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VOLUNTARIAT PEL 
VALENCIÀ
per Encarna Serrano

A POQUETA NIT

El dia 2 de febrer es va iniciar 
oficialment la campanya del curs 2017-
2018  en el nostre barri. Van acudir 
algunes parelles que s’han format 
i altres persones interessades, així 
com Pilar Tormo i quatre mares del 
Ramiro Jover que explicaren la seua 
experiència i llegiren poemes que 
van escriure el curs passat, sobre les 
seues sensacions, els seus fills, la seua 
vida, l’aprenentatge del valencià totes 
juntes... Va ser molt emotiu, per a elles i 
per a tots els assistents.

També va acudir Dariana Groza, 
coordinadora del programa a tota 
València, que va portar nou material 
i va explicar coses molt interessants, 
entre altres que ella que és romanesa 
de naixement se sent valenciana.

També es va parlar del treball del 
grup de teatre MuVeUm Fem Teatre, 
que està preparant la tercera obra en 

valencià per a la setmana de la dona. 
En aquest grup hi ha molta gent que 
no és valenciana i gent valenciana que 
no sol parlar valencià. L’obra d’aquest 
any és Assemblea a la selva de Jordi 
García Vilar, que es va representar el 9 
de març en el teatre Rambleta. L’obra va 
acompanyada d’una exposició titulada 
«El poder, ús i abús», amb obra de 
diferents artistes que interpreten qui, 
com i què representa per a ells el poder.

HIVERN, HIVERN... 
EN QUIN SISTEMA-MÓN VIVIM?
per Josep Francesc Blai Duart

d
e Nadal a Pasqua, de desembre a març, de la tardor a la 
primavera. Digueu-ho com vulgueu, entremig: l’hivern.

Aquesta és la revista de l’hivern. Un hivern, 
climatològicament distint si voleu, que no ha impedit les 
habituals activitats de la Unió Musical l’Horta, però que 

caldrà observar, prendre nota i ajustar els hàbits de vida als processos 
de canvi climàtic ja en marxa. És cert, ja n’he parlat en altres editorials 
anteriors, però cal avançar i aprofundir. Deixeu-me compartir amb 
vosaltres dos paràgrafs de les lectures més recents que he fet. El 
primer és quasi una prosa poètica de reconeixement agraït del planeta 
on vivim. L’altre ens submergeix en la crua realitat del sistema-món 
capitalista en crisi on vivim. A les nostres mans està el futur. Ja em 
direu. 

“Als nostres dies, la consciència de la magnificència de la Terra com a 
xicotet planeta convertit en base i morada de vida creix entre els pobles 
per tot arreu. La denominem consciència ecològica, terme derivat del 
grec oikós, que significa “casa”, o “llar”. Aquest planeta viu, amb la seua 
closca esfèrica de terra ferma, aigua i aire respirable, constitueix la 
llar dels éssers humans, la nostra única llar en l’inabastable univers. 
També és la llar d’una sorprenent diversitat d’espècies d’éssers vius 
que, en relacionar-se entre si, formen xarxes d’ecosistemes vius.(..) En 
este moment la Terra, joia de marbre blavós que sura en un negre oceà 
de l’espai, és l’únic lloc que coneguem de l’inabastable univers on la 
vida ha sorgit i es manté exuberant” (Elizabeth A. Johnson, Rico en 
misericordia, SalTerrae, pàg. 97) 

 “La crisi ha revelat el que podríem anomenar “camins intransitables”, 
és a dir, opcions que ja no estan a la nostra disposició perquè ens 
porten a atzucacs (carrerons sense eixida) […] Malgrat ser una 
evidència difícilment qüestionable –en un planeta finit no pot 
existir un creixement infinit del consum de recursos-, les polítiques 
econòmiques diverses o enfrontades, coincideixen, tanmateix, en 
la necessitat de recuperar el creixement, al qual afegeixen la crossa 
de “sostenible” per a desactivar els crítics, quan en realitat està fora 
de tot dubte la incompatibilitat entre creixement i sostenibilitat […] 
La crítica habitual de l’”austericidi” per part de l’esquerra sembla 
cega a l’amenaça d’”ecocidi” que implica el creixement. Per a la 
dreta dita amenaça simplement no existeix o és mera propaganda 
catastrofista dels enemics del progrés” (José Antonio Zamora, Crisis 
del capitalismo: callejones sin salida y transiciones postcapitalistas, en 
IVIVA núm.272).

Comença la revista amb l’habitual secció d’APN (A poqueta nit) per 
a endinsar-nos tot seguit en la frenètica activitat concertística de 
les seccions de la UMH quan arriba Nadal, i que sempre inclou la ja 
tradicional arreplegà de nous músics i noves músiques que culmina 
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amb la seua incorporació a la Banda Simfònica en el concert de Nadal. 
Les diverses cròniques els faran rebrotar les bones experiències allí 
viscudes. En aquest cas cal remarcar que el concert de Nadal de la 
Banda Simfònica fou també el del comiat del fins aleshores director 
Vicent Pelechano i, no tant però també, el de l’acollida del nou 
director Juan Carlos López Luján.

Els mesos de gener i febrer no destaquen precisament per l’activitat 
concertística, llevat d’alguns actes esporàdics d’alguna secció de la 
UMH. Però ens aboquen sense remei al mes de març on, al voltant del 
Dia de la dona, torna a generar-se tot un programa d’activitats, no 
sols musicals, que hem volgut arreplegar a Notícies Musicals, entre 
altres raons perquè la UMH ha estat, amb l’Associació de Veïnes i Veïns, 
Mujer y Cultura i altres, una de les entitats organitzadores, impulsores i 
animadores d’aquesta agenda feminista de març. Vull recordar que al si 
de la nostra entitat s’ha creat la Comissió d’Igualtat que ja comença a 
caminar. Teatre, tertúlia, exposició, música coral, manifestació, debat... 
són una mostra de la riquesa i diversitat de l’agenda feminista.

A la secció d’entrevistes donem a conéixer una d’eixes famílies que 
estan al complet a la Unió, la família Arráez-Pérez: pare, mare, filla i 
fill, tots quatre són músics de la nostra entitat. Un bon testimoni de la 
passió musical i de l’acollida i tracte de la Unió Musical l’Horta.

Al bloc dedicat a altres entitats trobareu les cròniques de l’Associació 
de Veïnes i Veïns presentant el seu llibre El barri que vam somiar, de la 
Muixeranga de València, del nou capítol de la València Contada (Espai 
Rambleta) dedicada al nostre barri, del grup Aula Vocal 5 i del concert 
commemoratiu dels 25 anys de l’associació Alborada amb estrena 
musical fins i tot.

A la secció de literatura va el segon lliurament de Llibres amb música, 
en aquest cas dos llibres del mateix autor, Miquel Desclot, que 
són Més música, mestre!, i Cançons de la lluna al barret; amb les 
recomanacions i suggeriments de J. E. per treure’ls bon rendiment als 
llibres. També un nou treball d’un vell col·laborador, Salva Benlloch, 
que ens presenta uns fragments d’un text més extens.

I acabarem amb la nova entrega del Piccolo Divertimento. I això volem, 
que es divertisquen menuts i grans amb la música com a rerefons.

Bo, amigues i amics lectors, sòcies i socis de la Unió Musical l’Horta, 
l’hivern climatològic ja és passat, però els tambors de guerra no deixen 
de sonar, obliguem a fugir a pobles sencers però no els volem acollir, 
els vaixells que salven vides són aturats i el seu personal encausat i 
acusat. La solidaritat està criminalitzada. Aquest «hivern» mai s’acaba? 
La primavera portem entre mans, sabrem fer-la florir humanament 
parlant? Amb la música es poden fer miracles, d’exemples, n’hi ha. 
Valor i endavant!

Foto: Tomás Sánchez
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poetes i rapsodes que duen a cap 
recitals i presentacions de llibres amb 
regularitat. 

En aquest cas, van ser les integrants de 
Faristol Inma Máñez Albert, María 
Díaz i Xelo Espulgues les que va 
oferir-nos, el divendres 23 de febrer, 
un magnífic recital amb poemes de 
Carmelina Sánchez Cutillas, José 
Agustín Goytisolo, Begoña Abad, 
Mª Josep Escrivà, Isabel Clara Simó, 
Águela Figuera, Rosa Díaz, Xelo 
Llopis, Marisol González Felip Vicent 
Nàcher Ferrero, Dino Lanti, Sonia 
San Román, Belén Reyes, Paco 
Muñoz, Ana Pérez Cañamares, Àngels 
Gregori, Maria Calvo, Alicia Luz, Lola 
Camps, Josep Vicent Marqués, María 
Díaz i Inma Máñez. 

El nombrós públic que va assistir-hi va 
gaudir moltíssim de les diverses veus 
poètiques de tan magnífics poetes 
a través de la gràcia, sensibilitat i 
professionalitat amb què van dur a 
terme el recital les tres rapsodes. 

Abans d’aquest recital van dur a terme 
un altre dedicat a Gloria Fuertes amb 
motiu del centenari del seu naixement 
que van portar a nombrosos centres 
culturals de la nostra geografia. Per 
al proper recital que organitzen ací 
estarem esperant-les.  María Montes

A POQUETA NIT

d
es de la publicació de la 
darrera revista de Notícies 
Musicals han tingut lloc 
tres actes dins del format 
d’A Poqueta Nit, d’ara 

endavant APN.

El corresponent a l’1 de desembre 
del 2017, en format musical, que és 
d’especial predilecció pel públic fidel. El 
del 2 de febrer del 2018, la tradicional 
«Campanya del voluntariat pel valencià», 
que comentarem en un altre article, i el 
recital de poesia del grup Faristol. 

Malgrat la publicitat es fa dels actes 
de l’APN a través de les xarxes socials, 
s’ha de dir que, a vegades, es troba a 
faltar la presència de membres de les 
diverses formacions de la Unió, gent de 
la Banda, Cor, Sèniors, la gent més major 
de la Bandeta en les activitats d’APN. Es 

perden activitats culturals irrepetibles, 
en la seua casa, i amb la possibilitat de 
quedar després a fer colla en el local, 
compartint entrepà i germanor.

Estaria bé que les mares i pares que 
reben la informació dels actes animaren 
a la seua descendència perquè acudisca. 
Així mateix, trobe a faltar el lideratge 
de les seccions respectives perquè 
organitzen quedades en el local per a 
veure cinema, organitzar concursos, 
debats, jugar als escacs, cantar, assajar 
trios, quartets, quintets, grups de 
rock, estudiants i conservatori d’altres 
instruments, guitarra, piano amb 
partitures de música que els agrade, etc.

