classes més populars i entre els 
músics autodidactes. I el seu triomf es deu a les seues 
característiques, ja que és polifònic, pot tocar la melodia i 
acompanyar-se, i té una potència sonora que permet tocar-lo 
en espais oberts.  

Per tot açò es va popularitzar en la primera mitat del 
segle XIX. I ací, entre els valencians, la gent gran recorda a 
l’acordionista en mig de la plaça per amenitzar el ball. Malgrat 
totes les qualitats de l’instrument, no és precisament la nostra 
Comunitat una de les que destaca per la seua afició. El que sí 
que s’observa en aquests moments, però, és una incorporació 
major de l’instrument als grups musicals.

Segurament pensareu que estem desanimats per ser tan pocs. 
Molt al contrari, estem molt il·lusionats. 

Nosaltres com «l’Alcoià», sobre el que la llegenda ens conta 
que per l’any 1948, quan l’equip jugava en 3a divisió i perdia 

per 13-0, els futbolistes no deixaven de donar-se ànims 
amb la creença que la victòria encara era possible. Aquesta 
història l’he escoltada des de menuda, així com la frase «tens 
més moral que l’Alcoià». Doncs, nosaltres, mantenim aquesta 
moral. 

Ara, a més a més d’estudiar, assagem per a la següent «A 
poqueta nit». I des d’ací vos convidem a vindre a escoltar-nos, 
el dia que puguem ajuntar-nos.

Així que no tenim cap problema, sols un, prou immediat, i és 
el fred que passarem amb les finestres obertes per culpa del 
totpoderós virus. Clar que açò és com «susto o muerte», i en 
aquest cas preferim un refredat a agafar el corona.

Per a finalitzar, desitjar que ningú de l’escola, i tampoc cap 
familiar, agafe el virus. Ja sabeu: distància i mascareta.

Vull també donar les gràcies, a tots els responsables que fan 
possible, que la gent major puguem gaudir de la meravella de 
sentir-nos alumnes, de sentir-nos part d’aquesta gran família 
musical i, el més important, el de tindre l’oportunitat que 
d’un instrument a les nostres mans, puga eixir música; i mira 
per on, aquesta vegada, no serà d’un CD, ni de la ràdio, ni de 
youtube. Serà de nosaltres!!! I vos assegure que és un plaer 
indescriptible, al que no renunciaria per res del món (espere 
que la senyora Artritis, no sàpiga l’adreça de l’Escola i passe de 
llarg).

Una salutació de l’equip (xicotet) d’acordions, a tota la família 
musical de la Unió.

Foto: Tomás Sánchez
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UN ANIVERSARI QUE HAURÀ D’ESPERAR
per Ximo Estal

A 
la tardor de 1980...» Aquesta frase, que ja 
forma part de l’imaginari de tots els qui 
formem part de la Unió, ens fa sabedors que 
a la tardor de 2020 la Unió hauria d’estar 
totalment immersa en els actes de celebració 

del seu 40é aniversari. Malauradament, aquesta gran festa, 
com tantes altres, haurà d’esperar. Però això no vol dir que no 
estiguem preparant-lo o que la nostra activitat s’haja aturat. 

Totes les persones que ens seguiu dia a dia heu vist com, 
el poc que hem pogut, ho hem continuat fent, tornada als 
assajos, alguns concerts, juntes i reunions telemàtiques, 
Assemblea de sòcies i socis..., però també hi ha hagut d’altres 
que s’han hagut de cancel·lar per responsabilitat (dia del 
soci, concerts de Nadal, actes al carrer...) Com cantava Al Tall 
«vindran altres dies que bufe bon vent». N’estem ben segurs.

I és per això que no defallim i ens mantenim a l’espera. 
Mentrestant, les ajudes de la Diputació (en les diferents 
campanyes Excel·lència i altres) i l’Ajuntament de València 
(amb els ajuts a associacions sense ànim de lucre per les 
pèrdues ocasionades per la Covid) han servit per a abastir 
de mampares les aules i per alleugerir les conseqüències 
econòmiques d’aquesta pandèmia.

Continuarem treballant per poder celebrar una xifra tan 
rodona i bonica i continuar donant alegries com les viscudes 
al llarg d’aquests quaranta anys.

Foto: Paco Perales
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E
n aquest número de Notícies 
Musicals entrevistem a dues 
jóvens músiques de la Unió 
Musical l’Horta. Comencem 
llegint el que ens conta Emma 

Calleja Hortelano, clarinet.

Emma, quan començares a interessar-te per 
la música?

Des que vaig començar a parlar, vaig 
començar a cantar. Els meus pares sempre 
em recorden que no podia parar quieta i 
per això buscaren activitats extraescolars 
per canalitzar eixa energia. «Si la xiqueta ha 
de cantar o tocar, almenys que ho faça bé», 
deien. Actualment, puc donar-los les gràcies 
per introduir-me en aquest món. La meua 
família no té tradició musical, però van voler 
iniciar-la, apuntant-nos al meu germà David 
(que va aprendre trompeta amb Javi) i a mi a 
la Unió. La meua cosina Paula també toca el 
clarinet ací i va haver-hi una època on vam 
coincidir tots tres a la banda.

