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DISCULPEU LES HORES
per Ximo Estal

N

o veus, no veus, ja són més de les tres...» li cantava
un atrafegat conill a Alícia (sí, la del País de les
meravelles) quan aquesta intentava fer-li una
pregunta... I és que, de vegades, resulta inevitable
fer tard i, d’altres, en canvi, l’únic que es pot fer
és un propòsit d’esmena perquè no torne a passar.
Dic tot això perquè comence a escriure aquestes línies ara
que tot just el mes de setembre comença i sé que vosaltres
les llegireu ben passat el pont del Pilar. I trobareu de sobte
cròniques de falles, d’audicions finals de curs, concerts del
mes d’abril i pensareu que d’això en fa ja una eternitat. I no
us faltarà raó, però com molt bé he dit adés, no sempre es pot
arribar d’hora.
Com molt bé sabeu (i, si no, ja us ho explique), Notícies
Musicals està feta per un gran grup de gent, músics i
músiques, coralistes, socis i sòcies, mares i pares de la Unió
que tenen feines que els ocupen el seu dia a dia i que, a més
a més, tenim l’enorme sort que ens regalen el seu temps i la
seua prosa (o vers) per tal que, més o menys regularment, ens
arriben aquestes paginetes tan ben cuidades. I ho fan sempre
amb molt d’esforç i un gran somriure perquè creuen en la
importància d’aquesta publicació. També és cert que la nostra
revista no pretén la immediatesa de les xarxes socials ni la
velocitat d’una piulada, sinó més ben bé vol ser una crònica de
la nostra Societat, del nostre barri, de les seues associacions
i un racó de cultura intemporal on poder gaudir dels escrits
i saviesa de la gent que forma la Unió. I si llegiu de manera
atenta i crítica (que n’estic convençut que així ho feu) sé que
us haureu donat compte d’aquesta qualitat i que, per tant,
tindreu la capacitat necessària per disculpar aquests retards.
Tanmateix, res d’això ens ha de servir d’excusa i el nostre
propòsit ha de ser sempre procurar que tot isca quan
ha d’eixir (tres revistes anuals: març-abril, juliol-agost i
novembre-desembre). El nostre objectiu ha d’estar en satisfer
les vostres ànsies lectores sense minvar la qualitat. Perquè
totes i tots fem revista i totes i tots fem Unió.
Així doncs, amb el propòsit fet, disculpeu les hores i SEGUIM
AVANT!
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ESCOLA

L’ESCOLA REPRÉN LES ACTIVITATS
DE CARA AL PÚBLIC
per Equip Directiu

E

n el tercer trimestre del
curs 2021-2022 l’Escola
de la Unió Musical
l’Horta va reprendre la
totalitat de les seues
activitats de cara al públic, i els
mesos de maig, juny i juliol van ser
musicalment intensos tant per a
l’alumnat i les famílies, com per al
seu professorat.
El dissabte 14 de maig va tindre lloc
el concert de Jòvens Intèrprets en
el local social de la Unió. El pianista Jose Jaime Hidalgo de la Torre
es va encarregar d’acompanyar als
xics i xiques que, a partir de 3r curs
dels Ensenyaments Professionals,
continuen els seus estudis musicals
en els respectius conservatoris. Va resultar molt emocionant veure
l’evolució i el gran nivell mostrat per tots i totes. Enhorabona.

dència de la 3a edat Flor del taronger; el concert del professorat;
L’escola al carrer; el Concert d’Aula Moderna, i fins i tot un berenar
de convivència.

Seguidament, l’Escola va dur a terme les audicions d’aula durant la
setmana del 23 al 28 de maig, realitzades en els diferents espais de
l’Espai Rambleta. L’alumnat de l’escola, junt amb el seu professorat
van oferir una xicoteta mostra dels avanços i el treball efectuat en
classe durant el curs.

El mes de juliol, per fi, vam poder reprendre una de les nostres
activitats més estimades, el nostre Curs d’estiu. Com en edicions
anteriors, l’última setmana del mes de juliol vam tornar a disfrutar
en el Centre la Salle, a Llíria, d’uns dies plens d’experiències, bons
moments, convivència i, sobretot, música, molta música.

Per a acomiadar el curs, entre el 20 i 23 de juny, l’Escola va programar nombroses activitats dins de la Setmana Cultural, com ara
els Tallers de les aules de jardí musical, duts a terme a la porta de
l’escola; el concert de la Coral i el Conjunt de Corda en la Resi-

Fins al pròxim estiu!

Fotos: Miguel Hernández i Javier Pérez
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ENTRADA DE BANDES
“JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX”
per José María Arráez Sáez

4

D

es de l’any 2021 la Junta Municipal de Patraix va
decidir afegir un acte més als realitzats per les
seues bandes de música.S’incorpora una «Entrada
de bandes» als actes que les quatre agrupacions
musicals tenen en comú, consistint en una desfilada
pels diferents barris a què pertanyen.
En 2021 va començar la desfilada la Unió Musical l’Horta de Sant
Marcel·lí i en 2022 li ha correspost a la banda Agrupació Musical
Patraix.
El dia 19 de juny de 2022 es van reunir en l’encreuament del carrer
Fontanars dels Alforins amb l’Av. Gaspar Aguilar les quatre bandes
pertanyents a la Junta de Patraix, Banda de l’Associació Cultural
Falla Impressora Jerònima Gal·lés-Litògraf Pascual Abad, la Banda

Simfònica de la Unió Musical l’Horta, l’Agrupació Musical Sant Isidre
i l’Agrupació Musical de Patraix.
Al voltant de les 12 del migdia es va iniciar l’esdeveniment, realitzant
la desfilada, en el mateix ordre que estan relacionades anteriorment,
recorrent el carrer Fontanars dels Alforins fins a la plaça d’Enrique
Granados, on es van reunir tots els músics de les quatre bandes.
A continuació, dirigits tots pel director de l’Agrupació de Sant Isidre,
Rafael Lasso Gómez-Zurdo, es va interpretar el pasdoble Xàbia, de
Salvador Salvá Sapena.
I una vegada acabada aquesta actuació es va donar per finalitzat
el matí musical, havent disfrutat tant els músics com les persones
assistents.

BANDA SIMFÒNICA

HOMENATGE A
LES FALLES

per José María Arráez Sáez

E

l dia 17 de juliol la Banda Simfònica de la Unió, i dins de
la campanya «Excel·lent», promoguda per la Diputació
de València, va celebrar un concert extraordinari que
tenia com a tema fonamental «Homenatge a les Falles».

La banda, dirigida per Juan Carlos López Luján, va
interpretar el següent repertori: El fallero, de José Serrano, una
de les composicions musicals més interpretades durant la setmana
fallera. És habitual sentir-la en passacarrers, però també en altres
actes com les presentacions de les falleres majors i l’entrada de
bandes del dia de la Crida; a més, és una de les més conegudes
melodies falleres tant en l’àmbit nacional com internacional.
Seguidament, van continuar amb Arantxa Martín, pasdoble compost pel nostre company i gran percussionista Sergi Aparisi Pechuán a la Fallera Major de la Falla Arquebisbe Olaechea-Sant
Marcel·lí l’any 2017.
A continuació, interpretaren L’entrà de la Murta, de Salvador Giner, peça molt volguda pels valencians, amb una lletra molt motivadora: «L’entrà de la murta és / un carro ple de flors / que veu ple
de perfums / que alegra els nostres cors. I finalitza així: Per als bons
fills d’aquesta terra / que estan plens d’il·lusió / una meravella del
món. / La nostra festa és la millor del món».
Després va ser el torn del pasdoble compost per Ximo Estal Herrero, Rosa Vega, que va dedicar a Fallera Major de les Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí l’any 2011.
Posteriorment, va sonar La festa de les falles, de Ferrer Ferrán,
perquè durant uns dies de març, les falles converteixen les ciutats valencianes en museus d’art efímer de carrer per a celebrar
l’arribada de la primavera. Al voltant de 800 monuments de fusta,
cartó pedra i altres materials omplin els carrers de la ciutat. L’autor
ha volgut descriure aquest bell esdeveniment, des de l’inici de la
festa. Així, ha enumerat les següents seccions: «la plantà», «el passacarrer», «la mascletà», «l’ofrena de flors a la Verge dels Desemparats», així com la seua pregària, finalitzant amb «la cremà», que
dona principi al nou any faller.

Fotos: Paco Perales

Seguidament, van interpretar Irene Rozalen, de Juan Carlos López Luján, compost a la Fallera Major de les Falla Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí l’any 2011, i el pasdoble El cant del valencià,
del compositor de Requena Pedro Sosa (1885-1953), estrenat el
1914 i actualment interpretat amb freqüència per moltes bandes
valencianes.

>>

5
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Després li va arribar el torn al pasdoble José Antonio «el Sabina»,
d’Ignacio Sánchez Navarro, estrenat el 20 de desembre de 2020,
dins de la campanya Actuacions Musicals Província de Castelló organitzada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana (FSMCV), patrocinada per la Diputació de Castelló i en
el nostre cas amb la col·laboració de l’Ajuntament de Peníscola.
L’obra està dedicada a José Antonio Robles García, «Caballista de
l’Any 2009» a Caravaca de la Cruz.

