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PER DAMUNT DE TOT, VIUREM!
per Ximo Estal

EDITORIAL

J
a hi tornem a ser, la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha 
sido. I amb ella, i els primers dies de calor (calor?!), arriba també 
la primera Notícies Musicals de l’any.

A la fi, i ho diguem amb la boca ben ampla, carregada d’activitat 
musical (replegà de noves incorporacions a l’orquestra i la banda, 

concerts de Nadal, Trobades de bandes, Dia de la dona, Falles...), però també 
amb molta cultura entre les seues pàgines. Aprofiteu per llegir-la amb un 
bon café amb llet amb els primers raigs de sol (sol?!), o mentre preneu un 
vermout a la terrassa. Feu-ho, si és menester, mentre espereu veure passar 
les processons de Setmana Santa, o mentre envoleu el catxirulo i esclafeu 
l’ou a qui tingueu més a prop. Això sí, les mans sempre ben netes, eh?

Moltes coses han passat des de l’última editorial que compartíem. Un nou 
any, el 2022, que com els darrers dos esperàvem que començara de forma 
diferent i poc ha tardat en capgirar-se. És difícil, en ocasions, poder escriure, 
poder riure, poder viure quan el que ens envolta és tan incert (maleïdes 
guerres!).

Potser és per això que la música és tan meravellosa, perquè fins i tot en eixos 
moments d’angoixa, una melodia, unes poques notes, una vella cançó és 
capaç de transportar-nos, de calmar-nos, d’agermanar-nos, de fer-nos, en 
definitiva, un poc millors. VISCA LA MÚSICA!

Encara estem a temps de fer que aquest nou any acomplisca les expectatives 
que en ell havíem posat. És temps de sembrar (d’aigua, afortunadament, no 
ens en falta). Que les línies del pentagrama siguen els solcs on plantem la 
nostra llavor en forma de notes. Més greus, més agudes, més llargues, més 
curtes, consonants o dissonants, harmòniques o melòdiques, clàssiques o 
contemporànies, però que, totes juntes, acaben germinant i donant forma a 
la simfonia que desitgem.

I, mentre això arriba, fem memòria de l’activitat recent, omplim l’espai 
dels encreuats i les diferències, cerquem-nos a les fotos i emocionem-nos 
recordant concerts. Per cert, quan tingueu aquesta revista entre les mans, 
penseu també que esteu cuidant el medi ambient, ja que d’ara endavant 
s’utilitzarà un nou sistema d’embossament 100% compostable, eliminant així 
el plàstic.

No voldria acabar aquestes línies sense tornar a recordar un home BO dels 
que, seria fantàstic que estiguera ple el món (per sempre, Rafa) i per felicitar 
un amic per la recent arribada d’una preciositat que, de ben segur, l’omplirà 
d’alegries (enhorabona, Javi).

Bona lectura!
si vols participar escriu a: 

noticiesmusicalsumh@gmail.com 
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A
mb la intenció 
d’actualitzar i dotar 
de personalitat pròpia 
la imatge corporativa 
de la nostra escola, la 

Unió li va encomanar a Gracia Suñer 
(dissenyadora gràfica col·laboradora de 
la societat) aquesta tasca.

- No utilitza símbols musicals evidents. 

- És dinàmic. 

- Representa l’aprenentatge com a procés. 

- Els alumnes de l’Escola són el manteni-
ment i planter de les seccions principals 
de la societat i viceversa. La Societat es 
retroalimenta.

- El color verd és el més representatiu 
de la Unió.

Aquests són alguns dels aspectes més 
destacables que Gracia va tindre en 
compte per a la realització del nou logo.

El resultat ha sigut fantàstic i des de 
l’escola volem donar-li les gràcies a 
l’autora pel seu treball i esforç.

El curs 21/22 arranca amb normalitat a 
la nostra escola dins de les circumstàn-
cies, complint les normes marcades per 

la Conselleria de Sanitat i amb la totali-
tat de les classes presencials. S’han ofe-
rit classes en línia a l’alumnat que, per 
motiu de la Covid, es veien obligats a 
guardar quarantena preventiva.

Així mateix, estàvem d’enhorabona, 
aquest curs era el moment de reprendre 
les activitats amb públic que tant ha-
víem trobat a faltar els darrers mesos. 
El diumenge 21 de novembre de 2021 
tingué lloc el concert de totes les agru-
pacions de l’escola i quin millor espai 
que l’escenari principal del teatre Espai 
Rambleta. El cor de l’Escola, a càrrec de 
la professora de cant i cor, Raquel Roig, 
el conjunt de corda dirigit per Agustín 
Giménez, professor de violí, i els con-
junts instrumentals infantil, juvenil i 
d’adults, amb Miquel Madrigal a la ba-
tuta.

Va estar un concert molt emocionant 
que, a banda de gaudir de la música de 
les agrupacions formades per l’alumnat 
de l’Escola, aprofitarem per a fer la 
presentació pública de la nova imatge 
corporativa i per al lliurament dels di-
plomes a tot l’alumnat que va acabar les 
ensenyances elementals durant els cur-
sos 2019/20 i 2020/21.

Cal agrair de manera especial a la Ram-
bleta la cessió de les instal·lacions, als 
professors Raquel, Agustín i Miquel pel 
seu treball i la seua dedicació, i també 
donar l’enhorabona tot l’alumnat per 
l’esforç i el gran concert que van oferir.

Amb aquest concert donem l’eixida a la 
resta d’activitats obertes al públic: Audi-
cions de Nadal, Audicions dels alumnes 
de GAEP (Grup d’Accés a Ensenyances 
Professionals), Setmana d’Audicions 
d’Aula, Setmana Cultural, Concert de Fi 
de Curs, Escola d’Estiu… L’activitat mu-
sical de l’Escola no para!

ESCOLA

RESUM DE L’ESCOLA
per Equip Directiu de l’Escola
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C
om cada any les bandes de música del districte de 
Patraix celebren una trobada o festival en els quals 
cada agrupació ens sorprén amb un gran repertori 
amb l’objectiu d’agradar a tots els melòmans que 
assisteixen a l’esdeveniment.

El dia 28 de novembre de 2021 la Junta Municipal de Patraix 
va organitzar l’últim concert amb la participació de les bandes 
Unió Musical de Patraix, Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí, 
Unió Musical de Sant Isidre i Unió Musical Jerònima Gal·lés.

Però enguany es va afegir la novetat d’incorporar «una entrada 
de bandes» abans del concert.

Les quatre bandes van desfilar en l’ordre anterior pels carrers de 
Sant Marcel·lí, des de la plaça de l’Església fins a l’Espai Ram-
bleta on es va realitzar el tan anhelat concert. Aquest acte es 
tornarà a realitzar cada any en diferents barris de la ciutat.

Una vegada que les bandes van arribar a l’Espai Rambleta i es 
van instal·lar als llocs assignats va iniciar-se el concert. La nos-
tra banda va actuar en segon lloc i va interpretar:

Diego Pérez, de David Rivas. Pasdoble de concert dedicat a la 
memòria de Diego Pérez, músic de Joventuts Musicals Univer-
sitàries de Lleó que va morir en 2013 i en homenatge als seus 
pares Antonio i Marina. Aquest pasdoble té una melodia repeti-
tiva amb l’objectiu que la gent el recorde i l’associen amb Diego 
i que tothom el puga recordar.

Kraken, d’Hugo Chinesta. Episodi simfònic per a banda, que 
descriu un enorme monstre submarí que apareix a les llegendes 
nòrdiques. Encàrrec de l’Agrupació Musical de Beneixida i del 
seu director titular Azael Tormo Muñoz per a ser interpretada 
com a obra de lliure elecció en el XXXVIII Certamen Provincial 
de Bandes de Música de 2014.

Robin Hood: Prince of Thieves, de Michael Kamen.

Recull part de la banda sonora de la coneguda pel·lícula Robin 
Hood, on apareix el Kamen èpic de Highlander, però en un grau 

72BANDA SIMFÒNICA

TROBADA DE BANDES DEL DISTRICTE DE PATRAIX
per José María Arráez
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TROBADA DE BANDES DEL DISTRICTE DE PATRAIX
per José María Arráez

BANDA SIMFÒNICA

superlatiu. Prova d’això és el magistral tema principal amb el 
qual s’obri l’obra, una espectacular fanfàrria amb la qual ja sa-
bem que ens trobarem amb aventura al cent per cent. El tema 
va arribar a convertir-se en un dels més coneguts del com-
positor. El Millor: la intensitat que transmet la banda sonora, 
tant en els moments melòdics com en els d’acció. El Pitjor: Que 
subsegüents treballs del compositor es van veure molt influen-
ciats per aquest.

Finalment, el concert va acabar amb la interpretació de l’Himne 
Regional a càrrec de la banda de l’Associació Musical Jerònima 
Gal·lés.

Només ressenyar que el públic seguidor de totes dues bandes 
va quedar molt satisfet amb el que s’havia interpretat i esperem 
que aquest tipus d’esdeveniments es tornen a repetir.

Fotos: Paco Perales
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I després de tots aquests actes protocol·laris i necessaris, es va 
donar pas a les interpretacions de les obres que la nostra ben-
volguda banda havia preparat per a l’esdeveniment.

At World’s End Pirates of the Caribbean

Suite Simfònica de Hans Zimmer. Arr. Erik Rozendom.

Tercera part d’una trilogia de la qual Zimmer pot vanagloriar-
se. Obra excepcional que constitueix una de les seues millors 
obres en anys. En World’s End predominen els sons orquestrals 
amb estimables incorporacions corals i d’instruments exòtics. 
Fins i tot trobem passatges en què els instruments de vent co-
bren protagonisme. En obres com aquesta Zimmer continua 
sent un baluard indiscutible de la música de cinema actual.

Robin Hood Prince of Thieves

Suite Simfònica de Michael Kamen. Arr. Paul Lavender.

De tots és sabut que Kamen tenia bona relació amb grups i 
solistes coneguts com a Eric Clapton, Metallica, Queen, Bryan 
Adams i ha fet amb ells moltes col·laboracions, com la que ara 
ens ocupa, que podem considerar de les millors, com bé ho de-
mostra l’excepcional balada Everything i do. El tema va ser co-
negut com un dels més benvolguts pel compositor i pel públic.

C
om cada any per Nadal, la Unió Musical l’Horta 
prepara per a tots els seus socis i seguidors un 
gran concert en el qual es trien diversos gèneres 
molt amens amb l’objectiu d’aconseguir el plaer 
musical de tots els assistents.

El dia 19 de desembre de 2021 a les 11 del matí en l’Espai Ram-
bleta ens vam donar cita músics, directius, socis i simpatitzants 
de la Unió.

En iniciar la sessió, la delegada de Banda, Sonia Pérez, es va 
encarregar d’agrupar a tots els músics fora de l’escenari perquè 
anaren pujant un a un per a recollir el diploma d’incorporació 
i el pin que a partir d’aquest dia lluiran amb orgull en la solapa 
de la seua jaqueta.

A aquestes noves incorporacions, que són el futur de la nostra 
banda ,vull animar-los des d’ací al fet que se senten sempre 
com a part d’ella i que posen de la seua l’interés més gran per-
què sempre siguem una gran banda. 

Seguidament, es va fer lliurament del Pin de plata al percussio-
nista Sergi Aparisi Pechuán i a la fagotista Elena Pechuán Ra-
mírez per haver-se complit 20 anys des que es van incorporar 
a la banda.

CONCERT DE NADAL
per José María Arráez
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Fotos: Paco Perales

Simfonia / Mambo núm. 5 de Beethoven / Pérez Prado

Arranjaments de Rafael Vizcaino Casas.

Composició de Beethoven a la qual el compositor i arranjador 
cubà José Damaso Pérez Prado, conegut com a Rei del Mambo, 
va saber donar-li un aire diferent. 

