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EDITORIAL

Q
uan ve la tardor i anem a l’escola

l’aigua de la platja es va quedant sola...

Cada inici de curs, inevitablement, recorde aquesta cançó 
que durant anys i anys ma mare ensenyava al seu alumnat, 
ensenyava als seus fills i ara ensenya als seus nets. I, encara 

que aquest any la calor sembla que tarda a anar-se’n i fer-nos creure que 
realment hem canviat d’estació, és així i no es pot parar el que és inevitable.

Què voleu que us diga? Jo, personalment, no sent una atracció especial per 
aquesta època (en otoño, todo el mundo està ñoño, diuen), però sí que te 
coses que m’agraden molt: tornar a obrir la porta de les aules, veure desfilar 
noves generacions d’alumnes amb ulls oberts i plens de ganes d’aprendre, 
les vesprades de pluja escoltant música i jugant a jocs de taula, les festes del 
barri... Pararé ja que, si no, encara pensareu que m’encanta la tardor...

És important reprendre l’activitat, i més després d’aquests temps convulsos. A 
dia de hui sembla que comencem a recollir els fruits d’un bon comportament 
per part de totes i tots (o, com a mínim, de la gran majoria). Notícies Musicals 
també ho necessitava. No tenia molt de sentit publicar amb aquest nom, si 
no teníem cap notícia musical per donar. És per això que les darreres revistes 
han eixit tan escasses de contingut. Però, amb bona saó, un bon rec i molta 
cura, anirem tornant a omplir les seues pàgines. Vull tornar a reiterar el meu 
agraïment infinit a totes les persones que col·laboreu per fer possible aquest 
xicotet «regal».

També a les persones que ens llegiu i ens feu comentaris us encoratge i 
anime a què participeu en la seua elaboració. Totes eixes aportacions ens 
ajuden a créixer i a esforçar-nos. A més a més, estic segur que entre nosaltres 
hi ha més d’una Elvira Lindo, Maruja Torres, Carmelina Sánchez-
Cutillas, Juan José Millás, Emili Piera o Ferran Torrent amagats. Eixiu 
del vostre amagatall i no tingueu vergonya, ens encantarà llegir-vos.

En aquesta revista, un poc minsa encara, malauradament, trobarem com 
sempre, el recull de les últimes activitats musicals i del barri, el nostre racó 
literari, les nostres famílies musicals i la diversió del Piccolo i qui sap si també 
trobarem la sort? Perquè ja podeu passar a pels vostres dècims de la loteria 
de Nadal.

Qui de ben segur ja se sent molt afortunada és l’alumna de l’escola Nerea 
López, filla de Kiko López (professor de clarinet), que ha estat nomenada 
Fallera Major Infantil de València. Et desitgem que tingues unes festes 
increïbles i ho celebres amb la intensitat que es mereixen.

Recollim els fruits i llaurem la terra . Que la música no pare! !
si vols participar escriu a: 

noticiesmusicalsumh@gmail.com 
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C
om sempre, a finals del 
mes de juny arriba el 
moment de tancar el 
curs 2020/2021. Un any 
convuls, ple de restriccions 

i mesures de seguretat per poder fer 
compatible el normal funcionament de 
l’escola amb la pandèmia. I tot seguit 
toca començar els preparatius del 
pròxim curs.

Després del sorteig per a l’elecció 
d’horaris, els primers dies del mes 
de juliol es dediquen a realitzar les 
matrícules del curs 2021/2022 que 
tindrà un funcionament semblant a 
l’anterior en relació amb les mesures 
de seguretat i higiene, on els grups de 
Llenguatge Musical voran, un curs més, 
reduït el seu aforament per a garantir 
al màxim el seu compliment. Aprofitem 
per a recordar-vos que l’ús de la 
mascareta dins de les instal·lacions on 
s’imparteixen les classes és obligatori 

per a qualsevol edat, i sols ens la 
podrem traure quan ens ho indique un 
professor.

Malauradament enguany també ens 
hem vist obligats a suspendre la nostra 
Escola d’Estiu a causa de la situació 
pandèmica, però anunciem que a finals 
d’aquest curs ja podrem tornar a gaudir 
d’aquesta activitat. Molt prompte us 
donarem tota la informació.

Enguany donem la benvinguda a la 
nostra escola a David Salvador, que 
es farà càrrec de les classes de Jardí 
Musical de cinc anys, Marina Valero, 
professora de percussió, Noelia Juan, 
professora de flauta travessera i Jordi 
Villanueva, professor de violoncel.

A més de tot açò, la Conselleria 
d’Educació ja va fer pública la 
resolució de la subvenció per a les 
escoles de música del curs passat i de 
seguida l’Equip Directiu va procedir a 

presentar tota la documentació per a la 
justificació.

Des de tot el personal que treballem a 
l’Escola de Música de la UMH de Sant 
Marcel·lí us desitgem molt bon curs!!!

 

ESCOLA

RESUM DE L’ESCOLA
per Equip Directiu de l’Escola

3

Necrològica
Ens assabentem al tancament d’aquesta 
revista del traspàs del nostre benvolgut 
i estimat Rafa Montesinos Rita, soci, 
músic, professor de l’escola i home bo. 
Tot el nostre suport i la nostra estima 
per a la seua família. Et trobarem a 
faltar, company. Et recordarem sempre, 
amic.
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D
esprés de patir una llarga espera tots els 
components de la Unió Musical, a la fi podem 
fer assajos per posar en marxa aquest gran grup 
d’elements que donen vida a la nostra societat. 
Uns assajos a l’aire lliure en les pistes de bàsquet 

que hi ha annexes al camp de futbol de la Rambleta, que hem 
pogut utilitzar gràcies a la generositat dels responsables de 
l’àrea d’aquest esport al barri. Amb posterioritat, els assajos es 
traslladaren a la cambra de l’Espai Rambleta.

El dia 11 de juliol començàrem amb un concert promogut per 
l’àrea de Cultura de la Diputació de València, molt interessada 
a promoure activitats musicals i la seua difusió. És per això 
que anualment convoca la campanya Excel·lent, música 
de Banda dirigida a Societats musicals valencianes com a 
vehicle de transmissió i conservació de la música com un dels 
elements que de manera més clara forma part de la nostra 
cultura.

Sota la direcció de Juan Carlos López Luján s’interpretà 
el següent programa: Tercio de quites, pasdoble torero, de 
Rafael Talens; Pórtico, d’Antón Alcalde, una suite descriptiva 
que consta de: diverses parts, Amanecer en Santiago de 
Compostela, No pórtico da Gloria (Trovador, Isidoro) i Batalla 
contra la Taifa de Sevilla y Victoria.

Seguidament vam sentir el pasdoble de concert d’Oscar 
Navarro, El cachondo, i posteriorment dues peces més, un altre 
pasdoble taurí, Larga cordovesa, de Fco José Martínez Gallego, 
i Kraken, un episodi simfònic d’Hugo Chinesta.

Va ser un concert molt esperat tant per part del públic com 
pels músics i on es va aconseguir l’objectiu de tornar a 
començar, sempre amb totes les mesures de seguretat i el 
protocol marcat per les autoritats sanitàries.

En tornar de les vacances, el dia 26 de setembre, amb motiu 
de les Festes Populars del barri de Sant Marcel·lí, la banda va 
tornar a aparéixer en públic, altra vegada a l’Espai Rambleta, 
per a oferir un altre concert. En aquesta ocasió, a més 
d’interpretar obres del concert anterior com Larga cordobesa, 
Pórtico i El Cachoncho, afegírem com a novetat La Ruta del 
Cid de David Rivas.

