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PFIZER, MODERNA...? NOTÍCIES MUSICALS!
per Ximo Estal

EDITORIAL

J
a està acíiiii, ja hi ha arribaaaaaat, la patrulla... ah, no! Que ara no 
estic veient la tele amb Laia.

Disculpeu, però ja no sé ni en quin dia, ni en quin any visc... Igual 
és perquè he arribat als setanta i la memòria ja no és el que era... 
Com? Que no us creieu que soc tan gran? Torneu a tancar la revista 

i fixeu-vos-hi bé. Efectivament! Aquest és el número 70 de la nostra revista. 
Qui ho anava a dir fa 23’33333333 anys quan el primer número arribava a les 
nostres cases!

Canvis de mida, de tipografia, d’extensió, d’estil, de coordinador... Aniversaris, 
dies del soci i la sòcia, premis, comiats, pandèmies... Bústies plenes, adreces 
incorrectes... Aquesta publicació ho aguanta tot! Igual val per a tindre un 
recordatori de les activitats que hem fet, que per a falcar una taula que coixeja. 
I és que cadascú li dona la utilitat que vol, només faltaria!

A mi, personalment, m’encanta assaborir-la lentament. Primer de tot obrir-la 
per la meitat i olorar-la..., ummmm! Aroma d’impremta pur. A continuació 
fullege per damunt els articles i les imatges, faig un primer intent de resoldre 
algun dels passatemps i, per últim, abans de començar article per article, llig la 
llista de persones que fan possible aquesta xicoteta criatura.

Les fotos de Tomás, el muntatge de Gracia, la impressió de Grafimar, 
els passejos a Conselleria de Salva... Com m’he divertit amb els Piccolo 
Divertiment d’Àngels i Joan; quants personatges descoberts gràcies a Josep 
Daniel o Isidre; quines paraules tan dolces i encisadores als poemes d’Imma 
Mànyez, Paco Blai o María Montes; quin fum de llibres musicals ens han 
compartit Joan Enric i Jordi Sierra... Les entitats del barri (Asso, Muixeranga, 
Falla...), les activitats musicals retratades per María Suceso, Sonia, José 
María, els A Poqueta Nit contats per José Luis, les dones valentes de Sara 
Sánchez, Encarna Ojeda i Encarna Serrano, els acordions de Toni 
Francés i un fum més de col·laboradores i col·laboradors habituals (Pascual 
Collado, Andrés Martínez, Miguel Ángel Bas, Silvia Atienza...). Tantes 
persones que seria impossible posar-les totes dins d’aquesta humil columna.

És per això que aquest número vol donar-los la veu i el reconeixement que es 
mereixen. Trobarem les seccions habituals i n’encetarem de noves com «Cultura 
a Banda» o «Nodrits e fets».

Una cosa és clara. Sense elles i sense ells, amics i amigues i sense vosaltres, 
lectores i lectors, aquest llarg viatge i aquesta feina no tindria trellat. Així que, 
continueu gastant la revista com millor us agrade, però llegiu-la. De tot cor us 
dic que paga la pena. Els seus beneficis no estan científicament demostrats, 
però en acabar-la us sentireu molt més plens.

Pfizer, Moderna o Astra-Zeneca, sí. Notícies Musicals... TAMBÉ

Per molts més! si vols participar escriu a: 
noticiesmusicalsumh@gmail.com 
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P
er a la recta final de curs, 
l’escola tenia previstes 
nombroses activitats: 
Concert de joves intèrprets 
el 8 de maig; audicions 

de fi de curs entre el 17 i 28 de maig; 
Setmana Cultural del 21 al 23 de 
juny; i també els concerts finals de les 
agrupacions i conjunts instrumentals i 
corals de l’escola. Tanmateix, durant el 
segon trimestre, i a causa de l’augment 
de contagis, es va decidir suspendre 
les activitats amb més afluència de 
públic: Concert de jóvens intèrprets, 
Setmana Cultural i concerts de fi de 
curs). Tot i això, com al mes d’abril la 
situació pandèmica havia millorat i 
disposem d’un espai segur a l’Espai 
Rambleta, finalment hem pogut dur 
a terme les audicions d’aula tal com 
estaven programades. Volem agrair als 
responsables de La Rambleta l’esforç i 
l’ajuda perquè així haja pogut ser.

Enguany el grup d’accés a ensenyances 
professionals compta amb set alumnes 
dels quals quatre es presentaran a 
les proves d’accés als Ensenyaments 
Professionals dels diferents 
conservatoris. També hi ha dues 
alumnes, Desta Hernández, saxòfon, i 
Paula García, flauta, que ho faran als 
Ensenyaments Superiors.

Després d’un treball intens i frenètic, 
que inclou adaptar-se als canvis a 
què cada any ja ens té habituats 
la Conselleria, el 20 de maig es 
va presentar la sol·licitud per a la 
Subvenció d’Escoles de Música que tant 
ens ajuda econòmicament.

El present curs ha estat molt complicat 
per dues situacions molt concretes. La 
primera, de sobra coneguda per tots i 
totes, és la situació sanitària que ens 
afecta i que ens ha obligat a prendre 
mesures per a adaptar les instal·lacions 

i les classes. Gràcies a aquestes mesures 
ha estat possible continuar amb 
l’activitat de l’escola. D’altra banda, les 
fortes pluges del mes de novembre, 
que varen inundar totes les aules de La 
Rambleta deixant-les inutilitzades per 
al que restava de curs, ens va obligar a 
traslladar tota l’activitat des de L’Espai 
Rambleta a les instal·lacions de l’Escola 
i el local social. 

Ha sigut un curs que ens ha plantejat 
molts reptes i és per això que també 
volem agrair a les famílies, a l’alumnat, 
al professorat i a la Junta Directiva, 
l’esforç, la paciència i la comprensió 
que ens han donat i que ha fet que tot 
haja eixit bé. Esperem que aquestes 
situacions milloren per al pròxim curs i 
així poder oferir un millor servei amb la 
mateixa il·lusió i saber fer que sempre 
ens ha caracteritzat.

 

ESCOLA

RESUM DE L’ESCOLA
per Equip Directiu de l’Escola
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Fe d’errades 
A la revista anterior, a l’article dels 
acordions on deia «un instrument del 
pobre» hauria d’haver dit «un instrument 
del poble».

En revistes anteriors hi ha hagut una 
errada reiterada amb el nom de la nostra 
companya Imma Mànyez, apareguent 
com a Inma Máñez... Les nostres 
disculpes més sentides.
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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.

Com recordareu, en l’estiu de l’any passat, 
es feren uns assajos en les pistes de 
bàsquet que hi ha al costat del camp de 
futbol de Sant Marcel·lí, però com que 
la situació pandèmica no millorava no 
es pogueren dur a terme moltes de les 
activitats que la Unió tenia programades, 
entre elles, el Concert de Nadal.

Tanmateix, arran de començar el nou any, 
els membres de la Unió sempre han estat 
pendents, estudiant de quina manera 
es podien fer els assajos amb la banda i 
altres seccions, complint amb els requisits 
i restriccions marcades per la Generalitat i 
els experts en salut.

La Banda Simfònica començà els seus 
assajos a partir del mes de març amb un 
aforament limitat que oscil·lava entre els 
9 músics, més el director, en els parcials 
del mes de març, a les 30 persones el mes 
d’abril, en l’assaig general.

S’ha observat que els assajos han 
sigut molt productius i divertits amb 
l’assistència de molts músics jóvens. 
Esperem que prompte baixen les 
restriccions i puga pujar la ràtio de 
participants, seria el millor senyal.

M’agradaria agrair des d’ací a 
l’organització de l’Espai Rambleta per 
la seua col·laboració perquè els nostres 
assajos hagen sigut una realitat.

68BANDA SIMFÒNICA

ASSAJOS AMB AFORAMENT
per José María Arráez

Fotos: Juan Carlos López
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BANDA SIMFÒNICA

¡QUE RICO MAMBO! 
per Sonia Pérez (Comissió de Banda)

D
urant els mesos en què la Banda ha estat 
inactiva, pel que fa als assajos, la Comissió de 
Banda no ha deixat de reunir-se online i de 
cercar idees i activitats que es pogueren realitzar 
des de casa i que mantingueren l’esperit i la 

il·lusió dels músics.

En una d’eixes reunions sorgí la idea de fer un muntatge de 
vídeo que fora divertit i donara peu a què els músics deixaren 
anar la imaginació, que fora quelcom desenfadat i que 
quedara en la memòria de tothom, donant un punt alegre a 
aquesta situació tan difícil que recordarem sempre.

Per això la tria de Qué rico mambo!, perquè els músics podrien 
ballar, disfressar-se, en definitiva, improvisar i passar-s’ho bé 
en la realització del vídeo.