La Conga del Foc Nou, d’Arturo Márquez.

El compositor s’inspira en un ball afro-cubà de saló que es va 
fer popular en les celebracions carnavalesques d’Amèrica Llati-
na. L’obra va ser popularitzada als EUA per músics com Xavier 
Cugat. Va ser interpretada per la Filharmònica de Los Angeles.

Pachoncita. Obertura llatina, d’Oscar Navarro.

És una obertura que l’autor dedica als seus pares Paquito Nava-
rro i Conchita González. Una peça carregada de ritme i energia 
amb una gran presència de la secció de percussió i destacant 
la bateria com a líder del grup. Una gran fanfàrria de metalls 
inicia l’obertura on les trompetes tenen un paper fonamental.

A Most Wonderful Christmas, de Robert Sheldon.

Jingle Bells, de James Pierpont.

Versions de música nadalenca que no podien faltar en aquest 
concert.

Jingle Bells és una de les cançons tradicionals d’hivern més co-
negudes i cantades a tot el món. Va ser escrita entre 1850 i 
1857 pel compositor estatunidenc James Pierpont.

I per a finalitzar aquest concert, no podia faltar una altra obra 
tradicional d’aquestes dates com és La marxa Radetzky, de Jo-
hann Strauss, en la qual el públic, en sonar els primers compas-
sos, va acompanyar als intèrprets amb palmes notant-se una 
alegria denotant que els havien agradat les obres que els vam 
oferir.

Va ser un sentiment mutu i són aquests els moments en els 
quals els músics ens sentim orgullosos del que hem fet. Per a 
disfrutar d’aquest sentiment calia estar en l’Espai Rambleta el 
dia 19 de desembre del 2021.

Moltes gràcies al nostre director per la seua implicació i a tots 
els companys i companyes que han sacrificat tant de temps en 
assajos perquè el concert fora un èxit.
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L
a Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí no celebra 
Santa Cecília. Si més no, no ho ha fet fins ara. 
Això no ha impedit mai, però, que la nostra Banda, 
com totes les de la nostra terra, presente pels 
carrers del nostre barri els seus nous membres, 

un dels esdeveniments centrals de la temporada. Allò que 
tradicionalment moltes bandes celebren el dia de la patrona 
de la música nosaltres ho vivim per Nadal, i aquesta és la 
nostra tradició, un esdeveniment ben bonic i emocionant per 
a tots els seus membres, tant els nouvinguts com els veterans. 
Per als ja veterans perquè ens en recordem de la nostra 
entrada, dels nervis que vam sentir, de l’escalf que ens van 
fer sentir tots els companys aquell any. També perquè els més 
majors ens alegrem de veure com la nostra banda creix any 
rere any, com el projecte va consolidant-se i transmetent-se a 
les noves generacions. Eixe és per a tots nosaltres el significat 
d’aquest acte: mostrar al nostre barri que la Banda està ben 
viva, que anem a més i que som millors com més compartim 
aquest somni amb més i més companyes i companys.

I si això ens passa pel cap als ja veterans, és evident que per a 
les noves incorporacions l’emoció de l’acte es multiplica. Bé, em 

corregisc: el moment de l’arreplegada de músics es gaudeix una 
vegada s’ha realitzat, una vegada t’ha arreplegat la Banda, els 
teus companys al complet, tocant música de pasdoble tan sen-
tida a la nostra terra, t’has fet la foto amb la teua família, di-
rector i president, has passejat el teu instrument i uniforme pel 
barri i l’acte ha finalitzat. Després de les encaixades de mans, 
els somriures i les felicitacions. Durant l’acte, especialment si 
et toca molt jove, te sents una miqueta desubicat, incòmode, 
sense saber ben bé com comportar-te ni què s’espera de tu. 
Estàs nerviós, i en eixe moment són massa coses les que et 
passen pel cap per gaudir del moment, per apreciar-ho. Però 
en acabar, els dies següents, les setmanes i els mesos següents, 
amb els anys que passaran, podràs tirar la vista arrere i recordar 
que, insospitadament, en aquell passacarrer de desembre algu-
na cosa especial va passar. I és que el fet d’entrar formalment 
i oficialment a un col·lectiu, amb el seu ritual, expressar públi-
cament la voluntat de formar-ne part i l’acceptació orgullosa 
i satisfeta dels teus companys com un més, és important. I no 
s’oblida mai.

Si tots els anys aquest acte té, com dic, una importància emo-
cional singular per tots els que participem d’ell, el dels Nadals 

NOVES INCORPORACIONS
per Comissió de Banda



9

BANDA SIMFÒNICA

de 2021 serà recordat, a més, com l’any que vam començar a 
reconquerir la nostra normalitat. Després d’una dolorosa pan-
dèmia, dels efectes directes, de la por, el patiment i l’aïllament 
que va comportar, i dels indirectes, fent extraordinàriament di-
fícil mantindre l’activitat de la nostra Banda, aquest 2021 vam 
aconseguir recuperar aquest acte de què parlem, un acte que 
va servir per tots els que no es van poder celebrar. Tenia un 
sabor, igual que concert de Nadal, de victòria, de reivindicació 
de que malgrat tot ací estem, i ací seguim, fent música i fent 
barri. Perquè ens ha costat molt, però amb esforç extra per part 
de tots hem aconseguit mantindre viva la Banda en les pitjors 
condicions, tirant d’ingeni i de força de voluntat. Ara ens tocava 
gaudir, celebrar-ho. I tornar a començar.

Un enemic inesperat, però, ens va fer témer per l’acte: l’oratge. 
Es pronosticava pluja i fins el darrer moment no sabíem si es 
podria realitzar finalment. Va ser l’oratge els que ens va arra-
vatar la picadeta que continuava a l’acte pròpiament dit. Fe-
liçment, però, i malgrat el cel cobert i el fred, la pluja ens va 
respectar de matí i vam poder fer l’acte i recuperar així aquesta 
bonica tradició.

Com és natural, aquest acte gira entorn d’uns protagonistes 
clars: els nous membres de la Banda. I, com hem dit, enguany 
arreplegàvem tots aquells que no vam poder arreplegar els anys 
de pandèmia, per la qual cosa la Banda tenia feina en aquest 
exercici. I ho va fer amb la dignitat i seriositat que li correspon, 
i amb l’orgull de presentar als seus nous membres, que apor-
taran i faran créixer i millorar aquest projecte que tots sentim 
com a propi. Els seus noms propis són els següents:

Flautes: Laura Bonancia Calle, Lucía Annézo Jiménez, Mariona 
Pont Pastor, Mireia García Barreda. Fagot: Hugo Campos Suñer. 
Clarinets: Laura Lacruz Almendros, Sandra Navarro Cuenca, 
Sergi Alemany Agustí, Miguel Rufete Cano. Saxo alt: Carles 
Carretero Camarena. Trompetes: Carles Valiente Gutiérrez, Da-
vid Navarro Pérez, Jorge Arias Guerrero. Trompa: Mario Barber 
Navas. Percussió: Sergio Roca Mora i Nicolás Ramos Rubio.

Setze noms propis que amaguen una promesa de futur i tes-
timonien la bona salut d’aquesta gran família que és la Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

Fotos: Paco Perales
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CONCERT DEL DIA DE LA DONA
per Sonia Belén Pérez García

E
l passat dia 13 de març, com cada any, la Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí va celebrar el 
Concert de commemoració amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones amb l’actuació de la seua 
Banda Simfònica.

La directora convidada, Celia Torà Mateo, i el nostre director, 
Juan Carlos López Luján, ens van preparar un concert creat ín-
tegrament per dones. Sara Galiana, Amparo Edo Biol, Ángela 
Gómez Vidal, Andrea Picó Font, María Andrés Blasco i Elvira 
Checa van omplir de música l’Espai Rambleta.

El programa i l’ordre d’interpretació de les obres triat per a 
aquest concert va ser:

En primer lloc, i sota la direcció de Juan Carlos López, es va 
interpretar el pasdoble Mestre i Silvino, d’Ángela Gómez, dedi-
cat a l’oncle Silvino i al seu net Ángel Mestre. Ángela Gómez 
és Titulada Professional de Música en l’especialitat de piano i 
graduada en Música en les especialitats de clarinet i de com-
posició.

En segon lloc, i dirigit per la directora convidada Celia Torà, es 
va interpretar Stachel, un pasdoble compost per Amparo Edo, 
trompista, compositora i directora valenciana establida a Los 
Angeles (Califòrnia), que treballa com a músic, compositora, i 
orquestradora en la música de concert i per a projectes audio-
visuals. Les seues composicions i arranjaments han sonat en 
auditoris, sales de cinema i televisió a Espanya, Estats Units, 

Turquia i Mèxic. Com a directora ha liderat enregistraments de 
música per a projectes audiovisuals en estudis i sales de Los 
Angeles, Boston i València. El pasdoble interpretat estava de-
dicat a la seua germana Ángela, per a celebrar l’entrada en la 
seua banda, l’Ateneu Musical del Port. Stachel en alemany sig-
nifica «la pica del violoncel», que és l’instrument que toca la 
seua germana.

També sota la direcció de Celia Torà es va interpretar la terce-
ra obra, Cleopatra, també composta per Amparo Edo. Cleopa-
tra és un poema simfònic que descriu atmosferes associades 
al personatge que posa nom a l’obra. L’ús d’una harmonia per 
quartes superposades, que alterna amb passatges desenvolu-
pats àmpliament a partir de tríades majors, aporta la necessària 
versatilitat a un llenguatge que descriu a la perfecció des de 
moments majestuosos plens d’intriga fins a temes de gran sen-
sualitat o episodis marcials: la grandiositat, en definitiva, que 
emana d’aquesta figura històrica.

Ja estem quasi en l’equador del concert! I torna a pujar-se’n 
a la tarima el director Juan Carlos López. De la seua mà es va 
interpretar el popularíssim pasdoble taurí La Puerta grande, 
compost per Elvira Checa, jove cantant, compositora i poetessa 
castellanomanxega, obra que com afirma «Està dedicat a tots i 
cadascun de nosaltres, perquè tothom en el seu treball vol eixir 
per la porta gran».

Seguim sota la batuta del nostre director Juan Carlos López 
i donem pas a la cinquena obra interpretada en aquest con-
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cert, Stonage, de Sara Galiana; obra composta per encàrrec a 
la compositora especialitzada en música de cinema, per a un 
dels concursos més importants de Bandes de vent d’Espanya. 
Sara Galiana ha rebut formació musical en els conservatoris de 
Sant Esteban i Velluters, on va cursar el grau professional i en el 
Conservatori Superior Joaquín Rodrigo en el qual va finalitzar 
el Superior de composició. Ha participat en diversos cursos i 
concursos de composició i ha treballat en la banda sonora de 
diversos curtmetratges i participat també en projectes de mas-
tering per a aplicacions mòbils i fent arranjaments orquestrals 
de peces d’altres autors per al Teatre Principal de València. Ha 
treballat en el musical de Grease, fent arranjaments. També ha 
participat com a compositora en una sèrie animada. A més, en 
el camp del pop ha treballat com a arranjador d’una cantant de 
pop-alternatiu. Actualment, estudia composició per a mitjans 
audiovisuals a Barcelona.

Stonage és una obra que narra el pas de l’home per l’Edat de 
Pedra. Comença una nova era amb un dels esdeveniments més 
importants de la nostra història com a civilització, el naixement 
de la música a través dels instruments més rudimentaris i pri-
mitius. La música ens guia en un passeig amb el nostre home 
de les cavernes mentre s’obri pas superant les glaciacions i 
assentant-se amb la resta d’iguals com a tribu sedentària en la 
caverna que serà la seua llar. Es tracta d’una obra per a Banda 
simfònica d’una duració aproximada de 7 minuts. És música 
descriptiva, inspirada en l’Edat de Pedra. El nom és una fusió 
entre Stone i age. Ens narra els esdeveniments més rellevants 

que va travessar l’home de l’Edat de pedra. Els primers passos 
de la humanitat en la terra. La invenció de la música, la dure-
sa de les glaciacions, la transformació de l’home nòmada en 
sedentari i la consolidació del mateix en clans o famílies. La 
música ens guia en un passeig a través del temps.