Per acabar es va interpretar Nerea, obra composta per Kiko López
Herrero, professor de clarinet de la nostra escola, a la seua filla
Nerea, per a celebrar el nomenament de Fallera Major de València
el 2022.
Només ens queda afegir que va ser un magnífic concert on el públic assistent va disfrutar molt amb les peces interpretades per la
nostra banda.
Fotos: Paco Perales
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ASSEMBLEA DE BANDA I
CANVI D’UNIFORME
per Xavi Garí

L

a vida de la Banda de la nostra Unió no es limita als
assajos i als concerts. També, quan podem, ens ajuntem
per a sopar, fer un poc de festa o, senzillament, pel
plaer d’estar junts. En altres ocasions, el que fem és
tocar al carrer, a Falles, Moros i Cristians o simplement
perquè volem. Però, a banda d’aquestes coses, fem una altra cosa
que té una significació especial, pel que implica: quan ens reunim
per parlar i prendre decisions que ens afecten com a membres de
la banda.
L’assemblea de músics de la Banda de la Unió és, amb molta diferència, l’espai deliberatiu i de decisió que més persones vinculades a la Unió aplega. La seua capacitat de convocatòria és innegable i és la seua gran força, a més de ser la font de la seua
legitimitat, malgrat que orgànicament tinga un pes menor, segons
els Estatuts i el Reglament de Règim Intern, i la seua capacitat
de decisió siga reduïda. Celebrar assemblees de músics de forma
periòdica és una mostra de la qualitat democràtica de la nostra
Unió i un símptoma de la salut de la Banda, una agrupació en la
qual els seus membres s’impliquen i demostren voler ser escoltats i
participar de les decisions que els afecten. I és que la Unió Musical
l’Horta de Sant Marcel·lí, més encara que una institució amb bandera, logo, estatuts, organismes i tradicions, és un grup de persones; persones que el que volen, en última instància, és fer música i
regalar-la al nostre barri. Aquesta voluntat s’expressa com en cap
altre lloc a les assemblees de músics de la Banda.
Per aquest motiu, la Comissió de Banda va celebrar dues assemblees, el 17 d’octubre de 2022 i el 14 de novembre del 2022, per a
abordar, col·lectivament (com correspon en societats democràtiques) dos elements de gran importància. El primer d’ells, la reforma del Reglament de Règim Intern per a la seua actualització. La
primera assemblea va tractar fonamentalment d’aquest punt. Una
de les intencions de partida era donar publicitat i permetre a tots
els músics conéixer el document que regula la seua relació amb la
banda, per tal d’aportar claredat i transparència al funcionament
ordinari de la nostra agrupació. Però també es va revisar article
per article tot el reglament, arreplegant les propostes de millora
per tal de tindre, finalment, un document millor, millor per estar
més actualitzat i millor per respondre més adequadament a la sensibilitat i opinió de les persones regulades per ell. Paral·lelament
a això, es va proposar fer un reglament d’assemblees de músics,
precisament per donar altura a aquesta institució i regular-la de
forma oficial i clara.

En la primera es va abordar també la proposta de canvi de l’uniforme
oficial de la Banda. En especial es va plantejar que l’actual es tractava d’un uniforme que no estava pensat per a les dones i, per tant,
requeria una actualització. També va posar-se en relleu el problema que hi havia respecte de la falta d’uniformitat en les peces, de
manera que ni tots els pantalons tenien el mateix dibuix, ni totes
les jaquetes el mateix color i forma, la qual cosa afectava la imatge
que donava la Banda en públic. Es va votar, finalment, pel canvi
d’uniforme, encomanant a la Comissió que buscara la solució més
adient atenent al que s’havia exposat a l’assemblea.
I és per això que se’n va fer una altra. En aquesta, sobre la base
de la decisió prèvia, es van plantejar les possibilitats que s’havien
trobat i es va optar per un uniforme nou: jaqueta negra, pantaló
negre, camisa blanca i corbata grisa. El gran canvi, per tant, ha
sigut el pantaló, l’element que més controvèrsia va generar, però
també ha permés encarregar a una casa de costura pantalons, jaquetes i camises semblants per a tots els membres, de manera que
se solucionava el problema de la falta de concert de les peces.
En resum, aquestes assemblees han servit per a exercir la participació democràtica entre els membres de la Banda, han permés
actualitzar i millorar el Reglament de Règim Intern i han precipitat
el canvi d’uniforme que ha suposat la solució a una sèrie de qüestions que requerien la intervenció del col·lectiu. El resultat sempre
és positiu, com ho ha sigut en aquesta ocasió i ho continuarà sent,
sempre per anar a més com Banda i com a Unió.
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RECOLLIDA DELS NOUS MÚSICS I DINAR
per Sonia Belén Pérez García

C

Com cada any, seguint amb la nostra tradició, el dia
18 de desembre de 2021 es va realitzar la recollida
dels músics que s’incorporen a la Banda Simfònica
de la Unió Musical l’Horta i a l’Orquestra.

En aquesta ocasió aquest acte va tindre un significat molt especial per a alguns dels educands, i és que a causa de
la pandèmia de la COVID-19, la recollida anterior, la del 2020, no
es va poder dur a terme. Però els va arribar el seu dia, el seu dia
especial!!!
Per a això vam comptar amb la participació de quasi 60 músics de
la nostra Banda Simfònica que gustosament van acudir a la seua
cita anual per a rebre els nous companys i companyes amb música.
Realitzem un passacarrer pel barri per a recollir en els llocs concretats a aquests xics i xiques que ens esperaven, juntament amb
els seus familiars. Un a un es van incorporar al passacarrer, fent
visible als ulls de tots els que ens veien desfilar com creix cada any
aquesta gran família, la família de la Unió Musical l’Horta de Sant
Marcel·lí!

8

Si de tradicions parlem, també és tradició acabar l’acte amb un
menjar en la qual tots junts…, músics, directius i familiars, disfrutem d’una bona estona en bona companyia, on per descomptat
no poden faltar els discursos que ens ofereixen les nostres noves
incorporacions i que són dignes d’escoltar.
Foto inferior: Paco Perales
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Per desgràcia, en aquesta ocasió, i a causa del mateix motiu, la
pandèmia, no es va poder fer aquest menjar, ja que les mesures de
seguretat sanitàries no ho permetien.
Però nosaltres no podíem permetre que els nous músics i les seues
famílies es quedaren sense una celebració completa, així que, quan
la situació ho va permetre, ho vam solucionar, i el 26 de juny de
2022, uns quants mesos després de la recollida oficial, va tindre
lloc el dinar en el local social de la Unió, amb discursos inclosos.
Els músics de nova incorporació són els següents:
Flauta: Laura Bonancia Calle, Lucía Arnnézo Jiménez, Mariona
Pont Pastor i Mireia García Barrera. Fagot: Hugo Campos Suñer. Clarinet: Laura Lacruz Almendros, Sandra Navarro García,
Sergi Alemany Agustí i Miguel Rufete Cano. Violoncel: Enare
Cruz Fernández i Ana Belén Calvo Ruíz. Saxo Alt: Carles Carretero Camarena. Trompeta: David Navarro Pérez, Jorge Arias
Guerrero i Mario Barber Navas. Percussió: Sergio Roca Mora i
Nicolás Ramos Rubio.
BENVINGUTS I BENVINGUDES!!!

9

Fotos: Miguel Hernández
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CONCERTS A LA RAMBLETA I
L’ATENEU MUSICAL DEL PORT
per María Suceso Alegre Gómez

L

’Orquestra de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí,
ja amb una relativa normalitat, va reprendre els assajos
després del passat Concert de Nadal per a preparar
el de primavera, que va tindre lloc el 29 de maig de
2022 en l’Espai Rambleta, traslladant-nos a diverses
èpoques, com el verisme, amb Cavallería Rusticana, al barroc,
amb obres de Haydn i Vivaldi, per a posteriorment portar-nos a
l’època del romanticisme, concretament a la ciutat de Sevilla de
1820, amb la Suite de Carmen, i concloent amb un tema popular
mexicà com és La Llorona.
A més, vam disfrutar dels solistes de l’Orquestra de la UMH Guillermo Albors García, al violí, i Héctor Cruz Fernández i Juan
Marín Llorens, als violoncels.
El repertori va ser el següent: Cavalleria Rusticana, de Pietro
Mascagni; el Concerto in C, de Haydn; concert per a violoncel,
interpretat com a solista per Juan Marín Llorens; el Concerto
grosso de Vivaldi, concert per a violí i violoncel, sent els seus solistes Guillermo Albors García i Héctor Cruz Fernández, respectivament; la Suite núm. 1 de Carmen, de G. Bizet, i La Llorona,
tema popular mexicà, arreglat per a orquestra per Xavi Gari. Des-
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prés d’això, i juntament amb la Coral, es va interpretar La vida és
bella, de N. Piovani.
Conclòs amb gran èxit el concert, i quasi sense temps per a descansar, es van seguir amb els assajos per a la següent actuació, el dia
4 de juny de 2022 en l’Ateneu Musical del Port, que va causar gran
admiració en el públic que no coneixia fins llavors a l’Orquestra de
la UMH de Sant Marcel·lí.
I després d’un merescut descans, els músics de l’Orquestra van tindre l’oportunitat de menjar junts en el local de la UMH, després
del període de pandèmia, el dia 18 de juny de 2022, on tothom va
poder gaudir de la companyonia regnant, en un ambient festiu i
relaxat.
Com sempre, no podem concloure sense donar el nostre agraïment
al director de l’Orquestra de la UMH, Alberto Ramírez Martínez, i
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 entusiasta.

ORQUESTRA
DE CAMBRA

Fotos: Tomás Sánchez
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CORAL

73

PRIMAVERA A QUATRE VEUS
per Pascual Collado

H

ui 29, quasi finalitzant maig, el mes de les flors,
la mare naturalesa ha obrat el miracle d’un nou
florir musical a l’auditori de l’Espai Rambleta amb
uns jardiners molt especials, la Coral l’Horta i
l’Orquestra de la Unió Musical l’Horta.