I així va ser. Es llançà la proposta als músics i, de seguida, 
començaren a aparéixer els primers voluntaris per a dur 
a terme el projecte, fins a arribar als 55 participants, 
aproximadament.

El material per al muntatge s’ha arreplegat de diferents 
maneres, adaptant-nos sempre a les necessitats dels intèrprets 
i el projecte.

L’encarregat de recopilar vídeos i el posterior ensamblatge és 
el nostre company Sergi Aparisi, percussionista de la Unió, 
així que millor que siga ell qui ens conte un poc com està 
desenvolupant-se.

«Una vegada rebut el vídeo, la primera cosa que faig és 
separar l’àudio de la imatge, d’aquesta manera puc treballar 
millor ajustant l’àudio a la línia temporal o eliminant els 
sorolls que poden aparéixer, ja que al gravar amb el mòbil, de 
vegades, ixen sorolls innecessaris, i així puc abaixar el volum 
d’eixa freqüència molesta o, fins i tot, eliminar-la si fora 
necessari.

Hi ha hagut gent que ha enviat el vídeo i l’àudio per separat, 
el que és d’agrair, ja que m’estalvia molta feina.

Amb altres músics s’ha hagut de fer una gravació d’àudio per 
separat, com per exemple en tubes, contrabaixos, trompes, 
perquè els mòbils no capten bé eixes freqüències tan greus, 
i també d’altres instruments per necessitats del projecte, 
arribant a utilitzar-se dos micròfons diferents en funció de 
l’instrument.

Els aparells utilitzats són un micro AKG i un SHURE 57 que 
capta molt bé el so de tots els instruments i que s’utilitza en 
qualsevol estudi de gravació. Tot això ho capte en un gravador 
digital, ho introduïsc en l’ordinador i el resultat és un so molt 
fiable i real.

Una vegada tinc tots els àudios nets els col·loque en un 
multipistes. Hui en dia no és com fa quaranta anys, ara 
mateix, en qualsevol ordinador pots tindre un estudi de 
gravació professional.

Quan haja arreplegat totes les pistes les ajuntaré amb 
les imatges en un programa d’edició de vídeo on les faré 
coincidir».

Com veieu, tota una feinada… Gràcies, Sergi, i gràcies a tots 
els participants. Segur que el resultat serà del gust de tots i 
serà un treball que perdurarà en el temps.
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70CORAL

NOVA NORMALITAT PER A LA CORAL L’HORTA
per Àngels Rodas i Joan Quiles

l’escenari del teatre mentre estan fent obres d’accés a la 
Cambra.

Estem molt contents de com està funcionant tot i destaquem 
la idoneïtat del lloc d’assaig, en el qual, a banda de tindre al 
nostre abast desinfectant per a les cadires i altres materials, 
podem gaudir d’una adequada ventilació i podem guardar 
la distància de seguretat sense cap problema tot i que 
evidentment, els assajos els realitzem amb mascareta.

I així és com hem començat a preparar futurs concerts que 
esperem que esdevinguen el més prompte possible. De la 
mateixa manera, cada dia d’assaig anem repassant a poc a poc 
les cançons del nostre repertori per tal d’anar recordant-les i 
refrescant-les.

Teníem moltes ganes de retrobar-nos, de poder cantar 
conjuntament i de mostrar al nostre públic que ens 
acompanya, dona suport i anima el producte del treball 
compartit que amb tanta estima encapçala Alejo Pérez 
Lamata, director des de la nostra fundació.

Salutacions i una abraçada a eixe públic que està llegint estes 
lletres.

E
l dia 21 d’abril de 2021 quedarà com una data a 
considerar en el currículum de la nostra Coral, 
ja que eixe dia començaren els assajos a cobert 
després de llargs mesos intentant recuperar la 
nostra normalitat d’activitats programades.

És cert que després del confinament iniciarem els assajos 
en els baixos de l’Espai Rambleta a l’aire lliure, però 
malauradament, l’oratge va interrompre el ritme i haguérem 
de continuar treballant de forma virtual. Però les condicions 
actuals han millorat, i molt, la nostra situació.

El nostre president Miquel Hernández ens proposà disposar de 
la Cambra de l’Espai Rambleta els dimecres de 19:30 a 21:30, 
la qual cosa ens paregué perfecta i acceptàrem de seguida 
l’oferiment. Quantes ganes teníem de la presencialitat en 
condicions! 

I així va ser com el mateix dia 21 Miquel ens acompanyà 
i va mostrar el que està sent el nostre lloc d’assajos. Des 
d’aquestes pàgines volem agrair l’interés i dedicació de la 
Junta directiva de la Unió Musical l’Horta, abanderada pel 
nostre president, per fer possible que la Coral vaja adquirint 
eixa normalitat tan desitjada. De la mateixa manera volem 
agrair al Centre Cultural Rambleta que ens haja facilitat 

Foto: Tomás Sánchez
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ORQUESTRA
DE CAMBRA

NOVA NORMALITAT PER A LA CORAL L’HORTA
per Àngels Rodas i Joan Quiles

L’ORQUESTRA TORNA ALS ESCENARIS A 
L’ESTIU
per María Suceso Alegre

D
esprés d’unes merescudes vacances nadalenques, 
i quan les mesures sanitàries ho permeteren, 
l’Orquestra tornà als seus assajos en el foayer 
de l’Espai Rambleta amb una il·lusió palesa en 
cadascuna de les trobades i amb una qualitat 

interpretativa fruit del creixement musical de totes les 
persones integrants de l’agrupació.

Ara, l’Orquestra prepara el seu proper concert previst per 
a principis de l’estiu amb 
l’esperança, si pot ser, que siga 
una tornada a l’escenari amb el 
caliu del públic.

Es tractarà d’un concert amb 
un repertori de gran qualitat 
i bellesa artística, amb el 
protagonisme dels músics de la 
nostra formació i d’altres de la 
Unió Musical i que esperem que 
siga del gust de tota la gent.

Cal agrair a la Junta Directiva 
de la UMH, així com als 
responsables de La Rambleta, 
l’enorme esforç que es realitza 
amb la finalitat que totes les 
nostres seccions musicals hagen 
pogut reiniciar l’activitat en 
condicions que garantisquen la 
seguretat i comoditat dels seus 
membres.

Fotos: Arxiu
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70CONJUNTS
INSTRUMENTALS

D
esprés d’uns mesos molt complicats, perquè 
el virus ens colpejà amb tota la seua força, el 
passat mes de març, un xicotet raig de llum ens 
il·luminava. La Unió reprenia els assajos de les 
diferents agrupacions, conjunt instrumental, 

banda sènior i banda jove.

El sentiment era unànime, il·lusionant i emocionant!! Amb 
moltes ganes de tornar-nos a vore, com si fora el primer 
dia de col·legi després d’un llarg estiu. Però també estava 
ben present la preocupació i la responsabilitat, perquè no 
acabàvem de despendre’ns de tot el que ens havia passat feia 
uns mesos, com un malson que no deixàvem de recordar. Per 
aquesta raó, l’Escola s’organitzà per mantindre les diferents 
normatives de seguretat vigents, i cal dir que un plus més 
perquè, al cap i a la fi, el més important és la salut de les 
persones.

Personalment, aquesta il·lusió i emoció s’ha vist multiplicada, 
a pesar de les restriccions, pel repte que em proposà la Unió, 

just en el moment de la tornada a la «normalitat». Realitzar la 
substitució del mestre-director Ximo Estal. Encara que tenia 
l’experiència d’haver treballat anteriorment com a director, 
sempre és molt il·lusionant dirigir nous projectes o grups, 
perquè mai deixes d’aprendre.

El passar dels dies ens augurava bones notícies, la situació 
a València anava a millor, i les condicions a l’Escola es feien 
més flexibles, podent agrupar-se més alumnes per a l’activitat. 
La il·lusió anava guanyant a la por, això sí, sense perdre-li el 
respecte mai.

Finalment, la retrobada general dels alumnes, grans i menuts, 
però sobretot de companys i amics, els quals feia molts mesos 
que no es veien, es produïa, i tornaven a sonar tots els colors 
de les obres musicals i, per descomptat, es tornaven a contar 
totes les històries que havien passat al llarg de la setmana.

Tornàvem a poder gaudir de fer música en Unió.

TORNA LA IL·LUSIÓ
per Miquel Madrigal
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UMH /
COMISSIÓ IGUALTAT

L
es dones formen part d’un col·lectiu molt afectat 
durant la pandèmia, a més de la dura realitat 
sanitària, les situacions de violència cap a elles 
han augmentat, a casa han continuat assumint el 
rol de cuidadores, i fora copen la majoria de llocs 

d’atenció directa en sanitat, per la qual cosa ens han atés en 
els pitjors moments de la malaltia.