Encarem la recta final del concert commemoratiu de la mà de 
Celia Torà, amb ella gaudim de la interpretació dels pasdobles 
Luisa Font i El Delirio Che. Luisa Font és un pasdoble que la 
compositora Andrea Picó li va dedicar a la seua tia, Luisa Font, 
ja que va ser la persona que li va pagar els seus estudis de mú-
sica i la que li va donar suport en tota la seua trajectòria.

I finalitzem aquest matí musical amb El Delirio Che, compost 
per una de les dones pioneres en el món de la composició, M. 
Teresa Andrés. Aquesta compositora va ser molt important en 
la música de ball, especialment en les últimes dècades del segle 
XX, quan la llibertat cap a la dona s’integra en la vida social. 
Va ser el moment que les bandes de música, encara que en 
minoria, incorporen en els seus repertoris composicions amb 
noms femenins, evitant pseudònims per a ocultar la identitat. 
Té una gran varietat de música dedicada a les bandes i alguns 
pasdobles que es van convertir en himnes en alguns pobles va-
lencians. El Delirio Che és un dels seus pasdobles més famosos 
i interpretats.

Fotos: Paco Perales
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CAVALCADA DEL NINOT
per Sonia Belén Pérez García

U
n dels primers actes fallers, abans de la setmana 
gran, és la Cavalcada del Ninot, en la qual veiem 
desfilar pels carrers més cèntrics de la nostra ciutat 
a diverses comissions falleres juntament amb les 
Falleres Majors i les seues corts d’honor. Aquesta 

cavalcada, plena d’humor i de sàtira, és una representació de 
tot el que les falles han d’explicar amb els seus ninots. En el 
recorregut van acompanyats de les majors representants de la 
festa, a les quals precedeix la música de la nostra terra. 

Enguany hem tingut unes falles passades per aigua!! I la caval-
cada del Ninot va ser un dels actes que es van haver d’ajornar a 
causa de les inclemències del temps.

En un primer lloc estava prevista per al dia 6 de març. Final-
ment, el fred i la pluja ens va donar una xicoteta treva i vam 
poder realitzar-la el dia 12 de març.

En aquesta ocasió anàvem acompanyant a la carrossa de la Fa-
llera Major Infantil de València Nerea López Maestre.

Per a nosaltres va ser un acte molt especial i bonic, ja que Nerea 
i la seua família formen part d’aquesta la nostra gran família 

musical que és la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí. Ella 
és alumna de violí i piano a la nostra Escola de Música, i el seu 
pare Kiko López és un dels nostres professors de clarinet. Quina 
bonica coincidència! No vos sembla?

La desfilada va transcórrer sense complicacions, interpretant-
se els pasdobles tradicionals i festers que l’ocasió requereix, 
pels més de 50 músics que participàrem en aquest acte. Però, 
teníem una xicoteta sorpresa preparada per a la nostra com-
panya i gran representant dels xiquets i xiquetes de València en 
aquestes Falles de 2022, i era la interpretació a l’entrada en la 
plaça de l’Ajuntament del pasdoble compost pel seu pare i que 
porta com a títol el seu nom Nerea. Al so dels acords del seu 
pasdoble, Nerea va descendir de la carrossa per a ocupar el seu 
lloc en la llotja al costat de la seua Cort d’Honor. 

Quan va acabar l’acte, els músics vam tornar al barri ben satis-
fets i agraïts per haver format part d’aquest dia que sens dubte 
quedarà en el record de Nerea i en el nostre també.
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E
ren finals dels anys 80 
quan els meus pares, que 
volien que fera alguna 
activitat extraescolar, em 
varen apuntar a les classes 

de música de la «banda del barri» que, 
per aquell temps, tenien lloc al hall del 
Saló Parroquial. Recorde els primers 
dies, amb aquelles cadires roges de 
plàstic i aquells taulons blancs. Recorde 
els companys i companyes, tots junts 
en la mateixa aula, amb diferents 
edats i diferents nivells musicals, un 
tocant el clarinet mentre els demés 
apreníem el que era una corxera. La 
banda sonora d’aquelles classes és 
de sobres coneguda per tots els de 
la meua generació: el Joan Petit, Tira 
el barralet... cançons que cantàvem i 
ballàvem en rogle. I als comandaments 
d’aquella nau estava Rafa, un home 
extraordinari.

Jo no ho sabia, però ell és la raó per la 
qual puc dir que soc músic. Per circum-
stàncies, va passar uns anys de la seua 
vida en el poble del meu pare, Aras. Allà 
va establir relacions d’amistat amb mol-
ta gent, entre els qui hi havia membres 
de la meua família, i va participar acti-
vament en la vida social i cultural del 
poble. Fins i tot, va portar músics areños 
per als primers concerts de la Banda. 
Aquest coneixement previ va facilitar la 
decisió que m’ha donat més de 30 anys 
d’alegries, amistats i experiències vitals 
que han ajudat a fer de mi la persona 
que soc hui en dia.

Per sort, Rafa i Pepa continuaren pujant 
durant molt de temps al poble en les 
festes d’estiu i vaig poder gaudir de la 
seua companyia envoltats de gachas i 
calders. 

Un dels millors moments va 
ser amb motiu del seu 80 
aniversari. La seua família li 
va organitzar una gran fes-
ta i, com no podia ser d’una 
altra forma, la Unió va estar 
present. Començàrem a tocar 
pel carrer uns metres abans 
d’arribar al lloc de la cele-
bració. Recorde la seua cara 
emocionada a l’eixir i veure la 
comitiva, i com de l’emoció va 
passar a la felicitat de cantar 
les seues cançons, ballar pas-
dobles i dirigir el cotarro com 
només ell sabia fer, amb una 
energia desbordant.

Amb l’edat, un comença a 
tindre una certa perspectiva 
i, entre la gent que ha anat 
coneixent, hi ha persones 
que brillen d’una manera es-
pecial perquè obrin portes a 
nous mons que acaben sent 
fonamentals. Rafa és una 
d’aquestes persones. Ell va fi-
car les primeres pedres sobre 
les quals han anat amunto-
nant-se les que han vingut després. I per 
això li estaré agraït tota la meua vida.

És així tal qual, Jesús, com tu ho contes. 
Totes i cadascuna de les persones que 
estudiàrem amb ell tenim els nostres 
records i, segur que tots ells ens 
transporten i desperten la tendresa, la 
bondat i l’amor que ell ens va regalar 
(les cançons de l’Ars Solfandi, els seus 
dits embolicant-se una cigarreta, la 
seua puntualitat i serietat als assajos, els 
quilòmetres amb el seu Peugeot per no 
perdre-se’n ni un, l’alegria contagiosa, 
les ganes per emprendre nous projectes, 
la lluentor dels seus ulls cada colp que 

ens veia avançar. Segur que me’n deixe 
moltes i, seria genial poder conéixer-les 
totes.

Vaig tindre la gran sort i l’atreviment de 
poder fer-li un conte musical, estrenat, 
com no podia ser d’altra manera, pel 
Conjunt Instrumental Infantil. La seua 
abraçada posterior fou el millor dels 
premis.

Servisquen aquestes dues pinzellades 
per a fer-li un xicotet homenatge, per 
tots aquells instants, moments i records 
que seran, per sempre, inesborrables.

RAFA MONTESINOS,           
UNS RECORDS INESBORRABLES
per Jesús A. Álvaro i Ximo Estal
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S
eca ja la roba després de la gran remullada que 
vam patir davant les infranquejables portes de 
l’Espai Rambleta, on acudírem l’11 de desembre, 
amb la mateixa il·lusió de sempre, per a tindre 
la primera presa de contacte amb l’Orquestra de 

Cambra davant l’imminent concert de Nadal, va arribar el gran 
dia, el dia de la veritat musical. 

Cert és que enguany, des del primer assaig comú de les dues 
seccions de la Unió, les vibracions van ser positives, sonant bé 
les peces triades per al concert; només era qüestió de polir i 
acabar d’encaixar alguns passatges, cosa que es va aconseguir 
amb els altres dos assajos conjunts.

Els vímets estaven llestos i el dia, superb, prometia i acompan-
yava; nou del matí, el president Miguel Hernández, Vicent Garí, 

i algun voluntari més es varen posar a la feina per a deixar llest 
l’escenari de la Rambleta; gràcies a tota aqueixa gent per la 
seua inestimable col·laboració.

Sota la sàvia conducció de la nostra Encar Ojeda, sempre tan 
diligent, molt natural en els seus textos i comentaris, va donar 
principi l’esdeveniment amb el lliurament del pin acreditatiu a 
les noves incorporacions. Pel que toca a la Coral va ser per al 
nou baix, Teodoro Tejado Ropero. Benvingut!

Li va tocar a la Coral encendre els llums nadalencs del barri de 
Sant Marcel·lí, i cap interruptor millor, que quatre nadales on la 
paraula «popular», va prendre el seu vertader significat tant per 
l’origen com per la participació del públic.

Chiquirriquitín, amb una arrancada coratjosa per part dels 
baixos, ara que compten amb un nou element van voler fer-se 

CONCERT NADALENC DE LA CORAL I 
L’ORQUESTRA DE CAMBRA
per Pascual Collado

Fotos: Paco Perales
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sentir, i done fe que ho aconseguiren. La resta de veus també van 
posar la seua part perquè, amb la ferma batuta del mestre Alejo 
Pérez dirigint aquesta colla, va obtenir una superba interpretació 
de la clàssica nadalenca. 

No vull fer por a ningú que si ve el coco, l’oncle del sac ni altres 
bajanades de la nostra infantesa, la que va vindre i de veritat 
va ser:

«La Vella», carregada de dolços, «pampanitos» i altres floritures 
musicals, on les sopranos van agafar una vegada més les regnes 
per a donar-li alts vols a la interpretació; en un xicotet respir del 
seu lluïment, els tenors anunciaven que també venien els reis, 
quina por!, encara sort que els que venien eren els mags... Una 
altra redona interpretació de la Coral amb un públic tirant-li una 
mà en els compassos últims, amb uns tum, tum, tum adornats 
amb uns xiulets digitals perfectament dirigits.

Hacia Belem va una burra. De tant en tant algú ens vol «vendre 
la burra», una altra més, per què a qui no li n’han venut algu-
na en la seua vida? Hui la Coral no l’ha venuda, l’ha regalada 
senyores i senyors!!! I, a més, carregada de xocolate, posats a 
promocionar productes de proximitat que siga Meivel de Be-
netússer o, com a màxim, Valor de la Vila; el telèfon no parava 
de sonar (ring, ring), eren els pesats dels baixos i tenors que no 
paraven d’apedaçar i de llevar-se coses, mentre les veus femeni-
nes donaven bon compte d’aquesta tradicional nadala amb una 
altra interpretació magistral, amb el mestre Alejo fent càbales 
per a quadrar el compàs final, cosa que va aconseguir i sense 
necessitat de martell.

Fum, fum, fum. Segons l’estudi d’una prestigiosa universitat xi-
nesa, l’origen d’aquesta peça es remunta a la dinastia Ming en 
els seus inicis, l’emperador de torn en alçar-se un 25 de des-
embre, quan encara no havia començat el dia va exclamar, «Kin 
fum fa»!, els seus criats no es van atrevir a dir-li la veritat, que 
s’havia ficat al llit cec la nit anterior i que no es veia res perquè 
encara era de nit.