Parla’ns del perquè de l’elecció del clarinet, i, 
també, dels teus estudis a l’escola de la Unió. 

Els vaig començar als 10 anys. Hi ha gent 
que diu que l’idoni és començar amb 8 anys 
o abans, però mai és massa tard per a fer 
el que t’agrada i la música és un plaer que 
no té edat. Recorde estar en primer del 
grau elemental amb Ximo Estal i havia de 
plantejar-me quin instrument triar: eren 
tants i tots tan impressionants…! No sabria 
dir perquè, però el clarinet i jo vam tindre 
una connexió especial.

Fes-nos un resum dels teus estudis al 
Conservatori Superior de Música.

L’any passat vaig finalitzar el Grau 
Professional en el Conservatori Superior José Iturbi de 
València. Han sigut sis anys de disfrutar tocant, estudiant i de 
plantejar-me moltes coses. Hi passes moltes hores i aprens a 
viure la vida del músic, sempre amb presses, berenant en el 
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EMMA CALLEJA HORTELANO. CLARINET
per María Montes

>>

La vida és molt canviant i la 
música sempre és estable

Foto: Paco Perales
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cotxe, deixant de costat altres plans, però amb un regust dolç 
per estar fent el que t’agrada. 

Has tocat en altres formacions musicals?

Sempre he tocat en la Unió. Quan pense en els moments en 
els quals més m’ha agradat la música i més l’he disfrutada, 
la meua ment viatja ací. Els concerts en el Palau, els assajos 
amb sopar inclòs, les reunions de banda, les falles, la il·lusió de 
pujar a l’escenari i sentir-te part d’un conjunt, i, sobretot, la 
gent que he conegut. És molt bonic pensar que m’he fet major 
ací.

Com et planteges el teu futur professional?

Estic estudiant en la Universitat de València perquè vull ser 
mestra, i crec que en part és perquè sempre he tingut molt 
bons exemples al meu costat i un d’ells és Juan Carlos López 
Luján. Em va animar a presentar-me al conservatori. Amb 

paciència infinita, sempre ha estat -per a mi i per a tots els 
seus alumnes- en persona, per telèfon, per whatsapp, i en 
moltíssimes hores del seu temps lliure.

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

M’encantaria seguir fent música per passió i, potser en un 
parell d’anys, presentar-me al Superior. El meu somni actual és 
aprendre a tocar bé el piano i estic en procés d’aconseguir-ho.

Les paraules d’Emma ens donen a conéixer a una jove 
apassionada, reflexiva, que es pren molt seriosament la vida. 

Hi ha una frase que m’ha dit a l’entrevista que l’he deixada 
per al comiat: «La vida és molt canviant i la música sempre és 
estable», així que, continua Emma: «trie la música que escolte 
depenent del meu estat d’ànim… i ella mai em falla». Se’ns 
faria difícil trobar una millor definició per als beneficis de la 
música sobre el nostre esperit. Gràcies Emma.

>>

NOEMÍ BRAVO NOVELLA. SAXO
per María Montes

E
s el torn ara d’apropar-nos a llegir el que ens conta 
Noemí Bravo Novella, saxo.

Noemí, quan començares a interessar-te per la 
música?

En la meua casa hi ha molts músics, així que des de sempre ha 
estat present. Tot açò va fer que jo començara a interessar-
me i a estudiar. Vull donar les gràcies principalment a la meua 
família, que sempre m’ha donat suport.

Quina edat tenies quan començares els teus estudis musicals? 
Com va ser la teua elecció d’instrument?

Vaig començar en la música als 8 anys, i només vaig tindre 
les primeres classes d’instrument i de solfeig, em va encantar. 
Quan estava escollint l’instrument, m’agradava l’oboé i també 
molt el saxo, que tenia un so realment especial. Vaig acabar 

triant el saxo i m’alegre molt de la meua elecció.

Has estudiat al Conservatori Superior de Música?

Després d’acabar el grau elemental en l’escola de música de 
la Unió, vaig entrar en el Conservatori Professional de Música 
José Iturbi, on l’any passat vaig finalitzar el grau professional. 
El meu professor de saxòfon era Gaspar Genovés, del que he 
aprés moltíssim i he disfrutat aprenent.

Com a instrumentista, toques en alguna formació musical?

Toque en una Xaranga femenina, A ple pulmó, i toquem en 
falles, en Vilanova, en comiats de solteres i en qualsevol 
classe de festa. Gràcies a ser una agrupació menuda, i ser 
totes amigues, fa que la comunicació siga molt fàcil i puguem 
organitzar-nos per a assajar molt millor. A més, passem 
moments molt divertits i aprenem unes de les altres. 
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Quin tipus de música t’agrada en especial? 