Amb un repertori molt cuidat va acudir la Coral l’Horta a la ja tradicional cita amb el Concert de primavera, sota la direcció del seu
director fetitxe, el «xiquet de l’escolania» i començà a presentar les
seues credencials amb un dels temes més veterans del seu extens
repertori, Blue Moon, amb una primera part on les quatre veus a
l’uníson van sonar perfectament empastades, riques en matisos,
per a donar pas a un segon passatge en el qual les sopranos van
agafar el comandament i van passar al lluïment personal. El mestre
Alejo Pérez va dirigir amb summa delicadesa a les tres veus restants, portant a la Coral a un tercer passatge també a l’uníson, redó
amb un final molt cromàtic i potent.
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Quan he dit que el repertori ha estat molt cuidat, no ha sigut per
dir, perquè a continuació la Coral va passar a interpretar Idil·li, amb
una lletra que és pura al·legoria a l’estació més esperançadora de
l’any «vinguda és ja la dolça primavera». Musicalment, és una peça
enganyosa per l’exigència en la seua interpretació, amb tons molt
aguts per a sopranos i tenors, als quals van respondre amb solvència professional, les contres van aportar passatges de summa
bellesa i els baixos potents com sempre; amb aquests vímets a les
mans expertes del mestre.

Va continuar el programa amb un altre tema tradicional: El Rossinyol, en el qual la Coral, ja assentada totalment en el concert, va
donar una mostra més de la seua maduresa interpretativa, que de
moltes altres facetes (inclosa l’edat) ja va servida. Les quatre veus
foses en un magnífic vol, planejant sobre la partitura que el mestre
Alejo onejava sobre l’escenari, fent-la extensa a un públic que ja
respirava naturalesa musical pels quatre costats.
Donàrem una mica més de ritme al matí amb la interpretació d’una
havanera: La Gavina, potència de baixos i tenors, fixant la base del
que anava a ser el ritme i cadència de la interpretació, d’una banda, sopranos i contres entonant cants de sirenes als quals baixos i
tenors contestaven embadalits de tanta dolçor i riques melodies. El
mestre Alejo va tirar mà d’una de les coreografies més complicades que executa la Coral en algunes interpretacions, la d’esquerradreta, dreta-esquerra; no, no és la yenka, que els anys 60 queden
ja una mica lluny, per a donar-li el fermall perfecte a una altra
actuació fantàstica.
Abstindre’s d’intentar d’aprendre la coreografia si no s’està en perfecta forma física, per a evitar frustracions com el..., a mi no m’ix!,
uf! Què difícil és això!, etc.
A la muntanya, que ens pegue l’aire amb Serra de Mariola, i vaja
si ens va pegar; un agradable vent fresc que sopranos i contres,
magistrals en la seua interpretació, van fer arribar a baixos i tenors
que ja amb la faena feta només van haver, amb un acompanyament molt subtil, d’acabar d’arrodonir la peça i transmetre-la a

CORAL
un públic receptiu que gustós gaudia de la serra des de la butaca
d’un auditori, aqueix és el miracle que la Coral, amb el seu Alejo al
capdavant, aconsegueix de vegada en alguna de les seues interpretacions.
Ja acostumats al vertigen de les altures, ens vam fer un volt per
El vell Montgó, emblemàtic tema de Paco Muñoz no reconegut
en la seua justa mesura; amb baixos i tenors cridant a l’uníson,
arribant a tots els racons de l’auditori, les sopranos van despertar
ràpidament, i a poc a poc van posar en escena l’alba lenta i plaent
de la naturalesa en tota la seua esplendor, amb la incorporació de
totes les veus perfectament enfilades pel mestre Alejo. La Coral
va aconseguir caminar per aqueixa inconfusible aroma musical de
melodies salvatges, naturals, interpretades amb mestratge vocal;
però la muntanya, a vegades és traïdorenca, i a mitjan excursió
la pedregà va enxampar als tenors al ras, els baixos els van donar
recer i, en dos compassos, va arribar la calma, una altra vegada
l’assossec i el gust per la riquesa de matisos, arribant al final de la
peça amb totes les veus una vegada més acoblades.
Continuàrem amb Esta tierra, composició on el domini dels pianos
és fonamental per a donar-li el vertader esperit a aquesta cançó.
El mestre Alejo va posar a prova la capacitat de la Coral, perquè la
línia entre el pianíssim i el que no t’isca la veu és molt fina, si a això
li afegim que el públic l’ha de sentir; com en circ, més difícil encara!!! Tot això es va aconseguir amb una interpretació magistral de
les quatre veus i un final per al record.
Per a finalitzar la nostra actuació en solitari, la millor peça per a
aquest concert: La porta de la natura, amb música del nostre gran
amic i compositor Jesús Debón i lletra de la nostra companya
coralista Àngels Rodas. Ací juguem a casa i amb avantatge en
comptar en la corda de sopranos amb una de les creadores de
la cançó, portant la citada corda l’entramat més bell de la peça,
abrigallades perfectament i en tot moment per la resta de veus. Va
anar transcorrent la peça per passatges cada vegada més emotius,
tant en el personal com en l’emotiu, arribant a un final en ritardando, potent i a l’uníson per a les quatre veus.
Entre cançó i cançó, la nostra companya i presentadora de l’acte,
Encarna Ojeda, va exercir de narradora amb el seu habitual mestratge i emotivitat d’uns microtextos, escrits per a l’ocasió per la
nostra companya Àngels Rodas; set xicotetes joies literàries que
conviden a la reflexió sobre els últims dos anys, del que és la vida
en general i del compromís que cadascun com a individu estem
disposats a assumir.
Després d’una superba actuació de l’Orquestra de la Unió, tancàrem el concert amb la peça triada i consensuada pels mestres
Alberto Ramírez i Alejo Pérez La Vita è Bella, cançó principal de
la pel·lícula amb el mateix títol, amb un muntatge visual magnífic,
projectant imatges de la citada pel·lícula que va contribuir a

Fotos: Tomás Sánchez

l’extraordinari resultat final. L’Orquestra va anar desgranant passatges quin de tots més bell, sota la professional batuta del mestre
Alberto Ramírez, fins a arribar a la part vocal on es va incorporar
la Coral, aconseguint el complement ideal en la interpretació de la
composició. Molt bé totes les veus i l’Orquestra, equilibri perfecte
entre veus i músics que el mestre Alberto Ramírez va saber portar a bon port, perquè no és fàcil bregar amb dues formacions de
primer nivell.
Com una altra cita famosa d’una gran pel·lícula «això és el començament d’una gran amistat», les bases ja estan posades per a
futures i reeixides col·laboracions.
El públic va respondre amb la seua assistència i va eixir content i
satisfet d’aquesta magnífica matinal de la Coral i de l’Orquestra,
existint connexió entre l’escenari i les butaques i això es nota.
Un plaer, com sempre compartir, aquest concert tan especial i desitjat, a veure si el pròxim ja el podem fer sense màscares, però el
més important és que s’ha gaudit musicalment i personalment.
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CONJUNTS
INSTRUMENTALS

73

FI DE CURS AMB ELS
CONJUNTS INSTRUMENTALS
per Miquel Madrigal

E

l passat juny realitzarem el concert de final de curs de
les diferents agrupacions bandístiques de la Societat,
Conjunt Instrumental (Xiquiband), Banda Jove, i Banda
Sènior. Fou un concert fantàstic, amé, divertit i amb
moltes emocions.

Realment, un concert no és més que un instant en la vida d’un músic, d’un treball constant i sacrificat amb hores d’estudi i d’assajos,
però il·lusionant. Sempre presente el símil dels atletes, tants dies i
hores d’entrenament per després mostrar els resultats en un moment.
Per això mateix és tan important el suport i el treball d’un equip
directiu i de l’escola, perquè el músic sols estiga per disfrutar del
moment de la música i que tot l’apartat logístic i organitzatiu siga
com alguna cosa que està, però no es veu. Des d’ací vull donar les
gràcies a totes les persones que va fer possible que aquest concert
fora un èxit amb el seu treball darrere de l’escenari.
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Tornant a les agrupacions, per a molts músics era el seu primer
concert, sobretot en la Xiquiband, la dels menuts. No sabien què
anava a ocórrer, mai havien estat en un escenari, i les seues reaccions abans, durant i en finalitzar el concert eren molt gracioses
i espontànies. Ells, més que ningú, tenien l’emoció al màxim, però
per a un menut és fonamental conéixer i viure emocions. El concert fou un reflex d’aquestes emocions divertides i nervioses.

La Banda Jove estava més acostumada a estar a un escenari, les
sensacions eren diferents, ells notaven més emocions de responsabilitat per a realitzar una bona actuació, són músics amb més nivell
i volien mostrar el seu treball amb responsabilitat. La concentració
és primordial per a poder estar al nivell que s’exigeix cadascun dels
músics. Finalment, aconseguiren fer el concert desitjat, encara que
sempre hi han coses a millorar i treballar, però és un pensament sa
de superació i millora.
Amb la Banda Sènior la sensació és una mescla de les dos agrupacions anteriors, tenen els nervis dels xiquets, ja que per a molts és
la seua primera actuació, però també la responsabilitat d’un adult,
i la mescla emocional és única. La seua actuació fou genial i férem
interactuar al públic amb palmes en els temes més coneguts de
Santana.
Tots els músics, des que s’alcen, tenen el run run del concert, però
és en eixe moment, quan estan a punt d’eixir a l’escenari, quan se
senten a les seues cadires, on veus o notes la pressió de no voler
fallar i que tot isca bé. Però, la tasca d’un director no sols és dirigir
amb la batuta, sinó donar-los la confiança que necessiten perquè
puguen disfrutar del concert, sempre amb un somriure, un gest,
una mirada, i és així quan es transmet al públic les emocions i
donem vida a la música, més enllà del resultat tècnic del concert,
el qual sol aflorar si la part emocional funciona.