El món de la música s’ha vist també molt afectat, però ha 
resistit i ha complit amb les normes que ens hem donat com 
a societat per a superar aquesta crisi amb els menys danys 
personals. Este ha sigut un any diferent per a les persones 
i les entitats com la Unió. Les restriccions han fet que 
romanguérem en les nostres llars i no hem pogut reunir-nos 
en els nostres concerts. 

En acostar-se la data del 8 de març, Dia internacional de la 
dona, la Comissió d’Igualtat es va reunir per videoconferència i 
va decidir que havíem de commemorar la data, com cada any, 
encara que de manera diferent.

Pensem que en 2021, més que mai, havíem de traslladar un 
missatge d’esperança i per això vam triar com a lema: «Davant 
les dificultats, la Unió Musical l’Horta està amb les dones». I 
que aquesta fora la frase de capçalera en les xarxes socials i, 
a més, en la pàgina web vam canviar el logo de la Unió per 
aquesta altra imatge: 

Els directors de l’Orquestra Alberto Rámirez i de la Banda 
Simfònica, Juan Carlos López van decidir potenciar les 
xarxes socials, Facebook, Instagram, i triaren peces musicals 
interpretades pels músics de la Unió, a més d’enllaços a 
diferents xarxes, de manera que durant tota la setmana us 
transmetérem una altra manera de commemorar la setmana 
de la dona, ja que no podíem fer-ho com ens agrada, amb 
un bon concert, com havíem fet abans de la pandèmia del 
Covid-19.

Finalment, també vam enviar una comunicació per correu 
electrònic en el qual us informàvem que:

ACCIONS EN CONMEMORACIÓ DEL
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
per Encarna Ojeda i Sara Sánchez

Fotos: Arxiu

>>
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«Estem posant en marxa el nostre I Pla d’Igualtat: Volem 
aprofitar aquesta data, la del 8 de març de 2021, per 
comunicar-vos que la Unió ja ha posat en marxa el seu I 
Pla d’Igualtat, que és un fet de gran transcendència per 
l’innovador en el seu àmbit, i pel compromís públic adquirit 
per la societat amb la igualtat, i que segueix la línia en 
aquesta àrea de la Coordinadora de Societats Musicals de 
la Ciutat de València, a la qual estem unides des de la seua 
fundació.

Tenim constituïda la Comissió d’Igualtat, encarregada 
d’organitzar i coordinar totes les actuacions relatives al 
pla. Està formada per Miguel Hernández i Francisco Perales 
membres de la junta directiva, Sara Sánchez, Encarna Ojeda, 
i Encarna Serrano, sòcies de la 
Unió, a més d’Assumpta Silvestre, 
i Milagros Léibar, sòcies i 
components de la Coral.

Ens acompanyen en aquest procés 
dos professors del departament 
de Sociologia i Antropologia 
Social del Grau de Sociologia 
de la Universitat de València, 
Arantxa Grau Muñoz i David 
Muñoz Rodríguez, que han volgut 
col·laborar en la seua elaboració, 
i estan duent a terme la primera 
tasca, elaborar un diagnòstic de la 
situació de la societat en matèria 
d’igualtat.

Creiem que és transcendental 
l’educació per a superar la 
desigualtat, la discriminació i la violència contra la dona, i 
pensem que tant des de l’Escola de la Unió, com des de les 
diferents seccions de la nostra societat musical, és necessari 
transmetre valors com el respecte i la confiança mútua entre 
els nostres músics i músiques, membres del present i futur».

Aquesta ha sigut una celebració del 8 de març atípica, com 
l’època que ens ha tocat viure, en la que hem trobat a faltar 
amigues i amics, família, persones que no estaven al nostre 
costat, vore’ns, eixir al carrer i celebrar actes; tant és així que 
hem substituït el contacte físic pel contacte virtual, ens hem 
connectat per parlar, celebrar aniversaris, besar-nos i abraçar-

nos en la distància, parlar de mil coses. També hem vist sèries, 
actuacions, pelis i hem llegit molt (una de les bones notícies 
de la pandèmia, l’augment de la lectura).

Gràcies a les xarxes hem vist el treball d’altres persones, hem 
escoltat les seues veus, els seus desitjos, també hem aprés 
com és de fàcil caure en el parany de les notícies falses, fake 
news. El Facebook i l’Instagram de la Unió Musical l’Horta 
ens ha mostrat dones músiques, directores, el seu treball, 
desconegut per a molts de nosaltres, que potser ens han obert 
la curiositat de saber un poc més elles.

Si voleu saber més un poc més del que fan i pensen les dones 
que formen part del món de la música, vos facilitem uns 

enllaços.

www.mujeresenlamusica.es 

www.amce.com (Asociación de 
Mujeres Creadoras de Música en 
España).

https//asociacionmim.com (MIM 
(Mujeres de la Industria de la 
Música)

Música escrita por mujeres

mujeresymúsica.com (articles de 
dones en la música electrònica o 
en el rock).

wwwcaninomag.es «20 mujeres 
que cambiaron el rock sin que 
nadie se diera cuenta».

Com cada any us diem, FELICITATS A LES DONES I FELICITATS 
ALS HOMES QUE LES ACOMPANYEN!

>>
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FAMÍLIES DE LA UNIÓ: 
LUCÍA GARCÍA I MARCOS GÓMEZ GARCÍA
per María Montes

L 
a vinculació de Lucía García amb la UMH prové 
per ser component de la Coral l’Horta de Sant 
Marcel·lí, per estudiar a l’Escola de música i per 
ser mare de músics formats en la Unió: Marcos 
Gómez García, clarinet, component de la banda 

simfònica, i la seua germana Marina, que va estudiar des 
dels 5 anys fins als 15, acabant el Grau Elemental i, com 
a instrument, la flauta travessera. Encara que Marina ha 
deixat recentment aquests estudis, volem deixar constància 
del seu pas per la Unió que, estem segurs, a més d’haver-
li donat una bona formació musical, haurà contribuït en la 
seua formació general com a persona.

Lucía, comencem parlant amb tu. Com va començar el 
teu interés per la música?

Crec que la música forma part de tots i cadascun de 
nosaltres. En el meu cas, vaig iniciar la meua afició als 15 
anys, cantant en el cor de l’Església Santa Teresa de Jesús. 
De la música, el que més m’agrada és cantar, interpretar, 
traslladar emocions i disfrutar sentint els diferents sons, 
tant instrumentals com vocals.

Com definiries la teua experiència en la Coral l’Horta 
de Sant Marcel·lí?

Ha sigut molt enriquidora, tant en l’àmbit musical com 
personal. El cor m’ha afermat en el molt que m’agrada 
cantar, i m’ha ensenyat que tan important és cantar bé com 
escoltar la resta de veus quan s’està cantant o en silenci.

Estudies actualment a l’Escola de la Unió?

Sí; fa cinc anys que estudie Tècnica vocal, i, des que en fa 
tres Raquel Roig és la meua professora, he començat a 
disfrutar i a avançar en la tècnica. Raquel és el meu suport 
musical: ella t’escolta encara que no parles, t’il·lusiona, i et 
proposa reptes concordes als teus gustos i característiques. 
Raquel, a més de tindre una gran veu, interpreta 
magníficament. Només puc tindre paraules de gratitud i un 
immens respecte sobre el seu treball i la seua persona.

Cantes en alguna altra formació?

En l’actualitat soc una de les integrants del grup Entretres. 
Fem la nostra pròpia música, en la qual compaginem balades 
i boleros d’una manera molt particular. El guitarrista i 
compositor de la música i la lletra de les cançons és Javier 

La música forma part de tots i 
cadascun de nosaltres.

De Raquel Roig només tinc paraules 
d’agraïment i un immens respecte pel 

seu treball i la seua persona.

>>

Foto: Salva Benlloch
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Valdeolmillos, l’altra cantant del grup és María Ángeles 
Verdú, i a la percussió ens acompanya Miguel Hernández.

Comenta’ns la teua experiència en el grup de teatre 
MuVeUm Fem Teatre.

Vaig tindre l’oportunitat de dirigir una de les obres, 
Assemblea a la Selva, i, com no?, la música havia de ser 
present. La vaig introduir en directe amb la participació de 
la Coral l’Horta de Sant Marcel·lí. I també en l’inici de l’obra, 
amb una xicoteta interpretació meua a cappella, que jo 
mateixa vaig compondre, fent els arranjaments Ximo Estal 
i Raquel Roig, professors de la Unió, de Flauta i de Tècnica 
vocal, respectivament. La interpretació de la cançó la vaig 
preparar amb Raquel Roig.

Quins són els teus desitjos en relació amb el cant per 
al futur?

Continuar amb el grup Entretres, així com donar-lo a 
conéixer. Hem aconseguit gravar el nostre primer disc en 
plena pandèmia Covid-19; disc que es pot adquirir en la 
impremta de Graciagráfica, o descarregar-ho des de Spotify 
https://open.spotify.com/album/0jypnabrvtub2efks8bxtf. 
Qui ho desitge pot visualitzar a Youtube el nostre vídeoclip 
promocional amb la cançó que dona títol al disc, Más allá 
de la razón, en: 

https://www.youtube.com/watch?v=t3oj_uxcbbw

Parlem amb tu ara, Marcos, quan va aparéixer el teu 
interés per la música?