M’agraden quasi tots els tipus de música, des de pop 
i rock fins al jazz; però sempre depén del moment. Els 
músics que més m’agraden són Wynton i Brandford 
Marsalis, a més de Louis Armstrong, entre altres.

Parla’ns un poquet sobre les teues aficions.

La música és realment el que més m’agrada; no 
sols tocar el saxo sinó tocar també un poquet que 
sé de piano, i escoltar tota classe de música. També 
disfrute molt llegint quan tinc temps, sobretot durant 
les vacances; crec que és el millor, a més de veure 
pel·lícules o sèries, que sempre és molt entretingut.

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

Porte tota la vida en la música i no m’imagine 
deixant-la. Fa tres anys vaig començar els estudis de 
Ciència i Tecnologia dels Aliments en la Universitat 
Politècnica de València; però vull continuar de la 
manera que siga estudiant música, tocant amb la 
xaranga, o amb els amics i les amigues. Perquè de la 
música he aprés molt més que a tocar un instrument, 
i la considere imprescindible en la meua vida. Espere 
poder continuar d’una manera o altra i disfrutar-la, 
que crec que és el que més m’importa.

M’arriben al cor les paraules, tant de Noemí com 
d’Emma, perquè transmeten una profunda estima cap 
a la música. Quan Noemí em deia l’important que ha 
sigut l’etapa dels estudis al conservatori en la seua 
vida, acabava dient: «I encara que han sigut molts 
anys, ha passat massa ràpid». És significatiu de com disfrutava 
dels estudis. Exactament com quan disfrutem el públic d’un 
bon concert: sentim que s’acaba massa ràpid. I tot ho hem 
d’agrair a què els músics es prenen molt seriosament el seu 
treball i el seu art. Gràcies, Noemí.

Considere la música 
imprescindible en la meua vida. 

No m’imagine deixant-la.
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RESUM ANUAL DE L’ASSO
per Encarna Serrano
(Vicepresidenta de l’Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí)

T
ots sabem que enguany les coses no s’han 
pogut desenvolupar com estaven previstes, per 
això l’Associació veïnal del barri va aturar les 
seues reunions de junta durant tot el temps 
del confinament. Des del 10 de març, dos dies 

després de la manifestació del dia de la dona i un després de 
la representació de l’obra de teatre Podem, podem en l’Espai 
Rambleta. En aquella reunió férem la valoració de tots els 
actes de la Setmana de la dona, els organitzats per la nostra 
Associació, els que va preparar el col·lectiu «Dona havies de 
ser», format per dones i hòmens de diferents organitzacions 
del barri, com l’«Asociación Cultural Barrio 
San Marcelino», «Mujeres y Cultura», Cepaim, 
Fractals…

El 19 de maig férem una reunió virtual 
a través de Jetsimeet que va fer riure 
perquè quan una persona parlava els altres 
no l’escoltaven fins que no passava una 
estona i aleshores ja hi havia una altra 
persona parlant i no hi havia qui s’aclarira. 
Jo tenia unes ganes boges que acabara la 
maleïda reunió, però havíem de parlar de si 
organitzàvem les festes i/o revista de festes 
o no.

A partir d’eixe dia començàrem a fer 
reunions en el local de l’associació, però 
amb totes les restriccions imposades per la 
nova normalitat: 10 persones com a màxim, 
mascareta, neteja amb gel hidroalcohòlic, 
desinfecció de taules i cadires, distància social… I encara 
que decidírem demanar permisos per a dur a terme algunes 
activitats a la plaça (no moltes: una exposició de fotos de 
festes d’altres anys, un concert de la Unió Musical l’Horta i 
l’òpera que havia organitzat l’Ajuntament per al dissabte dia 
26 de setembre), en realitat tant el concert com l’òpera els 
organitzava l’Ajuntament i l’exposició no es va poder fer perquè 
el dia que estava previst, el divendres 25 de setembre, feia molt 
de vent i els expositors no es van poder col·locar, així que es 
van quedar a la plaça amb un pam de nas.

Però una cosa que no s’ha deixat de fer ha sigut la revista, que 
amb la doble capçalera de Festes Populars i la Veu del Barri i 
una tirada especial de 1.000 exemplar, s’ha repartit de forma 
gratuïta a tots els veïns i ha sigut un èxit. No podíem centrar-

nos en les Festes Populars perquè no s’han pogut celebrar, 
però hem oferit un sumari molt interessant: amb l’editorial 
del president de l’Associació; «2019-2020 Un any d’activitat de 
l’Associació»; «La portada de l’església de Sant Marcel·lí»; «Racó 
literari» a càrrec d’Imma Mànyez i María Montes; «25 Anys 
de la posada en servei del Centre de Salut de Sant Marcel·lí»; 
«Entrevista a Juana Vergara, una dona singular»; «Una sanitat 
millor»; «Juntes som imparables»; «Crònica d’una pandèmia 
anunciada»; «Marxa Moixent-Camp-Redó– Moixent»; «Relació 
d’anunciants que col·laboren habitualment amb les Festes 
Populars» i un directori de telèfons.