Aquesta peça és un poema simfònic medieval per a banda 
de música molt descriptiu. L’obra pretén contar a través de 
la música escenes de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar i està 
dividida en quatre moviments, El inicio de una Leyenda, El 
deber de un guerrero, servir a su señor, Nostalgia. Jimena en su 
corazón i Fiesta final. El Cid llega a Valencia.

71BANDA SIMFÒNICA

LA BANDA ES POSA EN MARXA
per José María Arráez

Fotos: Tomás Sánchez
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BANDA SIMFÒNICA

Fotos: Tomás Sánchez

Si a Pórtico era Isidoro qui feia de narrador, en aquesta peça 
fou la nostra companya Virginia qui es va encarregar de llegir 
uns textos preparats per a l’ocasió.

A més a més, també es va interpretar La Gran Via de Chueca 
y Valverde. Una selecció de la conegudíssima sarsuela que no 
té un argument definit, sinó que tracta la realitat del moment 
amb al·lusions polítiques, mencions a l’administració municipal 
i coses del dia a dia madrileny de l’època.Fou un gran concert 
molt aplaudit pel públic assistent.

Com a remat d’aquesta tornada a l’activitat, el dia 3 d’octubre, 
ens tornàrem a aplegar al voltant del Mercat d’Abastos dins de 
la campanya Cultura als barris, de la regidoria de Patrimoni i 

Recursos Culturals de l’Ajuntament de València. Amb el públic 
assistent es va oferir un concert extraordinari, acompanyats 
d’un sol present en tot moment i d’un airet que ens jugà 
alguna mala passada. En aquesta ocasió el repertori va ser el 
mateix que l’interpretat la setmana anterior a Sant Marcel·lí.

Ara hem de continuar amb els assajos, ja amb menys 
restriccions respecte al nombre d’assistents, però sense oblidar-
nos que encara no ha acabat aquesta situació. Comencem així 
la preparació de nous concerts i l’adaptació dels nous músics 
que s’incorporaran amb nosaltres al concert de Nadal.
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BANDA SIMFÒNICA CIUTAT DE VALÈNCIA
per Sonia B. Pérez i Naiara Vives Pérez

banda, es pretén apropar les institucions a la ciutadania, molt 
especialment als músics de les nostres SSMM, i com no, el 
Palau de la Música.

Així, la Banda Simfònica Ciutat de València està formada 
almenys per setanta 70 músics altruistes, de diferents edats i 
totes societats musicals de València.

Nosaltres, la Unió Musical l’Horta, hem estat presents en 
aquest magnífic projecte representats per un grup de set 
jóvens músics, tots ells membres actius de la nostra Banda 
Simfònica, i que són Alberto Díaz, oboé i corn anglés, Álvaro 
Vives Pérez, clarinet/requint, Naiara Vives Pérez, saxo alt, 
Alejandro Teruel, fagot, Jorge Arias, trompeta, Pau Vallés, 
trompeta i Lucía Alcaide, percussió.

Amb el nom de «Sons de festa», el dia 8 d’octubre ens van fer 
gaudir d’un fabulós concert de Música Festera Tradicional 
Valenciana sota la batuta de Celia Torá Mateo.

Moltes gràcies a tots els que heu fet possible que aquest 
projecte vaja avant. I sobretot als nostres xics i xiques, per 
aquest gran esforç realitzat, pel vostre treball i complicitat per 
ser una part important d’aquest gran èxit. 

Esperem que ho hàgeu gaudit molt!

L
a banda va nàixer d’un projecte conjunt de la 
Coordinadora de Societats Musicals Federades 
de València (COSOMUVAL) i la Comarca Ciutat 
de València de la Federació de Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana, amb uns objectius 

pedagògics i socials molt interessants per a qualsevol músic, 
tinga l’edat que tinga.

Pel que fa als objectius pedagògics pretén fomentar els valors 
del compromís i la responsabilitat enfront als companys 
d’altres societats musicals, així com la diversitat cultural 
i pedagògica amb la participació de diferents mestres. A 
més, aspira a dotar a la ciutat de València d’una formació 
artística altruista i voluntària de nivell, i alhora, mostrar al 
poble la qualitat en l’ensenyança de les nostres agrupacions. 
I és per tot açò que es constitueix un comité de músics amb 
responsables de corda per a fomentar responsabilitat i millorar 
la comunicació dels membres.

Sobre els objectius de l’àmbit social, es treballa perquè 
l’agrupació siga l’eix vertebrador dels jóvens, majors i dels 
valors propis de cadascuna de les SSMM participants, on la 
cohesió social de tots els membres i simpatitzants estiga ben 
present en totes les activitats que es desenvolupen. Per altra 

Foto: Tomás Sánchez
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H
i havia ganes, il·lusió, expectativa i necessitat per 
reprendre la ja dilatada carrera de la Coral l’Horta 
i que millor ocasió que acceptar la invitació de 
l’Associació de veïnes i veïns de Sant Marcel·lí 
per a participar en la jornada matinal, dins de la 

programació de les Festes Populars del barri.

En la coqueta i remodelada plaça de l’església es van instal·lar 
diverses taules de les associacions culturals del barri, on es 
van dur a terme les activitats per a donar-se a conéixer i 
entretindre els més xicotets i als majors en el retrobament 
amb la festa, la cultura i el tracte personal amb amics i 
coneguts que no veies des de feia temps; quin any i mig!!!! 
Cadascú ens hem emportat el nostre i el del veí, però no 
insistirem en mesos ja passats.

Es va presentar la Coral a l’hora i en el lloc convingut per a 
realitzar el calfament vocal i estar en perfectes condicions 
durant l’imminent concert. Sota la direcció del calaix de sastre 
que és el mestre Alejo Pérez Lamata (he dit calaix de sastre, no 
calaix desastre), exercint ara de preparador físic amb la seua 
pissarra de jugades màgiques, ens va posar a to i a caldo (però 
del que té substància) i tal va ser la intensitat del rampell, que 
fins i tot van caure algunes gotes de pluja i això que el cel 
estava ras. Algun mal pensat diria que seria per les nostres 
veus i res més lluny de la realitat, ja que estàvem en la paret 
de l’església i el que queia era aigua beneïda i glòria també, en 
forma de veus angelicals segons va dir el preparador físic Sr. 
Pérez Lamata.

Amb puntualitat anglesa va començar el concert i el tema 
triat per començar va ser Amor. Des del primer compàs, la 
Coral va connectar amb el nodrit i educat públic que estava 
en la plaça, amb les mesures sanitàries oportunes tant dels 
membres de la Coral com dels assistents; allò sonava molt bé, 
amb les sopranos portant la iniciativa, escortada per les fidels 
cordes de contres, baixos i tenors amb entrades magistrals 
completant l’harmonia de la cançó. Al mestre Alejo se’l veia 
satisfet.

Amb el vent a favor, rumb a Menorca, i per a fer més curta 
la travessia, el millor acompanyament una havanera, Ciutat 
de Parella. Per les misterioses aigües de la plaça va començar 
a fluir la cadència magistral de la Coral corsària, amb 
Barbanegra Pérez Lamata al timó, i la tripulació coralista 

desgranant nota a nota, la magnífica interpretació amb totes 
les veus molt ben empastades i aplicades en els seus moments 
particulars, per a donar el matís necessari a la cançó.

Va continuar el concert amb una peça tradicional en el 
nostre repertori Al vent, cançó amb la qual la Coral l’Horta es 
reinventa en cada interpretació, la sent com a pròpia, des de 
dins, amb baixos i tenors potents, fosos en una sola veu, però 
amb els seus detalls particulars per a fugir de la taula rasa, 
mentre sopranos i contres, portades enlaire per l’enèrgica 
direcció del mestre Alejo, brodaven primorosament una altra 
flor en l’historial ja dilatat d’esta cançó en les interpretacions 
de la Coral.