A mi no em resulta molt creïble l’estudi de la universitat xinesa, 
jo m’incline perquè siga un recurs sonor, que ha convertit aques-
ta nadala amb aqueix nom en una peça fonamental del nostre 
folklore.

Els baixos, bàsics en aquesta composició, van ser el suport per-
fecte on s’agrunsava la resta de la Coral; sopranos i contres al-
hora en qualitat interpretativa, i els tenors com a contrapunt, 

van donar lloc a un altre èxit estimat pel públic totalment en-
tregat; i un final apoteòsic dels baixos, fum, fum, fum, fum, fum, 
fum, fum.

A continuació, l’Orquestra de Cambra, sota la direcció del seu 
titular Alberto Ramírez, va interpretar el 2n moviment de la 7 
Simfonia de L. van Beethoven. Es nota la bona mà del mestre 
en l’Orquestra i la maduresa, malgrat la joventut, de la majoria 
dels seus components; molt bona la interpretació, enhorabona 
a tota la secció.

Passem al gruix del concert amb la interpretació col·legiada 
d’Orquestra i Coral:

In a Monastery Garden. Crec que ve a dir alguna cosa així com, 
al jardí del Monestir, del famós compositor Ivan Espinosa dels 
Monegros.

>>
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Doncs bé, d’aqueix jardí ple de flors, ocellets i altres prodigis 
musicals, van eixir sense cap arrap ni fang en les sabates els 
músics i veus que vam tindre la sort de passejar en ell, ara que 
amb el jardiner Alberto, la cosa va ser molt senzilla, perquè ens 
va portar de la mà per tots els passatges de l’obra, agradant-
se totes les veus en els moments estel·lars de la interpretació; 
magnífica i sorprenent per a tots els participants, públic inclòs.

Hallelujah, de G. F. Handel.

Clàssic entre els clàssics, peça estimada per qualsevol cantaire 
que es preue, bellesa i exigència vocal a cabassos; tot això ho 
va superar amb escreix la Coral en una interpretació memora-
ble, perfecta conjunció amb l’Orquestra, amb el mestre Alberto 
al timó en aqueixa mar embravida que es converteix aquesta 
composició, plena de matisos, d’entrades contínues, d’estirar 
al màxim les cordes vocals. Sopranos genials, arribant a notes 
inimaginables en altres situacions, les contres, aquesta vegada 
a favor i quin favor!! I els baixos donant la referència perfecta 
per a les entrades dels tenors. Xe, tu! Un gaudi, per a un al-
tre final apoteòsic i un públic sense paraules però amb molts 
aplaudiments.

Va pensiero, de G. Verdi

Peça no tan exigent vocalment parlant, però sí per a donar-
li aqueixa quantitat de matisos reflectits en la partitura. Tant 
l’Orquestra com la Coral ho van aconseguir una vegada més, les 
quatre veus perfectament enfilades, portades amb mestratge 
pels compassos de l’Orquestra; pianos, moments vibrants i un 
final pletòric per a anar caient sense perdre la tensió. La direc-
ció del mestre Alberto perfecta, sabent donar a cadascun el seu 
protagonisme en el moment just.

Cor di Zingari Il trovatore, de G. Verdi.

Una altra composició superconeguda, estrena per a la Coral, 
l’Orquestra de deu, i la Coral en la seua parcel·la, també li va 
anar a la saga, amb un italià de molts quirats en la dicció. Per-
fecte el tempo marcat per l’Orquestra i seguit per la Coral, su-
perbs els moments on s’alentia la marxa per a donar pas a la 
potència de la veu, sense estridències, ni xiscles fora de to, un 
altre final per al record, magnífic sense més.

Per a finalitzar i reprenent l’esperit nadalenc amb el qual va 
començar el concert:

A Christmas Festival, amb arranjament de Leroy Anderson.

Un recorregut sobre diferents composicions nadalenques a tra-
vés dels segles, amb diferents llengües en els seus textos, llatí, 
anglés i valencià, demostrant que per a aquesta Coral no hi ha 
obstacles insalvables, fins i tot l’anglés, amb ajuda de les tea-
chers carmenes contraalteres, va semblar un joc de childrens.

El mestre Alberto ens va portar una altra vegada de la mà, per 
alguns compassos de set cançons nadalenques, seguint la tò-
nica de tot el concert, no podia fallar el còctel Orquestra/Coral, 
fórmula musical perfecta d’ingredients i de bàrman, amb les 
sopranos genials, les contres generoses, baixos marcant paquet 
i tenors picant ací i allà per a quadrar una altra interpretació 
suprema.

Davant la insistència del públic, totalment entregat davant el 
desplegament musical de l’Orquestra i la Coral, ens vam veure 
forçats voluntàriament a interpretar un bis, i la peça triada va 
ser el Va Pensiero, però aquesta vegada dirigits pel gran mestre 
Alejo Pérez, el de tota la vida; no li van caure els anells ni la 
batuta, que fermament va empunyar, per a donar una mostra 
més del seu mestratge en la direcció, això sí, tenia a la seua 
disposició un inesgotable material humà musical i li va saber 
traure partit. La interpretació va estar al mateix nivell que la del 
concert, no va haver-hi relaxació ni en músics, cantaires i molt 
menys en la direcció.

Resumint, concert més que desitjat per la situació que portem 
patint des de fa ja quasi dos anys, gaudits per l’Orquestra i la 
Coral, segons comentaris neutrals també pel públic.

>>
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NADALES AL CARRER: TORRES DE SERRANS I 
PLAÇA DE LA MARE DE DÉU
per Pascual Collado

N
Nadal va tornar al carrer. Malgrat la situació 
sanitària i això és la cantinera de l’enfadós, 
aquestes festes populars tornen als seus 
vertaders orígens amb les seues múltiples 
variants, uns adaptats als temps moderns quant 

a estètiques, posada en escena, adorns, il·luminació, aparadors, 
l’última legió de comerços nous i altres com la música popular 
en forma de nadales, ancorats en el passat i esperant que no 
es perda.

La Coral, dins del seu extens repertori, té un punt i a part per 
a aquestes peces musicals tan entranyables i participà en dues 
actuacions antològiques al carrer.

El dissabte 18 de desembre, en representació de la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí i dins de l’activitat «Música omplint 
la Ciutat Vella», organitzada per la Coordinadora de Societats 
Musicals Federades de la Ciutat de València, va acudir a un lloc 
emblemàtic de la nostra ciutat per a fer un concert inoblidable: 
la plaça dels Furs, als peus de les Torres dels Serrans.

Amb un temps veritablement hivernal però ben abillats per si 
de cas (i el cas va arribar durant el concert), la Coral va ser rebu-

da pel millor amfitrió possible, el president de la Coordinadora 
i també de nostra la Unió Musical, Miguel Hernández, qui va 
liderar l’adequació de l’entorn per celebrar el concert.

I va començar a plovisquejar, no, no és el títol de cap nadala; 
pluja fina, però pluja, al cap i a la fi, que ens va acompanyar 
durant més de deu minuts; el públic va desplegar els seus pa-
raigües i va aguantar estoicament, senyal que el que se li va 
oferir, va ser qualitat i més qualitat interpretativa.

El públic itinerant mostrava la seua curiositat pel que estava 
a punt de succeir des del calfament de les veus i amb seriosa 
puntualitat fallera, començarem a sacsejar-nos el fred i les go-
tetes de pluja entonant les millors nadalenques del repertori.

Al públic se li va fer curt i a nosaltres també, havien passat els 
45 minuts que teníem concedits per al concert. La de segles que 
tenen les Torres, els fets de tota índole que hauran contemplat 
i viscut, segur que la magnífica actuació de la Coral l’Horta de 
Sant Marcel·lí, tindrà un lloc preferent en el seu llibre d’honor i 
en el nostre també.

València és i està bonica, com vaig comprovar i gaudir el passat 
19 de desembre perquè per a acudir al concert de la Coral, vaig 
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triar el model de transport més ancestral que existeix, ja sabeu, 
vaig anar xino-xano, caminant.

L’entorn del Mercat Central (temple de la gola), església dels 
Sants Joans (el Quiles i el Pechu), la Llotja, places del Dr. Collao, 
Redona, Tapineria i els múltiples carrerons amb ambient festiu, 
l’església de Sant Nicolau, carrer Cavallers, amb les seues por-
talades palatines obertes, fins a desembocar en la plaça de la 
Mare de Déu i part de la catedral.

Ací volia arribar jo quan vaig eixir de casa passejant, perquè 
tenia una cita molt important amb els integrants de la Coral; 
la nostra petició per a participar en la XVI edició de «Nadales al 
carrer» promoguda per la Fecocova (Federacion Cors de la Co-
munitat Valenciana) ha sigut atesa i ens estrenem actuant en 
els esdeveniments que organitzat, després d’anys intentant-ho 
primer amb el nostre inoblidable José Luis Rodrigo i ara amb 
el testimoni de Joan Quiles, al final s’ha impartit justícia i on 
millor sinó, que en el tribunal més antic del món.

A la porta gòtica de la catedral de València, anomenada dels 
apòstols, teníem assignat l’històric escenari per a la nostra 
actuació al costat d’unes altres tres corals: Coral de l’EOI de 
València, Coral Harmonia Polifònica de València i l’Agrupació 
Coral de Carcaixent, de Carcaixent, si no, no seria de Carcaixent, 
seria d’un altre poble.

Cada Coral va interpretar cinc nadales amb millor o pitjor sort, 
després eixirà el perquè, i a la Coral l’Horta li va tocar en sort 
actuar en segon lloc, amb l’ambient encara alguna cosa fred 
per part del públic, poc va tardar la Coral amb el seu gran Alejo 
Pérez en tots els sentits al capdavant, a caldejar i embadalir al 
públic de tota edat i condició; el nostre fan més fidel i entés 
va ser un tendre infant en un carret amb els seus pares, que al 
final del concert fins es va fer amic del nostre company Modest 
i la seua bufanda nadalenca.

Al final cant comú de les 20 corals participants en la porta de la 
Basílica, interpretant Nit de pau a quatre veus i amb tres lletres 
diferents, això era com la cançó d’Antonio Machín, estimar a 
dues dones alhora i no estar boig; la professionalitat dels cors 
va fer que ningú es tornara boig de veritat, i malgrat tot va 
sonar bé.

Es va tancar el festival amb Adeste fideles, tots amb la mateixa 
lletra, ara sí que sí, malgrat no haver assajat tots junts, bona 
interpretació recolzada en la massa coral reunida; va ser un 
bonic fermall a una vesprada gaudida una vegada més amb 
companyia tan grata.

Salut i fins al proper concert.

>>
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L’ORQUESTRA A NADAL
Per María Suceso Alegre Gómez

D
esprés de l’èxit de l’entranyable concert de les 
últimes festes nadalenques «normals», l’any 2019, 
l’Orquestra de Cambra es va embarcar de nou 
en el projecte del Concert de Nadal, compartint 
escenari amb el Cor, i que tindria lloc el matí del 

dia 11 de desembre de 2021 en l’Espai Rambleta.

Després de minuciosos preparatius, assajos conjunts i una ex-
quisida coordinació entre el director de l’Orquestra, Alberto Ra-
mírez Martínez, i el de la Coral, Alejo Pérez Lamata, va arribar 
el dia i replet el teatre d’assistents va tindre lloc la merescuda 
presentació dels nous músics que s’incorporaven a l’Orquestra: 
Ana Belén Calvo Ruiz, cello, i Enare Cruz Fernández, cello, la 
qual cosa demostra el rumb imparable que ha pres l’orquestra. 
Aquests nous músics estan plenament satisfets i il·lusionats per 
formar part d’aquesta Orquestra.