L’Assemblea ordinària i extraordinària 
també es van celebrar perquè ja s’havia 
ajornat moltes vegades, però amb totes 
les restriccions que imposava la situació i 
amb molt poca assistència de sòcies i socis 
(de fet érem més nombrosos els membres 
de l’Associació que havíem convocat 
l’Assemblea que els assistents).

Tampoc no hem pogut fer la fira de Nadal 
que hauria sigut o el dissabte 12 o el 
dissabte 19 de desembre, ni el dia del soci. 
El que sí que hem aconseguit, després 
d’algunes demores, és que tant la façana 
com la torre de l’església i el mural de 
Josep Renau es puguen veure de nit des 
de la distància amb llum pròpia. I que la 
vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme, 
Sandra Gómez, haja visitat els solars del 

carrer de Salvador Perles i la nau del carrer de Sòria, haja 
escoltat les nostres reivindicacions i ens haja promés que 
intentaran posar solució a aquestes zones tan desprotegides i 
oblidades on viu tanta gent, que està un poquet farta dels tolls 
que es formen quan plou, de la pudor, de les granotes, etc.

En fi, esperem que tot açò passe i que l’any vinent puguem fer 
totes les nostres activitats de manera participativa com hem fet 
sempre. Diguem adeu al maleït 2020 i desitgem que el pròxim 
2021 siga normal. Des de l’Associació de Veïnes i Veïns del barri 
Sant Marcel·lí vos diguem. «Fins a l’any que ve». Esperem i vos 
desitgem que acabem bé aquest any i comencem el següent 
millor (i si tenim salut i a més a més ens toca la loteria ja seria 
massa per a la carabassa).
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L
a COVID-19, present en tots els aspectes de la vida 
durant aquest any, ha obligat als ajuntaments i 
barris, paralitzats per la incertesa, a cancel·lar les 
seues festes populars i evitar focus de contagi en 
les seues zones. Molts són els que van intentar 

ajornar les activitats per a poder realitzar-les en altres dates 
amb menys restriccions, però la nova normalitat encara no 
és la normalitat que ens agradaria i per això s’ha cancel·lat 
tot esdeveniment festiu en tots els municipis i ciutats de 
l’estat espanyol. Algunes ciutats i barris s’omplen de vida i 
d’ingressos en les festes populars i que aquest any hagen estat 
cancel·lades suposa també un impacte negatiu econòmic, a 
més a més, de l’emocional. 

Les festes del barri de Sant Marcel·lí no són una excepció 
davant d’aquesta situació, s’han cancel·lat els esdeveniments 
de les festes com en tota la geografia espanyola. Les festes 
populars són una expressió de tradicions i de cultura difícil de 
reemplaçar i que té un efecte cohesionador i de pertinença 
entre el veïnat d’un mateix territori. És per això que la seua 
suspensió porta a replantejar quines alternatives posar en 
marxa perquè el barri seguisca ple de vida, expressant la seua 
cultura i les seues ganes de participar en la vida veïnal.

Davant aquesta nova normalitat, des de la Fundació Cepaim 
València amb l’Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí, 
i gràcies al finançament per la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, 
a través de les aportacions de l’IRPF del Programa integral 
per a la inclusió activa, l’accés a l’ocupació, la dinamització 
comunitària i la participació social en zones d’exclusió social, 
enguany es va dur a terme una original iniciativa, el 1r 
Concurs de Decoració de Balcons i Finestres del barri de Sant 
Marcel·lí. Una alternativa responsable davant la lluita contra la 
COVID-19.

Els materials per a la decoració es van facilitar a les persones 
inscrites en el concurs la setmana de les Festes Populars. Així, 
el divendres 25 de setembre es va exposar la decoració i el 
jurat, format per representants de l’AAVV de Sant Marcel·lí, 
el col·lectiu «Dóna havies de ser» i la Fundació Cepaim, va 
recórrer els carrers valorant la decoració amb una sèrie 
d’ítems rellevants com ara l’esforç, l’originalitat, la bellesa 
i la contemplació de valors d’interculturalitat, igualtat i 
convivència.

La decoració dels balcons va ser molt laboriosa, implicant a 
tota la unitat de convivència a participar i col·laborar entre ells 
per a aconseguir un resultat fantàstic i que va fer arduós el 
treball de jurat. El guanyador del concurs, el balcó #3, va rebre 
com a premi d’un carro de compra valorat en 100 €, que se li 
va atorgar el dissabte 26 de setembre.

BALCONADES
per Xavier Sempere
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AMB MOLTES GANES DE TORNAR A BASTIR 
MUIXERANGUES
per Miguel Ángel Bas

MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

F
a ja més de nou mesos des de l’inici del 
confinament del mes de març i que va marcar la 
parada de la nostra activitat muixeranguera. Per 
tractar-se d’una activitat on existeix un contacte 
extrem, no hem pogut fer cap actuació, cap assaig i 

pràcticament res que no haja sigut telemàtic.