CONJUNTS
INSTRUMENTALS

Fotos: Vicent Garí

La recompensa d’aquest treball sempre és l‘aplaudiment incondicional del públic, que va ser espectacular, perquè aplaudiren de cor,
ja que la música arribà al seu cor.
Són experiències úniques, sense importar les edats dels músics. En
aquell escenari passaren músics de 9 anys fins de 70 anys, i tots
tenien la mateixa mirada, nervis i alegria.
Per això és tan important fer música en directe i que els més menuts (musicalment parlant, i no en edat), tinguen l’oportunitat de
viure-ho, descobrir-ho, emocionar-se, i sobretot disfrutar.

15

GRUP
D’ACORDIONS
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CONCERT DE FI DE CURS
per Fina Miñana Miralles

E

l concert d’acordions va ser especialment emotiu i
distint per diversos motius. El primer, per l’espera
llarga de la pandèmia que ens feia desitjar més A
Poqueta Nit (pareixia que les invisibles bestioles ens
volien donar una lliçó de paciència als humans), i el
segon, perquè jo havia decidit que seria el meu últim concert; i no
perquè no tinguera ganes de continuar, sinó per eixa filosofia, dels
que ja tenim anys, que ens diu que s’han de deixar activitats abans
que la vida sense pietat te les furte.
Quan s’acostava el final de curs van demanar data per al nostre
concert, però ens vam trobar que A Poqueta Nit s’havia suspés
per la pandèmia (com sabeu açò no s’ha acabat), i que calia incloure el concert dins de l’apartat de les actuacions de l’alumnat,
adjudicant-nos una data que ens pareixia molt propera, per tant,
vam renunciar a la data proposada, i com que no hi havia més
possibilitats, l’Associació de Veïns ens va cedir el seu local, la qual
cosa agraïm molt sincerament. Al capdavall, tot quedava en casa.
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Com sabeu, el nombrós grup d’acordionistes que un dia vam ser,
s’havia reduït de manera considerable, a causa de l’edat, que com
diuen «no perdona» (encara que arribar a major és el perdó més
gran que es puga tenir quan molta gent s’acomiada abans), i tres
companys, malauradament, ens havien ja deixat, un altre no continuava per problemes de salut i més d’un per ajudar a la família.
Per tant, havíem quedat dos acordionistes (Sacri Valero i jo) i
dos guitarres (Toni Francés i Juan Ruiz). Sent el grup tan menut,
vam tindre la sort que s’afegira al concert el nostre profe, Pepe
Navarro, i un dels seus fills a la bateria, Oscar, i que ho va fer
de meravella. Per acompanyar
les veus de Toni i Juan, estava
Inma Coscollà, amiga, que canta i anima d’allò més bé, i reparteix simpatia si t’acostes un poc.
I la presentació va ser a càrrec
d’Inés Saez que va començar en
una A Poqueta Nit fa temps i ara
no li permetem un no, perquè
ho fa amb les paraules justes i
les maneres adequades, no com
eixos presentadors que acabes
preguntant-te si són els conferenciants.

En el repertori, que va agradar molt, hi havia una cançó composta
per Toni Francés i l’altra per Juan Ruiz, ajudats en l’harmonia pel
nostre profe, al que estimem com a persona i com a professor.
No ens vam quedar a sopar, com ho féiem al local de la Unió, on
tan bé ho passaven, perquè no va poder ser aquesta vegada.
Va ser un dia calorós, com correspon a un 28 de juny, però amb
música tot pareixia suportar-se millor. Vam començar, com sempre, puntuals i el local estava ple. El públic tenia un xicotet llibret
on estava el repertori i la lletra, per si en algun moment determinat
s’animaven a cantar. Diria que tots ho van passar molt bé i que el
repertori i la nostra interpretació van agradar, i així ens ho van fer
saber.
Dir-vos que de moment, el grup d’acordionistes s’atura en un
stop que no estem segurs si algun dia tindrà llum verda, perquè
no sabem què farem en el futur, però la música continua i continuarà amb nosaltres, sempre. Podem deixar un grup, una manera
d’organitzar-nos, d’anar o no a classe…, però mai deixarem la música perquè forma part de nosaltres com un braç o un batec. I com
no ens agraden els acomiadaments, no diem adeu, tenim encara
tota una vida al davant, i si a algú li ve un somriure maliciós, que
pense que mentida no en diem, ja que la vida sempre està davant,
esperant. Que ens quede poca, això és un altre cantar, i mai millor
dit que en aquesta ocasió.

Foto: Arxiu
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QUANTES DONES TENIM EN EL REPERTORI?
per Lola Moreno, Francesc Juan i Comissió d’Igualtat de la UMH

E

n general, en el dia a dia, a les persones ens sembla
que som bastant igualitàries, i que, a partir d’aquest
convenciment, el nostre comportament, automàticament
ja ho és. No obstant això, les coses no són exactament així,
convé observar amb ulls crítics la nostra quotidianitat per
a anar detectant situacions, comportaments discriminatoris i, a partir
d’ací, anar esmenant-los.
La participació, producció i aportació de les dones en diferents àmbits, com ara la història, la ciència o l’art, entre altres, no ha quedat
prou constatada. I no és que no n’hi haguera o n’hi haja, que n’hi
havia i n’hi ha, sinó que se les suplantava, si les relegava, quedaven
fora del focus dels qui escrivien la història i se les desconeixia, ignorava o oblidava. S’ha produït una invisibilització que, socialment,
estem tractant d’esmenar.
La música no és un àmbit alié a aquest fenomen que ha sigut i està
sent estudiat. Ja comentem en un número anterior de la revista que
l’Associació Clàssiques i Modernes, en col·laboració amb la Fundació
SGAE, van realitzar l’estudi, «On estan les dones en la música simfònica», en el qual s’analitzen les dades de les orquestres de l’Estat
Espanyol durant la temporada 2016-2017, i es posa de manifest que
la música clàssica és un dels territoris masculins en la pràctica.1

El treball ha consistit a identificar i comptabilitzar quantes dones
apareixen com a autores a partir de les partitures que manegem.
L’autoria pot ser de la música, de la lletra o de totes dues, i també
s’han inclòs les harmonitzacions i arranjaments. Es presenten les dades desagregades per a aquestes tres categories.
Per al càlcul de percentatges s’han tingut en compte les obres en les
quals consta la identitat de la persona o persones en l’autoria, mentre
que s’han exclòs del total les peces populars i les anònimes. En el cas
d’harmonitzacions i arranjaments, el total el constitueixen únicament
aquelles cançons en les quals costa expressament que s’ha actuat en
aquests aspectes. Amb això s’explica que el total de les categories no
siga el mateix ni es corresponga amb el total del repertori.
La identificació de «dona» s’ha fet pel nom de pila de l’autor o autora. En els casos en els quals en lloc del nom apareix la inicial amb
un punt, s’ha procedit a la cerca del nom complet per altres fonts,
fonamentalment internet. Els resultats obtinguts són els següents:
Dones autores en el repertori Coral de la UMH
TOTAL
PER A LA
CATEGORIA

NÚM.

%

DONES

Si la participació de les dones en el cant ha sigut imprescindible en la
interpretació operística, per exemple, en altres àmbits de composició,
direcció o execució d’altres instruments, la seua presència és escassa.

Música

141

5

3,5

Lletra

137

12

8,8

És important evidenciar aquesta desigual presència de dones i homes i preguntar-se pels «per qué».

Harmonitzacions i arranjaments

83

3

3,6

En aquest sentit, en l’estiu de 2022 dos components de la coral de
la UMH, Lola Moreno i Francesc Juan, han elaborat un interessant
treball que ha consistit a comptabilitzar quantes dones apareixen en
el repertori de la Coral de la UMH. Aquest treball aparentment senzill
ha requerit una certa laboriositat.
La Coral de la UMH és una de les seccions musicals de la nostra entitat,
és un cor a quatre veus format per 38 persones adultes no professionals. El repertori s’ha acumulat durant els ja 25 anys d’existència de
la coral i en l’actualitat disposa de 170 cançons. És un repertori amb
concordança a les seues característiques vocals i seleccionat tant pel
director com per la Comissió Musical a partir de propostes seues i de
tots els integrants de la Coral. En bona part és comuna al d’altres agrupacions corals, atés que inclou cançons de diversos països i llengües i
també és reflex de la nostra cultura i paisatge.

En quatre cançons l’autora de la música ho és també de la lletra.
Com mostren els resultats, la presència de les dones no arriba, en el
millor dels casos, al 10%.
De fet, ja hem esmentat que, en el moment de triar una cançó al
llarg dels anys en la Coral de la UMH no s’ha tingut en compte qui
era l’autor o autora, s’han seguit més bé criteris estètics, tècnics i
d’afinitat, a partir de les partitures accessibles. S’ha arribat així
d’una manera «natural» a la infrarepresentació femenina per l’efecte
d’infinitat de filtres, uns evidents i molts altres, «assumits», «normalitzats», que es converteixen també en invisibles i que cal identificar
i suprimir per a afavorir que fluïsca, sí, de manera natural, la creativitat de les persones.
1
Associació Clàssiques i Modernes. Dones en la Música. Associació Dones Creadores de Música a Espanya. «On estan les Dones en la Música
Simfònica?». Primera edició 2019.
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ELS NOSTRE MÚSICS:

MARTA CLARIANA, CLARINET; HÉCTOR ROMÁN, TROMPETA I RUT
per María Montes

U

na vegada més celebrem la finalització dels estudis
del Grau Superior de Música de jóvens músics lligats
a la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí. Parlem
amb ells perquè ens conten la seua trajectòria en la
música.