Crec que des que tinc ús de raó sempre m’ha interessat 
molt la música. Els meus pares sempre conten aquesta 
anècdota: de xicotet em regalaven pilotes de futbol i jo no 

UMH /
ENTREVISTA

Vull continuar gaudint de la 
música i regalant bons moments 
a la gent, tant amb el clarinet 

con a la taula de mescles

>>
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els feia gens de cas, llavors van decidir provar amb una altra 
cosa. Van provar apuntant-me a música, i van encertar!

A quina edat vas començar els teus estudis a l’escola de 
la Unió?

Vaig començar amb quatre anys i mig en Jardí Musical, en 
el qual impartia les classes Víctor Gil, al qual li tinc molt 
afecte com a professor i com a persona. Actualment continue 
estudiant en la Unió.

Has realitzat estudis en un Conservatori Superior de 
Música? En quin?

En la Unió em vaig preparar les proves d’accés i vaig 
aconseguir entrar en el Conservatori Municipal de Música de 
Torrent. Encara que jo tenia molt clar que no volia dedicar-me 
a la música professionalment, la meua idea inicial era acabar 
els ensenyaments professionals; però vaig decidir deixar-m’ho 
després d’un 4t curs poc motivador en el qual no vaig superar 
l’assignatura d’Harmonia.

Llavors és quan vas tornar a estudiar en la Unió. És així?

Sí. Vaig tornar a la Unió per a continuar avançant en 
l’especialitat de clarinet, acompanyat del meu professor Kiko 
Lopez, que és sens dubte un dels millors docents amb els 
quals he estat en tota la meua vida. Però, malgrat no haver 
acabat els ensenyaments professionals, els quatre anys que 
vaig estar en Torrent van ser increïbles, perquè m’ho vaig 
passar molt bé i vaig fer grans amics amb els quals hui dia 
continue mantenint el contacte.

Estudies en la Universitat?

Sí. Estic en 2n curs del Grau en Tecnologies Digitals i 
Multimèdia de la UPV. És un grau nou, del qual forme part de 
la primera promoció. Estic molt còmode i il·lusionat amb el 
Grau i amb les aspiracions a futur després d’acabar-lo.

Toques en alguna altra formació musical?

Forme part d’una xaranga que, al costat de companys de la 
Unió, vam fundar el 2015, Eixits de to, en la qual ens centrem 
especialment en comiats de solter. Col·labore, a més, amb la 

xaranga A vorem, amb la qual he tingut el plaer de viatjar per 
a tocar en llocs com Castro Urdiales o Caminreal, i compartir 
moltes cavalcades, desfilades de moros i cristians, etc. També 
soc DJ, i des de l’any 2018 estic punxant en pubs i discoteques 
de la ciutat de València. A més de realitzar sessions normals, 
al costat del meu gran amic Rubén del Rei, formem un duo 
Saxo-DJ per a realitzar xous especials.

Quin gènere musical és el teu preferit?

El que més m’agrada és el hardstyle, del qual també produïsc 
els meus propis temes; però m’agrada tota classe de música. 
Soc molt fan de les bandes sonores, sobretot la de Joc de 
Trons, però també m’agrada el pop dels 80-90 o el tecno. No 
soc especialment fan del reguetón, però he de dir que tant per 
a actuar com DJ, com per a anar-me’n de festa, és la música 
que tothom coneix i la que fa cantar a la multitud.

Quins somnis tens per al teu futur com a músic?

Continuar gaudint de la música com a hobby, regalant bons 
moments a la gent, tant amb el clarinet com amb la taula de 
mescles, i compartir moments increïbles amb els meus amics.

Ha sigut tot un plaer conéixer-vos millor a mare i fill gràcies 
a aquesta entrevista. I això és precisament el que Notícies 
Musicals pretén amb aquest espai: conéixer i donar a conéixer 
a tantes famílies entusiasmades per la música que feu possible 
la nostra Unió Musical l’Horta. Lucía, Marcos, gràcies per això i 
per fer-nos disfrutar amb el vostre art.

Foto: Raúl Barba  @raulbm_  @raulbm.studios



14

70

V
alència, 1988

Llicenciat en flauta travessera jazz i música 
moderna per l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) , saxofonista, compositor, 
productor i beatmaker. 

Pau va iniciar els seus estudis en l’Escola de Música de la 
Unió Musical l’ Horta i va formar part activament de la Banda 
Simfònica fins al començament dels seus estudis a Barcelona. 
Són més de 10 anys d’experiència en distintes formacions com 
a instrumentista, compositor o col·laborador en formacions 
com Enrique Bunbury, Al Tall, Perico Sambeat (Esmuc Big 
Band) , The Gramophone All Stars Big Band amb Judit 
Nedermann, Andrea Motis, Joan Chamorro & The Sew Català 
Ensemble, Lluc Casares, Gonzalo Grau i la “Clave Secreta” 
entre altres.

Actualment desenvolupa el projecte personal TARQUIM, 
com a director artístic, compositor, lletrista, productor i 
instrumentista. Després del seu primer àlbum, Mar Endins, 
(Taller de Músics, 2016), actualment està presentant el seu 
segon Treball, A Cuba, (Say it Loud, 2020), en el que han 
participat músics de la talla d’Iván “Melón” Lewis, Reiner 
Elizarde “Negrón”, Carlos Sarduy o Yadira Ferrer.

Este disc és fruit de la seua estada d’un any a L’Havana rebent 
classes d’alguns dels músics mes importants de l’illa com 
José Eladio Amat Medina, Julito Padrón, Lázaro Hernández o 
Eduardo Rubio, flautista de l’emblemàtica Orquestra Aragó, 
coneixent de primera mà dels músics cubans el folklore i les 
músiques d’arrel afrocubana.

 El disc ha rebut una resposta excel·lent per part del públic i 
la crítica especialitzada, sent nominat a «Millor disc de fusió i 
mestissatge» als premis Carles Santos de la música valenciana 

PAU VIDAL SÁNCHEZ 
per Juan Carlos López Luján

UMH /
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i a «Millor disc de l’any» per la revista especialitzada Enllaç 
Funk.

Actualment, Pau Vidal es troba immers en diferents projectes 
com a compositor i productor, entre altres, la creació de la 
banda sonora original de la pel·lícula La Mort de Guillem 
(2020) , coproduïda per TV3, À Punt, i IB3 i que també ha 
sigut nominada com «Millor Banda sonora» en els premis de 
l’audiovisual valencià. 

Ha participat també en la composició i gravació dels 
arranjaments de saxos i flautes per a l’últim treball d’Enrique 
Bunbury Curso de Levitación Intensivo (2020).

En la seua vessant més electrònica com a productor i 
beatmaker, és l’autor de la beat tape A tribute to Dorothy 
Ashby (2019) i està preparant el seu nou àlbum. A més, des 
de fa uns anys, exercix com a docent en l’Escola Superior del 
Taller de Músics de Barcelona.

Fotos: Arxiu
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REIVINDICACIÓ PER A MILLORES AL BARRI
per Encarna Serrano
(Vicepresidenta de l’Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí)

E
n plena pandèmia i encetada la campanya de 
vacunacions no podem dir que hi haja hagut molta 
activitat. No s’ha pogut celebrar com altres anys 
ni el Dia de la dona ni el 1r de maig. El que sí que 
s’ha fet és rebre la visita de dos grups municipals 

que s’han interessat per l’estat del barri i sobretot per les seues 
mancances: el PP i Ciudadanos, que van fer un passeig pel 
nostre barri acompanyats per alguns membres de la Junta de 
l’Associació. El 16 d’abril, i malgrat l’oratge que amenaçava 
pluja, ens vam reunir amb Julia Climent, regidora del Partit 
Popular de València i un grup dels seus assessors. Van poder 
veure l’estat lamentable de la vorera perimetral del parc de 
la Rambleta, l’interior del parc amb les seues deficiències, 
els horts urbans i voltants, la problemàtica de la manca 
d’aparcaments per a vehicles, l’estat de la poda dels tarongers, 

el descampat i tap urbanístic del carrer Sòria, els descampats 
de l’AVE i la cantonada del carrer Salvador Perles, l’assentament 
d’immigrants i els seus voltants i, finalment l’entorn de la plaça 
del barri. Es comprometeren a passar un informe en la nova 
reunió del PP del districte de Patraix i després ens comunicaran 
com porten el treball.

Per la seua banda, Amparo Picó i els assessors de Ciudadanos 
ens visitaren el 13 de maig, sent el recorregut pels mateixos 
llocs del barri. També l’actitud i les promeses varen ser 
semblants, però no sabem quins seran els resultats. Esperem 
que haja servit per a alguna cosa.