Des de l’inici de la pandèmia, moltes han sigut les activitats 
que hem hagut de suspendre i que no hem pogut dur a 
terme. Entre elles podem 
destacar la manifestació del 
25 d’abril i la del 9 d’octubre; 
la Marxeranga d’El Campello, 
on la Muixeranga de València 
no sol faltar; i sobretot les 
festes del nostre barri, Sant 
Marcel·lí, al mes de setembre. 
També per les dates en què ens 
troben al mes de desembre, 
no hem pogut participar en la 
Tabalà de Santa Llúcia, on la 
Muixeranga de València fa més 
de deu anys que hi participa.

Per això, hem hagut de centrar 
els nostres esforços en altres 
tipus d’activitats, com per 
exemple la participació en 
l’exposició «Manifestació 
Cultural del Fet Muixeranguer», 
organitzada pel Museu 
Valencià d’Etnologia i la 
Federació Coordinadora de 
Muixerangues. L’exposició s’ha 
inaugurat a mitjan mes de 
desembre i estarà disponible 
fins al març al Museu Valencià 
d’Etnologia, situat al Centre 
Cultural la Beneficència, al número 36 del carrer de la Corona. 
Participaran colles d’arreu del país, amb la seua història i el 
treball d’organització del món muixeranguer mitjançant la 
constitució de la Federació.

La Muixeranga de València, participa amb més de 20 
fotografies i vídeos de la seua història, des del seu inici. 
Fotografies com per exemple dels diferents cartells de les 

Trobades de Torres Humanes celebrades a les festes del 
barri de Sant Marcel·lí, des dels inicis de la Muixeranga. 
També apareixen fotografies de l’actuació de la Muixeranga 
de València a Valls, o als Carnestoltes de Benimaclet. I de 
les actuacions de la Muixeranga a la Festivitat del Corpus, 
o a la Festa de la Infantesa. Així com altres fotografies de 
la participació en les manifestacions del 25 d’abril i del 9 
d’octubre, i altres actuacions a la Marxeranga d’El Campello o a 
la festivitat de Sant Antoni a Altea.

A més del material audiovisual, les 
Muixerangues participants també 
han aportat la indumentària típica 
de cada Muixeranga, així com altres 
objectes distintius. 

Per això, vos convidem a tots a 
apropar-vos al Museu d’Etnologia 
per gaudir d’una jornada 
muixeranguera, i ja que no pot 
ser una actuació a l’ús, almenys 
que pugueu gaudir del material 
audiovisual de les més de 20 colles 
muixerangueres que hi participaran.

Per últim, comentar que ja 
comencem a veure la llum al final 
del túnel amb l’anunci de l’inici de 
la vacunació per a la COVID-19, 
encara que no es pot abaixar la 
guàrdia de cap de les maneres. 
Però suposa un fil d’esperança per 
poder retornar a la nostra activitat 
muixeranguera que portem quasi 
un any parada. Esperem que per a 
l’estiu, i si no és possible, per a la fi 
del 2021, poder retornar als nostres 
assaigs i a les actuacions. Res ens 

agradaria més que poder participar 
una altra vegada en les festes del nostre barri de Sant Marcel·lí 
el setembre de 2021, i si és possible amb la X Trobada de Torres 
Humanes, encara que el que més ens agradaria és poder gaudir 
de salut. Per això esperarem que les circumstàncies siguen les 
més apropiades per a reprendre la nostra activitat al mateix 
temps que demanem salut per a tots. Molt d’ànim i fins molt 
prompte.
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E
n 1965, en plena dictadura 
franquista, a les nits 
escoltava Ràdio Luxemburg. I 
un dia va sonar Like a rolling 
Stone. No sabia anglés, 

però per sort, repetien les cançons 
amb una certa freqüència i acabaves 
memoritzant-ho.

Quan vaig escoltar Like a rolling Stone 
vaig saber que em succeïa quelcom. 
El meu cos va entrar en combustió i 
la ment se’m va omplir de llums. No 
entenia de què anava la lletra, però 
sabia diferenciar els loves de les altres 
paraules del torrent verbal d’aquella 
cançó, que, a més, no es quedava en els 
tres minuts habituals, sinó que arribava 
als sis.

Vaig anar per les botigues de discos 
de Barcelona. Van passar setmanes, 
mesos, sense el menor resultat. Llavors 
vaig visitar la distribuïdora de CBS a 
Espanya, una xicoteta casa anomenada 
Discophon, i vaig preguntar:

– Quan editaran Like a rolling Stone, de 
Bob Dylan? 

– Qui?

Vaig tractar d’explicar-los qui era Bob 
Dylan.

– Ah, eixe de la veu d’arruixadora! No, 
això no ho editarem! Ací aquestes coses 
no es venen!

Em vaig quedar més que estupefacte. Ho 
havia sentit bé? Veu d’ARRUIXADORA? 
Vaig eixir al carrer atònit. Crec que va 
ser la primera vegada que vaig entendre 
el que era l’Espanya d’aleshores.