Un cotxe que casualment passava amb música sudamericana/
caribenya ens donà la nota i ens situà en posició per al 
següent tema, Carnavalito quebradeño, peça recuperada del 
bagul dels records, ja que el fons d’armari de la Coral és ample. 
Les veus de tenors, i sobretot de baixos, no van fer enyorar 
els tambors andins amb sopranos i contres aportant eixe toc 
de frescor de l’altiplà musical en el qual es va situar tota la 
interpretació, molt celebrada pels nostàlgics i redescoberta pel 
públic més jove.

Lluïment total en l’atrezzo femení amb El abanico, una altra 
havanera esplèndida amb baixos i tenors entrant decidits i 
segurs en la interpretació, per a, de seguida, agafar les regnes 
sopranos i contres portant-la a cotes insospitades de bellesa 
musical, estètica i insinuació i per a què? Senzillament per a 
fer còmplice al públic d’una altra magnífica interpretació de la 
Coral, en la qual, a part de lluir les veus, les nostres xiques van 
lluir, i molt bé, palmito i ventalls artesans de tots els estils i 
colors. Genials sense pal·liatius!!!

Una picada d’ullet a la integració festiva d’altres zones molt 
llunyanes a la nostra amb Aya Ngena, cançó tradicional 
zulú, un luxe comptar per a aquesta ocasió amb un 
solista d’excepció, Paco el llanterner, que amb veu potent 
i captivadora, com bruixot de qualsevol racó selvàtic, va 
convidar a la resta de la tribu coralista a executar una versió 
molt particular de la cançó, amanit amb un acompanyament 
coreogràfic d’extrema dificultat, però executat a la perfecció; 
el solista se’n va eixir pels quatre costats i la resta de veus 
acompanyant-lo per tal aconseguir una altra memorable 
interpretació. Gran Paco Beltrán.

CONCERT DE FESTES POPULARS
per Pascual Collado
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ORQUESTRA
DE CAMBRA

I com a fi de festa, després de petició tronadora d’un públic 
entregat: Fa la kam bo ba, cançó tradicional de Camerun, amb 
les veus masculines donant l’entrada (que la resta l’anirem 
pagant en còmodes terminis), potents i a l’uníson per a arribar 
al torn de sopranos i contres on es va agafar el ritme contagiós, 
amb algun alt i baix melòdic que trencava el desenvolupament 
general de la peça per tal de poder arribar a unes notes nasals 
executades a la perfecció. El mestre Alejo en la seua línia, sense 
despentinar-se, va portar a la Coral a una altra sorprenent i 
esplèndida interpretació.

Concert gaudit al màxim després de tantes penúries. Ha sonat 
des de dins realment bé, ho necessitava el públic i nosaltres 
també, estem en la bona línia.

Un plaer com sempre, encara més, si cap, pel retrobament de la 
Coral l’Horta, amb la música i sobretot amb les persones. 

Sou genials.

Diuen les males llengües i alguna foto furtiva, que després 
la Coral es va reunir en una terrassa del barri a reposar sals 
minerals després de l’esforç que va suposar el fantàstic concert.

Enhorabona a tots i totes i una abraçada.

Foto: Tomás Sánchez



10

71ORQUESTRA
DE CAMBRA

C
om ja avançàrem al número anterior de Notícies 
Musicals, el passat 27 de juny es va celebrar el 
concert que suposava la tornada de l’Orquestra 
de Cambra als escenaris. El concert comptà amb 
un repertori de gran qualitat i bellesa artística 

i amb el protagonisme dels músics de l’orquestra i d’altres 
músics de la Banda Simfònica de la Unió.

El concert tenia com a títol «Tornem», ja que l’orquestra es 
retrobava amb el públic després de la delicada situació viscuda 
per tots nosaltres i oferiren amb molta il·lusió eixa primera 
actuació amb públic, després del parèntesi d’any i mig.

En aquesta ocasió tan especial comptàrem amb l’assistència 
de tres persones de reconegut prestigi al món musical.

En primer lloc, Polly Ferman, reconeguda internacionalment 
com una virtuosa pianista tant al repertori clàssic com en 
la música llatinoamericana. Ha col·laborat amb orquestres i 
directors de gran renom i ha realitzat importants espectacles 
musicals, el més recent d’estrena a Espanya Aires de mujer. 
A més va ser la fundadora l’any 1984 de l’ONG Pamar per a 
promoure el reconeixement de la riquesa cultural d’Amèrica 
llatina i el Carib.

En segon lloc, també hi participà Daniel Binelli, 
internacionalment reconegut com a compositor, arranjador i 
mestre del bandoneó, instrument semblant a l’acordió. Binelli 
és actualment un dels màxims exponents de la música del 
tango. Ha treballat amb l’orquestra d’Osvaldo Pugliese, de 
qui també fou arranjador, i va formar part del sextet d’Astor 
Piazzolla. També ha col·laborat amb orquestres i directors de 
gran renom. Destaca la seua participació com a bandoneista 
el passat mes de març en el concert homenatge a Piazzolla 
al Teatre Colón de Buenos Aires amb motiu del centenari del 
naixement d’aquest compositor argentí.

Finalment, comptàrem amb la presència de Tomàs Gilabert, 
titulat superior en les especialitats d’harmonia, contrapunt 
i composició, solfeig, teoria de la música i repentització, 
musicologia, direcció de cors i pedagogia musical. Ha impartit 
conferències i cursos sobre anàlisi musical a escala nacional 
i internacional. Actualment és professor del Departament 
de Composició, cant i direcció del Conservatori Superior de 
Música Joaquín Rodrigo de València, on imparteix la matèria 
d’anàlisi. A més és el creador de musicnetmaterials, un blog 
i canal de youtube amb més de vint-i-dos milions de visites 

i trenta-set mil subscriptors que és de gran ajuda per a 
alumnes, músics i professors.

El repertori del concert va ser el següent. En primer lloc 
l’Orquestra va interpretar Andante de la Simfonia n.47 en 
Re Major (KV 97, II mov.), de Mozart, executada sota la guia 
del violí concertino Guille Albors García. Posteriorment, 
la Serenata n.º 13 per a cordes en Sol major, de Mozart, 
composició molt famosa, que comptà amb la direcció especial 
d’Héctor Cruz Fernández, que debutava com a violoncel·lista 
de la nostra orquestra, ajudant-lo així a perfeccionar els 
coneixements adquirits en l’assignatura de Direcció que rep als 
seus estudis d’Ensenyaments Professional. Héctor és alumne 
també de la nostra escola, on es va iniciar, i actualment cursa 
el cinqué curs d’Ensenyaments Professionals. La resta de 
moviments ja estigueren dirigits pel nostre director Alberto 
Ramírez Martínez. Seguidament es va interpretar Chacona, 
de Henry Purcell, compositor anglés i mestre del barroc. Per 
últim, el Concert per a oboé/trompeta Piccolo i cordes en Re 
menor d’Alessandro Marcello, l’obra més famosa d’aquest 
compositor i una de les més interpretades del repertori 
oboístic i trompetístic. S’interpretà complet i comptà amb 
Javier Pérez Zorío, trompetista de la Unió, professor i director 
de l’Escola de Música de Sant Marcel·lí (i d’altres escoles de 
música) com a destacat solista. Javi, a més de la seua àmplia 
experiència en conjunts de música de cambra, ha col·laborat 
amb agrupacions professionals com l’Orquestra de València, 
la Banda Municipal de València, la Banda Municipal de 
Barcelona, l’Orquestra Simfònica del Mediterrani i l’Orquestra 
Filharmònica d’Alacant. Recentment ha guanyat el primer 
premi del Concurs de trompeta d’Alberic en la categoria de 
Grau Superior.