Jo per la meua banda propose un 
monogràfic titulat: «Com fer-se ben fet, 
un mateix, el nus de la corbata sense 
retardar un concert en l’intent».

MÚSICA I POESIA
per Josep Lluís Rodrigo 

A POQUETA NIT

Feliu Ventura i per un dels integrants 
del grup, Javier Valdeolmillos, que ens va 
sorprendre amb les seues composicions 
tipus bolero.

La part instrumental va estar formada 
per composicions de guitarra del mateix 
Javier Valdeolmillos, al més pur estil 
de guitarra clàssica. Música realment 
calmada que d’alguna manera convida 
a mirar-se a l’interior, en la línia de 
«Música per al Cor». 

L’actuació va ser senzilla però intensa. 
En general va agradar al públic, que es 
va quedar amb ganes de més concert. 
Va agradar la varietat i la barreja entre 
la part instrumental i la part cantada. 
Realment va ser un concert que va 
complir l’expectativa del seu títol 
«Música per al Cor», perquè va arribar en 
gran manera al cor dels assistents. Lluís 
Durbán i Cervera

GRUP FARISTOL: RECITAL DE POESIA

Les activitats relacionades amb la poesia 
són una realitat cultural relativament 
freqüent al nostre barri gràcies a la 
programació de presentació de llibres 
i recitals organitzats per la Unió 
Musical l’Horta en la seua oferta d’APN; 
l’Associació de Veïnes i Veïns de Sant 
Marcel·lí; l’Escola d’Adults i la Biblioteca 
Clara Santiró i Font del Centre Cultural 
Rambleta. Açò és així, especialment des 
de fa uns anys, entre altres motius pel 
contacte i l’amistat establert per aquests 
centres amb el prestigiós rapsoda i 
poeta Vicent Camps, conegut i admirat 
pel públic que sol assistir als nombrosos 
actes poètics programats.

Ve al cas referir-nos a ell en relació 
a l’acte que comentem perquè és el 
creador de Faristol, grup que aglutina 

ENTRE TRES: RECITAL DE GUITARRA I 
CANÇÓ. 

El passat dia 1 de desembre de 2017 va 
actuar el grup Entre tres en APN. El grup 
està format per Javier Valdeolmillos 
com a guitarrista i cantant, Lucía 
García i Mari Ángeles Verdú com a 
cantants i a més, van tenir la inestimable 
col·laboració de Miguel Hernández en la 
percussió.

El títol del concert era «Música per al 
cor». Li preguntem al grup el perquè del 
títol i ens van explicar que volien dirigir 
la música a la part més emocional i 
menys racional que tots tenim. 

El concert va ser molt variat, 
alternant música cantada amb música 
instrumental. La part cantada va estar 
formada per temes de Gardel, Mecano, 

Foto superior: Tomás Sánchez
Foto pàgina anterior: Salva Benlloch



ARREPLEGÀ DE LES
NOVES INCORPORACIONS
per Tomás Sánchez



Fotos: Tomás Sánchez
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MATÍ MUSICAL NADALENC
per Juan Carlos López Luján

ORQUESTRA 
DE CAMBRA

UN ANY MÉS, EL CONCERT DE NADAL
per Sara García

J
a estem en vespres i, com és tradició, acudim al ja 
clàssic concert de Nadal.
Enguany no ha pogut celebrar-se, com era habitual 
en la parròquia de Sant Marcel·lí, la parròquia del 
barri, i per això s’ha buscat un altre escenari, un 

escenari que cada volta està cobrant més força en les nostres 
famílies, el teatre La Rambleta.

Encara que ja tinguérem l’oportunitat de gaudir de la seua 
música el passat setembre del 2016, en aquesta ocasió la Jove 
Orquestra de Cambra ha pogut presumir novament, ara amb 
el nou director, Alberto Ramírez Martínez.

I com que l’Orquestra creix, hem donat la benvinguda a Mª 
Suceso Alegre Gómez amb el seu violoncel. Segur que se 
sent com a casa!!

En aquest concert, hem pogut disfrutar d’obres com Brook 
Green Suite, amb 3 moviments, composta per Gustav Holst 
l’any 1933 per a membres tan joves com la nostra Orquestra. 
Hem escoltat la coneguda dansa de Chaikovski, Trepak, de 
l’obra El Trencanous, i mentre passejàvem en trineu amb 
Leopold Mozart, féiem memòria de Coppelia de Delibes i 
desfruitàvem de polques i danses de J. Strauss.

u
n altre matí musical, aquesta vegada gaudint 
de l’actuació de la Banda Juvenil de la Unió, 
compartint concert amb la nostra banda Senior, el 
Conjunt Instrumental d’Adults de la Unió Musical 
l’Horta, en el marc dels concerts de Nadal.

Un programa molt variat per a l’ocasió, on vam poder comptar 
amb més de 75 jóvens músics, alguns dels quals participaven 
per última vegada amb la Banda Juvenil, com ve sent habitual 
en els concerts de Nadal, perquè consoliden la seua plaça en 
la Banda Simfònica.

Començava el concert amb una obra de Markus Götz, 
compositor alemany de 1973, Muntanyes de Foc, obra 
inspirada en l’illa de Lanzarote i en els seus paisatges 
volcànics. 

Continuàvem amb un passeig per les platges de Rio, de Kees 
Vlak, el compositor dels Països Baixos ens va oferir una 
descripció de les platges de Trocadero, Ipanema, i Copacabana, 
amb ritmes brasilers i una atractiva dosi de percussió. 

El concert concloïa amb Sedona del nord-americà d’Ohio 
Steven Reineke. Amb una instrumentació molt rica, on vam 
poder observar un gran nivell tècnic dels músics, defensant els 
contrastos entre ràpides escales i belles melodies. 

Esperem que la Banda Juvenil estiga preparada molt prompte 
per a poder oferir-nos un altre concert i poder passar una 
estoneta agradable tots junts. 

Fotos: Tomás Sánchez Fotos: Tomás Sánchez

I és que l’Orquestra de Cambra de la UMH una vegada més ens 
va fer gaudir d’una vesprada meravellosa obrint les portes a 
les festes nadalenques.
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NOVETATS, ADÉUS I BENVINGUDES
Per Josep Francesc Blai Duart i Maria Montes

a
quest concert de Nadal, sense eixir-se’n del guió 
i tarannà habitual d’altres anys, va presentar 
algunes novetats que ara anirem desgranant.

En primer lloc, cal remarcar el seu caràcter 
solidari. Res d’estranyar en una data com Nadal. 

La Unió ja n’ha fet, de concerts solidaris, però mai ajuntant 
Nadal-Banda-Rambleta. Així ho explicàvem: «Els dies de Nadal 
haurien de deixar de ser el súmmum del consumisme i passar 
a ser el màxim de la solidaritat. Nosaltres, la UMH del barri 
Sant Marcel·lí, hem volgut contribuir a donar-li este caràcter 
solidari i per això els hem demanat que porten un joguet 
en bon estat per a donar-lo als qui no en tenen i més ho 
necessiten. És un gest que gestionarà CÀRITAS. Compartim un 
regal. Regalem un joguet. Fem Nadal per tothom!!!!».

La segona novetat és que compartiren escenari la secció més 
«professional», la Banda Simfònica, i la secció més incipient, 
el Conjunt Instrumental Infantil, dirigit per Rafael Lasso 
Gómez. Fixeu-vos quin planter més excel·lent té la UMH: 
per a aquest concert pujaren a l’escenari 9 flautes, 1 oboé, 
3 clarinets, 1 fagot, 2 requints, 3 sa xos alts, 2 trompes, 4 
trompetes, 1 trombó i 3 a la percussió. Serà un tòpic dir que 
són el futur. Jo dic que són el futur fet present. El programa 
que tan bé interpretaren fou: Processional oberture, de 
Philip Sparke, Tyrannosaures rocks, de John Edmondson, 
Two espirituals, de Michael Green i Excalibur, de James 
Swearingen.

Com és habitual, a l’inici de la segona part del concert tingué 
lloc la incorporació de nous músics i músiques a la Banda 
Simfònica. En aquesta ocasió sonava el pasdoble Amparito 
Roca. En aquesta mateixa revista podran gaudir del reportatge 
fotogràfic de l’arreplegà. De tota manera, ací els deixe els 
noms i instruments d’aquesta nova collita. 

Nerea López Gómez, flauta; Rocío Oller Barberá, flauta; 
Sergi López Navarro, oboé; Paula Perales Hortelano, 
clarinet; Álvaro Vives Pérez, clarinet; José Luis Gutiérrez 
Ponce, saxòfon; Ainhoa Hernández López, saxòfon; Sergio 
Capella Lorenzo, trompeta; Borja Izquierdo Vidal, trompeta; 
Marc Garrido Blasco, trombó; Inés López Navarro, trombó; 
Albert Marcos Gemar, percussió. En resum la Banda guanya: 
2 flautistes, 1 percussionista, 2 al trombó, 2 trompetistes, 2 
saxòfons, 1 oboista, 2 clarinetistes.

La tercera novetat: la Banda va estar dirigida, alternativament, 
pel seu director actual, Vicent Pelechano Barberà, i per Juan 
Carlos López Luján. Exigències de treball del director titular 
i coincidències en el calendari d’assajos, van obligar a prendre 
aquesta decisió. Per damunt de qualsevol dificultat es volia 
preservar el Concert de Nadal de la UMH, una cita obligada 
amb tots vostés, i fer-ho amb forces renovades i molta il·lusió 
per fer-los viure un concert, com sempre, inoblidable. Tots són 
inoblidables, veritat? Doncs facen espai al disc dur de la seua 
memòria, del seu cervell, a la zona dels bons records, perquè 
aquest quedarà ben enregistrat.

La primera obra que es va interpretar va ser Disney Festival, 
amb arranjaments de Toshio Mashima, que va estar dirigida 
per Vicent Pelechano. Les famoses melodies de Disney 
inauguraren un programa de concert nadalenc inoblidable. La 
següent obra, Libertadores, d’Oscar Navarro, va estar dirigida 
per Juan Carlos López Luján. Aquesta peça està dividida 
en dues parts, la primera inspirada en el riu Amazones 

BANDA SIMFÒNICACONJUNT
 INSTR. INFANTIL

mentre que la segona és una fanfàrria dedicada als líders 
independentistes Simón Bolívar i José de San Martin 
-coneguts fonamentalment com a llibertadors d’Amèrica del 
Sud. La primera part ens introdueix en el cor del riu Amazones, 
utilitzant la veu i la percussió corporal per tal de reproduir els 
cants indígenes, aconseguint d’aquesta manera dotar de gran 
expressivitat a l’obra. La segona part està dedicada plenament 
als llibertadors en la forma de marxa-fanfàrria, en moviments 
i melodies d’extraordinària força. Magníficament dirigida pel 
mestre i interpretada pels músics, el públic, amb els sentits 
capturats per la màgia d’una música «total», esclatarem en un 
fervorós i llarg aplaudiment. No puc resistir-me a reproduir 
ací unes paraules de l’autor sobre la seua música: «Per a mi, 
és peça fonamental el que el músic disfrute amb la música i 
el contingut siga atractiu tant per a ell com per al públic. La 
meua ideologia de la música és la de seduir i captivar tant al 
músic com al públic a través de sensacions… Un públic seduït 
i captivat és un públic fidel que tornarà a provar eixe “nèctar/

música” que l’has oferit». I tant que sí, senyor Navarro. Des 
d’ací li demanem que no deixe de compondre, per favor.