Amb els anys, ha sigut la cançó més 
famosa de l’Era Rock. Fins i tot sonarà 
en el meu funeral (Jordi’s dixit).

Selecció i adaptació del 
pròleg escrit per Jordi 
Sierra i Fabra l’octubre 
de 2016:

Poques vegades un 
personatge ha sigut tan 
controvertit com Bob 
Dylan

Llegenda de la música, 
poeta, agitador, ídol de 
culte i, al mateix temps, 
icònic extraterrestre 
allunyat hui de tot 
per la seua proverbial 
idiosincràsia i el seu 
peculiar carisma. Des 
de començaments 
dels anys seixanta fins 
a l’actualitat, Bob ha 
sobrevolat l’univers 
musical amb la seua 
personalitat, marcant 
tendències i generant 
sempre onades 
d’admiració, encara que 
també de rebuig. No 
hi ha hagut cap artista 
com ell, i possiblement 
ja no hi haurà mai. Les seues lletres són 
monuments d’un temps irrepetible.

Hui és encara un desconegut per a 
moltes de les noves generacions. Com 
va ser la seua vida? Com es va gestar 
el mite? Què va fer, per què ho va fer 
i quan ho va fer? Per què l’acadèmia 
sueca l’ha immortalitzat amb el màxim 
guardó del món de les lletres? La 
resposta està, a més d’en el vent, en 
aquest llibre. Hi ha milers de raons per 
a amar-ho (o no), però ací tenim les 99 
essencials recorrent la seua història.

Descobreix-ho tot sobre Bob Dylan. És 
únic i un luxe.

Lletra de la cançó en anglés i en 
castellà: https://www.songstraducidas.
com/letratraducida-Like_A_Rolling_
Stone_18200.htm

No us perdeu l’article: http://
evaristocultural.com.ar/2017/01/17/bob-
dylan-99-razones-para-amarlo-o-no-
lo-nuevo-de-jordi-sierra-i-fabra/

BOB DYLAN, 99 RAONS PER A ESTIMAR-LO (O NO)
per Joan Enric Iriarte

CULTURA
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CARMELINA DIU LA MÚSICA EN ARTICLES...            
(DE TROBADORS, JOGLARS I ALTRES CANTAIRES)
per Isidre Crespo

J
a veiem en l’anterior article 
com valorava la música 
Carmelina Sánchez-Cutillas 
en els seus escrits narratius 
i poètics, començant pels 

versos inicials del trobador Ramon 
Vidal de Besalú. Ara donarem notícia 
de la freqüència d’aspectes o elements 
«musicals», especialment de les 
al·lusions als cants de trobadors i 
joglars.

Són articles publicats al diari Levante 
(entre 1960 i 1970) i en diverses 
revistes (Pensat i Fet, Assumpta...). 
En els que hem pogut consultar, hi 
ha «ressonàncies musicals» diverses: 
càntics, instruments, danses; trobadors 
i joglars... Majoritàriament hi mostra el 
fruit d’estudis sobre història i literatura 
medieval.

En el dedicat a «La Procesión del 
Corpus», descriu com «seis enanos 
danzan al son del tabalet y la dulzaina. 
Y la Degollà, una danza de niños, que 
bailan graciosamente: la Dança dels 
Caballets”. En el text sobre «D. Jaime I 
el Conquistador en la historia y en la 
tradición», escriu: «después de anunciar 
su presencia [el Rey] con toques de 
anafil, zarparon». En l’article «Primavera 
y verano», afirma: «el verano es potente 
melodía que parece cantar la madurez 
de todo el universo». […] I en «Partir, 
es morir un poco», assegura que «el 
veraneo, alegre y optimista, invita a las 
canciones».

Per altra banda, la festa nadalenca 
provoca a Carmelina diversos papers; 
en «Navidad en Belén», conta que «la 
misa de medianoche era precedida del 
canto de Maitines. Cantada a varias 
voces mezcla su música al sonido de 

las campanas»; i, «acabada, un 
cortejo de sacerdotes desfilan 
cantando hasta la gruta del 
nacimiento. Al llegar, cantan el 
Evangelio, y diácono y todos 
unen su voz para cantar el 
Gloria in excelsis deo».

En el text «Nuestra sencilla 
Navidad» narra el següent: 
«durante días, las campanas 
de las iglesias anunciarán 
la Navidad. En Valencia, 
en sus pueblos, siempre 
habrá pandillas que pidan el 
aguinaldo, acompañando sus 
villancicos con zambombas, 
panderetas y ‘els carrancs’, y 
dirán ‘Pastorets y pastoretes, 
què li porteu al Jesuset? 
Çabates i calçetes, caroteta y 
gamboixet’. O el villancico Què li 
darem al Noi de la Mare,…?».

En un altre article, «La Navidad en 
nuestra literatura vernácula», diu 
que «en tiempos de Ramón Llull, de 
Muntaner y de Francesc Eiximenis el 
pueblo ya cantaba canciones navideñas 
en las iglesias. Y, más tarde, en las 
plazas y los caminos… En un cançoner 
figuraven ‘cançonetas’» com ara:

La ball ball balletes

tocha Manetes.