Després d’això, el concert va començar amb el següent reperto-
ri. En la primera part, interpretada exclusivament per la Coral i 
dirigida pel seu director amb un repertori popular, Chiquirriqui-
tín, d’Oriol Martí, Ya viene la vieja, amb arranjaments d’E. Xi-
fre, Hacia Belén va una burra (arr. D.R. Lluch) i Fum, Fum, Fum, 
amb arranjaments d’Alain Langree. La segona part va actuar 
l’Orquestra que va interpretar el II moviment de la Simfonia 
núm. 7 de Beethoven. I la tercera part, interpretada de manera 
conjunta per l’Orquestra i el Cor, sota la batuta del director de 

l’Orquestra, amb el següent repertori: Al Jardí d’un monestir, 
d’A. W. Ketelbey, Halelluja, de G. F. Händel), Nabucco. Cor dels 
esclaus hebreus, de G. Verdi, Il trovatore. Cor di zingari, de G. 
Verdi i A Christmas festival, de Leroy Anderson.

Al final del concert, tal va ser l’èxit que el públic va reclamar 
un bis i es va tornar a interpretar Nabucco Cor dels esclaus 
hebreus, en aquest cas cedint el director de l’Orquestra, Alberto 
Ramírez, la batuta al director del Cor, Alejo Lamata, la qual cosa 
va suposar un merescut reconeixement per la seua excel·lent 
labor.

Sens dubte aquest concert benèfic en favor de Càritas es va 
convertir en la millor manera de donar la benvinguda a les fes-
tes nadalenques, demostrant una vegada més la imparable mi-
llora interpretativa de la nostra Orquestra, el nombre de mem-
bres de la qual va creixent de manera considerable.

No podem concloure aquest article sense donar el nostre agraï-
ment al director de l’Orquestra, Alberto Ramírez, i al de la Coral, 
Alejo Pérez, als músics de l’Orquestra de Cambra i als de vent i 
percussió de la Banda Simfònica de la UMH, que s’han implicat 
en aquest projecte de manera exemplar. I, finalment, merescut 
agraïment també a la Junta Directiva de la UMH, com sempre, 
per la seua implicació, il·lusió i suport incondicional i entusias-
ta.

ORQUESTRA
DE CAMBRA

Fotos: Paco Perales
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V
a ser tota una 
alegria per al barri 
de Sant Marcel·lí 
assabentar-nos 
que la Fallera 

Major Infantil d’enguany, Nerea 
López Maestre, era una xiqueta de 
la comissió de la falla Enginyer José 
Sirera-Pius IX. I encara ho va ser 
més per a la Unió Musical l’Horta 
de Sant Marcel·lí pel fet que Nerea 
és alumna de la nostra escola i filla 
de Kiko López Herrero, professor de 
clarinet de l’escola i membre de la 
Banda Simfònica de la UMH. És el 
moment idoni per parlar amb ells 
en aquesta secció dedicada a les 
famílies musicals. Vull consignar 
ací que l’altre membre de la 
família, Noelia Maestre Sanchis, 
esposa de Kiko i mare de Nerea, 
també està profundament lligada 
al món musical, perquè és mestra 
de primària especialista de música, 
i toca la trompa i el piano.

Kiko, quan va començar el teu in-
terés per la música?

Al poble on vaig nàixer i criar-me, 
Bocairent, a la Vall d’Albaida; vaig 
demanar als meus pares apuntar-
me a música, ja que, com qual-
sevol poble valencià, era tradició 
que quasi tots els xiquets ho feren. 
Encara que ja des de ben menut 
em cridava molt l’atenció els ins-
truments de la banda que veia als 
passacarrers i festes.

Imagine que seria a Bocairent 
on faries els estudis elementals, tant de música com de 
l’instrument que elegires.

Els meus inicis els vaig fer a l’escola de l’Associació Unió Mu-
sical de Bocairent als set anys. Encara que jo volia la trompeta 

em van donar el clarinet perquè era l’instrument que més fal-
ta feia per a la banda. Podria dir que el fet de tocar el clarinet 
va ser una casualitat.

FAMÍLIES DE LA UNIÓ: KIKO INEREA LÓPEZ MAESTRE,
FALLERA MAJOR INFANTIL DE VALÈNCIA 2022
per María Montes

Foto: Tomás Sánchez
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FAMÍLIES DE LA UNIÓ: KIKO INEREA LÓPEZ MAESTRE,
FALLERA MAJOR INFANTIL DE VALÈNCIA 2022
per María Montes

En quin Conservatori Superior de Mú-
sica estudiares? Comenta’ns un poc la 
teua experiència d’aquesta etapa.

Els meus estudis de Grau Professio-
nal els vaig realitzar al Conservatori 
Josep Melcior Gomis d’Ontinyent i els 

>>

Sempre he pensat que 
formen músics, però també 

bones persones.

Des de 2011 soc professor 
de l’escola i músic 

col·laborador de la Banda 
Simfònica i de segur que 

molts anys més

de Grau Superior al Conservatori Superior Joaquin Rodrigo de 
València. Aquesta última etapa la recorde amb molta estima, ja 
que va ser quan vaig decidir que anava a dedicar-me profes-
sionalment al món de la música, tant a la docència com a la 
interpretació.

Des de quan ets professor de l’escola 
de la UMH i membre de la Banda Si-
mfònica?

L’any 2010 vaig vindre a València, al 
barri veí de la meua dona, el Camí 
Reial, després d’una llarga i fructífe-
ra etapa professional a les Illes Ba-
lears. Vaig enviar uns quants currículums i un dia del 2011, 
l’aleshores director de l’escola de la Unió, Juan Carlos López 
Luján, em va telefonar per a començar com a professor de 
clarinet. Així va començar una duradora i bonica etapa a la 
UMH com a professor de l’escola i músic col·laborador de la 
Banda Simfònica que dura fins al dia de hui i de segur que 
durant molts anys més.

Com instrumentista, toques en alguna altra formació musical?

Sí, he sigut membre fundador de diversos grups de Música de 
Cambra, a més d’haver col·laborat amb les Bandes Municipals 
d’Alacant i de Palma de Mallorca (SimfoVents) i a les Orques-
tres Simfòniques Caixa Ontinyent, de l’Empordà, de Cambra 
de València i de la Comunitat Valenciana. Actualment, toque 
de clarinet solista a l’Orquestra de la companyia Tiempo de 
Zarzuela, entre d’altres. A més soc professor de clarinet a di-
verses escoles i conservatoris de música a Ontinyent, Picanya, 
Godella i la ciutat de València.

Parlem ara de quin tipus de música t’agrada en especial i per 
quins músics de clarinet tens una particular predilecció.

M’agrada molt escoltar música simfònica i de bandes sonores. 
Però també escolte rock and roll i rythm and blues clàssic en 
anglés i en espanyol. A l’àmbit d’intèrprets de clarinet no tinc 

cap predilecció especial encara que 
tinc intèrprets de referència com són 
Alessandro Carbonare, Enrique Pérez 
Piquer o Sabine Meyer.

Com a músic, quins són els teus som-
nis de futur?

Continuar disfrutant del que faig a l’àmbit de la docència 
musical, i seguint col·laborant en la formació de generacions 
de clarinetistes a diversos indrets perquè disfruten d’aquest 
meravellós món de la música. Sempre he pensat que formem 

músics però també bones persones. 
També vull continuar disfrutant de 
la interpretació, tant com a solista 
com a les bandes i orquestres, sense 
perdre mai la il·lusió i les ganes de 
millorar tant personalment com pro-
fessionalment.

Parlem ara amb tu, Nerea. Vull donar-te l’enhorabona per ha-
ver sigut la representant infantil de totes les jóvens falleres de 
València, la seua fallera major. Vaig seguir-te als actes que vas 
presidir a través de la televisió, i em va agradar moltíssim el teu 
caràcter alegre, simpàtic, decidit; la teua gràcia i desimboltura.

Per a començar l’entrevista, podries fer un breu comentari so-
bre què ha suposat per a tu aquesta experiència.

Per a mi ha sigut un honor poder representar als xiquets i xi-
quetes valencians i als fallerets i falleretes. M’ho estic passant 
molt bé i estic disfrutant molt. Està sent una experiència increï-
ble que mai oblidaré i al mateix temps m’està formant en valors 
i educació de cara al meu futur. 

Pel que fa a la teua faceta com a estudiant de música, com 
recordes que va aparéixer el teu interés cap a la música?

Ja des de ben menuda em cridaven molt l’atenció els instru-
ments, sobretot quan escoltava al meu pare tocant el clarinet 
o a ma mare tocant el piano o la trompa. Al cap de tres anys 
vaig començar a aprendre el violí amb el mètode Suzuki. El meu 
primer violí va ser de cartó.

Quina gràcia! I ara quin instrument estudies?

Estudie el violí amb Agustí Giménez i piano amb Luis Andreu.
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Com vius la relació amb els professors i els com-
panys de l’escola de la Unió?

Durant tots aquests anys que duc estudiant a la 
Unió he tingut molta sort d’estar amb un profes-
sorat i alumnat fantàstic. He fet moltes amistats a 
l’escola de la Unió i al conjunt de corda on toque. 
Els professors m’han ensenyat molt i estic supe-
ragraïda per la implicació i atenció que han tin-
gut cap a mi. Ells són els meravellosos mestres de 
llenguatge musical, Javi, Juanlu i Juan Carlos així 
com els mestres d’instrument Rafa, Luis i Agustí i 
Raquel la professora de cor.

Ets encara tan jove! Però, en la intel·ligència que 
demostres, m’entendràs si et pregunte com vius la 
música, què sents, què representa per a tu, com 
creus que determinarà el teu futur?

La música per a mi és una part importantíssima de 
la meua vida. No entenc res del que faig sense ella, 
m’acompanya en totes les situacions i estic segura 
que sempre ho farà perquè la duc en la sang. M’ajuda a tindre 
més disciplina i coordinació tant física com mental.

Quins tipus de música t’agrada especialment?

M’agrada la música clàssica, en especial la música de Bach i 
Vivaldi, encara que també seguisc amb entusiasme el pop de 
Sebastián Yatra i Aitana.

Quins somnis tens per al teu futur professional?

En el futur m’agradaria ser mestra com ma mare o ma iaia Mer-
cedes o com ho va ser el meu iaio Ximo. També vull estudiar la 
carrera de violí encara que també m’agradaria ser odontòloga 
o investigadora.

>>
La música és una part 

importantíssima de la meua 
vida. 

M’ajuda a tindre més 
disciplina i coordinació 
tant física com mental.

Estic segura, Nerea, que tiraràs endavant amb èxit qualsevol 
carrera que elegisques. Mentrestant disfruta de la festa, de la 
teua joventut i dels teus estudis actuals. Gràcies per les vostres 
paraules, Kiko i Nerea. Els vostres valors són un exemple més 
dels que ens hi esforcem a defensar a la UMH: l’amor a l’art, 
l’empatia i l’entusiasme per l’adquisició continua de coneixe-
ments. Continuem avançant gràcies a persones com vosaltres.
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S
om un col·lectiu que pensem que cap individu de 
l’espècie humana ha de ser exclòs de qualsevol 
bé i de cap dret a causa del seu sexe, perquè 
som una societat musical que recull en els seus 
estatuts la igualtat entre homes i dones, sent la 

nostra forma d’expressió la música.

Com tots i totes sabem el paper de la dona al llarg dels se-
gles ha estat silenciat: música, pintura, literatura, ciència, les 
obres, els invents de les dones, no es coneixien, ni existien, ja 
que l’androcentrisme com a corrent de pensament, que fa de 
l’home el centre de tot, ha dominat la història de la humanitat.

Des dels anys 70, després de la mort del dictador, les Universi-
tats espanyoles amb les seues àrees d’igualtat han estat fona-
mentals per visibilitzar les aportacions de les dones a tots els 
àmbits de la ciència, l’art o la cultura. La música no ha estat 
lliure d’aquesta ocultació. A ells s’ha unit el treball realitzat per 
associacions de dones que han treballat per a valorar aquest 
treball que estava ocult.