Continuaren l’actuació amb tres obres ja interpretades en 
altres ocasions per la banda de la UMH per la idoneïtat que 
tenen per a celebrar les festes nadalenques: A Christmas 
Festival, de L. Enderson; Simfonia dels joguets, de L. Mozart / 
J. Nasselet i Celtic Child, de B. Appermont.

Arribat aquest punt, el concert prengué un altre aire. El públic 
rebia la notícia: és el moment del comiat del director Vicent 
Pelechano. Una situació a la qual no estem acostumats perquè 
en 37 anys són molt poques les voltes que ens hem hagut 
d’acomiadar d’un director de la Banda. I això ens ha provocat 
un poc de desassossec.

Foto:  Tomás Sánchez

>>
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Ara, per tant, és el moment del reconeixement i l’agraïment. 
Reconéixer en primer lloc la faena feta, l’esforç esmerçat. 
També les noves experiències musicals que ens ha aportat. 
És per això que, encara que ens queda aquell regust de 
dir «llàstima que no haja pogut ser més», és des d‘aquest 
reconeixement, valoració i satisfacció que ens naix un profund 
sentiment d’agraïment pel temps compartit, pel que hem 
aprés, per tot el que quedarà enregistrat al cervell i als papers, 
a les imatges i als àudios, o siga, un gran treball musical.

Mentre la gent l’acomiada amb un fort aplaudiment, el 
president de la UMH de Sant Marcel·lí, en Miguel Hernández 
Ferrer li fa entrega d’un detall recordatori d’aquest 
esdeveniment. Es tracta d’una aquarel·la de Santi Domingo.

Per a finalitzar interpretaren la famosa composició Marxa 
Radetzsky, de J. Strauss (pare), famosa melodia amb la qual 
tots els anys es finalitza el concert de Nadal, amb l’alegria de 
les palmes de la gent, dirigides en aquesta ocasió per Vicent 
Pelechano per última vegada, i com acomiadament dels que 
hem sigut durant un temps públic seu i al que recordarem 
amb admiració i afecte.

I quan tots pensaven que ja s’havia acabat, encara restava 
un final més emotiu. Guió de pel·lícula. Vicent Pelechano i 

Juan Carlos López, junts dalt de l’escenari, entre els músics 
i el públic. Ambdós han treballat junts en la preparació 
d’aquest concert i en altres ocasions. El mateix Pelechano ens 
aconsellava a la Junta que Juan Carlos era la millor oferta que 
podríem tindre. Ara li hem agraït el consell i li hem fet cas, 
perquè reforçava la decisió que la Junta ja tenia embastada. 

Per acabar, es reclamà la presència d’un dels músics més 
veterans, Enric Mongay, i d’un dels músics més joves de 
la Banda, Àlvar Vives. Tots dos feren lliurament d’un ram 
per a cadascun d’ells. Així representaven la Banda en tot 
el seu conjunt i també donaven imatge de com cal sumar 
experiència i joventut, agraïment pel treball fet i desitjos d’una 
nova etapa ben fructífera.

Ara sí. Llums enceses. Portes obertes. La sala va buidant-
se entre comentaris per a tots els gustos. Les experiències 
viscudes n’han sigut moltes. Estaven avisats: era un concert 
de Nadal, sense innocentades, ple de novetats.

Motius de treball (la seua 
dedicació a la Banda 
Municipal i Orquestra 
de Santander i altres 
compromisos) que deriven 
en dificultats en la dedicació 
i atenció a la Banda, han 
causat de mutu acord, entre 
Junta Directiva i mestre, 
aquesta decisió.

En el Concert de Nadal de 
2015, quan el vam presentar 
al nostre públic vam dir 
aquestes paraules: «Un jove 
director amb un currículum 
impecable […] quatre 
pinzellades per emmarcar-
lo: «És un músic reconegut 
(famós doncs està a internet), amb un currículum llarg (molta 
experiència) i intens (molt d’estudi, molt de treball i molta 
experiència acumulada en poc temps) i molt valorat segons el 
que d’ell diuen els demés».

Doncs bé, no esborrem ni un accent ni una coma del que vam 
dir, no canviem la valoració que d’ell se’n diu, ans al contrari 
la mantenim i augmentem. I desitgem que també siga a 
l’inrevés. Que Vicent Pelchano incorpore al seu currículum el 
seu pas per la Banda de la UMH com una experiència grata, 
enriquidora, que confirma el seu bon saber fer.

Fotos:  Tomás Sánchez

>>
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l
a Coral de la Unió Musical 
l’Horta va rematar la seua 
particular temporada de 2017 
amb un entranyable Concert 
de Nadal. Però dies abans 

va tenir un xicotet aperitiu atenent 
la petició de l’Associació de Veïnes 
i Veïns de Sant Marcel·lí. Dissabte 
16 de desembre vàrem participar en 
la inauguració del mercat solidari 
nadalenc organitzat conjuntament per 
l’Asso i Càritas. Un acte de fusió entre 
la Coral i el barri que la va veure nàixer.

El concert del 22 de desembre de 2017 
va tenir un preàmbul per a donar la 
benvinguda oficial a la Coral als nous 
components i el reconeixement a una 
component més. Àngels Latorre, 
en les contres, Fernando Yépez, a 
la corda de tenors i la nostra fidel 
presentadora, Encarna Ojeda, foren 
objecte de l’acollida i van rebre 
de mans del president de la Unió, 

Miguel Hernández, la insígnia 
commemorativa. La vetllada del concert 
va ser compartida amb l’Orquestra de 
Cambra de l’UMH, dirigida per primera 
vegada per D. Alberto Ramírez, el nou 
director, a qui li desitgem tota mena 
d’èxits en la nova etapa. Ens vestírem 
per a l’ocasió, amb una proposta festiva 
on cada coralista va afegir el seu detall 
nadalenc al vestuari.

Va començar aquest viatge nadalenc i 
concert amb una tradicional Nadala de 
la terreta i un bon got de llet calenteta, 
per anar entrant en calor i poder 
combatre el fred exterior. El públic, que 
omplia bona part de l’aforament, va 
agrair la bona interpretació del tema. 
Després, directament des de Broadway, 
es va interpretar White Christmas, on 
va eixir a la llum el castís accent de la 
gran manzana, adquirit en les múltiples 
gires de la Coral per aquelles terres. I 
ràpidament amb un vol xàrter tornàrem 

una altra vegada a casa amb la Nadala 
del desert, amb un enigma resolt, el 
so de les campanes del Micalet és una 
imitació, l’original està en les veus dels 
baixos i tenors de la Coral, que donant 
perfecte suport a les cordes femenines 
varen fer el miracle de transformar 
els sons en una melodia carregada de 
sentiments amb un final in crescendo 
digne d’admiració.

Fent de nou les maletes i amb A Betlem 
me’n vull anar, a més d’un li canviaran 
el pany de casa amb tant de viatget, 
mentrestant la meitat del públic es 
limitava a demanar i l’altra meitat 
a no donar... La cosa podia acabar 
malament, però no va ser el cas perquè 
interpretàrem Donem les estrenes, 
comptant aquesta vegada amb la 
col·laboració especial de la gossa, que 
va enlluernar a la xicalla de les primeres 
files i ens va fer el favor de quedar-
se a l’escenari durant la resta del 

CONCERT DE NADAL: 
FI DE TEMPORADA 2017
per Pascual Collado

e
ls concerts de Nadal de la Unió sempre tenen 
quelcom d’especial. Són eixes dates en els que socis 
i músics, i sobretot les famílies, s’apleguen entorn 
d’una mateixa raó: la Unió Musical l’Horta.

Ja heu pogut llegir (o llegireu) els articles de la 
revista comentant i posant rúbrica al que foren els concerts 
de la Coral, la Banda Simfònica, l’Orquestra de corda i altres 
seccions de la Societat... Doncs bé, en unes poques línies 
posarem lletra a l’actuació del Conjunt Instrumental d’Adults 
(la «Sènior»).

En aquesta ocasió, i com quasi sempre, agermanats, compartia 
cartell la formació més veterana amb la Banda Juvenil. També, 
com és habitual, les obres que interpretaren responien a un 
objectiu.

Després d’haver fet recitals basats en música de «moros i 
cristians», repertoris exclusius de pas-dobles, espectacles 
de pop i, fins i tot, peces fonamentades en ritmes de ball 
diversos, per a aquesta trobada decidirem donar peu a la gent 

que escolta i als mateixos músics, i vam obrir una «bústia 
de suggeriments» d’on eixirien les diferents melodies que 
després interpretaríem. Les escollides foren Òpera flamenca, 
un pas-doble andalús de gran frescor -obra proposada per 
Santiago Garcia, a qui tots coneixem, com a soci, artista i 
arxiver de la Unió. Seguiria una balada, A la meua trompeta, 
una composició molt intimista en la que poguérem gaudir 
del paper solista del nostre músic Daniel Esteve. Aquesta 
obra fou una demanda guardada des del mateix dia que 
entrà a formar part dels «iaios» i, a la fi, li ha tocat el torn. Per 
concloure, programàrem una obra de gran dificultat que ens 
portaria de viatge per diferents països Bands around the world 
i gràcies a la qual visitàrem Itàlia, Anglaterra, Escòcia, Japó, 
Mèxic, Espanya i els Estats Units.

Era, doncs, el mes de desembre l’ocasió perfecta per donar 
veu a tota la gent que ens doneu suport mes a mes i concert 
a concert i és que, com sempre diguem, sense el públic, res no 
seria el mateix.