Sius voleu desperta

oireu cansonetes

La Verge balla son fill

e diu-las tan polidetes…

[…]

També tocaven

mil tocatetes,

i variaven

les tonadetes…

Cançó de un bon punt /

Ien horabona per a Nadal

 i

Altres per a la nit de Nadal 

al to de què farem

del pobre Juan

Altres articles són d’aspecte més 
històric, com ara «El misteri d’Adam i 
Eva i Le jeu d’Adam», on parla del drama 
religiós i afirma que «eren representats 
pels frares, i la col·laboració de 
l’auditori, amb breus cançons o 
tornades; en eixir els drames al carrer, 
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ja serien patrimoni de trobadors i 
joglars, intèrprets més adients» Pel que 
fa a la representació del Jeu francés diu 
que «De tant en tant, el cor cantava en 
llatí fragments. Interpolada, té aquest 
Misteri una part musical». I recorda que 
els reis d’Aragó buscaven els millors 
joglars i trobadors, i tenien, a la capella 
reial, xantres, que eren els canonges 
encarregats de la direcció del cant en el 
cor de les catedrals o dels monestirs.

En l’article dedicat a «La festa de Sant 
Josep al Col·legi de Nostra Dona de 
Loreto», Carmesina es dirigeix a les 
falleres «per a lloar la jovenesa i la 
gràcia que bateguen en vosaltres dos 
com l’atribut que ornava aquelles 
dames cantades pels trobadors». I 

continua afirmant que «jo ara no 
trobe paraules per a cantar la vostra 
feminitat i bellesa; per això voldria 
emprar, sinó la veu del trobador, 
almenys la d’aquell joglaret qui deia: 
«Senyor, jo sóc un hom entregat / a 
joglaria de cantar», en referència al vers 
del poema «L’ensenyament de joglar», 
de Ramon Vidal de Besalú, que acaba 
així: «ara la ciutat sembla més cançó 
que mai».

En «Breu estudi sobre La Dança de 
la Mort», Carmelina usa frases ben 
interessants musicalment: «he tractat 
de determinar l’origen de les danses. 
Moltes vegades, llegint una tençó o un 
lai o una cançó de qualsevol trobador, 
he pensat quan el joglar cantava o 

recitava en una plaça pública o al saló 
d’un castell».

Finalment, el text més musical: «Al bon 
senyor d’Aragó, noble de pretz e de 
razó», on constata que «Pere II d’Aragó 
demostrava la seua simpatia per tots 
els trobadors. I la veu dels trobadors 
de la Provença era també la veu d’un 
poble, eren les autèntiques cançons 
protesta. Els trobadors, els joglars i els 
cavallers salvatges eren una mena de 
premsa oral».

En definitiva, trobadors i joglars, músics 
ben estimats per l’escriptora Carmelina 
Sánchez Cutillas.
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RACÓ LITERARI: PER LA FLETXA
per Salva Benlloch

Marcelo és un home d’ordre. Després 
de quatre anys en l’atur, ha aconseguit 
un treball en una agència de seguretat. 
Està content. La seua dona el veu molt 
ben plantat d’uniforme. Per a començar, 
li han demanat la vigilància en un dels 
espais d’un museu de la Diputació de 
València, a dins d’una sala ampla, prou 
gran i li han donat una missió impor-
tant: ha d’assegurar-se que tothom faça 
el recorregut correcte que marquen les 
fletxes que han dibuixat a terra. Però...? 
–preguntà ell- Però què? –li contestà 
l’empresari que l’ha contractat- Marce-
lo, la gent per la fletxa i punt! És temps 
de pandèmia i cal assegurar les distàn-
cies de seguretat.

El dia comença bé, de moment tothom 
ho compren, però a les onze i mitja en-
tra un individu amb un aspecte que al 
vigilant no li agrada massa. Sabó en les 
mans i per la fletxa, faça el favor. El sub-
jecte comença l’exposició i va al princi-
pi, molt a prop d’on es troba el nostre 

agent, sembla una provocació. En aquell 
instant, dos visitants i Marcelo. El ter-
cer en qüestió, un francés que acaba el 
recorregut i abandona l’estança. Alesho-
res, horror! L’element en qüestió creua la 
sala. Li he dit que no deixe la fletxa. No 
hi ha cap altre que vosté i jo –contes-
ta l’insolent- no puc contaminar ningú. 
Sabia que donaria problemes, es lamen-
ta Marcelo.