Marta, parla’ns un poc de la teua relació amb la UMH.
He format part de la UMH des que vaig entrar amb cinc anys a la
seua escola, i des d’aleshores la Unió ha sigut per a mi un pilar essencial en la meua formació acadèmica i personal, ja que mestres,
directius i companys han format part de la meua vida. He de destacar el treball del meu mestre de clarinet, Kiko López, a qui li dec
una part enorme, el major de tots, de la meua trajectòria musical.
En quin conservatori has fet els Estudis Superiors de Música?
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He cursat el Grau d’Interpretació i part del de Musicologia en el
Conservatori Superior de Música Joaquin Rodrigo de València. Estic molt agraïda al meu mestre de clarinet, Emilio Ferrando, qui
amb molta paciència m’ha inculcat moltíssima cultura musical, no
només clarinetística, àmbit en el qual és espectacular. També he
d’agrair la feina d’alguns professors d’altres matèries, com Luis
Serrano Alarcón, qui va fomentar el meu interés per la composició, i Ignacio Prats, catedràtic de Musicologia i un dels millors
acadèmics que he conegut.
Tens altres estudis relacionats amb la música?
Actualment, curse el Màster de Professor de Secundària en
l’especialitat de Música i 6é de Grau Professional de piano. Musicologia m’agradava moltíssim, però va arribar un moment en el
qual compaginar tants estudis començà a ser una mica sufocant.
Toques en alguna formació musical?
Conec a molta gent de diverses formacions que, de forma altruista o remunerada, compten amb mi per fer música. A part de la
banda de la UMH, forme part de l’Agrupació Musical de la Torre i
de l’Agrupació Musical l’Atropello. I col·labore assíduament amb la
banda la Primitiva de Llíria, contractada com a clarinet baix.
Quins són els teus somnis de futur?
Ara per ara, el meu únic somni és poder tindre somnis. Fa massa
temps que estudie sense parar-me a pensar què vull fer realment.
La música m’apassiona, i la història i la musicologia també, i mai

Ara em toca aprendre a decidir.
Continuaré observant infinitat de
camins fins que trobe el que més
bonic em semble
vull deixar-les de costat, però..., somnis? Puc dir les coses amb les
quals no somnie: no vull ser clarinetista d’orquestra, ni concertista,
ni passar-me la vida tocant o donant classe. Les qualitats i el talent
són el menys important. Tindre una bona oïda i una lectura de notes ràpida facilita el camí, però ara em toca aprendre a decidir; ja
he aprés a tocar, ara continuaré observant infinitat de camins fins
que trobe el que més bonic em semble!
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I RUTH SEGARRA, SAXO
Héctor, fes-nos un recorregut de la teua relació amb la UMH.
Vaig començar amb huit anys per culpa de vore al meu germà
tocant la trompeta en la banda de la Unió i em va transmetre les
ganes de tocar i estar allí. Gràcies a la preparació dels mestres, em
presentí i entrí en el Conservatori Professional José Iturbi. Ha sigut
un viatge d’anades i tornades perquè, en determinats moments, he
estat més lligat a la banda, sobretot en la preparació del certamen;
i, en altres, més lluny, pels estudis i els exàmens.
En quin conservatori has fet els Estudis Superiors de Música?
En el Salvador Seguí de Castelló. He d’agrair a Ramón Cantus la
paciència que ha tingut amb mi a l’hora de treballar tres anys amb
ell; i sobretot, a Rubén de la Rosa, per allunyar-me del «pou»
mental (depressió) en el que estava i donar-me ganes de valorarme a mi mateix i de motivar-me per a acabar un recital (que per a
mi va ser meravellós), quan feia un any no em veia amb capacitat
per a fer-ho.
Has fet altres estudis relacionats amb la música?
No. Però la meua idea a futur és, per a l’any que ve, fer un màster
d’educació orientat a la música.
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Toques en alguna formació musical?
Ara mateix estic en la UMH i faig alguna aparició en la UTM quan
em criden, però fa un temps vaig estar en la Jove Orquestra de la
Ribera, a Algemesí, durant tres anys.
Com a músic, quins són els teus somnis de futur?
No tinc cap pla establert com a full de ruta. La poqueta experiència
de vida que tinc m’ha ensenyat que els plans mai ixen com u vol,
i que és millor estar preparat per al que puga sorgir. El que tinc al
cap és treballar en una escola, com la de la UMH, per a tornar a les
arrels mentre guanye experiència. Els meus pares m’han ensenyat
que si una porta es tanca, una finestra s’obri, així que voldria orientar el meu futur a la música, però, si no es pot, el que vinga és bo,
i si es pot dirigir a la música, millor encara. I és que este treball és
molt volàtil, depén molt de les temporades, per això vull trobar un
treball que puga compaginar entre això i el carrer per a no patir
en el futur.
Ruth, fes-nos la història de la teua relació amb la UMH.
Vaig començar les classes de solfeig a l’escola de la UMH, quan
tenia nou anys, i des d’aquelles primeres classes fins ara no m’he

Els meus pares m’han ensenyat que
si una porta es tanca, una finestra
s’obri, així que voldria orientar el
meu futur a la música
desvinculat mai. En la Unió he conegut a molts amics i a molts
bons músics que m’han guiat en el meu camí musical. L’amor i la
passió per la música que em van transmetre els profes de l’escola
va ser clau perquè em dedicara a la música. Són molt importants
per a mi Juan Carlos López Luján, que sempre m’ha ajudat i encara ho fa, i Juan Luís Gozàlvez, que va fer que m’enamorara de
la música i del saxo.
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En quin conservatori has fet els Estudis Superiors de Música?
He estudiat al Conservatori Superior de Música Manuel Massotti Littel, de Múrcia. Ha sigut una experiència increïble que m’ha
fet créixer com a música i com a persona, on he conegut grans
professionals i molt bons amics. A més, he tingut l’oportunitat de
formar-me, a part de l’instrument principal, en diverses formacions, com en quartet i en ensemble. El meu professor de saxo
ha sigut el catedràtic David Pons Grau, un gran professional que
transmet una gran passió pel seu treball. M’ha fet estudiar molt,
però li estic molt agraïda.
Fas altres estudis relacionats amb la música?
Ara visc a Barcelona, perquè estic estudiant el Màster d’Interpretació
de la música clàssica i contemporània, en l’Escola Superior de Música de Catalunya. El meu professor és Mariano García, un referent del saxo. Espere que aquesta experiència m’oferisca moltes
oportunitats per a preparar-me concursos, concerts, etc.
Toques en alguna formació musical?
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Durant el Grau Superior he format, amb els meus companys i amics,
un quartet de saxos, Akrasia quartet. Hem tingut l’oportunitat de
donar classe amb el catedràtic Antonio García i hem fet moltes
actuacions i participat en concursos. I encara que hem acabat a
Múrcia, tenim la intenció de continuar aquest projecte tan important per a nosaltres.
Quins somnis tens per al teu futur com a música?
Continuar disfrutant i amant la música. En aquest món mai pares
d’aprendre i, per tant, d’estudiar; seria un luxe treballar de professora de saxo en un conservatori o tindre una plaça en alguna banda municipal, però encara no em preocupa molt açò. Treballar en
el món de la música i gaudir-la és el meu objectiu, i el meu somni.
Somnis que es compliran, els d’aquests jóvens extraordinaris enamorats de la música, per la qual cosa continuarem donant-los veu
des de Notícies Musicals, un altaveu que és seu, per a celebrar els
seus èxits. Enhorabona als tres, i a disfrutar-ho!

Treballar en el món de la música
i gaudir-la és el meu objectiu,
i el meu somni

Fotos: Tomás Sánchez i arxiu
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ELS NOSTRE MÚSICS (bis)
per Ximo Estal

F

er música pot semblar una cosa senzilla. Només has
de posar-te l’instrument a la boca, bufar i moure els
dits i... voilà! Allà va un Amparito Roca de categoria...

Tanmateix, la realitat ens diu una altra cosa ben diferent. Un músic (o una música) professional costa
una mitjana de deu anys en fer-se i polir-se, i això si no ha de
repetir cap curs o prendre-s’ho amb calma per l’enorme pes de
conjuminar la càrrega lectiva dels ensenyaments obligatoris i
els musicals. Són quatre anys d’Ensenyaments Elementals i sis
més d’Ensenyaments Professionals on a les vesprades, que és
quan més ganes fa de relaxar-se a casa, aprofitar per a fer els
deures de l’escola i l’institut o, simplement eixir a passejar amb
les amistats o a festejar, se n’ha d’anar al Conservatori per a
formar-se i créixer en una disciplina que acaba convertint-se en
una passió i, en alguns casos, també en una professió.

Són mooooooooltes i mooooooooltes hores que no es veuen
(i sense comptar les d’assajos amb la banda i d’estudi de
l’instrument a casa) perquè al final eixe Amparito
Roca del que parlàvem abans sone decentment i,
de vegades, no tan bé com als que ho interpretem
ens agradaria.
És també molt d’esforç per part de tot el professorat que els hem acompanyat en la seua formació,
animant-los de tant en tant a no defallir en l’intent
i abandonar abans de temps. De pensar com potenciar les seues virtuts i dissimular els seus pocs
de defectes. De veure’ls fer-se grans i evolucionar també com a persones que senten, pensen i
s’emocionen.
I les famílies? Fent de taxistes sense remuneració,
esperant hores a la porta de l’escola o del conservatori fins que els nostres fills i filles ixen de classe,
animant-los i consolant-los quan alguna audició
o concert en el qual havien dipositat tantíssima
il·lusió no ha eixit com havien preparat...
Són molts factors els que acaben fent una música
(o un músic) i és per això que des de la Unió no podem més que alegrar-nos quan alguna d’aquestes
persones que han passat per la nostra Escola i ara
estan (han estat o esperen que tornen a estar) a
l’Orquestra i a la Banda Simfònica es convertei-

xen en professionals. I atenció, perquè si decideixen continuar,
encara els queden quatre anys més d’Ensenyaments Superiors!
Així doncs, en aquest 2022 volem felicitar amb tota la nostra estima als músics que han acabat els Ensenyaments Professionals
en el passat curs 2021-22 als conservatoris de Torrent, Catarroja, Velluters o Iturbi. Són (i espere no deixar-me’n cap): Sonia
Clariana (clarinet), Cristina Puig, Aroa Marín, Ainhoa Fernández
(saxòfon), Rocío Oller (flauta travessera), Albert Marcos, Edu
Albentosa (percussió), Sergi López (oboé), Inés López (trombó),
Juan Marín i Héctor Cruz (violoncels).
Xiques i xics, xics i xiques... ens feu sentir molt d’orgull per tot el
que heu arribat a aconseguir. ENHORABONA, continueu avant
i no deixeu de participar amb nosaltres i, sobretot, MOLTA MÚSICA!