Finalitzat el concert es va oferir un xicotet detall en senyal de 
reconeixement al director, al solista, al concertino i al director 
debutant.

No podem concloure aquest article sense agrair a la Junta 
Directiva de la Unió, així com als responsables de l’Espai 
Rambleta per l’enorme esforç realitzat i el suport a l’orquestra 
per poder oferir eixe concert tan especial.

L’ORQUESTRA “TORNA” A L’ESCENARI
per María Suceso Alegre
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FAMÍLIES DE LA UNIÓ: 
FAMÍLIA ALBENTOSA LERMA
per María Montes

E
ls músics de la família Albentosa Lerma són el 
pare, Francisco Albentosa, Paco; el fill major, 
Jorge Albentosa Lerma, i el seu altre fill, Eduardo 
Albentosa Lerma, Edu. El fill major va començar 
a estudiar música a molt primerenca edat i uns 

anys després li va seguir el seu germà, alguna cosa que sol 
succeir en moltes altres famílies de la UMH; com, per exemple, 
va succeir amb el meu fill, al qual matriculem a l’escola de 
la Unió quan va complir sis anys. La il·lusió dels pares que la 
música entusiasme als seus fills no sempre es compleix, però 
sí que ho ha sigut i ho està sent per a aquests jóvens, Jorge de 
23 anys, i Edu, de 20; i, fins i tot, han atret al seu pare amb ells 
en l’estudi de la música, com ens compta il·lusionat.

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

Quan era jove vivia en el barri de Patraix, on vaig pertànyer a 
una comissió fallera que contractava una banda de música per 
als seus actes fallers. I, quan ens ajuntàvem amb altres falles, 
«la nostra Banda» atreia molts membres d’altres comissions, 
omplint de color i alegria aquelles hores d’espera. I ens 
delectaven en el casal amb música de moros i cristians: quins 
records!

Quins estudis musicals tens?

Vaig estudiar el Grau Elemental a l’Escola de la UMH. Vaig 
triar la percussió, que continue estudiant. Els professors de 
Llenguatge Musical, Ximo Estal, Javier Zorío i Juan Carlos 

>>
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López Luján van ser importants per a mi per la implicació i 
paciència que tenien amb el grup d’adults. A més, sempre 
són ací per a qualsevol consulta que em puga sorgir. També li 
estic agraït al professor de percussió, Jorge Medina, perquè, 
a més de la seua capacitat i coneixement en la matèria que 
em demostra, sempre ha sabut adaptar els objectius a les 
diferents situacions que li he transmés.

Què suposa per a tu formar part de la UMH?

A més de poder estudiar música, conéixer a persones que, 
alhora que s’esforcen per aprendre i superar-se, persegueixen 
una finalitat, que és disfrutar. Això és extensible a la Directiva 
de la Unió, que amb el seu desinteressat esforç permet que tot 
això siga possible. Formar part de la UMH també m’ha permés 
conéixer a moltes persones del barri de Sant Marcel·lí, i sentir-
me com un més.

Comenta’ns què suposa per a tu el que els teus fills siguen 
músics.

Ells van fer que tinguera inquietud per aprendre música. 
També poder compartir junts alguna interpretació a casa i 
ajudar-nos entre nosaltres, sobretot Edu a la resta, ja que 
és ell qui té el nivell de coneixement més elevat dels tres. 
Finalment, i especialment amb Edu, compartisc comentaris 
sobre els actes de la Banda: programació, desenvolupament i 
resultat.

Quins són els teus somnis de futur en la música?

Encara que soc membre de la Banda, encara no he participat 
en cap dels actes que s’han realitzat. Centre els meus 
esforços a participar en el Conjunt Instrumental d’Adults i així 
perfeccionar-me en la interpretació. El meu somni, en aquest 
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sentit, seria participar en algun dels actes de la Banda que es 
programen. A més, compartir l’experiència amb el meu fill Edu.

Parlem ara amb tu, Jorge, a quina edat vas començar els teus 
estudis de música?

Quan tenia 6 anys els meus pares em van apuntar a l’escola de 
la UMH. Uns anys després vaig començar els meus estudis de 
bateria amb Juan Lizaso.

Quins estudis musicals tens?

Vaig estudiar a l’escola fins al tercer curs de Grau Elemental. 
També vaig estudiar la percussió sent els meus professors 
Sergi Aparici, Irene Sierra , Pascual Carpena i Jorge Medina. 
Actualment continue estudiant bateria amb Juan Lizaso.

Explica’ns la teua experiència en la UMH.

Quan estudiava solfeig i percussió vaig ser membre de la 
xiquibanda, amb Juan Carlos López Luján com a director, i 
després vaig coincidir amb el meu germà Edu quan estava 
com a director Ximo Estal Herrero. Després vaig estar en la 
Banda Juvenil, amb Juan Carlos com a director. En aqueixos 
anys vaig participar en diverses audicions de percussió al 
costat del meu pare i el meu germà. Ja cursant els meus 
estudis de bateria, he participat en audicions amb altres 
companys de bateria.

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

M’agradaria en un futur tocar la bateria en un grup dedicat al 
blues, soul i jazz.

Continuem amb tu Edu. El teu interés per la música es va 
despertar per influència del teu germà?

El meu germà, en ser més major, va començar la seua 
formació musical a l’escola abans que jo. Aquest factor va 
condicionar de manera notable en la decisió dels meus pares 
a l’hora de matricular-me, doncs, van ser ells qui em van 
matricular perquè a mi em cridaven més altres aficions, com 
el futbol.

Quins estudis musicals tens?

Vaig estudiar Grau Elemental a l’escola de la Unió, i Grau Mitjà 
en el conservatori José Manuel Izquierdo. Després vaig decidir 
centrar-me en la carrera de Magisteri en l’especialitat de 
música, la qual estic cursant actualment.

>>

Els meus fills van fer que tinguera 
inquietud per aprendre música. 
També poder compartir junts 
alguna interpretació a casa i 
ajudar-nos entre nosaltres
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Destacaries algun o alguns professors que 
hagen sigut especialment importants per a 
tu?

Han sigut bastants, entre els quals podem 
citar a Ximo Estal, Javier Zorío, i Juan Luís 
Gozálvez, Juanlu; entre altres. No obstant 
això, he de destacar a Jorge Medina, 
professor de percussió a l’escola i a Juan 
Miguel López, professor de percussió en 
el conservatori, perquè tots dos m’han 
format, no sols com a músic, sinó també 
com a persona crítica. No voldria oblidar-
me tampoc de Juan Lizaso, el meu mestre de 
bateria. Sense dubte un dels millors músics 
que conec i de qui, sortadament, puc gaudir 
a les seues classes.

Com definiries el que ha suposat per a tu 
formar part de la UMH?

Ha sigut molt important el fet de conéixer 
a diferent gent del barri, convertint-se, part 
d’aquesta gent, en amics.

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

Estan vinculats al món de la docència. 
Actualment curse el tercer curs del Grau 
de Magisteri de l’especialitat de música, 
per la qual cosa quan acabe els estudis 
m’agradaria exercir com a mestre. També 
continuar l’aprenentatge que he començat: 
mesclar música.

Ha sigut un plaer parlar amb vosaltres i 
conéixer els vostres somnis, que segur que 
es compliran perquè la música enamora 
i l’esforç per avançar es fa suau i aporta 
felicitat. A vosaltres els músics i a nosaltres, 
els espectadors. Gràcies per ser com sou!

Foto: Tomás Sánchez. Concert al Mercat d’Abastos
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E
nguany hem pogut celebrar les Festes Populars, 
amb moltes restriccions i sense tants actes com 
altres anys, però amb ganes de tornar a trobar-
nos al carrer amb el veïnat i amb molts entrebancs 
també per part de l’administració.