En l’àmbit musical, les associacions Dones en la Música així 
com Clàssiques i Modernes, amb la col·laboració de la SGAE, 
han presentat un estudi on realitzen una anàlisi exhaustiva de 
les orquestres espanyoles, amb dades desagregades per gènere. 
Aquestes dades posen en relleu la situació en què es troben les 
dones amb relació a la composició, la direcció i la interpretació 
i evidencien l’existència d’una discriminació, malgrat la creença 
errònia que s’ha assolit la igualtat real en les nostres democrà-
cies occidentals, confonent-la amb la igualtat jurídica.

Les dades aportades de la temporada 2018-2019 serveixen 
per a reflexionar sobre el lloc que ocupen les dones; de les 23 
orquestres simfòniques de l’Estat Espanyol analitzades, en les 
seues programacions hi ha un 5% de compositores, un 1% de 
les obres programades són de dones, i un 8% de directors són 
dones. Tanmateix, són més elevades les dades de participació 
de solistes dones, el 28% del total.

Hem de preguntar-nos què estem fent amb totes les xiques i 
dones joves que estan estudiant a les escoles de música i con-
servatoris, o que formen part com a músiques de les nostres 
bandes i orquestres. Els estem tancant les portes a una carrera 
professional a la qual tenen dret de la mateixa manera que els 
seus companys. Els proporcionem referents femenins als quals 
voler assemblar-se, i poden dir «Vull semblar-me a...», o «vull 

arribar on ha arri-
bat...». O és que no 
hi ha compositores 
amb obres de qua-
litat que puguen 
ser escoltades en 
concerts més enllà 
d’aquest 1% actual 
d’obres programa-
des. 

Des de l’any 2012 la 
Unió Musical l’Horta 
ha vingut celebrant 
el Dia Internacio-
nal de la Dona el 8 
de març amb actes 
diversos, entre ells 
el concert del Dia 
de la Dona. Sempre 
hem procurat que 
s’escoltara la veu 
i les notes de compositores, donar protagonisme a músiques 
solistes, perquè és veritat que l’androcentrisme ens arrossega, 
com a tota la societat i hem d’esforçar-nos més perquè sone 
la música en femení. Alguns anys ho hem aconseguit i d’altres 
no tant.

En el concert del 8 de març de 2022 totes les peces progra-
mades van ser obres  compostes per dones, algunes molt jó-
vens, i a més vam comptar amb una directora convidada, Celia 
Torá Mateo. Totes elles compositores, directores i músiques 
formen part d’una generació de dones que ha irromput amb 
força, però la seua imatge i el seu treball quedarà ocult si les 
seues composicions no s’ofereixen al públic, si no som capaços 
de programar les seues composicions i donar-los cabuda en 
els nostres concerts. Però, és més, mantindrem ocult el talent i 
l’esforç d’aquestes músiques si no exigim com a espectadores 
i espectadors a les nostres bandes i orquestres, tant privades 
com d’institucions públiques, que es comprometen amb la 
igualtat i la no discriminació (sent una obligació legal de totes 
les entitats que reben diners públics). Però els faríem un mal 
servei si només les interpretaren en la celebració del 8 de març, 
perquè l’objectiu és aconseguir que en la programació de tots 
els concerts escoltem obres compostes per músiques.

PER QUÈ HEM DE REIVINDICAR EL CONCERT 
DEL 8 DE MARÇ?
per Comissió d’Igualtat

UMH / COMISSIÓ
D’IGUALTAT
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P
er fi s’ha inaugurat la via ciclopeatonal que 
travessa la V-30 que uneix el barri de Sant Marcel·lí 
i la Torre i connecta amb Sociòpolis i poblacions 
com Paiporta, Alfafar, Massanassa, Catarroja i 
Albal. Aquest projecte va ser presentat el 21 de 

novembre del 2018 al local de l’Associació de Sant Marcel·lí per 
part de Maria José Salvador, consellera d’Obres Públiques, i a 
l’acte també assistiren els regidors de l’Ajuntament de València, 
Vicent Sarrià i Giuseppe Grezzi, així com alcaldes de l’Horta 
Sud, agents socials i veïns de la zona. Amb una inversió de 
5.923.062,92 €, estava previst que les obres duraren vint-i-
quatre mesos des del 2018, però finalment es va inaugurar l’11 
de març del 2022. En un principi comptaren amb nosaltres com 
Associació per presentar el projecte i després, sorprenentment, 
passaren de nosaltres a l’hora de la inauguració.

Arribats els mesos de novembre i desembre, tal com passà en 
les Festes Populars de setembre, es pogueren fer alguns actes 
dels previstos, però no tots, és a dir, no es va poder fer el dia del 

soci i la sòcia, però a canvi es va donar a Cáritas San Marcelino 
una aportació de 300 €. Per altra banda, es va poder dur a ter-
me l’Assemblea Ordinària del 30 de novembre del 2021 i també 
la Fira de Nadal el 19 de desembre del 2021. Malauradament, 
no ens va tocar la loteria, el que vol dir que serà l’any que ve.

Cal ressaltar que la participació en la Fira de Nadal va ser sen-
sacional, en poquet de temps es va omplir tota la superfície dis-
ponible per a les paradetes d’artesans, perquè tot el món estava 
molt interessat a participar i va resultar un matí molt agradable 
,amenitzat amb nadales que sonarem per tota la plaça. Per mo-
tius de la pandèmia encara haguérem de fer restriccions i a la 
fi eren quinze paradetes. 

També volem destacar les millores que s’han dut a terme en 
l’entorn del carrer Salvador Perles amb data 27 i 28 de gener de 
2022, on s’han instal·lat catorze bancs, s’han posat senyals que 
indiquen que és un ciclocarrer, amb un límit de velocitat a 30 
km/h, per on poden circular bicicletes.

NOVETATS AL BARRI
per Encarna Serrano i Encarna Aroca, de l’AVV del barri de Sant Marcel·lí

BARRI /
AVV
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Una cita preferent sempre arriba al mes de març i és el Dia 
de la Dona. Enguany acudírem a la manifestació amb pancar-
tes que havíem elaborat prèviament en un taller promogut per 
l’Asociación Cultural Barrio San Marcelino en el que participa-
rem. El 17 de febrer del 2022 es va inaugurar un monòlit en el 
jardí del crematori del cementeri municipal per recordar a les 
dones víctimes de violència masclista, amb la participació de 
la nostra companya i poeta Imma Mànyez, que va recitar unes 
poesies.

Vos avancem que d’ací a poc temps celebrarem el 20 aniversari 
del Parc de la Rambleta amb activitats que tindran lloc entre 
el 3 i 5 de juny, organitzades per l’Ajuntament de València en 
col·laboració amb la nostra associació, sobre les quals informa-
rem amb la suficient antelació i esperem la vostra participació.

Fotos: Salvador González Bartual
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CULTURA A BANDA: LO CANT DEL VALENCIÀ
per Xavi Garí

D
e camí al centre des del 
barri hi ha un carrer, molt 
a prop de la nova estació 
d’AVE Joaquín Sorolla, 
que va de Sant Vicent 

fins a Giorgeta fent una diagonal amb 
eixa avinguda. Té un jardinet central 
curiós perquè s’eixampla segons arriba 
a Sant Vicent, una forma que li ve 
d’haver allotjat una xicoteta platja de 
vies que connectava l’Estació del Nord 
amb l’actual avinguda de Giorgeta i 
Pérez Galdós, a principis del segle XX, 
el primer desviament del ferrocarril cap 
als afores de la ciutat.

Eixe carrer té un nom. Mestre Sosa. I, 
per a la gran majoria, Mestre Sosa no és 
més que un carrer. Molt poca gent sap el 
nom pila d’aquell tal Sosa, ni s’endevina 
de què pot ser mestre. Però darrere del 
nom d’aquest curiós carrer s’amaga algú 
que, a més de molts altres mèrits, ens va 
regalar una xicoteta perla del repertori 
musical valencià.

Pere Sosa López, nascut a Requena l’any 
1887, abans de donar-li nom al carrer 
de què parlàvem, va ser un trombonista, 
compositor i professor de música des-
tacat de la ciutat de València, en especial 
per haver sigut, durant la II República, 
director del Conservatori Superior de la 
ciutat. Com a compositor va ser autor 
d’un bon grapat d’obres, però és conegut 
principalment per un treball de joventut 
que el va fer destacar en el seu moment 
i que hui en dia té un lloc d’honor en el 
repertori bandístic valencià.

En 1914, com a encàrrec del Círculo 
Católico de Torrent, banda que dirigia 
aleshores, va compondre el pasdoble 
Lo Cant del Valencià. Aquest pasdoble 
es va inspirar en el poema «L’albada» de 

Francesc Badenes Dalmau, poema que al 
seu torn va guanyar l’any 1898 els Jocs 
Florals. Tant poema i poeta com pasdo-
ble i compositor estan molt estretament 
vinculats a la Renaixença valenciana i al 
regionalisme valencià que comença a 
imposar-se com a identitat majoritària 
al nostre país a partir de l’últim quart 
del segle XIX. És significatiu que aquest 
pasdoble és, del repertori clàssic, l’únic 
que porta el títol en valencià, però en 
cap cas aquesta circumstància és casual. 
Tant sonoritats com motius de la peça 
ressonen poderosament en la tradició 
musical valenciana, de forma delibera-
da, volent ser tot ell un homenatge a la 
nostra terra i a la forma en què el poble 
valencià ha anat creant una importan-
tíssima tradició musical.

Més enllà del seu simbolisme, el pas-
doble amaga una qualitat compositiva 
excepcional que es deixa sentir en tots 
els aspectes de la peça. Les melodies, 
tan reconegudes i hui ja indestriables 
de so de la música valenciana, no són 
simplement belles línies musicals, sinó 
que estan elaborades des d’un rigor 
motívic i estructural desusat en el gè-
nere. Molt pocs exemples del repertori 
clàssic del pasdoble, de qualsevol país o 
regió d’Espanya, podrien competir amb 
Lo Cant del Valencià en rigor i perfecció 
formal quant a l’elaboració motívica. Es-
tem parlant d’un treball finíssim i molt 
curós, que almenys per al que escriu 
sorprén en un gènere com el pasdoble.

Si parlem de l’harmonia, veiem una mà 
tan fina com la que va elaborar les me-
lodies. No es tracta d’una peça que in-
nove des del punt de vista tonal, ni molt 
menys busca sonoritats noves i formes 
d’organització dels sons que ja aleshores 
començaven a imperar a la música del 

nostre continent. Tonalitat clàssica és 
l’àmbit en què es mou, sense eixir-se’n 
en cap moment ni pretendre-ho. Però 
en eixe àmbit demostra una habilitat i 
una originalitat excepcionals. A risc de 
tornar-me massa tècnic, intentaré expli-
car un exemple d’aquesta desimboltura 
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en l’àmbit harmònic: un dels motius 
de la primera part apareix fins a quatre 
vegades, tres d’elles variat. Doncs bé, la 
comparació entre el motiu inicial i una 
de les variacions demostra una subtilesa 
molt especial: mentre que el motiu ini-
cial roman en la tonalitat original, major, 
el segon, seguint el mateix perfil amb 
molt poques variacions melòdiques, 
viatja momentàniament a la dominant 
menor, generant un efecte de profundi-
tat molt difícil d’apreciar conscientment, 
però que fa volar la composició amb una 
inspiració desbordant.