21

BARRI /
AVV

73

L’AUCA DEL PARC DE LA RAMBLETA

per Encarna Serrano, vicepresidenta de la AVV de Sant Marcel·lí

H

ola amigues i amics!!! Com ja havíem anunciat en
l’anterior revista han passat ja vint anys des que es
va inaugurar el Parc de la Rambleta, qui ho havia
de dir! I ho hem celebrat amb un seguit d’activitats
coordinades per l’ajuntament de València amb la
nostra col·laboració, tant per a públic infantil com per a adults.
Això va ser el cap de setmana del 3 al 5 de juny.
El divendres 3 de juny de vesprada s’inaugurà aquesta celebració en
el Molí del Tell amb la presentació de tots els actes i de l’exposició
de fotografies, pintures i cartells d’alumnes de les escoles sobre el
nostre parc, que portava com a lema «20 anys de Biodiversitat», i
després ens desplaçàrem al parc on es va plantar un arbre.

22

El segon acte va ser el matí del dissabte 4 de juny, «Descobrim la
Rambleta», un passeig pel parc acompanyats d’un grup de persones expertes en matèria de medi ambient, que ens van obrir els ulls
i les orelles a tot allò que ens envolta i que normalment no som
capaços d’apreciar. Una activitat molt interessant, educativa i lúdica. El mateix dia, però a la vesprada, una gimcana per als menuts
que amb el títol de «El gran joc
de la Biodiversitat» va fer que
descobriren el parc mitjançant
una divertida adaptació del joc
de l’oca, convertit en una descoberta de què és i com funciona un ecosistema.
El diumenge 5 a les 11 del matí,
des de l’Associació vam organitzar «L’Auca del Parc de la
Rambleta», un recorregut pel
parc explicant mitjançant uns
panells amb fotografies els
diferents moments claus que
han portat a la consecució del
que tenim ara. Des de la reivindicació històrica «Volem zones
verdes i esportives», a finals
dels anys 70, passant per la
neteja dels terrenys i la plantació d’arbres que havia enviat
l’ajuntament, les diferents manifestacions i concentracions
davant de l’edifici consistorial

per l’endarreriment de l’inici de les obres en els anys 80, fins a la
seua inauguració el 5 de juny de 2002. A hores d’ara encara no
està acabat perquè en el projecte estaven previstes altres fases que
encara no sabem quan es materialitzaran.
Quan començàrem hi havia poc de públic, però a poc a poc va
afegir-se més gent que ens seguia pel parc i atenia les nostres
explicacions. Aquesta Auca s’exposarà en la Fira de Festes del Barri,
el dissabte 24 de setembre, en la plaça de l’església, i així qui no va
poder acudir en juny puga assabentar-se de quin va ser el procés.
A les 12 el mateix diumenge es van tancar els actes amb una activitat infantil de confecció de murals amb materials que es poden
trobar en el parc.
Desitgem no haver d’esperar vint anys més perquè s’arrodonisca
aquest projecte tan bonic, del qual pot gaudir no sols la gent dels
barris al voltant del parc, sinó tota la ciutat de València i pobles
del voltant. Ens agradaria saber que vosaltres, lectores i lectors
d’aquesta revista en disfruteu. Fins aviat!

BARRI / FALLA
ARQ. OLAETXEA

UNA FALLA DE PRIMERA AMB
UNA BANDA DE PRIMERA
per Clara Pardo

L

a música es un element fonamental per a la nostra
comissió.

La Falla Arquebisbe Olaechea Sant Marcel·lí sempre ha
apostat per valorar els elements que donen sentit a la festa.
Apostem principalment per la cultura, la indumentària, la
falla i per descomptat, per la música.
Per motiu de la pandèmia COVID 2019, els fallers vam pausar nostra tan
benvolguda festa i vam deixar d’escoltar les peces musicals que sempre
ens havien acompanyat en els nostres passacarrers i actes emblemàtics.
Va ser un moment de tristesa però també de reflexió.
Ens va servir per a valorar els símbols que donen sentit a les falles i per
a enyorar poder viure la vida en el casal, omplir els carrers de València
amb les falles i amb el sentiment que compartim tots els que formem
part d’aquesta bonica festa. Sabíem que poder escoltar la peça El faller
en un passacarrer o València entrant a la plaça de la Verge seria un
moment realment emotiu.

Afortunadament, la pandèmia ens va donar una xicoteta treva i vam
poder viure, per primera vegada en la història, l’any 2021, una setmana
fallera el mes de setembre. Van ser unes falles atípiques, però ens van fer
recobrar la nostra identitat fallera i poder reprendre la nostra activitat,
a pesar que la Falla Arquebisbe Olaechea Sant Marcel·lí va apostar per
continuar fent falla de manera telemàtica i fent ús dels recursos que la
pandèmia ens permetia. Sempre respectant la normativa i les mesures
de prevenció.
Vam tornar a escoltar els acords que la banda de la Unió Musical l’Horta
va tocar per als fallers i ens vam tornar a emocionar amb la seua gran
faena, tal com fem any rere any. I vam tornar a omplir la carpa amb els
grans músics que formen aquesta banda.
El març del 2022 vam viure les falles tal com les havíem conegudes sempre. Les mesures de seguretat van canviar donant una major flexibilitat
a les comissions i vam celebrar amb la resta del món que la pandèmia
estava minvant considerablement. Era un moment de festa, de celebració i per descomptat, d’unió.
Vam tindre el plaer de comptar un any més amb la banda que tants
bons moments ens ha donat i que sentim part de la nostra identitat
com a comissió. Són tres les Falleres Majors que compten amb un pasdoble compost per membres de la Unió Musical l’Horta, i això ens ompli
d’orgull i ens acosta encara més a aquesta gran formació musical.
En definitiva, la Falla Arquebisbe Olaechea Sant Marcel·lí aposta per les
falles i per això, després d’una junta general en finalitzar l’exercici faller,
es va votar a favor de formar part de la Federació de Falles de Primera
A. És un moment de progrés per a la nostra comissió i considerem que
hem de fer un pas avant cap avant i apostar per fomentar la unió amb
la resta de les falles amigues que formen part d’aquesta tan important
federació. Des de la nostra comissió volem avançar cap al progrés i any
rere any continuar comptant amb la banda de la Unió Musical l’Horta,
una banda que ha demostrat ser també de primera.

Fotos: Arxiu AVV
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CULTURA A BANDA:
EL PARE DE LA MÚSICA VALENCIANA
per Xavi Garí

S
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profunditat de la reflexió estètica demostra una gran sensibilitat artística que va
més enllà del seu interés tècnic o formal.

els poemes simfònics, gènere líric, tant
òpera com sarsuela, en aquest últim
gènere chico i gènere grande, pas-dobles,
i un llarg etc.

i, per alguna improbable
imposició, haguérem de
definir el que per a cadascú
de nosaltres marca l’inici
de la música valenciana
tal com la coneixem hui en dia, crec que
molts dels que tenen alguna noció bàsica
de la història de la música valenciana es
posarien d’acord. I ho farien en una figura
clau, absolutament fundacional, amb
nom i cognoms. I, en tractar-se d’una
persona, també podríem concretar amb
precisió l’any en què s’inaugura la música
valenciana actual: no tant l’any del seu
naixement (València, 1832) com l’any en
què s’estrena la primera peça d’aquest
autor, i per tant, comença la seua etapa
activa com a compositor i per tant mestre
musical. Després d’haver-se format a la
Catedral de València, un jove de 18 anys
estrena una missa per a quatre veus i
orquestra, la primera obra d’un ample
catàleg que abastarà la pràctica totalitat
dels gèneres en conreu en la seua època:
obra religiosa, obra simfònica, destacant

Tot el que hem dit fins al moment demostra que el nostre autor tenia la capacitat
per haver-se convertit, com ho va fer, en
un gran compositor. I com que ja hem
dit que és nat a València, és evident que
la seua qualitat el posaria en un lloc destacat dintre del panteó local. Fins ací, però,
tenim solament un molt bon compositor
valencià, no el que havíem promés al principi: això no justifica, per si mateix, que el
considerem el fundador de la música valenciana tal com la coneixem hui en dia.
I és que hi ha altres arguments que, per
la seua força, faran que tots, per necessitat, acabem concedit la veritat d’aquesta
afirmació.