LA “BÚSTIA DE L’OIENT”
ARRIBA A LA SÈNIOR
per Ximo Estal

CONJUNT
INSTR. ADULTS CORAL

Fotos: Tomás Sánchez
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concert, això sí, molt quieta i calladeta. 
Chiquirritín va ser el següent tema 
tradicional interpretat, seguit de Fum, 
Fum, Fum, perfecte i amb la participació 
inestimable del respectable públic, 
qui de la mà del nostre director Alejo 
Pérez Lamata, va ser incorporat com 
una veu més a la polifonia de la Coral. 
Ya viene la vieja va ser el següent tema 
interpretat, sense accelerades ni presses 
i tampoc cap pausa. Una altra rodonesa 
de tema.

Com se’ns va oblidar a Betlem l’altra 
maleta, allà que vam anar. Però aquesta 
vegada, vam viatjar a burra. Sí! Hacia 
Betlem va una burra, i amb tant de 
tràfec allà van entrar ratolins, lladres, 
calçons i bolquers, si ja ho diuen ... 
«de tot hi ha a la vinya del senyor» i al 
portal no va ser d’una altra manera.

Una peça en llatí per tal de culturitzar 
el personal, i així es va cantar Adeste 
Fideles, una de les nadales més 

antigues. Magnífica interpretació, 
traient a la partitura tot el rigor 
musical. I ja per acabar, Nit de pau, 
cloenda perfecta per a un concert que 
va tornar a la tradició, als records de la 
nostra infantesa i a la complicitat d’un 
públic generós.

i 
un any més va arribar el tradicional Concert de Tardor, 
compartit aquesta vegada amb l’agrupació amiga, 
l’Orfeó Polifònic d’Alaquàs.

Va començar el repertori amb un tema inèdit Tears in 
heaven, una preciosa composició amb innombrables 

matisos, que si bé per als més exigents va tenir  llacunes en 
la pronunciació de la llengua de Shakespeare, aquestes van 
ser suplides amb escreix per l’harmonia i justícia en el tempo 
de la interpretació. Continuàrem amb un xicotet homenatge 
al mestre Carlos Cano, amb Maria la portuguesa, un tema 
carregat de força al que li donarem un toc personal que va 
engrandir una composició, aparentment normal. Després un 
pessiguet de folklore autòcton, Rondel, amb una magnífica 
interpretació que va traure a la llum bona part del poder 
interpretatiu de la coral: pianos i continus vaivens melòdics 
que varen aconseguir una peça digna per a ser gaudida per 
l’auditori.

Amb El vell Montgó, la coral va saber 
aprofitar el seu art, fent seu el sentir 
del compositor Paco Muñoz, acoblant 
perfectament el suport inestimable dels 
baixos amb la resta del conjunt coral. Bona 
interpretació, sense grans ostentacions, 
sòbria i brillant alhora. Una peça més, un 
toc clàssic, amb l’arxiconegut Nabucco 
de G. Verdi, tema agraït pel públic, que 
agrada de temes clàssics sense passar-
se. I per acabar vam presentar un triangle 
africà amb la inestimable ajuda de Dama, 
magnífic percussionista i millor persona. 
El primer costat es va construir amb 
Nginesi Ponono, estrena a l’auditori, amb 
una incursió en la coreografia que per ser 
novetat a la coral, va sortir força bé. El 
segon costat del triangle el va conformar 
Àfrica crida, poderosa lletra de Jesús 
Pela (Àfrica dolguda), música de Daniel 
Escriche i el sosteniment inestimable de la 
percussió de Dama. Text i notes punyents, 
perfectament interpretades. Per tancar el 
triangle i alhora el concert, Hoy duerme el 
León, amb una posada en escena atrevida 
però perfectament calculada i dirigida 

per Alejo Pérez qui va conduir a la coral a un poblat segur, 
passant per senders perillosos, bells i salvatges, bons pianos i 
ben acompanyats per una percussió metòdica.

Com cant comú, La trompa i fil, bon final amb tot el poder 
de 60 coralistes a l’escenari, amb batuta potent i veus al seu 
servei, executant a la perfecció les sàvies directrius del mestre.

Posteriorment afalac als nostres convidats de l’Orfeó Polifònic 
d’Alaquàs a la seu de la Unió Musical. Bon humor, millor 
ambient i excel·lent harmonia. Fantàstic concert de tardor amb 
què es va anunciar el proper que quedava l’hivern.

   

E
l passat 26 de novembre la 
nostra coral va participar 
al costat del Cor Helios de 
l’Eliana i la Societat coral 
SAB de Riba-Roja del Túria 

en la commemoració del Xé aniversari 
de la Coral Nabucco, del barri del 
Crist; encontre coral que va tenir lloc 
en el TAMA, Teatre Auditori Municipal 
d’Aldaia.

Gaudírem d’una agradable vesprada 
musical, en la qual cadascun dels cors 

aportàrem el resultat dels nostres 
esforços. D’aquesta manera, la nostra 
coral l’Horta va tindre una digna 
actuació, emocionant al públic i 
participants amb la interpretació del 
concert monogràfic El cicle de la vida. 
El text que fa de fil conductor de les 
cançons, escrit per companys de la 
coral, va ser magníficament llegit per la 
nostra presentadora Encarna Ojeda.

Va finalitzar l’encontre cantant tots 
els cors junts: 1492. La conquista del 

Paraiso i el Cor d’esclaus hebreus de 
Nabucco, obres que emocionaren per la 
seua musicalitat i significat.

En definitiva, passàrem una meravellosa 
vesprada de diumenge i una vegada 
més, poguérem experimentar que el 
cant uneix i facilita la relació entre els 
humans.

CORAL

LA CORAL AL TAMA TEATRE
per Lola Moreno

CONCERT DE TARDOR
per Pascual Collado i Joan Quiles

>>

Fotos: Tomás Sánchez
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A
mb l’acte de «Gràcies a les dones» celebrat el 
5 de març a la biblioteca Clara Santiró de Sant 
Marcel·lí, es va donar veu a diferents col·lectius 
i associacions de dones que treballen al barri. 

Representants de Mujeres y cultura, Fractals i 
l’Associació d’alumnes de l’escola d’adults, varen compartir 
part dels seus projectes i compromisos, relacionats 
estretament en la tasca de visibilització, reconeixement i 
apoderament de la dona.

Abans de començar les informacions vam escoltar una selecció 
de peces musicals que ens va regalar la cantautora Mari 
Luz Gutierrez. Gaudírem de la seua veu i música, així com 
de la lletra de les seues cançons, farcides d’una sensibilitat 
exquisida i a la vegada d’una potent força reivindicativa de 
dona lluitadora.

Des de Mujeres y Cultura ens van informar sobre un treball 
molt interessant de recerca d’informació que estaven 
realitzant, respecte al canvi d’alguns noms de carrers de 
la ciutat, que havien adoptat ara noms de dones cèlebres. 
Algunes d’elles conegudes, altres totalment anònimes. En 
qualsevol cas, poc reconegudes en el temps que es va tocar 
viure.

També van estar acompanyant-nos les jóvens de Fractals, 
compartint algunes de les seues iniciatives. Una d’aquestes 
és la preparació de tallers per a treballar amb adolescents 
l’educació en valors, i la prevenció i resolució de problemes 
amb estratègies artístiques. D’altra banda ens van fer 
partícips de l’alegria d’haver quedat finalistes en el programa 
Emergents 2017, d’ajudes a projectes de creativitat, innovació 
i inclusió sociocultural de la ciutat de València. El premi els 
permetrà posar en marxa el projecte «Som El Sud» dirigit al 
col·lectiu de jóvens del barri de Sant Marcel·lí.

Per últim, les companyes de l’Associació d’alumnes de l’escola 
d’adults de Sant Marcel·lí ens van informar de la delicada 
situació que estan vivint per no tindre el suport de la direcció 
de l’escola. Per a poder continuar amb les activitats que porten 
a terme han decidit continuar endavant i es troben en procés 
de canviar la seua seu.

Vam acabar l’acte llegint dos poemes que parlaven d’una 
llarga llista de coses que cal agrair a les dones. Després vam 
cantar emocionadament, Hijas de Lilith. Amb les nostres veus i 
el batec accelerat dels cors donarem veu a totes les dones del 
món, especialment a totes aquelles que malauradament mai 
més podran llançar el seu crit.

GRÀCIES A LES DONES
per Inma Máñez

UMHUMH

SETMANA DE LA DONA
per Encarna Serrano

E
l dia 1 de marc començaren els actes de la Setmana 
de la Dona amb la inauguració de l’exposició titulada 
«El poder, ús i abús», que va ser inaugurada en la 
Sala d’Exposicions de la Biblioteca, amb obres de 20 
artistes que interpreten què representa per a ells el 

poder. Aquesta inauguració ha donat pas a una sèrie de visites 
guiades, tant per a alumnes de les escoles del barri com per a 
grups d’adults durant tot el mes de març. Durant aquest acte 
Jordi García Vilar va fer referència als distints tipus d’abús 
de poder, entre altres el que s’ha exercit també durant molt de 
temps sobre la nostra llengua, per això es va cantar la cançó 
de Paco Muñoz Què vos passa valencians? per part de tot el 
públic assistent, acompanyats per un acordió, una guitarra i una 
trompeta i amb les veus d’alguns components de la coral de la 
Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

Aquesta exposició està relacionada amb l’obra de teatre 
Assemblea a la selva, de Jordi García Vilar, representada el 9 
de març al teatre La Rambleta. Va ser un èxit de públic que va 
riure de bona gana en alguns moments i que va agradar molt. 
La representació comptà amb la molt estimada col·laboració de 
la coral de la Unió Musical que cantà en directe tres cançons. 
Des d’ací volem donar les gràcies a tots per l’esforç que heu fet, 
perquè la interpretació de la música en directe dins de l’obra va 
agradar molt als assistents. 

El dimecres dia 7 les dones de l’Associació Mujeres y Cultura 
presentaren el seu acte «Dones als carrers» en el Centre Social 
del barri. En ell ens parlaren de díhuit 
carrers de València que han canviat els 
seus noms, de falangistes i militars han 
passat a noms de dones. Ens explicaren 
a qui pertanyien aquests noms i on 
estan els carrers ara retolats, amb 
l’objectiu de fer visibles aquestes dones 
ignorades durant tant de temps. Una 
d’elles és Jerònima Galés, una dona 
impressora del segle XVI que ha donat 
nom a l’antic carrer General Barroso, 
que és el carrer que està més a prop 
del nostre barri. Va estar molt bé i va 
acudir més gent de la que esperaven.

Foto: Arxiu

Fotos: Tomás Sánchez
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E
l passat 10 de març, la UMLH va celebrar en La 
Rambleta un acte de commemoració del Dia 
internacional de la dona, en el qual es van barrejar 
la poesia, la música i la participació del públic 
assistent.