A hores d’ara, Ciudadanos ens diu que ha presentat una moció 
a la Comissió d’Urbanisme pel tema dels solars del carrer 
Salvador Perles, zona d’Adif.

Fotos: Tomás Sánchez
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S
embla que fou ahir, però ha passat més d’un 
any des que vàrem parar la nostra activitat 
muixeranguera. Tot i això, com ja vaig comentar 
en l’anterior número de la revista, ens hem centrat 
en altres activitats, però ara sembla que ja veiem 

llum al final de túnel. Així doncs, passaré a informar per ordre 
cronològic, quines han sigut les nostres activitats als darrers 
mesos i quines expectatives tenim per al futur.

En primer lloc, i com vaig anunciar al número de desembre de 
l’any passat, la Muixeranga de València a final de febrer es va 
reincorporar a la Federació Coordinadora de Muixerangues del 
País Valencià. Consegüentment, va ser motiu de gran alegria 
per a la nostra colla, i ací vos deixe la nota de premsa que va 
escriure el nostre mestre Cèsar Navarro per a celebrar-ho:

«La Muixeranga de València està de celebració perquè s’ha 
reincorporat a la Federació de Muixerangues del País Valencià. 
És una gran passa en un projecte que es va encetar fa 
molts anys amb la creació de la Muixeranga de València: la 
recuperació i difusió de la cultura i la identitat valenciana. 
Gràcies a aquest esbojarrat projecte de muntar una colla 
muixeranguera en la capital dimitida del nostre País hem 
ajudat a recuperar i normalitzar aquesta manifestació del 
nostre patrimoni cultural. I justament aquesta Federació, i la 
nostra aportació a ella, n’és el reconeixement.

Per dur a terme aquesta iniciativa ens va semblar que la 
Muixeranga, la secular tradició valenciana de cooperació 
entre persones per aconseguir un objectiu comú -en aquest 
cas bastir construccions humanes-, encarnava els valors que 
volíem que ens definiren com a poble: solidaritat, cooperació, 
integració, humilitat, transversalitat. Valors, a més, que volíem 
emmarcats en la nostra cultura i identitat. I així, arran d’una 
primera actuació en les Festes Populars de Sant Marcel·lí, 
allà per l’any 2006, la llavor que havia començat a sembrar 
l’Entitat Promotora de Muixerangues, de la qual la Muixeranga 
de València es considera hereva, va començar a arrelar i 
créixer.

Aquell reduït grup de gent estranya encabotada a pujar els 
uns damunt dels altres va trobar aixopluc al barri de Sant 
Marcel·lí, i al caliu que ens hi va donar l’Associació de Veïns de 
Sant Marcel·lí, la Unió Musical l’Horta, el CEIP Sara Fernández 
o el CEIP Professor Ramiro Jover, vam anar esdevenint colla. 
Aquells anys de 2007, 2008, 2009 foren anys durs. En aquells 

anys de crisi econòmica i social, de desvertebració política i 
cultural, de fastos i corrupció, d’especulació i ciment, entre les 
esquerdes de l’horta colgada per l’asfalt vam anar plantant els 
fonaments sobre els quals vam alçar el nostre refugi, el nostre 
petit món de resistència cultural i de cura social.

A poc a poc vam anar fent xarxa amb altres col·lectius de la 
ciutat: Estrela Roja de Benimaclet amb qui vam fer els carrers 
nostres; l’Assemblea de Veïnes i Veïns de Benimaclet, qui ens 
arrecerà i amplià els horitzons, el CEIP Pare Català, l’Associació 
de Veïns de la Malva-rosa.

A poc a poc vam anar embastant el País: altres colles 
muixerangueres ens van oferir la seua ajuda desinteressada 
i constant, ens van ensenyar tècnica, vam compartir 
actuacions: Sueca, els Negrets de l’Alcúdia, Pego...; vam posar 
la Muixeranga al capdavant de les processons; vam ajudar 
en la creació de noves colles i de noves diades: Cullera, Camp 
de Morvedre, Camp de Túria, Torrent... -les faixes dibuixaren i 
lligaren un país de petits joncs incipients-; hem donat suport 
a altres col·lectius i esdeveniments: Escola Valenciana, Cicle 
Cultural al voltant del tabal i la dolçaina, Pobresa Zero, Per 
l’Horta, Porrots de Silla... I hem fet nou diades a la Ciutat 
de València. Nou anys fent-ne malgrat els elements. En les 
nou edicions de la Trobada de Torres Humanes de València, 
colles castelleres, falconeres i muixerangueres han convertit 
la nostra ciutat en la capital d’aquestes tradicions germanes, 
hem estat la primera colla a alçar un pilar de quatre al cau 

JA ES VEU LA LLUM AL FINAL DEL TÚNEL
per Miguel Ángel Bas

>>
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de la Mulassa de Valls, a compartir festa major amb la colla 
castellera Matossers de Molins de Rei, amb els quals hi 
vam ballar sota les espurnes del Camell, amb les colles 
falconeres de Piera, de Vilanova-i-la Geltrú…

Gràcies a totes les que hem cregut en aquest projecte 
hem estat capaços de recuperar i normalitzar aquesta 
manifestació del patrimoni cultural valencià. A la Tabalà 
de Santa Llúcia, a les reivindicacions festives, polítiques, 
culturals o socials -25 d’abril, 9 d’octubre, darrer diumenge 
d’octubre, Trobada d’escoles en valencià- la presència de la 
Muixeranga de València ja és indestriable, ja és de tota la 
vida.

És impossible fer un llistat exhaustiu d’agraïment a les 
persones que han aportat la seua il·lusió i el seu treball al 
llarg de tots aquests anys, car en són centenars. Però sense 
totes elles, sense eixa gran pinya, aquest projecte no hauria 
estat possible. Tots hi som necessaris. Entre totes, ho farem 
tot».

En segon lloc, i també com vaig anunciar a l’anterior 
número de la revista, al mes de març s’inaugurà l’exposició 
Muixerangues al Cel, a la qual la Muixeranga de València 
ha participat activament, amb més de 20 fotografies 
i vídeos de la seua història, des del seu inici. A més a 
més, he de recordar que l’exposició està organitzada pel 
Museu Valencià d’Etnologia i la Federació Coordinadora de 
Muixerangues, i estarà disponible fins al mes de setembre 
al Museu Valencià d’Etnologia, situat al Centre Cultural 
la Beneficència. Així doncs, anime a tothom a visitar 
l’exposició i gaudir d’una jornada muixeranguera.

Finalment, i com afirma el títol de l’article, sembla que 
ja es veu la llum al final del túnel, i potser molt prompte 
podrem reprendre els assaigs, els balls i la nostra activitat 
muixeranguera. Com no pot ser d’una altra manera, és un 
moment que esperem amb molta il·lusió, i del qual vos 
tindrem informats de tot. Així doncs, vull demanar des d’ací 
salut per a tots i espere veure-vos molt prompte al carrer 
una vegada recuperada la tan anhelada normalitat.

>>
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BARRI / FALLA
ARQ. OLAETXEA

LA CELEBRACIÓ DE LES FALLES 2021 
A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS
per Silvia Atienza

K
es Falles Virtuals com a nou sistema de 
cohesió de la comissió fallera.

 La festa fallera des del seu origen ha sigut un 
reflex de la societat que s’emmarca dins del 
context sociocultural en què es reprodueix any 

rere any. Malauradament, a causa de la pandèmia mundial de 
la Covid-19, la celebració de les falles no ha pogut produir-se 
tal com la coneixíem, havent de ser posposades per raons de 
salut ciutadana.

Per això, des de la directiva de la Comissió Arquebisbe 
Olaechea - Sant Marcel·lí, es considerà necessari reforçar la 
comunicació amb els fallers i les falleres a través de les xarxes 
socials.

En el cas de la nostra comissió creàrem un grup de treball 
capitanejat per la nostra presidenta Silvia Atienza i compost 
per integrants de la falla, amb la finalitat de poder distribuir 
les diferents tasques entre els seus membres i 
desenvolupar el que seria la programació de la 
Setmana Fallera Virtual. Es desenvoluparen una sèrie 
d’iniciatives que tenien com a objectiu la participació 
dels fallers i les falleres gràcies a la interacció que 
permeten les noves tecnologies. Aquestes iniciatives 
s’han dividit fonamentalment en dos blocs: accions 
per a fomentar la participació de la Comissió infantil 
i, d’altra banda, iniciatives orientades a la Comissió 
major.