Com a compositor va absorbir amb
intel·ligència i molta capacitat creativa el
romanticisme de la seua època, i va demostrar tindre una mirada desperta cap
a la modernitat musical del seu moment.
Es deixa sentir especialment en el seu
interés per la música programàtica que
autors com Lizst1 o Berlioz2, o més endavant Wagner3, promovien i conreaven
activament en el que s’ha vingut a definir
com el corrent modern del romanticisme
decimonònic. A diferència del que passaria
amb autors valencians de renom posteriors, la seua capacitat compositiva no se
centrava solament en l’exuberància melòdica, sinó que tenia un precís control del
color orquestral, una capacitat de reflexió
formal a l’alçada dels grans de la seua època i un treball harmònic i contrapuntístic
precís i de gran qualitat. I no solament, la

1

El primer d’ells s’exposa simplement enumerant títols: Correguda de joies, L’adéu
de Boabdil, Es «xopà» hasta la Moma,
Una Nit d’Albaes, L’entrà de la Murta,
Sagunt... Estem parlant de peces que

2

3
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fundar a les acaballes del segle XIX i principis del XX. El Conservatori de València,
el que actualment és el Conservatori Superior de Música «Joaquín Rodrigo», es
va fundar en 1879. Ja en 1882 el nostre
autor va ser nomenat professor i, en 1894,
director tècnic i vitalici de la institució.
No hi ha dubte, per tant, que aleshores
era una figura ja molt reconeguda i que
va ser decisiva en els primers anys de la
institució que tenia per missió racionalitzar i modernitzar la formació musical a
València. La creació dels conservatoris al
País Valencià marcaren la modernitat en
l’educació musical i és la que hui en dia
la defineix per damunt de qualsevol altra.
Que el nostre autor estiga vinculat als
seus primers anys de creació no deu ser
casual. Però no acaba ací la cosa. En 1893
es funda la Societat Coral el Micalet, una
institució musical centenària i de les més
prestigioses de la ciutat i del país. Aquesta
societat es troba tan íntimament lligada al
nostre autor, que el seu nom es troba a la
seua denominació, i va ser per a la Societat
Coral el Micalet que va compondre moltes
peces de les quals hem parlat i que ara són
repertori musical valencià. A diferència del
Conservatori de València, la Societat Coral el Micalet no és una institució pública,
sinó que forma part de la societat civil,

moltes d’elles es troben encara en el repertori musical habitual de les bandes i
societats musicals valencianes. Hem de
tindre present que estem parlant d’obres
quasi totes elles de mitjans del segle XIX.
Possiblement, es tracta de les peces més
antigues del repertori, i això té una conseqüència doble. Per un costat, demostra
l’impacte indeleble que durant més de segle i mig han tingut aquestes obres com a
tals, que no han desaparegut del repertori
i l’han impregnat. Significa que la música del nostre autor s’adiu a la sensibilitat
del seu poble, que sap expressar-la i que
el poble valencià l’ha fet seua, des de la
seua composició fins a l’actualitat, de manera ininterrompuda. Per un altre costat,
aquestes peces són fundacionals per ser
de les primeres d’un repertori que s’estava
creant en aquell moment, i per això va influir necessàriament en autors posteriors.
Sense el seu magisteri seria impensable
l’obra del Mestre Serrano4, per posar un
de tants exemples possibles. Així doncs,
podríem dir que el nostre autor inaugura
un repertori musical valencià que continua vigent el dia de hui.
El següent argument ens obliga a centrarnos en la història de la ciutat de València,
en concret de les institucions musicals
més influents del cap i casal, que es van

com hui en dia la major part de les societats musicals del país, com la nostra Unió
Musical l’Horta. La següent institució de la
qual parlarem torna a ser una institució
pública, i ningú podrà dubtar de la seua
influència en la vida musical de la ciutat:
la Banda Municipal de València. Fundada
en 1903, el nostre autor va compondre per
a l’ocasió L’entrà de la Murta, un dels pasdobles valencians més antics que continuen en repertori, i d’aquesta manera la
banda oficial de l’ajuntament rebia la benedicció de qui aleshores era la figura musical més influent de la ciutat. Tot plegat,
el nostre autor es va trobar immers en la
creació d’algunes de les institucions més
importants que van transformar la vida
musical de la ciutat de València i, per tant,
si més no, del seu entorn d’influència, de
manera que és innegable la seua influència i també el reconeixement que va rebre
del món de la música del País Valencià.
Per acabar amb l’argumentació, com a
mestre, va tindre naturalment alumnes,
alguns d’ells molt destacats. Si el primer
argument es podia exposar amb títols
d’obres, amb aquest darrer ens podem
limitar a enumerar noms propis: Manuel
Penella5 (compositor, entre moltes altres
obres, d’El gato montés), Vicent Lleó i
Balbastre6 (autor de La Corte del Faraón),
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Josep Fayos Pascual, Pere Sosa (autor, entre altres, de Lo
cant del valencià, del que ja hem parlat), etc. El seu magisteri
es va deixar sentir en tota una generació de compositors valencians que el van tindre com a gran influència. Sens dubte
va ser a partir d’ell que es va començar a generar una música i
un món musical al País Valencià del qual hui podem sentir-nos
ben orgullosos.
L’any 1911 moria Salvador Giner i Vidal, l’autor de què hem
estat parlant durant tot aquest article. Mestre de mestres, fundador d’institucions cabdals del món musical valencià, autor
d’un repertori que hui en dia continua delectant-nos. Sens
dubte és un autor que paga la pena conéixer i que, malgrat que
no és desconegut ni ha patit cap ostracisme evident al nostre
país, encara no s’ha reivindicat com la gran figura musical del
País Valencià, el gran fundador d’una tradició que hui en dia és
part fonamental de la nostra manera de ser com a valencians.
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INTRIGA I ACCIÓ AL MÓN DEL ROCK.
per Joan Enric Iriarte

U

n extraordinari succés altera
la vida de Sam Numit i
amenaça amb afonar la
seua carrera i el seu futur
més immediat: el robatori
de les cintes amb l’enregistrament de les
cançons del seu nou LP acabat de fer a
Nova York.
Què s’oculta darrere d’aquest robatori? Es
tracta d’un cas de pirateria discogràfica?
El lladre demana cent mil dòlars pel rescat
del material, una xifra ridícula en relació
amb el seu valor. Sam està disposat a investigar fins al final.
Descobrirà, sense pretendre-ho, un complot maquiavèl·lic que va molt més allà del
simple delicte o del xantatge econòmic,
internant-se així en una obscura senda de
perill, on la droga i l’assassinat semblen ser
moneda corrent. Qui el vol destruir? Per
què? A Nova York, Sam coneixerà la veritat, una altra classe de cançó al Paradís,
amb la més cruel de les músiques: l’odi.

“Per al meu cinqué Sam Numit, vaig triar
un tema que abans dels enregistraments
digitals sempre espantava als músics: la
pèrdua o el robatori de la cinta màster
d’un disc. En aquest cas desapareixia del
mateix estudi de gravació tot l’elepé, així
com la còpia de treball. Pensava titular el
llibre Playback, però em vaig inclinar pel
títol de la cançó de Phil Collins.”
L’equilibri en la vida de Sam Numit està a
punt d’alterar-se greument per l’assassinat
de la seua amiga i cantant Grace Nicks,
la dona els temes de la qual han posat en
peus a una generació, amb la seua denúncia i atac a quants sistemes socials i polítics frenen la llibertat de l’ésser humà. Què
s’amaga darrere d’aquesta mort, de la qual
Sam és el principal sospitós? Qui pot haver

assassinat a una de les veus més vitals de
la història de la música? Qui pretén que el
so del silenci faça callar la veu lliure de la
música?
Sam Numit haurà de resoldre el cas en
unes poques hores, buscant la clau en el
macrocosmos especial de Los Angeles,
amb Hollywood, Beverly Hills i l’univers de
les grans estreles com a fons. Són les últimes cançons de Grace la clau? Per què?
Un vertiginós cúmul de circumstàncies
enfrontarà a Sam... a allò desconegut.
“Els sons del silenci, títol pres de la cançó
de Simon & Garfunkel, va ser l’últim llibre
de la sèrie Sam Numit. Havia investigat
casos en l’òrbita del rock, el blues... Vaig
voler parlar d’una heroïna del folk, compromesa i lluitadora. Una Bob Dylan ficada en farina. La vaig anomenar Grace
Nicks per dos referents: Grace Slick de Jefferson Airplane i Stevie Nicks de Fleetwood Mac, les meues deesses. La novel·la
és també un llibre de denúncia entorn del
temps en el qual la música servia per a
alguna cosa més que per a fer ballar o
passar una bona estona.”

< Aquesta novel·la també va ser publicada
en castellà per El círculo de lectores.
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90 ANIVERSARI DE LES NORMES DE CASTELLÓ
per Josep Daniel Climent

E

nguany es compleixen 90
anys de la signatura de les
Normes de Castelló, les normes
ortogràfiques que utilitzem per
a escriure el valencià des del
1932, que van ser redactades pel castellonenc
Lluís Revest i pel mestre Carles Salvador,
i posteriorment van ser adoptades per la
pràctica totalitat d’escriptors
valencians de l’època, així com per
les principals revistes, periòdics i
institucions valencianes, com ara
l’ajuntament de València o, anys
després, per l’Institut d’Estudis
Valencians. Posteriorment, el
1998 van ser oficialitzades per
les Cors Valencianes i l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, i el 2016
van ser declarades pel Consell
de la Generalitat Bé d’Interés
Cultural Immaterial (BIC).
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a les publicacions i entitats, trobem l’adhesió
de la Societat Castellonenca de Cultura, el
Centre de Cultura Valenciana, el Seminari de
Filologia de la Universitat de València, Lo Rat
Penat o el setmanari El Camí.
Per altra banda, gràcies a l’acord de Castelló,
propiciat per la Societat Castellonenca de Cul-