Com s’ha repetit moltes vegades en els diferents actes al llarg 
d’aquests anys, el Dia Internacional de la Dona, que celebrem 
el 8 de març, té un caràcter reivindicatiu, i en aquesta ocasió 
el moviment feminista d’Espanya havia convocat una vaga 
general de dones.

La vaga, dividida en 4 àrees, comprenia: vaga de cures, 
laboral, estudiantil i de consum. Cal assenyalar l’èxit d’aquesta 
convocatòria, seguida per moltíssimes dones, amb el suport 
dels seus companys. I com a colofó es va realitzar una 
manifestació el dia 8 pels carrers de València, on van poder 
marxar criatures, dones i homes junts per a denunciar les 
desigualtats que segueixen sofrint les dones en el segle XXI; 
una manifestació multitudinària, a la qual es van sumar moltes 
persones de la Unió.

Amb aquestes bones vibracions es va realitzar l’acte Tertúlia de 
Dones, Música i Paraula. Amb aquest títol preteníem donar la 
paraula a les dones, que elles foren protagonistes i, al mateix 
temps, obrir l’acte a la participació de les persones assistents.

La Coral L’Horta va interpretar una sèrie de peces musicals al 
llarg de l’acte, com Alfonsina, dedicada a la poeta argentina 
Alfonsina Estorni, o Dues Gardènies, de la compositora llatina, 
Isolina Carrillo.

María Montes i Encarna Ojeda van posar veu a la poesia de 
diverses dones, com ara Inma Máñez, María Montes, Josefa 
Monteagut, Patricia Olascoaga, Gioconda Belli, Xelo Llopis 
i Carmelina Sánchez Cutillas.

A més a més, entre cançó i cançó, el públic assistent va llegir 
una sèrie de notícies sobre les dones, totes d’actualitat. Per 
altra banda, la Coral va contribuir també llegint en veu alta 
frases significatives dites per algunes dones importants al llarg 
de la història.

Un acte diferent, en el qual cal agrair la participació d’Inma 
Máñez, facilitant algunes de les seues creacions; a María 
Montes per recitar-nos, com sempre amb passió les seues 
poesies i les d’altres companyes. I a la Coral L’Horta, amb una 
interpretació entranyable, dirigida per Alejo Pérez Lamata.

I per finalitzar l’acte, Sara Sánchez, va llegir el poema 
«Alçarem el vol a cavall», d’Inma Máñez.

TERTÚLIA DEL DIA DE LA DONA
per Encarna Ojeda

UMH

e
s un plaer, una vegada més, entrevistar per a 
Notícies Musicals a una família sencera que forma 
part de la UMH i de les seues bandes. Es tracta 
de la família Arráez-Pérez, constituïda per José 
María Arráez Sáez, la seua dona Sonia Belén 

Pérez García i els seus fills, Naiara Vives Pérez, de 15 anys, i 
Álvaro Vives Pérez, de 12. Com és prou complicat fer quatre 
entrevistes alhora, fem una primera trobada amb José María 
que ens conta com ha sigut el procés portat per cadascun dels 
membres de la família quant a l’interés per la música i la seua 
relació amb la Unió Musical l’Horta. Acabem l’entrevista amb 
preguntes concretes  a cadascú d’ells.

José María, com i quan va aparéixer el teu interés per la 
música?

Va ser als onze anys quan vaig començar els estudis musicals 
a la Unió Musical d’Almansa, amb el seu director D. Joaquín 
Mínguez Marco, que era el director de l’escola i de la banda 
en aquell moment. L’instrument que vaig elegir va ser la 
trompeta.

I quan comença la teua relació amb la UMH?

Vaig incorporar-me l’any 1985 i hi vaig estar fins al 1989. 
Aleshores, el mestre era José María Senabre. Més avant em 
vaig tornar a incorporar l’any 2015 a la banda Sènior, després 

FAMILIA ARRÁEZ-PÉREZ 
Per María Montes

ENTREVISTA

Fotos: Tomás Sánchez

Foto: Tomás Sánchez
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la banda fins a riure tocant en casa, amb la meua família, 
qualsevol partitura, fent duos amb la meua filla… En 
definitiva, forma una part molt important de ma vida i no 
podria viure sense ella.

Després d’haver estudiat música i estar tocant en la 
banda, s’han modificat les teues preferències musicals?

No. Com ja he dit abans, la música m’ha agradat sempre, i 
m’agrada tot tipus de música. Depenent del meu estat anímic, 
escolte un tipus o un altre.

Ja sé que assages molt i que avances ràpidament amb 
l’instrument. Tens algun somni en especial respecte al teu 
futur amb la música?

Si eixa pregunta me l’hagueres fet 30 anys abans serien molts 
els somnis per al meu futur. Però, al moment actual, és tocar 
en la Banda Simfònica amb la meua família, progressar el 
màxim que puga, fer nous amics i disfrutar amb ells i la meua 
família de tot lo bo que aporta la música. 

Continuem ara la conversa amb Naiara, la filla.

Naiara, quins estudis superiors vols fer? 

M’agradaria fer el Grau Superior amb el saxòfon i estudiar la 
carrera de Magisteri.

Veus la música com una afició o com una dedicació 
professional en el futur?

Jo voldria dedicar-me professionalment a la música, tant com 
a intèrpret i com a docent. Crec que no sabria fer res que no 
estiguera relacionat amb la música.

Quina és la música que més t’agrada?

En el meu dia a dia no escolte res en específic però, com a nou 
descobriment que he fet en el conservatori, la música que més 
m’agrada és la música contemporània. Encara que no estem 
acostumats a ella, em sembla que és molt interessant, ja que 
puc aprendre molt d’ella i pense que pot ser el futur.

Què suposa per a tu formar part del col·lectiu de la UMH?

Per a mi la UMH és com una segona família, on estic moltes 
hores, estic més hores allí que en ma casa, ha ha ha!, i gran 
part dels meus amics són músics d’aquest col·lectiu. És una 
part molt important de la meua vida, en ella he començat els 
primers passos en la música, i en ella espere continuar molts 
anys disfrutant i aprenent.

Finalitzem l’entrevista amb les preguntes al més menut 
de la família, Álvaro.

Álvaro, parla’m primer un poquet de què sents quan fas 
música.

Em mola un muntó!!! Quan toque estic content i m’agrada 
molt, sobretot si no em pita la canya. 

També m’agradaria que em contares si has trobat 
professors i companys en l’escola de la Unió i en el 
conservatori que hagen sigut importants per a tu.

Per descomptat que sí. Començant per l’escola, tots i cadascun 
dels meus professors de solfeig han significat molt per tot el 
que m’han ensenyat durant els anys que he estat amb ells. 
Dels meus professors d’instrument no tinc més que paraules 
d’agraïment, començant per David Romero Pedrálvez, que va 
ser el meu primer professor i em va contagiar la seua passió 
per la música. A més a més, encara que ara ja no siga el 
meu professor, continue tenint contacte amb ell i Kiko López 
Herrero, que em va preparar per al conservatori, on ara és 
el meu professor i de la seua mà aprendré molt, segur. A la 
UMH he fet molts amics que començaren sent companys. Del 
conservatori encara no puc dir molt perquè acabe d’arribar.

Quina és la música que més t’agrada?

Gràcies al conservatori he descobert l’òpera i m’agrada molt. 
També m’agrada el rap.

Quin és el somni que tens per al teu futur com a músic?

Tinc molt clar que vull dedicar-me a la música com a músic. 
M’agradaria ser el clarinet solista d’una banda de prestigi 
nacional. I també anar a bandes importants en el món, eixir en 
la tele i guanyar molts diners, ha ha ha!!!

Clar que sí, Álvaro, ho aconseguiràs, segur! Ha sigut una 
delícia parlar amb aquesta família tan enamorada de la 
música i tan arrelada a la UMH. Ells, com tants altres, fan 
gran la nostra societat musical, l’han portada i la porten a la 
categoria que ha arribat a aconseguir, porten felicitat a qui 
escoltem la música que fan en les nostres formacions. Fan, no 
paren de fer, no pareu de fer música, per favor. Moltes gràcies 
pel vostre entusiasme, per la vostra dedicació, per la vostra 
alegria que sona, com no?, a música.

de parlar amb el president de la UMH, Miguel Hernández. 
I, quan va entrar la meua filla a la banda simfònica, l’any 
2016, em vaig incorporar jo també, encara que en aquesta 
ocasió toque el fiscorn en lloc de la trompeta, perquè ja hi ha 
suficients trompetes.

Has pogut compaginar bé la teua afició a la música amb 
la teua professió?

Si, prou bé. Vaig estudiar magisteri i després vaig fer 
l’especialització en matemàtiques. He sigut professor de 
matemàtiques i música en el col·legi Salgui des del 1974. 
Molts dels músics de la banda de la UMH, que ara són 
companys, van ser alumnes meus, com per exemple, Juan 
Carlos López Luján, Javier Pérez Zorío, Víctor Ramírez, 
Jordi Calatayud, Hector Herráiz, els germans Soriano (Jordi 
i Jaume)…i altres que ja han deixat la banda.

Conta’ns ara la trajectòria en la música de la teua família. 
Comencem per la teua dona.

A Sonia li ha agradat sempre la música. Per a ella ha sigut una 
assignatura pendent i en l’estar nosaltres tres dins del món 
de la música, va decidir unir-se. Començà els seus estudis de 
solfeig a l’escola de la Unió el 2015, tenint com a professor 
a Javier Pérez Zorío i enguany finalitza els estudis de Grau 
Elemental amb Juan Carlos López Luján. El mateix any va 
començar a estudiar saxòfon amb Juan Luis Gozálvez. Va 
entrar a formar part de la Banda Sènior l’any 2017 i en gener 
del 2018 començà en la Banda Simfònica. Va de pressa perquè 
estudia molt, assaja cada dia unes hores.

I Naiara, en quin any va començar?

Naiara va començar els seus estudis de solfeig a l’escola de la 
UMH l’any 2011 amb 8 anys, tenint com a professors a Ximo 
Estal, Juan Luís Gozálvez i Juan Carlos López. Els estudis de 
saxòfon els començà el 2012 amb Juan Luís Gozálvez, que 
continua sent el seu professor. En 2016 va fer les proves 
d’accés als conservatoris de Catarroja i Torrent, aprovant 
en els dos, però es va matricular en Torrent, on està fent 3r 
d’EE.PP. Ha format part de totes les formacions de la UMH: 
Conjunt Instrumental (xiquibanda), des del 2012 al 2014; 
Banda Juvenil, des de 2014, on encara continua. A la Banda 
Simfònica es va incorporar el 2016, i també, el mateix any, 
com a reforç, a la Banda Sènior, i a la Saxmarcel·lí (ensemble 
de saxos).

I el més menut, Álvaro, quina edat tenia quan va 
començar els estudis de música?