El primer acte va ser la 44ª Volta a Peu, el 12 de setembre, 
limitat a 2000 corredors i organitzat en dues eixides per a 
evitar aglomeracions, que va ser un èxit de participació i 
públic, sempre mantenint les mesures de seguretat.

El segon va ser la convocatòria del II Concurs de decoració de 
balcons per part de la fundació CEPAIM, amb el lema «Paraules 
boniques», que va començar el dia 22, amb una participació 
de 30 famílies, i al final del qual es concediren tres premis, el 
primer d’ells un lot de productes valorats en cent euros.

El tercer, l’Exposició dels 44 anys de Festes Populars, en la 
plaça de l’església, una mostra molt interessant, però que va 
tenir poca afluència de públic en ser un divendres laborable, 
el dia 24. Eixa mateixa vesprada i en el mateix lloc, va haver-
hi una representació de teatre de titelles per als més menuts, 
que s’ho van passar d’allò més bé. Malauradament, la sessió 
del dissabte de vesprada es va haver de suspendre per la pluja. 
Maleïda pluja que fa acte de presència cada any.

Afortunadament, al matí ens va respectar perquè teníem 
organitzada una bona, amb la Fira de Festes i totes les 
activitats organitzades al seu voltant: bàsquet, teatre i 
l’actuació de la Coral de la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí. Un altre èxit de participació, encara que el 
públic acudia en tongades, normalment coincidint amb les 
exhibicions.

I com a colofó, el Concert de la Banda Simfònica de la Unió 
Musical, aquesta vegada en l’Espai Rambleta, però del concert 
parlem en un altre apartat.

Per a finalitzar dir-vos que els dimarts de novembre i 
desembre, en el local de l’Associació, a partir de les 17:30, 
podeu passar a comprar la loteria de Nadal, a veure si aquest 
any ens toca.

FESTES POPULARS 2021
per Encarna Serrano, vicepresidenta de l’AVV de Sant Marcel·lí

BARRI /
AVV

Foto: Tomás Sánchez
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MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

M
olts mesos han hagut de passar per a 
poder gaudir una altra vegada de bastir 
muixerangues. Concretament dènou, des 
de l’actuació als Carnestoltes del barri de 
Benimaclet a les acaballes del mes de febrer de 

2020.

No obstant això, com molt bé sabeu tots els seguidors de 
l’activitat muixeranguera, la Muixeranga de València no 
ha estat de braços plegats, i no ha deixat de treballar per 
continuar amb l’activitat cultural i de difusió de la cultura 
valenciana.

Així doncs, el catorze de setembre de 2021 es va inaugurar 
a la Sala d’Exposicions de la Biblioteca Municipal Clara 
Santirò i Font, situada al Centre Cultural Rambleta, l’exposició 
fotogràfica Muixeranga de València, 15 anys en imatges, 
la qual fa un recorregut pels quinze anys d’història de la 
Muixeranga de València. Tot i això, no només es podien trobar 
fotografies, sinó també un recorregut pels cartells anunciadors 
de les nou Trobades de Torres Humanes organitzades per la 
Muixeranga de València i celebrades al barri de Sant Marcel·lí, 
amb motiu de les festes populars. En acabant, l’exposició 
fotogràfica, que ha estat subvencionada per 
la Conselleria d’Educació Cultura i Esport de 
la Generalitat Valenciana, ha estat oberta 
fins al 17 d’octubre de 2021, i ha sigut tot 
un èxit.

Així mateix, la Muixeranga de València va 
reprendre els assaigs dissabte 2 d’octubre 
de 2021, amb un assaig a les portes del 
mateix Centre Cultural Rambleta. A més, 
els assaigs continuaran quinzenalment 
en horari de dissabte al pavelló del CEIP 
Professor Ramiro Jover. Tota la informació 
referent a l’activitat de la Muixeranga de 
València la podeu trobar en la renovada 
pàgina web www.muixeranga.org, així com 
a Facebook, Twitter i Instagram.

Per últim, i com cada any, la Muixeranga 
de València va participar en la tradicional 
manifestació vespertina del 9 d’octubre 
convocada per la Comissió 9 d’octubre. La 
manifestació va tindre inici a la plaça de 

Sant Agustí i enguany va finalitzar al Parterre, sota l’estàtua 
de Jaume I. Allí, Toni Gisbert, portaveu de la comissió i 
secretari d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), va insistir 
en la necessitat de donar una resposta social «decidida» a 
«l’autoritarisme emergent a Europa» i a les amenaces que 
aquest moviment «significa per a la democràcia». En aquest 
context, Gisbert va denunciar l’evolució d’un nacionalisme 
espanyol «cada cop més violent i de valors més excloents, 
que fomenta un clima social de polarització, intransigència i 
violència verbal i no només verbal». En concret, va denunciar 
«l’augment dels delictes d’odi i particularment de les 
agressions homòfobes». L’acte va concloure amb una figura 
de la Muixeranga de València, fortament aplaudida pels milers 
d’assistents a la manifestació.

Aquesta ha sigut l’activitat muixeranguera al llarg de l’estiu 
i del començament de la tardor. Esperem que la pandèmia 
ens permeta continuar amb el desenvolupament normal de 
la nostra activitat, que per altra banda, estarem gustosos de 
poder contar-vos.

PER FI, MUIXERANGA UNA ALTRA VEGADA
per M. Ángel Bas

Foto: Tomás Sánchez
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CULTURA A BANDA II
per Comissió de Banda

E
n aquesta ocasió 
tornem amb tres peces 
conegudíssimes per tota la 
gent i que s’han convertit 
ja en part de la cultura i el 

tarannà valencià. Parlem dels pasdobles 
Valencia, La Entrada i El Fallero. 

Valencia

per Sonia B. Pérez

El pasdoble tan interpretat va ser 
compost per casualitat. Sí, sí… Heu llegit 
bé, PER CASUALITAT! 

L’any 1924 s’estrenava al teatre Tívoli 
de Barcelona la Sarsuela La bien amada, 
amb música de José Padilla i lletra de 
José Andrés de Prada, que no va tindre 
l’èxit esperat i la retiraren del cartell 
molt prompte. 

Tanmateix, per aquella època, l’artista 
Mercedes Serón debutava al teatre 
Olympia de París amb un vestit de 
valenciana fet per a l’ocasió i la cantant 
es va posar en contacte amb Padilla per 
tal que li componguera una peça que 
parlara d’aquesta terra. El compositor 
anava molt embolicat amb la faena, 
però va tindre una idea: reciclaria el 
preludi de La bien amada i li afegiria 
una lletra en clau valenciana, de la que 
es va encarregar De Prada. La música 
era la idònia perquè s’iniciava amb tres 
notes que s’ajustaven perfectament al 
nom de la ciutat en castellà (Va-len-
ciaaaaaa, tots ho hem cantat milers de 
vegades, segur). La resta, les flors, la 
llum, l’amor…, va sorgir a poc a poc.

D’aquesta manera, l’any 1925 naixia el 
pasdoble Valencia tal com el coneixem 
nosaltres. Curiosa forma d’aparéixer, no?

La Entrada

per José David Galán

Dia 5 de setembre. Quatre de la 
vesprada. L’inici de l’entrada de moros 
i cristians de Villena es deixa sentir 
pel gran nombre de gent que s’aplega 
entorn de La Losilla i la Calle Nueva. La 
Banda Municipal de Villena comença 
la seua formació envoltada de totes les 
persones que esperen amb il·lusió el 
màgic moment.

La batuta del director s’alça en l’aire i 
baixa per a arrancar els primers acords 
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del pasdoble La Entrada a l’hora que 
el poble de Villena explota de joia, 
ovacionant el començament de les 
festes en honor a la seua patrona.