Optàrem per escollir els actes que se celebren des de 
la Cridà fins a la Cremà i, fent ús de les xarxes i les 
noves tecnologies, realitzar publicacions periòdiques 
en les quals, a través de fotografies i vídeos, poder 
transmetre als seguidors dels nostres comptes 
oficials de Twitter, Facebook i Instagram que 
continuem treballant per la festa

A més de pretendre recordar els actes que tenen 
lloc durant la setmana fallera, hem volgut retre un 
especial homenatge als elements que la componen 
i que defineixen a les falles, i que foren clau per a 
la seua declaració com a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO.

Creguérem convenient centrar-nos en la música, la 
pólvora i els monuments fallers. En les nostres Falles 

Virtuals, volguérem recordar a la Unió Musical l’Horta i a la 
seua banda que ens acompanya cada any als nostres actes. 
Considerem que la música és un element fonamental de la 
festa i ha de tindre el reconeixement que es mereix.

Som una falla compromesa amb les entitats del nostre barri 
i, per això, publicàrem el Llibret 2020 en format virtual. 
Amb aquest gest, preteníem fomentar el consum del xicotet 
comerç i ser, per aquesta vegada, nosaltres qui ajudàrem als 
comerciants que sempre ens donen suport.

Una de les particularitats que defineixen al col·lectiu 
faller és la capacitat per a reinventar-se, adaptant-se a les 
circumstàncies socials que esdevenen. Així doncs, continuarem 
elaborant iniciatives participatives virtuals que ens aproximen 
fins que puguem gaudir de forma presencial.
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CULTURA A BANDA
per Comissió de Banda

E
star en confinament a casa i 
sense activitat presencial no 
ens ha aturat per complet 
i, fruit de la reflexió i les 
ganes de continuar en 

contacte d’alguna manera, va sorgir la 
proposta d’investigar sobre el repertori 
que toquem habitualment i poder 
aprofundir sobre la seua història i els 
seus compositors.

Us deixem amb la primera fornada 
d’articles fets per membres de la 
Comissió de Banda.

Suspiros de España, d’Álvarez Alonso 

Per José M. Arráez Sáez

Antonio Álvarez Alonso nasqué el 1867 
al si d’una família obrera, però prompte 
va quedar orfe. Va estudiar música i 
piano a l’Escola Nacional de Música de 
Madrid, destacant al cap de poc com 
a virtuós i començant a fer concerts 
per diversos punts de la geografia 
espanyola.

Compongué més de vint sarsueles, 
pasdobles, himnes, etc.

L’any 1897 viatjà a Cartagena amb el 
seu germà, que tocava a la mateixa 
orquestra que ell i allà es va quedar 
a residir. En aquesta ciutat, cada nit 
actuava en un café amb el seu quintet 
i, en els descansos, tenia animades 
converses amb les persones que el 
seguien allà on actuava.

En una d’aquestes converses, l’any 
1902, va sorgir un comentari sobre la 
inspiració artística i un dels tertulians 
afirmava que el compositor no seria 
capaç de compondre una peça en pocs 
minuts. Álvarez Alonso acceptà el repte 

demanant només el tipus de 
peça que volien i afirmant 
que en els intermedis d’eixa 
mateixa nit (dues pauses de 
15 min.) la tindria feta.

Dit i fet, seié en un canonet 
del café i, alié a tot el que 
l’envoltava, començà a 
escriure. Quan esgotà el temps 
del segon descans, s’alçà de 
la cadira amb un paper en la 
mà dient: «Tinc la satisfacció 
de mostrar-los el pasdoble 
promés i que em plaurà 
interpretar en acabar la meua 
actuació».

Els assistents no donaven 
crèdit i l’acomiadaren amb 
una sonora ovació.

En eixir al carrer, envoltat d’un dels seus 
incondicionals, passaren per la porta 
d’una confiteria, la confiteria España, 
que està al carrer Major i veieren a 
l’aparador un dolç típic de la casa, 
els suspiros. En eixe moment, Álvarez 
Alonso, home espontani exclamà: «Ja 
tinc el nom del pasdoble. Serà Suspiros 
de España».

El pasdoble fou estrenat per la Banda 
d’Infanteria de Marina de Cartagena 
el dia del Corpus Christi de 1902 a 
la plaça de San Sebastián, dirigit pel 
Mestre Ramón Roig (compositor al 
mateix temps del conegut pasdoble La 
gracia de Dios).

Poc va poder gaudir dels seus èxits, ja 
que el 1903 moria a causa d’una angina 
de pit. Ho va fer sol, al pis que tenia de 
lloguer. Es pagaren dos pessetes pel seu 
soterrar i als sis anys, com ningú no 
es va fer càrrec de la tomba, les seues 

restes foren exhumades i tornades a 
soterrar a una fossa comuna.

Amb posterioritat, un nebot seu li 
posà lletra el que afavorí que grans 
figures líriques com Conchita Supervía, 
Estrellita Castro, Concha Piquer o Lolita 
Sevilla l’interpretaren.

Aquesta composició ha estat 
reivindicada i estimada tant pels 
migrants espanyols de principis del 
s. XX, com per revoltats i republicans 
durant la guerra, els exiliats de 
la postguerra, franquistes (que 
la utilitzaren en una pel·lícula) i 
comunistes (que la utilitzaren com a 
sintonia en la Radio Pirenaica).

L’escriptor Manuel Vázquez Montalbán 
deixà escrit que al seu traspàs volia 
que s’interpretaren alguns compassos 
d’aquest pasdoble.

Suspiros de España fou un himne no 
oficial que anà més enllà d’ideologies i 
un pasdoble magistral.
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Ragón Fález, d’Emilio Cebrián 

Per Sergi Aparisi

Parlem del pasdoble Rafaelita González 
o Ragón Falez, que és com el coneixem 
tot el món.

S’estrenà un dia de l’any 1933, a Jaén 
i, a l’esdeveniment assistí Ricardo 
Villa, fundador i director de la Banda 
Municipal de Madrid, qui aconsellà 
al compositor que canviara el nom 
de la composició perquè no semblara 
dedicada a una persona. Emilio Cebrián 
li va fer cas i va modificar el títol.

Però qui era Rafaelita González? Doncs, 
era la filla, nascuda el 1910, d’un 
membre de l’ajuntament de Jaén, amic 
del compositor, que es feia càrrec d’una 
llibreria en els baixos de sa casa. Era 
una dona menuda, però molt atractiva, 
el que inspirà l’autor a fer-li un 
pasdoble. Donada la seua sonoritat, pot 
escoltar-se moltes vegades en les festes 
de Moros i Cristians.

Churrumbelerías d’Emilo Cebrián 

Per Marta Clariana

Per a entendre l’origen d’aquest 
pasdoble ens hem de remuntar a 1934, 
any en què el compositor i el seu 
mestre tingueren una forta discussió i, 
sense la qual, probablement, no hauria 
aparegut l’obra.

Emilio Vega, mestre de Cebrián, 
era director de la Banda de Música 
Republicana (anteriorment Banda de 
Música del Real Cuerpo de Alabarderos 
i actualment Banda de la Guardia Real), 
i diuen les males llengües que estava 
molt molest perquè havia sentit que 
el seu deixeble li havia compost un 
pasdoble a un amic seu. Conscient 
d’aquest malestar, Cebrián li digué 
al seu mestre: «No es preocupe, Don 
Emilio, perquè estic component un altre 
pasdoble que quedarà en el repertori 
per a tota la vida i que vaig a dedicar-
li a vosté».

El pasdoble no era altre que el que ara 
tractem, Churrumbelerías. Aquesta peça 
està basada en el barri més flamenc 
de Granada, el Sacromonte i les seues 
notes intenten representar la passió del 
compositor per l’Andalusia de les flors 
de les gitanes, els colors vius dels trages 
i la xuleria de la seua gent.

Entre les dades biogràfiques de l’autor 
hem de dir que nasqué a Toledo i morí 
a Llíria després de caure fatídicament 
d’una balconada un dia que, 
precisament havia de dirigir la Banda 
Primitiva de la ciutat, de la qual era 
director titular el seu germà Francisco.

Emilio fou un compositor entregat a 
la composició de pasdobles, himnes 
i marxes, encara que també té 
composicions d’altres tipus. Es va 
formar musicalment a Toledo i Madrid 
i, a més de compositor, fou director. 
La seua última destinació hauria 
d’haver sigut la Banda Municipal de 
Madrid, però el seu nomenament oficial 

>>
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aparegué al BOE dies després de la seua 
mort. Fou acadèmic de Belles Arts i 
Ciències a Toledo.

Entre les seues obres més destacades 
estan els himnes a Jaén, Ciudad 
de Baeza i Toledo, tots tres vigents 
actualment.

A Churrumbelerías li posà lletra 
posteriorment Federico de Mendizábal, 
conservant-se una versió gravada per 
Manolo Escobar.

Al voltant de l’obra hi ha una anècdota 
que conta la germana del compositor 
que diu que quan l’autor tocà en el 
piano una reducció del pasdoble, la 
seua mare quedà encisada i, quan morí 
el seu fill, digué que volia que sonara, 
demanant-li-ho al seu fill Francisco. 
Tanmateix, en un moment tan delicat, 
cap dels fills s’atreví a interpretar-la.