Va fer la prova d’accés a l’escola de la UMH als 7 anys, el vaig 
preparar jo en casa, i entrà a 1r d’EE.EE l’any 2013 fins al 2017, 
fent 4t i grup d’accés al mateix temps. Els seus professors 
van ser Ximo Estal, Javier Pérez Zorío, Juan Luís Gozálvez i 
Juan Carlos López Luján. L’instrument que va elegir va ser el 
clarinet, començant els estudis el 2013 amb David Romero 
Perálvez, i continuant amb Kiko López Herrero, que és el seu 
professor actual.

El 2017, previ permís de la Generalitat, va fer les proves 
d’accés al Conservatori de Torrent CPMT, on està fent 1r d’EE.
PP. Com la seua germana, ha format part de totes les seccions 
de la UMH: el 2016 al Conjunt Instrumental (2015-2016), amb 
el requint; el 2016 es va incorporar a la Banda Juvenil i a la 
Banda Sènior, com a reforç. I en el 2017 a la Banda Simfònica.

Ara, José María, m’agradaria que em comentares què 
penses tu d’eixa asseveració de què la música té molt a 
veure amb les matemàtiques.

Hi ha professors que afirmen que la música i les matemàtiques 
no tenen relació però jo no estic d’acord. Quan un músic 
interpreta una obra, utilitza uns algoritmes matemàtics, com 
mesurar, comptar, repartir, etc. Tot això d’una ullada i a més, 
adaptat a un ritme. I per a això s’ha de tindre una agilitat 
mental (matemàtica) prou desenvolupada.

Quin tipus de música t’agrada en especial?

Música clàssica, sobretot sarsuela. I música pop, en especial la 
música dels anys 60-80.

Passem ara a fer les preguntes concretes als altres 
membres de la família. En primer lloc, preguntem a Sonia, 
la mare.

Sonia, ja m’ha contat el teu home el procés que has 
portat per arribar a la música. Ara m’agradaria que em 
digueres què ha suposat per a tu eixe nou coneixement i 
quines sensacions t’aporta la música.

Per a mi ha sigut un objectiu complit perquè sempre m’ha 
agradat la música i quan era menuda no vaig poder estudiar. 
Però, mai és tard si arriba. Les sensacions que m’aporta són 
molt diverses, des d’emocionar-me tocant en un concert de 
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EL BARRI QUE VAM IMAGINAR: 
40 ANYS DE TREBALL DE L’AVV 
per Maria Navalón, presidenta AVV de Sant Marcel·lí

EL BARRI SANT MARCEL·LÍ I L’ESPAI 
RAMBLETA
per Josep Francesc Blai Duart

e
l passat 6 de març es va presentar a l’Espai 
Rambleta El barri que vam imaginar. Cartografia de 
la lluita veïnal a Sant Marcel·lí. Es tracta d’un llibre-
guia sobre les experiències veïnals de l’Associació 
de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí, l’última de les 

nombroses iniciatives, actes i activitats que la nostra entitat 
va enllestir en 2016 per tal de commemorar el 40 aniversari de 
la seua creació.

La presentació va convocar a més de 130 veïns i veïnes, a 
representants del moviment veïnal, com la presidenta de la 
Federació d’AAVV de València i al president de CAVE-COVA. A 
l’acte també van assistir, a més de la regidora de Participació 
Ciutadana, Neus Fàbregas, que formà part de la taula, els 
regidors Vicent Sarrià, Giuseppe Grezzi i Pilar Soriano.

Amb l’edició del llibre hem pretés mostrar al veïnatge jove i als 
nouvinguts que totes les infraestructures i equipaments que 
gaudim en el barri són fruit de la lluita veïnal. Que l’Associació 
ha sigut una autèntica escola de democràcia i participació, 
amb un estil reivindicatiu propositiu i argumentat, on ha sigut 
rellevant el manteniment de la constància i perseverança. A 
més a més, amb aquesta iniciativa hem volgut retre també 
un homenatge a totes les dones i homes que han treballat o 
estan treballant en l’Associació.

Per tal de portar endavant el projecte vam optar per un equip 
de professionals multidisciplinar que poguera desenvolupar la 
tasca d’investigació, estudi i anàlisi del treball dut a terme per 
l’Associació durant quaranta anys, i sobretot, que mostrara de 
quina manera ha ajudat a la transformació del barri de Sant 
Marcel·lí. L’equip que va acceptar aquest repte està format 
per Tono Vizcaíno, historiador, Aida Vizcaíno, sociòloga i 
politòloga, Yaiza Pérez, sociòloga, Carles Rodrigo, il·lustrador 
i maquetador; i els becaris Lara Albero i Marc Cornadó. 

Es tracta d’un llibre interactiu que, de fet, es pot llegir tot 
seguit o es pot passar d’un capítol a altre i la seua maquetació 
té un significat que desvela la seua lectura. Per altra banda, 
el llibre pretén passar revista al passat i el present de l’acció 
d’un dels barris més combatius de la ciutat, i això a través de 
desset capítols en els quals s’aborden les reivindicacions més 
emblemàtiques, com la lluita contra l’ampliació del Cementeri 
General, l’exigència del Parc de la Rambleta, el soterrament 
de les vies de l’AVE i la construcció del Centre Cultural Espai 
Rambleta, entre moltes altres demandes. 

L’obra exposa eixe esperit col·lectiu de lluita i resiliència 
davant la situació adversa d’illa enclavada en la perifèria del 
sud de la ciutat en la qual es trobava el nostre barri als anys 
setanta. És una guia turística on els grans monuments són 
substituïts per espais quotidians (en girar una cantonada, un 
solar abandonat o una plaça) i les vivències que s’amaguen 
darrere d’eixos espais. La seua publicació està orientada a les 
generacions jóvens, i al públic interessat a redescobrir la ciutat 
i la seua història.

«L’instrument no és el més important. El fet més important 
és que hi haja una acció des de la base que busque canviar la 
realitat amb la qual s’està en desacord. 

I precisament per això, l’èxit d’aquests quaranta anys de 
lluita veïnal a Sant Marcel·lí no s’ha de buscar en el nombre 
d’assoliments i de fracassos de l’Associació, sinó en el simple 
fet que un grup de persones hagen decidit organitzar-se, 
comprometre’s i lluitar per una vida més digna. I, sobretot, que 
ho hagen fet i ho facen pel bé comú» (De l’Epíleg del Barri que 
vam imaginar).

El llibre està patrocinat per l’Ajuntament de València a través 
de la Regidoria de Govern Obert, Transparència i Participació 
Ciutadana, i en la seua publicació han col·laborat la Caixa 
Popular i l’Espai Rambleta. Podeu adquirir el vostre exemplar 
els dimarts (tret dels festius), de les 19 a les 21 hores, al nostre 
local social Arquebisbe Olaechea 41, sòcies i socis a 10 euros i 
no socis a 15 euros.

a 
l’agenda cultural de febrer La Rambleta 
anunciava: Setmana Cultural Sant Marcel·lí, 
del 5 a l’11 de febrer. I concretava: 6 febrer Espai 
Rambleta Visita Guiada. 7 febrer La València 
contada Sant Marcel·lí, amb projecció del 

documental del barri i actuació. 9 febrer Inauguració exposició 
Concurs de fotografia Instituts Juan de Garay i Joanot 
Martorell.

Felicite La Rambleta per aquesta iniciativa i el contingut del 
programa. Em sembla molt encertat acostar-se al món de 
la joventut a través dels IES aprofitant la fotografia. Jo em 
centraré en l’acte de dimecres: La València Contada. Diu la 
cartellera: «Perquè València està feta de barris i mereixen ser 
contats». La dinàmica és un barri cada trimestre. I aquesta 
era la sisena edició. L’objectiu no podia ser més encoratjador: 
«Comptarem amb una jornada que reunirà als millors 
protagonistes per a debatre i enaltir els valors del nostre 
barri». Comproveu el programa:

> La història de Sant Marcel·lí. Abans i després del segle XX. 
Vicent Baydal, professor d’història de la Universitat Jaume I. 
Àngel Vidal, historiador de Sant Marcel·lí.

> Societat i moment urbà de Sant Marcel·lí (estat actual i futur 
del barri). David Estal, urbanista. Maria Navalón, presidenta 
de l’Associació de Veïnes i Veïns. Modera Álex Zahinos

> Art i cultura a Sant Marcel·lí (activitats i estat cultural del 
barri). Miquel Hernández, president de la Unió Musical 
l’Horta. Andrea Pont, membre del col·lectiu d’educació 
artística Fractals. Modera Mariola Cubells.

> Intervenció musical. Actuació de Trompeta i Saxo de la Unió.

> Activitats de divulgació: Exposició de fotografies de 
«València al detall», amb elements arquitectònics de Sant 
Marcel·lí (Tomás Gorria i Tono Giménez).

M’alegre d’haver decidit assistir a l’esdeveniment. Fou una 
vesprada plena de sorpreses agradables i bones notícies.

De la primera part vull destacar la facilitat amb què Vicent 
Baydal ens explicà el seu relat de les transformacions del 
territori que ara ocupa el nostre barri, amb el suport gràfic 
i visual que ho feren encara molt més comprensible. He 
llegit alguns dels seus llibres i el coneixia personalment 
d’haver-me’n signat algun. Però aquest dia va ser impactant. 
Enhorabona!

De les intervencions de l’amic Àngel, l’amiga Maria i el meu 
fill David, no m’esplaiaré. Molt encertades totes les seues 
intervencions.

Al capítol d’art i cultura remarcaré la presència del president 
de la UMH amb el seu discurs sempre tan fresc i vital. L’alegria 
de veure la gent jove de Fractals amb un discurs tan elaborat, 

BARRI / AVV
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p
odria ser confús aquest títol. Podria voler dir que 
les muixerangues passen un mal moment, entenent 
l’hivern com un temps d’apagament, una al·legoria 
de tancament o decreixement o reclosament... 
Res de tot això, ans al contrari, la Muixeranga de 

València ha passat un hivern ben activa i joiosa.

En la crònica anterior parlàvem de la VIII Trobada de 
Torres Humanes a setembre en les Festes Populars del 
barri Sant Marcel·lí de València, l’única trobada d’aquestes 
característiques que es fa a la ciutat de València, cap i casal 
del País. D’aleshores ençà no hem parat. Els ho conte.

De la festa la vespra, diu la dita popular, i així la MV sense 
faltar a la cita anual es concentrava a la porta de l’ermita de 
Santa Llúcia per a fer l’itinerari de la Tabalà, ben acompanyada 
per desenes de dolçainers i tabaleters. Les parades habituals, 
dolços i misteleta a la porta d’algun casal, el pati del Museu de 
la Seda, la tocata final i la figura muixeranguera, un alcoianet, 
amb els ciris dels confrares. I per a rematar l’actuació, un 
pilar de tres caminat des de la porta fins a l’altar major. Per a 
nosaltres, una cita fundacional ineludible.