Aquesta peça del mestre villenenc 
Quintin Esquembre (1885-1965) s’ha 
convertit en un símbol de la localitat 
de l’Alt Vinalopó i es caracteritza per la 
seua senzillesa.

Al seu llibre La música y los toros, 
l’escriptor Sanz de Pedre afirmava:  

«No fue solo Chapí el músico notable 
nacido en Villena. También el maestro 
Quintín Esquembre es natural de la 
hermosa población, a la que ama con 
inmenso cariño filial. A serle posible, 
jamás falta de su patria chica en las 
fechas tradicionales de las fiestas, 
que dan principio el 5 de septiembre 
de cada año, y que sus coterráneos 
denominan con «el día de la entrada» 
en emotiva recordación de la victoriosa 
penetración de los cristianos para 
liberar la ciudad de los moros. Los 
paisanos del maestro Esquembre venían 
solicitando al compositor villenense en 
diversas oportunidades que compusiera 
un pasodoble evocador de este 
histórico y descriptivo acontecimiento 
local, con la advertencia de que la 
composición fuera, a la par, sencilla, 
fácil y, sobre todo, libre de dificultades 
instrumentales, toda vez que estaba 
primordialmente destinada a ser 
interpretada por una modesta banda de 
música de reciente creación, integrada 
en su totalidad por muchachos de 
Villena que alternaban, en su mayoría, 
sus ocupaciones artesanas con la afición 
musical. Como en cualquier ocasión que 
se tratase de rendir tributo a su tierra 
natal, el maestro Esquembre no tardó 
en dar cima al deseo de sus paisanos, 

con tan feliz resultado que el año 1925 
se iniciaban en Villena las Fiestas de 
Moros y Cristianos con el estreno de 
La Entrada, pasodoble de cuyo acierto 
dan fe, desde entonces, el público de 
todo el mundo y los mejores conjuntos 
instrumentales que lo llevan en su 
repertorio».

L’encàrrec fou realitzat l’any 1922 pel 
seu amic el mestre Francisco Bravo 
(us zona eixe nom, veritat? És un altre 
pasdoble molt arrelat i interpretat cada 
Concert de Nadal per la nostra banda), 
segons va publicar el nebot de l’autor a 
la mort del mateix: 

«Ha contado el autor el porqué del título 
de este pasodoble, y sin variar ni una 
coma en su narración, decía:

–«En mi pueblo se celebran, en honor de 
nuestra Virgen, María de las Virtudes, 
unas tradicionales fiestas de Moros y 
Cristianos en el mes de septiembre. El 
día 5, el pueblo entero sale a sus afueras 
para ver llegar a la Virgen cuando es 
traída desde el Santuario. A tal efecto 
las «comparsas» de los bandos «moro y 
cristiano» desfilan por las principales 
calles, llenas de alegría y colorido, al 
son de vibrantes pasodobles. El desfile 
o La Entrada que así lo llamamos, es 
encabezada por la Banda Municipal de/
pueblo. Mi buen amigo Francisco Bravo, 
director de ella por aquel entonces, 
reorganizó, con un buen puñado de 
gente joven, la Banda Municipal de 
Villena, y en un escrito me dijo: Quintín, 
hazme un pasodoble bonito y que no 
sea difícil, para que lo puedan tocar con 
facilidad los chicos. Traté de a tenderle, 
y como todo lo que se hace con amor 
y sencillez es bonito, así nació esta 
obrita».

Amb posterioritat s’afegí una lletra al 
pasdoble que diu així:

Como flor saturada de abril
Que de fragancia y frescor se llena,
Son tus mujeres, noble Villena
Que las colmaste de encantos mil.

Y a esa raza que abrigas gentil,
Quiere ofrendare un triste coplero,
Su canto henchido de amor sincero
Que fue inspirado en tu pensil.

Un pasodoble para ti creado
Mi alma se ha llenado
De honda inspiración;
Porque sus notas parecen clamores
Lanzados con flores
De jardín de tu mansión.

Villena…
Puedes ostentar orgullo
Por tener en suelo tuyo
La mujer más noble y buena.
La mujer que por su encanto
Ni una estrella fulge tanto.

Y aunque anidas bajo el cielo
Los vergeles más gentiles,
Yo me afano con desvelo
Por brindarte flores miles
A tu hermoso y santo suelo.

La popularitat d’aquest pasdoble l’ha dut 
a convertir-se en himne de les festes de 
San Roque de Peñafiel, Valladolid, amb 
el nom d’El Chúndara i també l’ha fet 
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>>
un dels pasdobles taurins més elegants 
i emotius.

Quintin Esquembre va ser un gran 
director, compositor i guitarrista com 
així es recull a la següent crítica musical: 

«La orquesta Lasalle nos ha dado a 
conocer una nueva composición de 
autor español: Guitarra andaluza. El 
maestro Quintín Esquembre, su autor, 
es un músico distinguido, guitarrista y 
además buen conocedor de nuestros 
ritmos y cantos andaluces. Su 
predilección por el castizo instrumento 
nacional le ha llevado a dedicar a la 
guitarra esta composición sinfónica, 
evocadora del estilo flamenco. La 
soleá, la seguidilla y la alegría, tan 
características y animadas, prestan 
atractivo a la obra, bien tratada 
orquestalmente y en la que palpitan 
el lirismo y el entusiasmo. El público 
tributó cariñosos aplausos al autor que 
dirigió la orquesta con autoridad». 

També el gran mestre, Joaquín Turina, 
deia: 

«Hay que advertir que Esquembre, 
artista de talento, además de 

compositor, es guitarrista. Su Guitarra 
andaluza es muy agradable, y aunque 
se trata de una Andalucía a flor de 
piel, está hecha con sinceridad y buen 
gusto, sin llegar a vulgar pandereta de 
bazar y conteniendo, en cambio, trozos 
sentidos». 

Entre les seues obres per a guitarra 
destaquen Guitarra andaluza, Vals 
Brillante, Canción Playera o El 
Zapateado.

El Fallero

per Xavi Garí

És un dels pasdobles més coneguts 
de la festa fallera i va ser compost 
explícitament per a aquestes festes. El 
seu autor és el gran mestre José Serrano 
i Simeón (autor també de la música 
de l’himne per a l’exposició, o himne 
regional), qui l’escrigué l’any 1929 a 
Madrid.

Tot i que començà a escriure’l un any 
abans de la seua estrena, quatre dies 
abans encara no estava acabat. És per 
això que va començar a rebre cartes 

demanant-li que l’acabara, perquè els 
músics de la banda havien d’assajar-lo. 
Finalment, tres dies abans que s’acabara 
el termini i, en només mitja hora després 
d’un assaig, va posar punt final a l’obra.

Musicalment té tres parts. Les dues 
primeres («Introducció» i «Trio») són 
comunes a totes les composicions 
d’aquest estil. Tanmateix, té la 
particularitat que la «Introducció» està 
dividida en dues parts. La primera, la que 
tots identifiquem de seguida, està en Fa 
menor i, la segona, que fa referència al 
folklore valencià. «El Trio», en Re bemol 
Major, prové de la marxa de la ciutat, 
motiu que, casualment, també s’inclou 
a l’himne.

Amb posterioritat, Maximilià Thous va 
ser l’autor de la lletra, que es va estrenar 
el març de 1931. El mestre Serrano 
és conegut per la seua gran capacitat 
melòdica i expressiva, tot i que alguns 
envejosos digueren d’ell que «No tiene 
muy buena técnica en otros elementos». 
Malauradament, hi ha molt sabuts en 
aquest món.