Són moltes les lliçons que he extret de 
l’anàlisi d’aquesta partitura, però una 
idea m’ha assaltat durant tot el temps 
que he estat estudiant-la i voldria con-
cloure aquestes xicotetes línies amb ella. 
El motiu pel qual m’hi vaig ficar a analit-
zar aquest pasdoble va ser atzarós, pura 
casualitat. I si no ho haguera fet l’hauria 
tingut com una peça interessant, bona, 
però una peça més del repertori, que si 
agrada al nostre país és per les seues re-
ferències valencianes i el seu to folklo-
ritzant. De fet, són altres pasdobles els 
que sovint s'anomenen com els grans 
del gènere. Aquest no destaca massa, i la 
raó no pot ser una altra que el fet que el 
seu títol està en valencià. La seua voca-
ció regionalista fa que la resta de l’estat 
el considere música apropiada per al 
consum local, mentre que nosaltres els 
valencians la menystenim automàtica-
ment considerant que si és coneguda 
ací és simplement per ser valenciana. No 
destaca. No brilla, perquè entre uns i al-
tres ignorem la seua bellesa i perfecció. 
Però per sota d’aquestes consideracions, 
que res diuen de la peça en si, de la seua 
qualitat, la peça hi roman. La seua fac-
tura impecable i la seua inspiració i al-

tura compositiva és un gran regal que 
el Mestre Sosa ens ha fet als valencians 
i al món musical en general, del qual 
hem d’estar orgullosos. Treballs així de-
mostren que per sota de la superfície 
s’amaga molt més del que les aparences 
deixen veure. Molts carrers de València 
tenen noms il·lustres, i la immensa ma-
joria és merescuda la dedicatòria. Per a 
mi, la del Mestre Sosa està molt més que 
justificada..
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SALVADOR GINER VIDAL (1832-1911)
PATRIARCA DE LA MÚSICA VALENCIANA
per Josep Daniel Climent

D
ijous 19 de gener de 1832 
naixia a la plaça Mirasol 
número 8 de València 
Salvador Giner Vidal, un 
dels músics i compositors 

valencians més destacats i populars de 
tots els temps, un referent de la música 
valenciana contemporània, autor de 
variades composicions, des de música 
de banda com el pasdoble L’entrà de 
la murta, a òperes i sarsueles com 
¡Sagunto! o Foc en l’era, i no poques 
obres religioses, com els Goigs a la 
Verge dels Desemparats, aspecte que 
remarca les seues capacitats musicals, 
que el converteixen en un autor molt 
versàtil i polifacètic.

Anys de formació. Les composicions re-
ligioses

Nascut al si d’una família de músics i 
molt religiosa, sa mare era pianista i son 
pare violinista, amb només sis anys va 
iniciar els estudis musicals a l’acadèmia 
del Segon Regiment d’Artilleria de Va-
lència, on aprén solfeig i a tocar diversos 
instruments de vent. Amb posterioritat, 
va seguir els estudis de la mà de Pascual 
Pérez Gascón, organista de la Catedral 
de València, que observa les qualitats 
del jove estudiant, que apuntava una 
especial predilecció pel violí i un interés 
creixent per la composició.

Amb només 18 anys va estrenar la Mis-
sa de Glòria a l’església de Sant Joan del 
Mercat de València, una de les nombro-
ses obres religioses compostes durant 
aquest període, i que li van donar un 
gran prestigi. De fet, segons Vicente 
Galbis i Hilari García, de les 438 com-
posicions que va produir al llarg de la 
seua vida, 279, un 63,7% pertanyen a 
l’àmbit religiós. Com un fet indicatiu del 

reconeixement a la seua obra po-
dem destacar que va ser elegir per 
a compondre la Misa de Requiem 
a la Reina María de las Mercedes 
(1879), a la mort de l’esposa del rei 
Alfons XII. D’entre el seu repertori 
destaca la Misa de rèquiem com-
posta en homenatge a Pascual i 
Genís, que posteriorment va ser in-
terpretada en el seu funeral.

Autor de poemes simfònics i sar-
sueles

En la seua estada a Madrid, entre el 
1871 i el 1879, va conéixer l’obra de 
Tomás Bretón, que dirigia la banda 
Unión Artístico Musical, i d’Asenjo 
Barbieri, que van influir en la seua 
producció de sarsueles, tot i que les 
obres de Giner estaven amerades 
pel folklore valencià i per l’esperit cultu-
ral vigent a finals del segle XIX, marcat 
per la Renaixença Valenciana i la cons-
trucció de l’imaginari regional dels va-
lencians.

De fet, podem considerar Salvador Giner 
com el pare del poema simfònic valen-
cià, gènere on va aconseguir enorme èxit 
amb composicions com Una nit d’albaes 
(1881), El festín de Baltasar (1893) o Es 
chopà… hasta la moma (1886), inspi-
rades en la música popular i amb un 
tractament ben harmònic que van con-
nectar amb un públic senzill. De fet, la 
darrera peça, inspirada en la processó 
del Corpus és interpretada actualment 
per nombroses bandes de música.

Pel que fa a les sarsueles, Giner en va 
compondre 28, i va ser un dels gèneres 
que li van proporcionar majors èxits de 
públic, amb obres com Foc en l’era, Nit 
d’albaes (1903), El roder (1905) o Plors i 
alegries (1906).

Un meritori treball operístic

A més a més, Giner es va esforçar tant 
com va poder en incorporar el gènere 
operístic al repertori d’obres musicals 
estrenades a València. En aquest sen-
tit, a pesar de les dificultats que com-
portava la representació d’una òpera, 
tant per l’espai escènic, la inexistència 
d’una tradició consolidada o la inversió 
econòmica, Giner en va compondre set, 
i en estrenar-les van tindre una bona 
acceptació popular. L’Indovina va ser la 
primera òpera composta per Giner, tot i 
que no va poder representar-la. ¡Sagun-
to!, òpera en tres actes, es va estrenar al 
Teatre Principal el 1890, i les tres òperes 
estrenades també al Principal l’abril del 
1901, van ser El soñador, El fantasma i 
Morel. Les composicions operístiques de 
Giner seguien l’afició italianitzant que 
tant agradava al públic valencià, però 
va saber dotar-les d’elements culturals 
propis de les tradicions valencianes, amb 
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la qual cosa aconseguia una major con-
nexió amb els espectadors.

Salvador Giner i les institucions musi-
cals valencianes

Per altra banda, Salvador Giner va par-
ticipar activament en la gestació de 
diverses institucions musicals. Així, va 
ser professor de composició del Conser-
vatori de Música de València des de la 
seua creació l’any 1879, i el 1894 va ser 
nomenat director tècnic vitalici, des d’on 
va exercir una important tasca pedagò-
gica. A més, l’1 de setembre de 1893 
es va fundar la Societat Coral Orfeó 
Valencià el Micalet, que el va designar 
com a director artístic i soci honorari, 
en reconeixement del seu treball com a 
impulsor i dinamitzador de l’entitat, per 
a la qual va compondre nombroses pe-
ces musicals. Poc després, el 1905, es va 
dissoldre l’Orfeó i es va crear la Societat 
Coral «El Micalet» que posteriorment va 
afegir el nom d’Institut Musical Salvador 
Giner.

Una altra de les entitats musicals que 
va ajudar a crear i a créixer durant els 
primers anys va ser la Banda Municipal 
de València, d’on va ser nomenat direc-
tor honorari, i per al concert inaugural, 
celebrat el 8 de desembre de 1903, va 
compondre una de les seues peces més 
populars, L’entrà de la murta. A més a 
més, Giner va compondre destacades 
peces per a la banda com Correguda de 
joies, Entre el Júcar y el Turia, o El Sinaí, 
entre altres.

El llegat de Salvador Giner Vidal

L’actual Societat Coral el Micalet treballa 
per mantenir i difondre el treball com-
positiu de Salvador Giner, per preservar 
la seua memòria en la nostra societat 

i transmetre els seus ideals, fidels a la 
personalitat identitat nacional valen-
ciana. Aquesta tasca es du a terme tant 
des de l’Institut Musical Giner i l’Escola 
de Música Matilde Salvador, com des de 
les diverses seccions que la formen, com 

ara la Jove Orquestra Salvador Giner, la 
Rondalla El Micalet, la Coral Giner, la 
Coral Juvenil Anselm Clavé, Coral In-
fantil El Raconet, el Grup de tabals i do-
lçaines del Micalet, l’Institut de dansa, el 
Grup de danses Alimara o l’Aula de Tea-
tre i el Sala, així com amb l’organització 
de nombroses activitats culturals, des 
d’exposicions i conferències a premis 
literaris.

Finalment, cal afegir que la Societat 
Coral el Micalet va donar el novembre 
del 2021 el llegat de Salvador Giner a la 
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, 
format per un fons de més de 500 do-
cuments, amb partitures, cartes, llibres, 
fotografies i objectes, amb l’objectiu 
que siga catalogat, digitalitzat i posat a 
l’abast de tot el poble valencià.



32

72

C
om van nàixer el rock’n 
roll, el rythm and blues, el 
brit pop, el heavy metall 
i el country...? Com va 
sorgir la música de masses 

gràcies a fenòmens com Elvis Presley, 
els Beatles, els Rolling Stones, Bob 
Dylan, Queen, Kiss o Madonna, entre 
tants altres genis que han fet la història 
del rock? Com va transformar el món 
de la música el walkman o l’MP3? 
Com es van organitzar els primers 
macroconcerts? Com ha canviat el 
paper de les discogràfiques en el mercat 
musical?

Història del rock és un viatge apassio-
nant, amb magnífiques il·lustracions a 
color de Xavier Bartumeus, on coneixe-
rem les tendències, les modes, els mites 
i llegendes, a més de les anècdotes dels 

cantants i les cançons que han donat 
forma a aquest gènere que va revolu-
cionar la història de la música universal.

La veritat és que, com relata l’autor 
(Historia del rock. eldiario.es. cultu-
ra. 01/11/2016), «en acabar la II Guerra 
Mundial, hi havia una generació de joves 
de 15 anys que buscaven un llenguatge 
propi i una identitat nova, i en el rock 
van trobar una música, una estètica, una 
roba, perquè cada societat té la música 
que mereix.

El període daurat del rock es va produir 
a partir de 1969, quan es van vendre el 
doble de discos que l’any anterior, i es va 
prolongar fins a 1973, quan va esclatar 
la quarta guerra àrab-israeliana.

El rock and roll va morir pels seus propis 
errors a la fi dels 50, quan per diferents 

circumstàncies, els cinc que manejaven 
el “cotarro”, van deixar de cantar durant 
uns anys».

El llibre està dirigit a les generacions 
actuals, i pretén, com diu l’autor, esme-
nar la tragèdia actual: «hui dia, quan 
s’escolta més música que mai, un xi-
quet sent el 15% de la música, perquè 
generalment ho fa en un mòbil i amb 
dos xicotets auriculars, una tecnologia 
que ha fet que es perda emoció, que es 
maleduque l’oïda i que haja desaparegut 
el ritual de posar un elapé en el toca-
discs, i tot es resumeix a un dit tocant 
una pantalla».

HISTÓRIA DEL ROCK
per Joan Enric Iriarte

CULTURA
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V
íctor Jara era el 
cantautor més popular 
de música folk de Xile 
quan es va produir 
el cop d’estat per 

part del general Augusto Pinochet 
el setembre de 1973. Jara va ser 
cruelment torturat i assassinat per part 
dels militars colpistes i la seua música 
i la seua memòria han estat un punt 
de referència per a tots els ciutadans 
que han lluitat per la llibertat i l’ordre 
democràtic.

Canto, qué mal me sales

cuando tengo que cantar espanto.

Espanto como el que vivo,

como el que muero, espanto

de verme entre tantos y tantos

momentos de infinito

en que el silencio y el grito son las metas

de este canto.

Lo que nunca vi,

lo que he sentido y lo que siento

hará brotar el momento...

(Últims versos del poema Estadio Chile 
escrit por Víctor Jara abans de morir)

Carta als lectors i les lectores

«Víctor Jara, rebentant els silencis és el 
llibre més difícil que he escrit mai [...] he 
tardat 25 anys a escriure aquesta his-
tòria.