Ara bé, si únicament es tracta
d’unes normes ortogràfiques, per
què han tingut tanta importància
històricament i continuen tenintne en l’actualitat? Els motius són
diversos i variats, com podrem
observar a continuació.
Segurament, el principal valor de
les Normes és que van ser fruit del
consens entre les diverses sensibilitats de la societat valenciana,
des d’escriptors, polítics i personatges del món de la cultura, així
com d’institucions i entitats culturals. De fet, entre els signants
en trobem de conservadors, com
Lluís Fullana, Nicolau Primitiu Gómez, Ignasi Villalonga o
Francesc Martínez, i de progressistes, com
Emili Gómez Nadal, Manuel Sanchis
Guarner, Francesc Bosch Morata o Angelí Castanyer, entre molts altres. Pel que fa

tura, el valencià adoptava una ortografia unificada per a totes les publicacions i escriptors
valencians, que acabava amb una època de
desorientació a l’hora d’escriure en la nostra

llengua. A més a més, les Normes de Castelló
es mantenien en consonància amb les aprovades el 1913 a Catalunya i que també feien
servir els escriptors mallorquins, perquè calia
seguir un principi bàsic per a usar una llengua amb normalitat, adoptar el mateix model
ortogràfic en totes les varietats geogràfiques.
Perquè les normes són una convenció social
que necessiten el respecte
i la conformitat dels seus
usuaris, perquè només
d’aquesta manera es garanteix la seua viabilitat i
utilitat en la construcció
d’un model de llengua de
referència assumit per tots
els parlants, apte per a ser
usat en els àmbits formals
i informals. D’ací radica la
importància de les Normes
de Castelló, de com van
ser acollides per la pràctica totalitat d’usuaris de la
llengua.
Va ser d’aquesta manera
que les Normes de Castelló
de 1932 s’han convertit en
l’element essencial per a la
revitalització del valencià;
primer durant l’època republicana, durant el període
1932-1939, i posteriorment
també durant la dictadura,
a partir de 1949 amb els
cursos de llengua de Lo Rat
Penat, o els publicats en la
premsa per Enric Valor.
Posteriorment, les Normes
de 1932 van ser assumides per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
que estableix, en la Llei de creació de 1998,
que «té per funció determinar i elaborar, en
el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma
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valencià. Així com, vetlar pel valencià partint
de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com,
la normativització consolidada, a partir de les
denominades Normes de Castelló».
I és en aquest sentit que les Normes de
Castelló es projecten cap a l’actualitat amb
tota la seua plenitud, i d’aquell senzill acte
d’estampació d’unes signatures en un paper
groguenc, hem de recollir els valors més inqüestionables que se’n deriven, que són el del
consens i el de l’acord. El del diàleg i la generositat, en definitiva. Perquè davant dels nous
reptes que dibuixa la globalització de la societat actual, amb un futur incert per a llengües
minoritàries i minoritzades com la nostra, els
valencians actuals hem de saber aprofitar
aquell esperit de 1932 i oferir una resposta clara en favor del valencià, amb accions
conjuntes de tota la societat per mantenir-lo
cada dia més present en la vida quotidiana,
per estendre’l per la totalitat dels àmbits d’ús,
per convertir-lo, en definitiva, en la llengua
del futur dels valencians, perquè és una part
substancial de la nostra essència, de la nostra

manera de ser i d’entendre el món, la que reflecteix més clarament la nostra personalitat
diferenciada i la que ens singularitza com a
poble.
En definitiva, les Normes de Castelló no
les hem de contemplar únicament com un
episodi curiós del passat, sinó que les hem de
considerar com un exemple a seguir davant
dels nous i decisius reptes que ens planteja
el futur de la llengua, i ens ha de permetre
afrontar-los amb energia i il·lusió, pensant
sempre en un futur esperançador per al valencià.
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PRESENTACIÓ DE LOS DÍAS,
DE MARÍA MONTES
per Inma Mànyez

E

l passat 4 de maig vaig tenir el goig i el plaer de
poder assistir a la presentació del llibre Los días, de
María Montes. Es va presentar a l’Espai Rambleta,
va ser un acte entranyable i acollidor, on es podia
palpar l’estima i reconeixement de totes les
persones que allí estàvem per l’autora, per la seua persona i per
la seua obra artística.

Encetà l’acte el nostre estimat Martin Forés. A continuació
presentaren el llibre l’autora i Manuel Turégano, responsable
de l’editorial Contrabando. A continuació van recitar poemes
tres estimats amics seus, Martin Forés, autor de la portada,
pintor i muralista, José Manuel Casañ, cantant de Seguridad
Social i Antonio Llopis, escultor. Amb eixes esplèndides veus
emocionades vàrem poder assaborir la delicadesa, sensibilitat i imaginació de la nostra amiga, perquè, com és ben sabut
per tothom, María és una artista, tant en el món de la pintura
com en el de les lletres. I, sobretot, María és una gran persona
que manté intacta l’espurna de la bonhomia, de la fantasia i
l’alegria del viure.
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En el nou poemari, Los días, la seua creació passa per la poesia,
textos reflexius, ficcions i altres recursos literaris, estructurats
en trenta-un capítols/dies, on va regalant-nos un joc de paraules i versos que ens endinsen en la quotidianitat de la vida
d’una manera especial, amb una gran creativitat, empatia i, de
tant en tant, alguns tocs d’humor.
María Montes fa de les paraules, com ella mateixa diu, una metàfora de la Vida i, com una fada de les lletres, ens va mostrant
amb la seua vareta màgica pensaments, situacions i sentiments,
que d’una manera o altra, totes i tots hem experimentat alguna
vegada en les nostres vides.
Moltes gràcies per ser com ets amiga Maria i endavant, no deixes mai de compartir-te amb totes nosaltres. Dels nombrosos
poemes del llibre, en seleccionem un del poemari dedicat a la
Vida i un altre del dedicat a la Mort en els que es deixa veure la
ironia de l’autora.
Foto: Tomás Sánchez

No melancolía, mejor: partirse de risa

MUERTOS, dicen ellos, los vivos

No melancolía, mejor: partirse de risa,

Muertos, dicen ellos, los vivos.

contar algún chiste, darle una oportunidad a la alegría,

Ellos, los muertos, no dicen nada. Callan.

divertirse, regocijarse, hacer reír a los amigos,

Así, sin más, dejan de hablar, de gemir, de suspirar. Se van.

retozar con los niños, animar a los viejos…

Sin despedirse, se van, se largan, nos olvidan.

En una palabra: vivamos; gocemos de la existencia.

Ellos, los muertos para siempre, sin más, se van.

Apostemos por la ironía, el ingenio, el humor, la jovialidad.

Sin decir adiós, ni esta boca es mía, se largan.

Sonríeme, amigo. Hazme reír.

Nos olvidan, nos ignoran; calladitos y sin equipaje, se van.

Repasemos la historia del mundo

Se van, se largan, nos olvidan, callan. Los muertos.

como si fuera un cuento contado por un chiflado.

Los muertos, sí, los muertos.

Y riamos; frenéticamente, riamos como locos.

Nuestros muertos. Nuestros queridos, añorados muertos.

PICCOLO DIVERTIMENTO 60

per Joan i Àngels

SUDOKU. Per a resoldre’l, hauràs de posar en cada casella una nota musical (do, re, m
sol, la, si). Cal tenir en
compte que les set notes no es poden repetir ni per columna, ni
SUDOKU
línia, ni en cada una de les zones acotades. Si vols una pista, les notes que han de figu
Per a resoldre’l, hauràs de posar en cada casella una nota musical (do,
Ets capaç de dir ràpidament aquestes frases musicals:
les caselles més fosques corresponen a les primeres de la Cançó de bressol de Brahm
re, mi, fa, sol, la, si). Cal tenir en compte que les set notes no es poden
repetir ni per columna, ni per línia, ni en cada una de les zones acotades.
Si vols una pista, les notes que han de figurar a les caselles més fosques
“A MI SI FA SOL REs M’hI FA,
corresponen a les primeres de la Cançó de bressol de Brahms.
però LA qüestió és SI no FA SOL
i tampoc passa REs “
EMBARBUSSAMENTS MUSICALS!

“Una caixa i un plat fan trontollar
a casa una dolsa peça musical
si no redoblen al compàs.
Si sonen de pressa, la caixa pareix coixa
i si repiquen espai el sord so del plat és pla.”
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ENIGMA PER A INSTRUMENTISTES ESPAVILATS:

RE

Un dilluns, quatre persones de la UM l’Horta varen eixir a la maSI
MI
teixa hora de sa casa per arribar a l’assaig de la Banda. Com que el
director anava a repartir els papers de solistes, totes quatre volien
FACorxera
LA
RE
DO
Corxera
ser les primeres a entrar. Així que anaren de pressa a la Rambleta.
La saxofonista va aplegar després del clarinet Aquest
i el flautista
entre
SUDOKU
musical l’hem agafat amprat del web de l’Orquestra simfònica Julia Carbonell.
Negra
Negra
l’oboé i la saxofonista. Si finalment només hi havia un paper per a
* Aquest SUDOKU
musical l’hem agafat amprat del web de
la persona que va entrar en el darrer lloc, quin instrument va fer el
l’Orquestra simfònica Julia Carbonell.
solo el dia del concert?
Rodona
Rodona

Embarbussaments. Ets capaç
de dir ràpidament aquestes frases musicals:
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⦁
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ROBA ESTESA

A MI SI FA SOL REs M’hI FA, però LA qüestió és SI no FA SOL i tam
volar
les peces de roba i les etiquetes, podries unir-les?
Blanca
Blanca
passa REs El vent ha fet

Silenci
de corxera
Una caixa iCorxera
un plat fan trontollar a casa una
dolsa
peça musical
redoblen al compàs. Si sonen de pressa, la caixa pareix coixa
repiquen espai el sord so del plat és pla.
Negra

Silenci de negra

Enigma per a instrumentistes espavilats:

Rodona
Un dilluns, quatre
persones de la UM l’Horta varenSilenci
eixirdearodona
la mateixa hora
casa per arribar a l’assaig de la Banda. Com que el director anava a repar
Semicorxera

1

Silenci de semicorxera

Blanca

Silenci de blanca
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Silenci
de de
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Silenci
Silenci
de de
negra
negra

si tens coses a dir i vols participar en la revista escriu a:

noticiesmusicalsumh@gmail.com

col·labora

amb la unió
musical l’horta
de sant marcel·lí

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