Fotos: Tomás Sánchez
Concert Festes Populars



19

CULTURA



20

71CULTURA

NICOLAU PRIMITIU GÓMEZ, VALÈNCIA PER 
DAMUNT DE TOT
per Josep Daniel Climent

N
icolau Primitiu Gómez 
Serrano va morir a 
València fa cinquanta 
anys, l’11 de novembre 
1971, després d’una 

intensa vida iniciada 94 anys abans 
a la població de Sueca. Empresari, 
investigador, bibliòfil, editor i activista 
social i cultural, va portar a terme 
nombroses iniciatives al llarg de la seua 
dilatada vida, la major part d’elles amb 
un denominador comú, l’interés per 
la llengua, la cultura i la història dels 
valencians.

Defensor de la llengua i cultura dels 
valencians

Com a empresari va construir, amb 
molt de treball i sacrifici, una empresa 
dedicada al disseny i construcció de 
maquinària agrícola per a l’elaboració 
de l’arròs, on va introduir nombroses 
innovacions tècniques.

En l’aspecte cultural i social, des de 
1920 va col·laborar en les úniques 
institucions valencianistes de caràcter 
cultural de l’època, Lo Rat Penat i el 
Centre de Cultura Valenciana, on va 
desenvolupar amb enorme passió 
treballs i estudis sobre arqueologia, 
i posteriorment es va integrar al 
Laboratori d’Arqueologia de la 
Universitat de València.

Ara bé, durant la Segona República les 
activitats de Nicolau Primitiu Gómez 
adquiriran un to més compromés amb 
el valencianisme cultural, especialment 
a partir de la seua vinculació a Acció 
Cultural Valenciana, entitat que va 
presidir. Poc després, a principis de 
1933, va ocupar la presidència de Lo 
Rat Penat, societat que va intentar

revitalitzar. En aquests anys d’intensa 
efervescència cultural, Nicolau 
Primitiu Gómez va publicar nombrosos 
d’articles de temàtica diversa en les 
principals revistes valencianistes com 
eren El Camí, Acció, El Poble Valencià, 
La República de les Lletres o Timó. A 
més a més, va ser un dels signants 
de les Normes de Castelló, i gràcies a 
la seua intervenció es va aconseguir 
l’adhesió de Lo Rat Penat i Lluís Fullana. 
D’aquesta època és també la seua 
preocupació per l’ensenyament del 
valencià en les escoles, i va defensar 
l’oficialitat del valencià i la seua 
incorporació a l’ensenyament. També 
cal destacar la seua participació a 
Proa (Consell de cultura i relacions 
valencianes), entitat de caràcter cultural 
fundada el 1935, que va presidir.

El trencament del colp d’estat de l’any 
1936

El conflicte bèl·lic iniciat per les tropes 
franquistes va suposar per a Nicolau 
Primitiu Gómez, com per a tants altres, 
una època especialment dura. Va 
presenciar com la tasca iniciada per a 
la consecució d’un Estatut d’autonomia 
valencià es truncava de manera radical 
i com el seu germà Eliseu, director de 
l’Escola de Magisteri d’Alacant, era 
afusellat el maig del 1939. A més, va 
assistir, impotent, a la destrucció de 
nombrosos arxius i biblioteques on es 
conservava una part importantíssima 
del nostre patrimoni cultural. Davant 
d’aquesta barbàrie va actuar de manera 
decidida i arriscada, escorcollant entre 
els arxius destruïts i mig cremats i 
entre els papers amuntonats per a 
ser utilitzats com a combustible, i va 
recuperar llibres, pergamins i altra 
documentació antiga.
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La llarga i difícil postguerra

Ja a la postguerra, el 1949 es va 
integrar en la directiva de Lo Rat Penat, 
junt amb Carles Salvador o González 
Martí, on va impulsar els cursos de 
valencià impartits, entre altres, per 
Enric Valor o Josep Giner. Poc després, 
el 1951, va assumir la presidència de la 
Comissió Patrocinadora del Diccionari 
català-valencià-balear, on s’integraven 
personalitats de totes les tendències, 
des de Joan Fuster o Carles Salvador a 
Josep M. Giménez Fayos o Julian San 
Valero. Nicolau Primitiu Gómez exercia 
el paper d’home de consens, de patrici 
valencià respectat per tots, l’únic capaç 
d’aglutinar les diverses tendències de la 
societat.

El 1953 va ser nomenat degà del 
Centre de Cultura Valenciana i més 
tard, el 1958, va tornar a ser elegit 
president de Lo Rat Penat. A més, en 
la dècada dels cinquanta, va impulsar 
l’editorial Sicània, que va publicar 
nombroses obres en valencià. Més 
tard, entre 1958 i 1959, va promoure 
la revista d’informació general Sicània 
Mensual, però, la censura, que impedia 
la publicació de més d’un vint per cent 
de la revista en valencià, i les difícils 
circumstàncies polítiques van impedir 
que la iniciativa quallara. Així i tot, 
el 1961, encara va posar en marxa 
una revista literària, Nostres Faulelles. 
Aquestes iniciatives les va dur a terme 
únicament amb suport de la seua 
família, arriscant de forma perillosa el 
patrimoni personal.

No podem oblidar en aquesta 
esquemàtica ressenya de les múltiples 
activitats que Nicolau Primitiu Gómez 
va portar a terme, una de les seues 

grans passions, l’interés pels llibres, 
sobretot, per aquells de temàtica 
valenciana i que, en l’actualitat, gràcies 
a la generosa donació feta per la 
família Gómez-Senent, constitueixen el 
nucli de l’actual Biblioteca Valenciana, 
que des del 2010 porta el seu nom.

Una vida al servei del seu poble Una 
mirada al conjunt de la seua trajectòria 
i les seues actuacions ens mostra la 
fermesa dels seus ideals, «València 
enans i aensús», és a dir, València abans 
i per damunt de tot, amb un sentit 
sempre d’unitat i afirmació nacional. 
De fet, Nicolau Primitiu Gómez sempre 
va treballar per a cercar la confluència 
dels valencians en la defensa de la 
seua identitat, especialment de la 
seua llengua i cultura, convençut com 
estava que només des de la unitat 
d’acció podríem construir un País 
Valencià d’acord amb les seues arrels. 
En definitiva, sols feia el que havia 
propugnat des de sempre, «treballar, 
persistir, esperar», el lema que va 
marcar totes les accions dutes a terme 
en les diverses facetes de la seua vida.

És ben segur que una bona dosi del seu 
pensament i la seua generositat ens 
hauria estalviat enfrontaments estèrils 
als valencians, i fins i tot en l’actualitat 
molts dels seus plantejaments encara 
ens poden ser ben útils. Llàstima que 
el pas del temps amague trajectòries 
tan íntegres com la de Nicolau Primitiu 
Gómez, i per això és de justícia 
recordar-lo en aquesta data.
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LLETRA I MÚSICA:
INTRIGA I ACCIÓ AL MÓN DEL ROCK. 30 ANYS DE SAM NUMIT
per Joan Enric Iriarte

H
an assassinat el cantant-
revelació de l’any, Blow 
Andrews, en un concert 
organitzat pel mateix Sam, 
Bruce Springsteen, Sting i 

Peter Gabriel, i retransmés a tot el món 
des de l’estadi de Wembley, a Londres.

Blow Andrews era odiat per tots 
els qui el van veure triomfar en un 
temps rècord: els seus músics, el seu 
productor, el director de la seua casa 
discogràfica, el seu manager, fins i 
tot les dones que l’estimaren i que 
l’estimen encara. Però només una 
d’aquestes persones ha culminat la 
seua venjança arribant a l’assassinat de 
l’ídol. Qui? Sam disposa de quinze hores 
per esbrinar-ho.

Mentre tot el planeta contempla el gran 
festival de rock, els esdeveniments es 
precipiten. En la seua investigació, Sam 
Numit descobrirà, una vegada més, que 
la cara amagada del rock és en mans de 
l’egoisme i dels interessos comercials.