No, no és un lloc per a Marcelo. Ell no 
sap per què va la gent allí, què volen tro-
bar. No haurien d’haver-hi guardes de 
seguretat entre pintures que denuncien 
precisament l’ordre i es rebel·len contra 
la normalitat. Abans, almenys hi havia 
quadres bonics de paisatges harmònics 
i retrats fidels a la realitat. Això s’ha 
acabat. Ara no és un destí tranquil per 
a gent uniformada perquè l’art es fa per 
a aquells que els agrada entrar al joc de 
les propostes i recordar que són lliures. 
En un museu es pot sentir l’absència to-
tal de por dels creadors, només cal veure 

la gosadia que mostren per a expressar-
se; és un lloc on contaminar-se del seu 
esperit. Un museu s’ha inventat per a 
l’acció, no per a la reacció. Lluny dels 
missatges de la publicitat de les alarmes, 
és un espai per a relaxar-se, per a con-
fiar-se. Ben vist, no sé, no sé quin sentit 
té que hi haja guardes de seguretat en 
les sales dels museus. Uniformes per a 
vigilar els somnis, les il·lusions, quina 
contradicció! Quin absurd! Sí, clar, la 
qüestió de la seguretat dels béns i de les 
persones, tan necessària.

I dic jo, per què en compte de guardes 
no posem en els museus estudiants 
d’art, per exemple, gent jove amb moti-
vació que sàpiga mantindre una conver-
sa al voltant de les obres, del seu autor, 
de la seua vida, del seu entorn, del mo-
ment històric, jo què sé..., de qualsevol 
cosa que ajude a valorar millor allò que 
es mostra, que sàpiga mantindre una 
conversa, però que només parle si se li 
pregunta, que suggerisca i que no done 
ordres als visitants. En compte de tin-
dre una persona tot el temps en posi-
ció de ferm sense fer res com un soldat, 
un estudiant roman de forma activa, en 
actitud constant d’aprendre. Jo prefe-
risc trobar allí assistents amb un llibre 
o un dossier en la mà que no amb po-
rra i manilles. Total, si alguna vegada ha 
de consumar-se un drama en un tem-
ple de la cultura, la possibilitat d’acció 
d’un guarda de seguretat no serà major 
que la que puga tindre un estudiant. 
Fins i tot, potser també ens deslliurem 
d’alguna sobreactuació innecessària.

En un museu, per la fletxa? Vinga va!

per Joan i Àngels

ANÈCDOTES MUSICALS
A L’ÈPOCA DEL ROMANTICISME.

(No hi estiguérem però així ens ho conten en les xarxes)

Beethoven (1770-1827) va escoltar una vegada a un pianista i 
va preguntar qui era l’autor de l’obra que aquest interpretava. 
La resposta el va sorprendre: Beethoven. El compositor, no es va 
reconèixer en eixa peça escrita en la seua joventut, li va dir: «No 
puc creure que semblant ximpleria haja estat escrita per mi. Però, 
que burro era!» (L’obra en qüestió era les Variacions en do menor 
WoO 80).

El compositor Emilio Arrieta (1823-1894) posseïa un sentit de 
l’humor a prova de gairebé qualsevol circumstància, inclosa la 
proximitat de la seua pròpia mort. Precisament el dia anterior 
al fet que succeís aquesta el va passar estirat al llit, xarrant 
despreocupadament amb diversos col·legues. Va arribar un altre 
dels seus amics en aquest moment i cortesament li va preguntar 
com es trobava, al que Arrieta va respondre divertit: «Prou 
malament, amic meu. Tan malament em trobe que, si a l’alba em 
comuniquen que he mort, no m’estranyaria gens ni mica.»

Johannes Brams (1833-1897) va haver d’accedir una vegada a 
rebre la visita d’una cantant que considerava prou mediocre. La 
intenció de la jove intèrpret era que el genial músic li cedira una de 
les seues composicions per a poder incorporar-la al seu repertori. 
«En aquests moments cap de les que tinc escrites és apropiada 
per a vosté, per la qual cosa haurà d’esperar un poc.»Davant la 
insistència de si hauria d’esperar molt de temps, Brahms va 
contestar: «No l’hi puc dir, però les úniques cançons que li prestaria 
són les meves cançons pòstumes. Així tindré la seguretat de no 
escoltar-la cantar-les.»

JOC DE PARAULES CREUADES

HORIZONTALS: 2g. Instrument musical molt utilitzat a 
l’escola. 4b. Temps musical moderadament viu. 6g. Músic 
més representatiu del Classicisme. 8a. Ciutat del sud dels 
Estats Units d’on el jazz es originari. 10g. Absència de 
tot so. 12g. Conjunt musical format per 5 components. 
VERTICALS: b8. Instrument musical de fusta paregut a 
un clarinet. c2. Ball de saló de compàs ternari. e3. Músic 
alemany que va escriure 9 simfonies. g8. Nota musical, 
escrita al revés. j1. Qualitat que defineix si un so és llarg 
o curt. m7. Persona que canta o toca sola.

PODRIES PORTAR-LI EL METRÒNOM AL PIANISTA?

PICCOLO DIVERTIMENTO 56



si tens coses a dir i vols participar en la revista escriu a:
noticiesmusicalsumh@gmail.com 

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

col·labora
amb la unió 

musical l’horta
de sant marcel·lí
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