Arribat el nou any 2018, el 4 de gener participàrem per 
primera vegada en la nova edició de la macroactivitat 
espectacle «Feretes i Cançonetes» celebrada al Palau de la 
Música: paradeta, taller, actuació, conta contes... Una bona 
experiència!

Febrer ens portà el carnestoltes de Benimaclet el dissabte 17, 
cita habitual dels col·lectius que s’agrupen al «Cicle cultural 
al voltant de la dolçaina». Ni la pluja ni el fred poden parar el 
crit de festa que any rere any allí es proclama. I allí estàvem la 
Muixeranga de València. Trobada musical, cercavila, disfresses, 
muixerangues, manifest, sopar de germanor, retrobament amb 
amics i amigues, festa i alegria. Què més es pot demanar!!

Març ens porta Falles, traca, fum, música, foc... La MV s’acostà 
a la plaça de la Mare de Déu a fer un assaig obert. Bona 
acollida. I com la Pasqua ha vingut baixa i molts centres 
educatius celebren les seues jornades culturals en aquests 
dies, enguany la MV ha participat en les de dos IES: la Moreria 
(Mislata, dilluns 26) i la Misericòrdia (València, dimecres 28). 
Una experiència ben bonica: presentació audiovisual, taller, 
demostració-actuació, entrevistes amb la ràdio, participació 
d’alumnat i professorat... Caldrà repetir, si és possible. Cal fer 
pública constància i agraïment a la gent jove de la colla per la 
seua implicació, sense ells i elles no haguera estat possible.

Tancarem la crònica d’hivern amb dos notícies de primavera. 
Dissabte 14 d’abril la MV estigué present a l’acte celebrat al 
Cementeri General de València com a acte de recuperació de 
la memòria històrica. I el que és més bonic i simbòlic: una 
nova vida acull la colla, Gala i Antoni han tingut una criatura, 
Guillem els alegra la vida.

HIVERN MUIXERANGUER
per Josep Francesc Blai Duart (Consell MV)

MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

BARRI / 
AULA VOCAL 5

j
a no recorde si la primera vegada que vaig escoltar 
l’Adagio for Strings, op. 11 de Samuel  Barber si va 
ser mentre buscava música o perquè volia trobar 
informació sobre l’atemptat de les Torres bessones de 
l’11 de setembre de 2001. Torne ara mentre escric a 

aquelles imatges de desolació amb una música que expressava 
tan bé tant de dolor, tanta tristesa i d’una manera tan bella. 
Em vaig quedar enganxat a ella. Sonava a una peça clàssica, 
de la qual jo no arribava a comprendre com podia ser que no 
l’haguera escoltat mai abans, o no haguera parat esment en ella 
fins aleshores. Per això em va sorprendre veure la corbata del 
seu compositor, Samuel Barber, un nord-americà del segle XX. 
No sonava a música del segle XX, més bé a romanticisme del XIX. 
Però, què més fa, què més dóna? La música és la música i t’arriba 
o no i a mi se’m colava el seu Adagio o Agnus Dei fins als ossos.

Una obsessió? Una il·lusió? El cert és que vaig contagiar alguns 
i algunes companyes d’Aula Vocal 5, potser no a tothom, però 
per fi convinguérem de tirar endavant amb aquesta obra 
tan complicada pel nostre nivell musical. Sí, tenim a Carles 
Hernández Coscollà que ens ha sabut conduir, però mai haguera 
sigut possible cantar-la si cadascú de nosaltres no haguera 
treballat tant per la seua part; un esforç titànic, però meravellós 
alhora. Anem lents, però implacables. L’hem interpretada dues 
vegades, als dos últims concerts, i som conscients que encara no 
és rodona, però continuem capficats en ella, assaig darrere assaig, 
i anem tancant el cercle. Serà rodona.

Els dos últims concerts van ser el diumenge 3 de desembre de 
2017 en l’església de Sant Marcel·lí i el diumenge 4 de febrer 
de 2018, a l’església del Pilar, ambdues ocasions fent front a 
temperatures realment baixes, però sempre hem comptat amb 
l’abric dels nostres familiars i els nostres amics que vénen a 
emocionar-se amb nosaltres, a sentir un repertori que repetim, 
que acumulem, però que agrada tornar-lo a escoltar. 

Ja que he parlat del fred, no se’m pot oblidar la manera que hem 
hagut de fer front a grips, constipats greus, mals de gola, tos 
freqüent, a base de bufandes, caramels de pròpolis, antibiòtics, 
cítrics, mel, gingebre i bona cara per a defendre cada concert. Crec 
que té mèrit, perquè de gent en som poquets, tretze comptant 
amb Carles, el nostre director.

Ara, en el moment que escric, ve una època difícil per als nostres 
assaigs a causa fonamentalment de les festes de falles, setmana 
santa i pasqua, però bé, amics del nostre coret, estigueu atents a 
les notícies que parlen dels nostres propers concerts. El programa, 

de moment el mateix, poques novetats, però, què més fa, què 
més dóna? És música, tornem a ella, potser vos arribe o no, però 
si ja vos heu emocionat amb nosaltres, perquè no ha de tornar a 
ocórrer?

tan compromés que contagiava ganes de posar-se a treballar. 
Ja tinc ganes de veure-les en acció total dinamitzant el barri.

Però per a mi la joia de la corona fou la intervenció musical 
en viu i en directe. No em vaig poder estar d’escriure allí 
mateix quatre paraules en un paperet per recordar-les. I són 
les que m’han motivat a fer aquesta crònica per a Notícies 
Musicals. Són breus però sinceres.

Marta Clariana amb el clarinet: desgranant tonalitats, 
intensitats, fent vida la música: no interpreta, viu, transmet 
música i sensacions.

Héctor amb el fiscorn: so desconegut, no amic, nouvingut. 
Amb la trompeta: molt melodiosa, sorpresa xocant 
inesperada... Esperaves potser quelcom més estrident.

Amb aquestes vivències i unes cerveses de més em disposí 
a veure el segon programa del dia: Projecció en estrena del 
documental «Sant Marcel·lí 1976-2016. Veus d’un Barri» 
(gravació i muntatge i copyright: Raúl Javier Sales Sevilla, 
2016). Quina alegria poder-lo compartir amb gran part dels 
protagonistes d’una història única, irrepetible i inoblidable. La 
pregunta és qui, quan i com continuarà?

>>
SAMUEL BARBER EN EL NOSTRE     
REPERTORI
per Salva Benlloch
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estrena, l’estrena de Juan Carlos López Luján com a nou 
director de la banda de la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí i encara que Juan Carlos és conegut per tots, ja que 
des de xiquet ha estat vinculat a la Unió, a l’escola, a la Banda 
Juvenil, per mi va ser un honor i una gran alegria dir «i ara 
amb tots vostés la Banda de la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí de la mà del seu director Juan Carlos López Lujan».

En primer lloc escoltàrem un pasdoble Puenteareas de 
Reveriano Soutillo Otero, compositor gallec de pasdobles 
i sarsueles; després Ciutat Sorpresa, episodi simfònic per a 
banda de Ferrer Ferrán, compositor i director d’orquestra 
valencià, amb una obra està dedicada a la ciutat de Past, a 
Colòmbia, coneguda com a Ciutat Sorpresa; només heu de 
buscar en Google una imatge de la ciutat, tota una sorpresa. 
Continuem amb el Triángulo de las Bermudas, poema simfònic 
de Jose Alberto Pina Picazo, autor referent en la mú  sica 
per a vents i percussió, músic molt compromés amb el món 

de les bandes, les seues 
composicions han sigut 
interpretades per bandes 
de tota Europa. Aquesta 
obra, amb els seus tres 
moviments; Triángulo, la 
leyenda, Bermuda, isla 
del amor eterno i Final, 
recrea escenes i llocs 
inspirats en el mite i els 
paisatges que el rodegen.

El concert va continuar 
amb l’aparició en 
l’escenari de les xiquetes 
i xiquets de la Coral 
Infantil de l’escola de la 
Unió, dirigida per Raquel 
Roig, per a posar veu 
a Lluna Mediterrània, 
de Teodoro Aparicio 
Barberán, músic 
d’Énguera, amb una 
obra per a banda i cor 
que reflecteix l’esperit 
festiu dels nostres pobles 
mediterranis.

Per a finalitzar, Alborada, obra composta i dirigida per Ximo 
Estal Herrero, músic, director, professor de l’escola, també 
vinculat des de sempre a la Unió. Ximo va complir l’encàrrec 
amb escreix, amb una obra que reflecteix el passat, el present 
i també l’alegria del futur d’Alborada. Una obra amb la 
participació de la coral de l’escola de la Unió a la qual s’uniren 
les veus dels xics i xiques d’Alborada. Una gran celebració. 

«Alborada per molts anys».

ALBORADA PER MOLTS ANYS
per Sara Sánchez

L
’11 de març celebràrem un aniversari molt especial, 
Alborada complia 25 anys i que millor manera de 
celebrar-ho que amb música.

La proposta, presentada feia temps, sonà fenomenal, 
i des de la Junta, que coneixen perfectament qui és 

Alborada, qui és la seua presidenta, Ana Carrión, «Lucia», el 
seu treball, la seua constància, la seua dedicació per a aquests 
xics i xiques tan especials, acceptaren encantats.

També Ximo Estal havia rebut un encàrrec d’Alborada: podries 
compondre una obra per a l’ocasió? Com negar-se.

A principis de febrer Ana contactà amb mi i decidírem 
escometre juntes la tasca de presentar el concert, encara que 
quan ens vam reunir em vaig adonar que tot el treball estava 
pràcticament fet: entrades, invitacions, cartell, programa, 
documental, flors. Tenien molt clar el que volien, només 

faltava ordenar-ho i introduir la part musical, el programa que 
anava a interpretar-se.

Per fi va arribar el dia del concert, totes les entitats del barri 
van voler acompanyar-nos en aquesta celebració, socis i 
sòcies, veïnes, veïns, amics i amigues, la Rambleta estava plena 
i els músics omplien l’escenari.

Ana Carrión, la presidenta d’Alborada, va explicar el treball dut 
a terme al llarg de 25 anys, el perquè del seu naixement, les 
activitats realitzades a favor de la integració social i laboral, la 
lluita per la consecució del taller ocupacional. A més a més, es 
va projectar un documental on participaven els xics i xiques 
d’Alborada.