Amparito Roca, de Jaume Teixidor 

Per Naiara Vives

Qui no coneix aquest pasdoble compost 
el 1925 per Jaume Teixidor quan era 
director de la Banda Primitiva de 
Carlet? Ara bé, qui és Amparito Roca?

Tenim dues versions de la història. Una 
en la que es nomena la brillant carrera 
del mestre Teixidor com a director de 
bandes fins que arriba a Carlet, on 
crea la seua pròpia escola de música 
i dona classes amb la seua filla María, 
la qual establí una gran amistat amb 
una alumna que li deien Amparo 
Roca Ibáñez qui, a més, era filla d’un 
matrimoni de la burgesia local. Quan 
aquesta tenia 13 anys, Teixidor decidí 
dedicar-li un pasdoble.

L’altra versió ens explica que hi havia 
una dona amb el nom d’Amparo Roca 
Rebullida que era ballarina i coupletista 
de locals nocturns i que tenia molta 
relació amb els militars de l’època. 
Com ja hem dit, el mestre Teixidor fou 
director de bandes militar i, es conta 
que, abans de deixar l’exèrcit el 1924, 
conegué a aquesta dona mentre dirigia 
una banda a la capital i, segons sembla, 
fou la inspiradora de l’obra.

La polèmica està servida… A qui dedicà 
Teixidor la peça, a la xiqueta de tretze 
anys amiga de la seua filla o a la 
ballarina?

Ens veiem en el següent lliurament de 
Cultura a Banda.

>>
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LLETRA I MÚSICA:
INTRIGA I ACCIÓ AL MÓN DEL ROCK. 30 ANYS DE SAM NUMIT
per Joan Enric Iriarte

A
l món del rock també es 
produeixen robatoris, 
xantatges i assessinats. 
Sam Numit, una de les 
màximes figures del 

rock, que comparteix l’estrellat amb 
Sting, Madonna, Elton John, Bruce 
Springsteen i Eric Clapton..., és també 
un consumat detectiu que investiga els 
amagatalls i els secrets d’eixe univers 
tan particular, a cavall entre la realitat 
i la ficció.

Així, doncs, en cada títol de les 
sis novel·les que formen 
aquesta col·lecció, Sam Numit 
s’enfrontarà a un enigma que 
haurà de resoldre entre un 
recital i un altre.

La col·lecció s’endinsa en temes 
interessants com el misteri que 
encara hi ha al voltant de la 
mort de Jim Morrison (escàndol 
i llegenda), el racisme en el 
bressol del blues, curiositats 
de The Beatles, en com els 
grans mites es converteixen 
en past dels seus fans, i els 
seus records són mercaderia 
de consum..., Descobreix que 
la cara amagada del rock és 
en mans de l’egoisme i dels 
interessos comercials, el valor 
d’un veritable pioner, els amors 
i els odis entorn de la llegenda 
d’un gran cantant i guitarrista 
desaparegut, els discos de 
platí, la pràctica del xantatge 
econòmic, els robatoris de 
la cinta original de l’estudi 
d’enregistrament, així com el 
màster i la còpia de treball, 
la droga en aquest ambient... 
Serveix de denúncia entorn del 

temps en el qual la música servia per 
a alguna cosa més que per a fer ballar 
o passar una bona estona. Per últim, 
s’enfronta al que desconeix i a la més 
cruel de les músiques: l’odi.

A més, aprofita l’ocasió per a 
homenatjar músics, cançons, lletres, 
discogràfiques, llocs, instruments (la 
famosa Rickenbacker, per exemple) 
relacionats amb la història de la 
música...

Jordi Sierra ho conta d’aquesta manera:

«Vaig conéixer a Norma Fenoglio, 
editora de Timun Mas, i després a 
Jaume Pintanel, el director. Parlàrem de 
crear un personatge i fer una col·lecció. 
L’abril de 1989 els vaig proposar «una 
idea que no podrien rebutjar» (paraules 
textuals). Consistia a convertir a 
una mena de Bruce Springsteen en 
detectiu del món del rock, és a dir, crear 
novel·les policíaques ambientades entre 
les estreles del moment. I per a donar-
li nom vaig agafar el de l’editorial i li 
doní la volta: Timun Mas..., Sam Numit. 
Evidentment, no ho rebutjaren. Per a 

elaborar el guió del primer llibre, 
base per a després seguir amb la 
sèrie, me’n vaig anar a Eivissa al 
maig».

Entre els anys 1990 i 1992 es 
publicaren aquests llibres en 
castellà i en català.

>>
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Sam Numit està acabant un disc i 
preparant una gira mundial quan 
li diuen que Frank Powell, un dels 
seus millors amics i descobridor, ha 
mort. Des d’aleshores, no pot deixar 
d’investigar el fet. Li costa creure que 
hi haja mort per sobredosi o que es 
tracte d’un accident... o d’un suïcidi. 
La desaparició d’un dels majors 
tresors de Frank, la guitarra (la famosa 
Rickenbacker) amb què John Lennon, 
va actuar per última vegada amb Els 
Beatles en 1966, li dona la seguretat 
que rere la mort del seu amic 
s’amaga quelcom tenebrós. I busca 
l’assassí i la guitarra per la qual 
tres famosos col·leccionistes estan 
disposats a pagar una fortuna.

En les seues investigacions, Sam 
Numit ens mostra les intimitats 
més sorprenents del món de la 
música rock: com els grans mites 
es converteixen en past dels 
seus fans, i els seus records són 
mercaderia de consum. El llibre 
en si és una crítica del món del 
col·leccionisme en el rock.

San Numit no pot evitar de sentir 
alguna cosa més que interés a 
descobrir una increïble possibilitat: 
que Jim Morrison continue viu.

El cantant i líder de The Doors, el 
grup que commocionà el món 
i va canviar les estructures del 
rock americà entre 1966 i 1970, 
va morir a París el 1971. Això 
no obstant, el misteri de la seua 
desaparició, les controvèrsies que 
sorgiren arran de la seua mort, el 
fet que ja no fos un sex symbol i 
la condemna que tenia pendent 
per escàndol, foren circumstàncies 

que donaren pas a la llegenda, que 
assegurava que en Jim encara vivia.

La recerca que realitza Sam Numit es 
converteix en una aventura apassionant 
i ens atrau fins a l’última pàgina en què 
s’aclareix la pregunta: continua vivint, 
Jim Morrison?

Jordi Sierra ens regala al començament 
de cada capítol diversos poemes que 
formen part d’algunes cançons cèlebres 
de Jim Morrison com:

Volem el món / i el volem / ara!

Temps de viure, / temps de mentir, / 
temps de riure, / temps de morir, / Pren-
t’ho amb calma, pren-t’ho com siga; / no 
vages massa de pressa si vols conservar 
l’amor.

L’amor s’amaga als llocs més estranys; 
/ l’amor s’amaga al centre dels vostres 
rostres; / l’amor arriba quan menys 
l’esperes...

“Aquesta novel·la és una ficció, no 
obstant això, tots els fets 
descrits entorn a la mort 
de Jim Morrison, les dades 
referides a l’abans i al després, 
i els personatges (menys tres, 
a més dels habituals en la 
sèrie), són reals. Vaig fabricar 
una història en la qual un 
periodista (el meu álter ego) 
investigava i parlava amb tots 
els afins de Jim...”

Si vols conèixer una bona 
anècdota, entre Jordi Sierra i 
Fabra i un amic seu, al voltant 
d’aquesta novel·la i una 
anterior anomenada Estàs viu, 
Jim?, visita el seu llibre

Mis primeros 400 libros.

En l’actualitat, Jordi ja en duu 
més de 500. En el moment 
d’escriure aquesta col·lecció, 
uns 100.

>>
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E
l 29 de gener del 1871 
naixia a València l’erudit, 
músic i escriptor valencià 
Eduard López-Chavarri, una 
de les figures clau del món 

cultural i musical valencià del segle XX. 

De formació humanística, va estudiar 
dret en la Universitat de València i es 
va doctorar en la Central de Madrid 
el 1900, però la música va ser sempre 
la seua gran passió, segurament per 
la influència de l’ambient familiar, 
especialment del seu pare, l’enginyer i 
polític liberal Julián López-Chavarri. De 
fet, la primitiva formació autodidacta 
i en acadèmies privades a València 
la va completar amb estudis a París 
de Composició i Instrumentació, i 
posteriorment a Itàlia i Alemanya, 
concretament a Leipzig, on aprofundí 
en el coneixement de l’obra de 
Wagner. En paral·lel, el jove advocat va 
començar a treballar de fiscal substitut 
a l’Audiència Provincial entre el 1896 i 
el 1908, tasca que compatibilitzava amb 
la publicació de crítiques i ressenyes 
musicals en diverses publicacions, 
activitat que amb el pas del temps 
es va convertir en una de les seues 
ocupacions més rellevants.