L’assassí de Víctor, Augusto Pinochet, 
desaforat i desposseït de la seua im-
munitat, està detingut per crims con-
tra la humanitat. A més, comencen a 

desclassificar-se informes de la CIA i, al 
principi del segle XXI, els dictadors del 
segle XX passen examen per les seues 
aberracions. Una nova generació enfila 
el futur. I queda, per tant, molt per fer.

Tal com va dir Víctor Jara en la cançó 
Vamos por ancho camino: «Ven 
conmigo, ven, llegó la hora del viento, 
reventando los silencios». Rebenta’ls i 
crida. I que aquesta novel·la, i la història 
real que guarda, no siga oblidada».

De «La música y yo». Conferència 
pronunciada a Almería el 9 de maig de 
2003, en el conjunt dels actes sobre 
«La música de las palabras». 

«Seriosa i transcendent és Víctor Jara, 
rebentant els silencis. Quan va morir 
Jara em vaig jurar contar la seua 
història algun dia. Vaig tardar 25 anys 
a fer-ho, perquè no podia, perquè 
sabia el dolor que representaria, i la 
vaig escriure per fi en 1998, furiós, 
radical. La vaig acabar poc abans que 
detingueren Pinochet a Londres i això 
va acabar de donar-li un sentit a tot. 
Crec que és una de les millors obres 
que he escrit, per la tècnica i l’estil 
empleats, la forma de narrar la història, 
i perquè em vaig ficar fins molt dins per 
a viure-la i sentir-la en la meua ànima. 
Quan li la vaig enviar a la seua viuda, li 
vaig demanar que em corregira el que 
volguera, i me la va tornar tal qual. Va 
dir que l’havia emocionat i era el millor 
que havia llegit sobre el seu marit. Mai 
m’han fet un elogi major.” [...].

Un president, un cantautor i un 
escriptor representaren un temps tràgic 
d’aquell Xile criminalitzat per les armes. 
El president Salvador Allende va morir 
defensant la llibertat i la democràcia 
del poble en el Palau de la Moneda. 

El cantant i actor Víctor Jara va morir 
perquè les lletres de les cançons, igual 
que els llibres, són la millor arma 
contra l’obscuritat. Li destrossaren 
les mans a culatades i a continuació 
li dispararen 44 bales. Quant d’odi 
hagueren de sentir per ell els colpistes. 
Pablo Neruda, premi Nobel de literatura, 
va ser la tercera d’eixes víctimes, tot i que 
no morí assassinat sinó perquè li van negar 
l’atenció mèdica necessària. Ens deixà el 
seu esperit, i la seua veu escrita.

Tota la informació l’he arreplegada de la 
mateixa novel·la (1999), dels escrits de 
Jordi Sierra i Fabra: «Carta als lectors i 
les lectores de la novel·la» (2000) i de la 
conferència pronunciada a Almería el 9 
de maig de 2003, en el conjunt dels actes 
sobre «La música de las palabras»: «La 
música y yo». A més, de la novel·la El peso 
del silencio (Ed del Bronce, núm. 81 de 
2002. També editada per Ed. Mosaico el 
2010 i per SiF editorial el 2017).

VÍCTOR JARA, REBENTANT ELS SILENCIS
per Joan Enric Iriarte
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P
er malnom em diuen Xiquet 
o el Xiquet, només perquè 
als meus dotze anys encara 
soc baixotet. A mi no em 
molesta; és més, m’agrada, 

sona bonic! Però no és d’això del que 
vull parlar. El que vull contar-vos ací és 
el que em va passar l’altre dia quan vaig 
anar al teatre amb mon pare; va ser 
horrorós. Escolteu-me, no ho faré llarg.

Estaven ja assentats al pati de butaques, 
quan em van entrar moltes ganes de 
pixar. Mon pare em va dir.

- Dona’t pressa o no et deixaran entrar a 
la sala. Au, corre!

Quan anava a eixir del servici, vaig veure 
un peu estés amb la sabata d’home que 
eixia per davall de la porta entreoberta 
d’un dels vàters. Em vaig apropar per-
què era molt estrany; i, mare meua!, hi 
havia un home assentat a la tassa, molt 
quiet, i amb els ulls molt oberts em mi-
rava fixament: estava mort! Abans d’eixe 
moment mai havia vist un mort en viu; 
vull dir: de cos present, a tocar de mà. 
Però, estava clar, no podia estar més que 
mort perquè no es movia gens ni parpe-
llejava. No em va eixir de la gola ni un 
ai!, vaig quedar-me mut. Me’n vaig anar 
cames me valguen del servici per a dir-li 
a mon pare el que havia vist, ell es faria 
càrrec de dir-li-ho a qui calguera. Però, 
en el moment que arribava al seu costat, 
s’apagaren els llums i començà la fun-
ció. Intentava parlar amb mon pare, però 
ell em feia xist...!!!, cada vegada perquè 
em callara.

Vaig pensar que quan acabara li ho di-
ria, i intentava concentrar-me en l’obra, 
però no ho aconseguia. Tot el temps 
pensava en el mort. Què li hauria pas-
sat? I si no estava totalment mort? Fava 

de mi: s’està mort o no s’està! Estava tan 
rígid! Tenia un poquet caigut el cap cap 
enrere –cap cap, quina rissa! Els pan-
talons els tenia a terra, tots arrugats; 
els braços, caiguts als costats; portava 
jaqueta; la corbata d’un blau fosc amb 
motetes blanques, sobre una camisa 
blau clar. I quina cara tenia? Els ulls, gri-
sos, i les celles, negres; la boca la tenia 
oberta, els llavis eren grossos, i s’havia 
afaitat molt bé, com si sabera què li ana-
va a passar i volguera estar presentable. 
Monyo no en tenia molt, però tampoc 
era totalment calb. Em vaig dir que po-
dria ser un bon detectiu, perquè, d’una 
ullada, m’havia fixat en tants detalls! I, 
així, pensant, pensant, vaig quedar-me 
torrat.

Em despertà mon pare espentant-me 
suaument, i jo de seguida li vaig dir:

- Pare, hi ha un mort al servici!

No em creia, però quan va veure que era 
veritat, que hi havia gent que cridava 
espantada; em va marmolar perquè no 
li ho havia dit, i agafant-me de la mà, 
estirà dient-me que ja havia vist prou. 
Quan li ho va contar a ma mare, ella em 
va dir:

- Dani, eixes coses passen: la gent, quan 
li toca, es mor. És una cosa normal. No 
li pegues massa voltes al cap, ni tingues 
por dels morts, perquè ja no poden fer 
res: ni bondats, ni malifetes.

En sentir «cap» de seguida se’m va repre-
sentar el del mort. No em feia por, però 
pegar-li voltes al cap, li’n pegue tantes 
que, veritablement he pensat que potser 
estudiaré per a inspector de policia, 
metge o especialista forense. I és que els 
morts necessiten que algú s’ocupe d’ells; 
si no, els pobres, es quedarien en els os-

sos al mateix lloc i en la mateixa postu-
ra on els pille la mort. El remordiment 
de consciència d’haver deixat a aquell 
home a soles perquè el trobara un altre 
em perseguirà tota la meua vida. Perquè 
serà normal que a u li done un atac que 
el transforme en cadàver de colp; però 
no és gens normal que qui el trobe se’n 
vaja sense més i el deixe abandonat.

Contant-li a ma mare totes estes coses 
que pense, no se li ocorre una altra que 
esclatar a riure i abraçar-me. Quan li 
passa la rissa, em diu:

- Com és el meu xiquet de sensible! Però 
tampoc és per a sufocar-se tant! Ara 
que, m’agradaria d’allò més ser la mare 
d’un metge!

Així és ma mare: pràctica! I mon pare, 
quan li explique tots eixos pensaments, 
reacciona paregut a ma mare; encara 
que, em diu, ell prefereix que em faça 
inspector de policia. Temps al temps, que 
és el que dirà si eixa vesprada al teatre 
va ser decisiva per a la meua vida. De 
moment, encara soc un xiquet.

EL XIQUET
per María Montes



 Ací em pica, ací em cou, ací em menge la mona i ací et trenque l’ou!

Posa-li color amb ritme a aquest Ou de Pasqua: si les notes sumen un temps 
(1 negra) pinta de taronja; si sumen dos (negres) de color blau; si en fan tres 
(negres) de rosa i si sumen quatre (negres) de morat, no t’oblides de sumar els 
silencis.

La Pasqua és temps d’alegria, de família i amistats, de sol i rialla i sobretot de 
primavera perquè és el començament d’un nou cicle. 

Fa anys, en pasqua eixíem al camp i jugàvem, berenàvem, cantàvem, empinàvem 
catxerulos i finalment ens menjàvem la «mona» amb el seu ou dur que adornàvem 
amb colorins. Quan volíem trencar l’ou recitàvem: «Ací em pica, ací em cou, ací 
em menge la mona i ací et trenque l’ou». Cal deixar clar, que aquesta tradició 
anava sempre acompanyada d’una sèrie de moviments rituals. Agafàvem l’ou i 
l’arrimàvem cap a la galta esquerra quan dèiem «ací em pica», després a la galta 
dreta dient «ací em cou», l’apropàvem cap a la boca en dir «ací em menge la 
mona» i sorprendre el nostre company de davant en estampar-li l’ou al front en 
acabar la frase: «i ací et trenque l’ou».

Les notes estan tristes perquè volen dormir a la seua casa, vols 
acompanyar-les a trobar el seu lloc?Series capaç de trobar 10 qualitats del so a la 

sopa de lletres?

Qualitats del so: DURADA, LLARG, CURT, 
INTENSITAT, PIANO, FORTE, ALTURA, GREU, 
AGUT, TIMBRE
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si tens coses a dir i vols participar en la revista escriu a:
noticiesmusicalsumh@gmail.com 

per a què fer-te sòcia / soci?

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

col·labora
amb la unió 

musical l’horta
de sant marcel·lí
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PASSEJANT PEL CARRER: QUI FOU LA PIANISTA AMPARO ITURBI?

Amparo Iturbi provenia d’una família de pianistes. Era la germana xicoteta 
(València, 1898) d’una família formada per Ricardo Iturbi i Teresa Báguena, els 
seus pares, i tres germans.

El debut d’Amparo es va produir a Barcelona quan només tenia 15 anys. Temps 
després, en 1925, va acompanyar el seu germà José Iturbi (pianista i compositor) 
en una gira per París. Una de les actuacions més conegudes dels germans Iturbi 
van ser els seus espectacles, a quatre mans i amb dos pianos, per les grans sales 
d’Europa en el període d’entreguerres.

A mitjan dècada dels anys 1930 va marxar als Estats Units i va debutar en el cèlebre 
Carnegie Hall de Nova York. A partir d’aqueix moment li arribaren ofertes per a 
tocar en programes de ràdio i, sobretot, en films de Hollywood, acompanyant el 
seu germà.

Els germans van aparéixer en diferents pel·lícules musicals de la Metro Golden 
Mayer com ara Vacances a Mèxic, Two Girls and a Sailor o Three daring daughters. 
Amparo es va adaptar perfectament al Hollywood -sense deixar de parlar mai el 
valencià o cuinar paella- segons compten. 

La integració d’Amparo en la vida estatunidenca va ser total. En 1956 va ser 
nomenada ciutadana honorària de Texas i dos anys després va ser premiada amb el 
títol de Dama de la Creu d’Isabel la Catòlica, en 1958, a Espanya. Deu anys més tard, 
a punt de convertir-se en directora del Departament de piano de la Universitat de 
Loyola, una greu malaltia va acabar amb les seues il·lusions. Va morir el 22 d’abril 
de 1969 en Beverly Hills.