El concert va començar amb un repertori treballat per a 
l’ocasió, amb obres que s’interpretaven per primera vegada 
pels músics de la Unió. Però aquest concert tenia una altra 

BARRI / ALBORADABARRI / ALBORADA

Fotos: Tomás Sánchez
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F
inal del capítol 4.

El cant no va fer que 
m’oblidara del futbol, però 
la coral va acceptar-me en 
la seua dinàmica. Acabava 

de començar i prompte vaig veure clar 
que si continuava, podria fer música 
sense haver posat un peu en cap 
classe de solfa i, sobretot, fer nous 
amics. Era molt generosa. No havia 
durat molt el meu naufragi. Havia 
arribat a temps la taula de salvació. 
Desaparegueren les bufetes dels braços, 
els marejos i els vòmits. El cap tornava 
sobre els muscles. No trobava res a 
faltar, era el mateix de sempre. Només 
necessitava, per acabar d’arrodonir 
aquella felicitat, que tornaren Sofia 
Mascarell i Ignasi Piles d’Holanda 
i s’endugueren Aspirina, que era un 
manoll de nervis i no podia estar mai 
quiet. Lladrava tothora i sempre, quan 

tornava de treballar i obria la porta 
de casa, se m’enganxava als camals 
dels pantalons i no hi havia manera 
de llevar-me’l de damunt. Dos dies 
abans del vol que havia de dur els seus 
amos, tancàrem dotze comptabilitats 
que havíem de presentar l’endemà. 
Aquella jornada havia sigut molt dura i 
jo estava molt cansat. A les onze de la 
nit, gitàrem per fi Josep Francesc i la 
meua dona i jo ens preparàvem per a 
gaudir de la pau tantes hores freturada. 
Paràrem taula i abillàrem una pel·lícula 
al reproductor de vídeo. Era el nostre 
moment, però l’animal, mancat de 
sentit de l’oportunitat i de l’empatia, no 
comprenia que no estàvem per a res. 
Les seues festes no tenien fi. Lladrava, 
ens llepava i de tant en tant el seu 
cos llanut fregava les nostres cames. 
Era insuportable tanta manifestació 
d’alegria. Solució: el vaig agafar del 

bescoll i el vaig traure al balcó. Encara 
no m’havia assegut al meu sofà, vam 
sentir un crit esgarrifós. El cabró 
hiperactiu aquell s’havia tirat de dalt a 
baix. S’havia suïcidat.

Capítol 5

Encara no havia arribat a seure al sofà 
quan vaig sentir un crit esgarrifós i 
ni un segon vaig tardar d’aguaitar 
per damunt la barana del balcó i, per 
això, jo vaig ser la primera cosa que 
va aparéixer en tota la façana davant 
l’home que, a la vorera, a mig metre 
del cos d’Aspirina, movia els braços 
com un ocellot espantat. En descobrir-
me, va apuntar la mirada com un canó 
cap on s’ajunten les meues dos celles i 
descarregà una ràfega d’improperis que 
ací no cal esmentar. Tot seguit, tragué 
un mòbil de la butxaca i, cinc minuts 

LLETRA I MÚSICA: MÉS MÚSICA MESTRE!  
I CANÇONS DE LA LLUNA AL BARRET
per Joan Enric Iriarte

e
l recull de poemes aplegats 
amb el títol de Cançons de la 
lluna al barret és un estímul 
fresc i suggeridor per a llegir 
poesia a partir dels catorze 

anys. 

El comú denominador d’aquestes 
composicions líriques és l’expressió, 
sempre positiva, de les vivències 
personals del poeta, en les quals 
manifesta l’interès constant per la 
realitat que l’envolta i la seua actitud 
crítica i intel·ligent pel que fa al seu 
entorn. Tanmateix, amb una utilització 
deliberada i persistent de l’humor, l’autor 
aconsegueix provocar la reflexió del 
lector cap a la seua obra i implicar-l’hi 
emocionalment.

Per exemple, una bona part dels poemes 
és dedicada a la infantesa (les cançons de 
bressol, les cançons de falda, els primers 
jocs...) i al despertar de la innocència 
(el primer amor, el requeriment 

amorós, el desig de llibertat...). En altres 
composicions es mostra l’atracció que 
l’autor sent pels elements naturals o 
còsmics i, en un bon nombre, es descriu 
la màgia de la primavera, l’arribada de 
l’estiu o el misteri que envolta la nit de 
Sant Joan. 

També la admiració del poeta davant 
la natura i el goig de contemplar-ne la 
creació es fan palesos en les nombroses 
personificacions dels elements naturals 
(especialment de la lluna i el sol) i, fins i 
tot, en la fusió del poeta mateix amb els 
components de l’entorn.

En aquells poemes més propers a la 
mitologia popular, no falten els éssers 
fantàstics com els dracs, les bruixes 
o els esperits. També destaquen els 
homenatges explícits a personatges 
diversos que han estat importants 
per al poeta: J.V. Foix a la “Cançó 
dels vuitanta-cinc foixos” amb motiu 
dels seus 85 anys, Paul Klee a la 

“Cançó del pinzell violinista”, Vicent 
Andrés Estellés a “Cançó de forner”... 
Miquel Desclot dedica poemes tant a 
personatges populars (Charles Chaplin, 
Joan Brossa, Celdoni Fonoll, Jaume 
Cabré...) com a amics i familiars.

A partir d’aquesta diversitat temàtica 
de l’obra, a Cançons de la lluna al 
barret el lector trobarà un conjunt molt 
heterogeni de poesia lligada íntimament 
a la realitat i que, alhora, es projecta cap 
a la il·lusió i el somni. Com diu l’autor, “és 
un cant de comiat a l’adolescència que 
se’n va, a l’entusiasme juvenil davant la 
vida.”

A youtube podeu trobar vídeos de la 
representació per part del Cor infantil 
Amics de la Unió de Cançons de la 
lluna al barret. Us en recomane cinc 
com a mostra: Cançó de barri, Cançó 
de forner, Aranya de sostre, Cançó de la 
sabatera i Cançó del pescador de llunes.

JE recomana

Més música, Mestre! recull poemes i 
endevinalles dedicats a cadascun dels 
instruments de l’orquestra. El 2002 
Miquel Desclot va rebre amb aquest 
llibre el Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil concedit pel Ministeri 
de Cultura. És molt interessant entrar i 
llegir el seu discurs el dia del lliurament: 
“Leer para ser mejores”. 

http://revistababar.com/wp/leer-para-
ser-mejores-miquel-desclot/

Més música, mestre!
Text: Miquel Desclot
Il·lustracions: Fina Rifà
Edat: a partir de 8 anys
Ed. La Galera (col·lecció Grumets, 121), 2001
ISBN: 978-84-246-9524-8

CULTURACULTURA

TERROR TERRIER
per Salva Benlloch

Salva Benlloch  és baix de la Coral 
l’Horta i del grup de cambra Aula 
Vocal 5. Li agrada la fotografia i també 
escriu relats com aquest Terror Terrier...

>>

Foto: Salva Benlloch
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QUI L’ENCERTA L’ENDEVINA!

Un do musical molt fi que sempre somriu, juga i no es cansa; viu 
a l’aigua i no és un peix, saps quin animal és?

__ __ __ __

Solucions al Piccolo divertimento 47: Qui l’encerta l’endevina!: 
VI-OLI; XEREMIA (gaita o sac de gemecs); VEU; CLARINET; LES 
POSTISES.

JEROGLÍFIC

Què vares veure al bosc encantat? © Josep M Giralt)

__ __ __ __

RETROBEM LES NOSTRES COMPOSITORES! Han estat menys 
visibles però presents al llarg dels temps i des de tots els 
indrets del nostre país. Us presentem 11 dones, compositores 
i cadascuna d’una població… Sabries dir on naixeren? 

Francisca Pitarch S________  1829 

Emilia Martí Vilaplana  A________ 1851 

Lola Vitoria Tarruella  V________ 1880

Antonia González Simpson  A________ 1866 

Ermerinda Ferrari Gonzálvez  E ________ 1887 

María Teresa Andrés Blasco  V________ 1910 

Ethelvina-Ofelia Raga Selma  C________ 1911

Matilde Salvador Segarra C________ 1918

Adela de la Fuente Adánez  C________ 1937 

Mª de los Angeles López Artiga  M________ 1939 

Monserrat Bellés Dagarminaga  V________ 1942

(Alacant, Alcoi, Castelló, Catarroja, Xest, Elx, Massamagrell, 
Sagunt, València, Vinaròs, Villena)

Si vols saber més del tema, paga la pena consultar  
http://revistadigital2.csmvalencia.es/wp-content/
uploads/2017/03/Compositores-Valencianes.pdf

SUDOKU MUSICAL. 

Cal que cada fila, cada columna i cada quadrícula continga 
totes aquestes figures musicals

PICCOLO DIVERTIMENTO 48CULTURA

després, el seu índex assenyalava a tres 
parelles de policies municipals el punt 
exacte on havien de dirigir l’objectiu 
de la denúncia que estava disposat a 
signar.

Vaig recular per a obrir la porta de casa 
mentre els funcionaris pujaven amb 
determinació per l’escala, però no vaig 
poder evitar trencar els somnis del 
meu fill davant el rebombori d’homes 
en calçotets i dones en bata que 
improvisaven i disputaven al replanell 
milions d’opinions sobre un fet que 
no havien vist. Han apunyalat algú! –

deia un. A sota! Al carrer! –un altre. 
Sant Crist del Mont Calvari! Ja no es 
pot viure ací! Si no fem res, ens maten 
a tots! On hem arribat? On estaven 
vostés? -increpaven als policies. Per 
favor, deixen pas, deixeu treballar. Viu 
vosté ací? Ha llançat vosté un gos 
a la vorera? No, jo? No! No és així! 
Deixe’m entrar! –manava l’autoritat. 
Per on...? Per on, què? Per on s’ix al 
balcó? No! Què fa? Això són dormitoris! 
Pare? Dorm! No passa res! Homes en 
calçotets i dones en bata al menjador 
de casa. Pare, tinc por! Com ho nega? 
L’han vist a vosté! Ací mateix! Cops de 

puny a la barana. Sí, però... Vosté? Vosté 
no se m’ha oblidat! Vosté va matar 
un gosset a l’eixida d’un garatge! Fa 
un més! Expressions d’admiració. No 
se m’oblida ningú! –insistí el policia. 
Jo també vaig reconéixer el sergent 
Martínez.

Extracte del relat Terror Terrier

>>

Foto: Salva Benlloch



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

Foto: Tomás Sánchez
Presentació del llibre “El barri que vam imaginar”
al RAMClub de l’Espai Rambleta. 