En la seua trajectòria hem de 
considerar la decisiva influència de 
dos personalitats, Felip Pedrell en el 
camp musical, i de Teodor Llorente, 
en el de periodista i escriptor. El 
primer, catedràtic del Conservatori de 
Madrid entre 1895 i 1904, va exercir 
un mestratge musical encaminant-lo 
a la valoració de la música tradicional 
i interessant-lo en la importància de 
la tasca com a teòric i historiador. 
Llorente, en canvi, li va obrir les portes 
del periòdic Las Provincias on va 

publicar centenars d’articles, tant de 
crítica musical però també teatral o 
cultural.

Realment, Eduard López-Chavarri va 
ser un veritable activista cultural i en 
la seua tasca trobem les facetes de 
compositor, conferenciant, escriptor, 
pedagog, director d’orquestra, 
traductor, periodista i crític musical, 
folklorista i musicòleg.

Periodista i crític musical

Si bé va ser en Las Provincias 
on va exercir sobretot aquesta 
faceta, també va col·laborar en 
altres revistes i publicacions 
especialitzades, com ara en el 
setmanari madrileny Ritmo, durant 
més de 35 anys, o la Revista Musical 
Catalana, des del 1905 a 1931. En el 
periòdic valencià, però, va publicar 
des del 1898 centenars d’articles 
sobre crítica musical, teatral, literària, 
sobre art, cròniques de viatges i 
altres temàtiques, uns articles que a 
vegades acompanyava de dibuixos 
que ell mateix confeccionava, atesa 
la seua formació en l’Escola de Belles 
Arts de Sant Carles com a dibuixant. 
Des de les tribunes públiques que 
disposava va tractar de promoure la 
creació d’infraestructures musicals 
estables i va treballar per a introduir 
a València les novetats musicals 
que triomfaven per Europa i la música 
culta amb arrels populars, en contra del 
que finalment acabava imposant-se, 
la rutina social dels concerts i gèneres 
com la sarsuela.

Pedagog

L’octubre de 1910 va aconseguir la 
càtedra d’Estètica i Història de la 

Música al Conservatori de València, 
on va exercir com a professor fins a 
la seua jubilació el 1941, des d’on va 
treballar per a reformar l’ensenyament 
musical i va contribuir a la formació 
de nombrosos estudiants. Cal destacar 
l’amistat que va mantindre amb 
tres d’ells, amb el pianista Leopoldo 
Querol, amb José Iturbi, a qui va donar 
classe amb set anys i a qui va ajudar 
a aconseguir la beca-pensió de la 

150 ANYS DEL NAIXEMENT 
D’EDUARD LÒPEZ-CHAVARRI I MARCO
per Josep Daniel Climent

CULTURA

>>
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Diputació de València per a estudiar a 
París, i amb Joaquin Rodrigo, a qui li va 
dictar nocions d’interpretació.

Escriptor

López-Chavarri és un dels principals 
prosistes en valencià de principis del s. 
XX, juntament amb altres autors com 
Manuel Gonzàlez Martí, que inicialment 
va estar influït per l’estètica modernista 
per l’amistat que mantingué amb el 
pintor Santiago Rusiñol. Així, és autor 
de Contes lírics (1907), Proses de viatge 
(1929) i De l’horta i de la muntanya 
(1916), narracions relacionades amb els 
seus interessos musicals i amb la seua 
afició als viatges i a l’excursionisme.

A més a més, també és autor d’estudis i 
assajos sobre música, com El anillo del 
Nibelungo (1902), Historia de la Música, 
obra en dos volums publicats entre 
1914 i 1916, el tractat sobre folklore 
Música popular espanyola (1927), 
Chopin, (1950) o Los Misterios del 
Corpus de Valencia (1956), entre moltes 
altres.

Així mateix, cal destacar la faceta com 
a traductor al castellà, especialment 
de la col·lecció francesa «Maestros 
de la Música», que incloïa biografies 
de destacats compositors com ara 
Beethoven o Wagner.

Compositor

López-Chavarri és autor d’una gran 
quantitat d’obres d’estils molt diferents, 
des de composicions simfòniques, com 
ara Valencianes, per a banda (1909), o 
Aquarel·les Valencianes, per a orquestra 
de corda (1910); música per a veu 
i cor, com Ofrena, obra de caràcter 
religiós que actualment s’interpreta en 
la festa de la Mare dels Desemparats, 

o Llegenda (1909), composta a partir 
d’un text de Teodor Llorente i que 
va ser estrenada durant l’Exposició 
Regional de 1909 per a cor i orquestra. 
Així mateix, també és autor d’obres per 
a piano com ara Cuentos y Fantasias 
(1915) o Dansa d’Albaida (1943), i 
d’obres per a guitarra i per a arpa.

Cal destacar que la major part de les 
seues obres estan amerades de la 
música popular valenciana, i van ser 
creades amb la finalitat de descriure la 
realitat que l’envoltava, tot i que amb 
una pàtina idealitzada d’aquest món. 

S’ha de dir que la seua obra no 
únicament va ser interpretada per 
conjunts instrumentals valencians o 
espanyols, també va tindre una notable 
projecció internacional, especialment 
les obres Aquarel·les Valencianes, El 
viejo castillo moro i Valencianes, tant és 
així que van formar part del repertori de 
les orquestres simfòniques de Madrid 

i Barcelona, de l’Orfeó Donostiarra, i 
també de la London Chamber Orchestra 
i la simfònica de Nova York, dirigida per 
José Iturbi. 

Finalment, Eduard López-Chavarri va 
morir el 28 d’octubre de 1970, amb 
99 anys, després de rebre nombrosos 
reconeixements, entre els quals 
destaquen la Medalla d’Or del Cercle de 
Belles Arts de València i Gran Creu de 
l’Orde Civil d’Alfons X el Savi.

En l’actualitat, però, la seua música 
ha desaparegut pràcticament de les 
programacions musicals d’orquestres 
i bandes, i la seua monumental obra 
i figura l’observem injustament 
allunyada de l’imaginari musical 
valencià. Tant de bo la celebració del 
150 aniversari del seu naixement siga 
útil per a recordar-lo, reivindicar-lo i 
retrobar-lo. 

>>
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RACÓ LITERARI: POEMARI
per Imma Mànyez

A Josep Lluís Rodrigo

En les distàncies que ja no ens separen

sonen totes aquelles melodies

i més enllà de fosques tombes

som estrelles escampades per tot arreu,

arpegis de notes fugides,

som silencis pintant cels,

músiques parint somriures.

En les distàncies que ja no ens separen

naixen les més belles presències

i més enllà d’absència i enyorança

som mans tremoloses acaronant vent,

alens de lliure puresa,

som veus engalanant ombres,

esperances recreant albes.

En les distàncies que ja no ens separen

i a boqueta de nit 

quan la lluna parla,

tornem a ser nosaltres,

tornem a ser Vida.

Camine etèria

Camine etèria,

sobre el fil de la vida,

per poder

oldre la llum que m’empenta.

Un goig efímer,

l’anhel 

de reprendre el vol.

Camine suau,

habitant subtilment

la memòria,

per poder 

sostenir alguna bellesa 

que encara em fa companyia.

Del poemari Habitatges

Premi Flor Natural. Paterna 2020



per Joan i ÀngelsPICCOLO DIVERTIMENTO 52

QUI L’ENCERTA L’ENDEVINA! 
Endevinalles ràpides lligades a la música

1 No el pots tocar, però sí que el pots escoltar. 
Què és?  E_  _ _

2 Tinc moltes costelles que fan notes totes 
elles. Quin instrument soc?      L’_ _ _ _

3 Done nom a les notes en un pentagrama, 
tinc panxeta i no m’agrada que estiga nuvolat. 
Quina figura musical soc?  

 L_  _ _ _ _  DE  _ _ _

4 En quina pel·lícula va interpretar Jerry Lewis 
La màquina d’escriure? (en castellà)

L_ _  E_  L_ _ G_ _ _ _ _ _  A_ _ _ _ _ _ _ _ 
(1963)

ANÈCDOTA MUSICAL

El compositor Hugo Wolf (1860-
1903) va enviar un dels seus treballs 
(lieder) a Johannes Brahms (1833-
1897) perquè li «donara una ullada». 
És més, li va demanar que posara una 
creu allà on trobara alguna errada. 

Al temps, Brahms li va tornar la 
partitura intacta ... però amb una 
nota que deia: «No vull convertir la 
seva composició en un cementeri».

LABERINT. Uneix els camins que porten a cada nota amb el seu silenci.

per Joan i ÀngelsPICCOLO DIVERTIMENTO 57

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

JOC DE LES 7 DIFERÈNCIES
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