«Per al meu tercer Sam Numit vaig 
ficar un munt de famosos en un gran 
festival de rock en el qual mor una de 
les noves estreles del moment. L’últim 
a donar-li la beguda mortal és ni més 
ni menys que Elton John. Sam Numit 
té a penes unes hores per a «desfer la 
malifeta».

Ha mort Sonny Boy Johnson, l’home 
amb qui Sam Numit acaba d’enregistrar 
un àlbum i del qual s’ha fet amic. Però, 
Sonny Boy no era un músic normal, 
sinó una llegenda del blues, un veritable 
pioner, i per això Sam ha de traslladar-se 
al profund Sud dels Estats Units, la terra 
del blues... , i del racisme, la terra on la 
música es fa esperit, i la seua ànima, 
lament.

En un univers totalment oposat al del 
rock, Sam sospitarà que Sonny ha estat 
assassinat, i la seua investigació, entre 
vells mites caiguts i l’adolorida realitat 
d’un món que desconeix, li revelarà 
alguna cosa més que els amors i els odis 
entorn de la llegenda del gran cantant 
i guitarrista desaparegut. I també li 
descobrirà l’autèntic sentit d’un gènere 

musical únic i especial. Però, qui podria 
desitjar la mort d’un home de setanta 
anys?

«Sierra i Fabra ha construït un 
interessant text, nostàlgic, evocador i 
ben ambientat.» Revista CLIJ, núm. 32, 
1991.
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V
aig anar a París el 15 
de setembre perquè 
començava a treballar 
el primer dia d’octubre 
en una escola com a 

lectora d’espanyol. Havia estat esperant 
aquesta oportunitat durant molt de 
temps i, finalment, Maria, una amiga 
meua que estava treballant en París des 
del mes d’abril anterior, havia trobat 
la faena per a mi. Maria treballava 
de secretaria i vivia en un xicotet 
apartament amb una amiga francesa 
i jo vaig anar a viure amb elles. Volia 
estar a París una quinzena abans que 
no començara a treballar per tal de 
conéixer gent, fer-me una idea de la 
ciutat i del lloc on anava a viure i posar 
al dia el meu francés (que tenia prou 
abandonat des que havia acabat el 
batxillerat).

El segon dia em vaig despertar i hi 
havia un silenci estrany en la casa, 
estava clar que no hi havia ningú, però 
això no era tot! Tampoc no hi havia 
ningú en tot el bloc d’apartaments 
on havia anat a viure amb les meues 
amigues i, el més al·lucinant: NO HI 
HAVIA NINGÚ A PARÍS!!! Fins i tot 
els clochards (vagabunds) havien 
desaparegut, però no els animals. 
Era molt estrany, perquè no havia 
passat cap fet digne de remarcar, tot 
estava bé i cada cosa estava al seu 
lloc. L’ascensor funcionava, les tendes 
estaven obertes, els restaurants també, 
i els museus i les biblioteques. Era com 
si tothom estigués treballant, però 
no, jo estava sola. Tots els cotxes i els 
autobusos estaven allí, però el metro no 
funcionava.

Els dies passaven i jo continuava 
sola. Podia agafar qualsevol cosa que 

desitjara de les tendes; aquells dies 
vaig caminar molt i quan em trobava 
cansada entrava en una biblioteca per 
a llegir un llibre o anava a un museu. 
Escoltava música en una tenda de 
música o veia pel·lícules en algun 
videoclub. A la nit anava a l’hotel més 
proper i dormia en l’habitació que més 
m’agradava. L’endemà no feia el llit i 
el desdejuni sempre estava a punt per 
a mi en qualsevol habitació en la qual 
hagués dormit.

Una altra cosa ben estranya era que els 
telèfons funcionaven, però ningú no 
contestava: ni tan sols els meus pares o 
les meues amigues i amics d’Espanya.

Una setmana més tard vaig escoltar 
una veu que em deia que no havia de 
preocupar-me per aquell fet, ja que 
ningú havia mort i em digué que podia 
demanar un desig. I jo vaig desitjar 
viure en un llibre titulat De part de la 
princesa morta, i immediatament vaig 
començar a viure com la princesa. Quan 
vaig acabar de viure aquella història 
(no sabria dir quant de temps va 
transcórrer), vaig trobar la meua pròpia 
identitat.

L’endemà d’això, quan em vaig alçar, 
vaig trobar a tot el món en el seu lloc: 
les meues amigues, les veïnes i veïns, 
els dependents de les botigues, els 
cambrers, els conductors… Vaig pensar 
que tot allò havia estat un somni, 
però ja era el primer d’octubre, havia 
passat una quinzena des de la meua 
arribada i havia de començar a treballar 
en l’escola. Quan vaig començar a 
parlar de la meua experiència la gent 
m’escoltava amb molta atenció, com 
si hagueren estat dormint tot aquell 
temps i reconeixeren el que jo contava 

en escoltar-ho com si ho hagueren 
somiat. Em vaig convertir en una 
persona famosa i vaig viatjar per tot el 
món contant la meua història. Quan va 
acabar el meu any de treball en París, 
vaig tornar a València. El següent matí 
a la meua arribada a casa, em vaig 
adonar que res no havia passat, era 14 
de setembre i, tot havia estat un somni 
meravellós? 

SOMIANT A PARÍS
per Encarna Serrano
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ANÈCDOTA MUSICAL: Un gat famós per tindre un color que ningú va 
definir. 

Conta Alfred López, que Roberto Carlos va aconseguir el número u de 
les llistes de discos més venuts i escoltats al nostre país per la seua molt 
coneguda cançó El gato que está triste y azul…

El tema, que havia sigut compost originalment en italià per Gaetano 
‘Toto’ Savio i Giancarlo Bigazzi sota el títol Un gatto nel blu, va ser 
interpretat en el Festival de Sant Rem de 1972 pel mateix Roberto Carlos.

L’enganxadíssima tornada parlava d’un gat que estava trist i blau, però 
per què el gat era de color blau?… perquè senzillament, calia rimar i 
Buddy i Mary McCluskey, les persones encarregades de realitzar la 
traducció a l’espanyol, capritxosament així ho decidiren.

En realitat la versió original diu que el gat està en el cel (un gatto nel 
blu), ja que en italià també s’utilitza la forma blu per a referir-se al cel. 
No obstant això i encara que en la primera estrofa de la tornada de la 
versió espanyola diu: «El gato que está en nuestro cielo» en la següent 
estrofa passa d’estar en el cel a ser «trist i blau» («triste y azul»), encara 
que en la seua versió original italiana continuava estant per allí dalt 
sense especificar que el felí tinguera cap color en concret.

Qui l’encerta l’endevina! Pensa i encertaràs cinc 
instruments.

> Tinc arc, però no tinc fletxa i de la fusta soc el més 
xicotet. Què és?  V _ _ _ _

> Soc negre, però molt clar i sense dutxa mai vaig brut. 
Quin instrument soc?  C _ _ _ _ _ _ _ 

> Un tub curtet i xicotet ple de foradets i per molt que 
bufes mai estarà ple. F _ _ _ _ _

> Faig molt de soroll, igual balle samba, estic al futbol 
com em porta un guàrdia.   E_   _ _ _ _ _ T

> Molts em confonen amb una trompeta, però soc 
diferent i el meu nom rima amb forn. F _ _ _ C _ _ _ 

EQUACIONS MUSICALS: Només cal afegir signes de suma (+) i resta (-) 
per obtenir els resultats escaients. La negra val 1.

Series capaç de trobar el nom d’aquests set 

instruments musicals a la sopa de lletres?

per Joan i ÀngelsPICCOLO DIVERTIMENTO 58


