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74EDITORIAL

QUANT MÉS SUCRE, MÉS DOLÇ 
per Ximo Estal Herrero

E
l promés és deute i a la Unió som gent de paraula.

Escric aquestes línies quan encara no hem entrat en 
el fred de l’hivern i, de ben segur vosaltres l’estareu 
llegint quan ja sabem si ens ha tocat o no la grossa, 
quan el Pare Noel i els Reis de l’Orient ja hagen arri-

bat i descarregat el seu pes a les vostres cases i quan estigueu 
fent la digestió del torrons. És una bona notícia perquè això 
vol dir que hem recuperat la periodicitat perduda i això ens fa 
feliços.

Tanmateix, farem un exercici de memòria ja que en aquesta 
Notícies Musicals el que trobarem són les activitats realitzades 
entre setembre i desembre. Amb les seues pàgines de cultura, 
les seues entrevistes i els seus personatges. Precisament aques-
ta secció, la dels personatges, ha estat molt discutida perquè 
tot i que Joan Fuster ha sigut l’escollit, no podem oblidar-nos 
d’un gran home, gran company i membre de la Unió que ha 
sigut nomenat Valencià de l’any. Enhorabona, Josep Daniel, la 
teua tasca és increïble i el reconeixement ben merescut.

Podrem exercitar la ment amb el Piccolo divertimento i també 
veure com li va als nostres músics i què han fet les diferents 
entitats del barri.

Potser ja no tindrem dies de vacances per llegir la revista, però 
de ben segur que trobareu el moment per poder gaudir-la per-
què això és el que intentem a cada publicació.

No podria acabar aquesta editorial sense acomiadar-me de Lo-
rena Palau, que fou directora de l’Espai Rambleta i que ens 
deixà sobtadament aquest mes de desembre. Fou una gran 
gestora, una gran promotora de la cultura al nostre barri i 
col·laborà estretament amb la Unió.

Vindran més dies de música i activitats, esperem que moltes i 
bones perquè, quan més sucre, més dolç.
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LA VOLTA AL COL·LE
per Equip directiu

D
esprés d’unes caloroses vacances, l’1 de setembre 
arranca l’activitat a la nostra escola de música. 
Noves matrícules, proves de nivell, horaris, 
justificació de la subvenció. El dia 12 de setembre 
comencen les classes i tot ha d’estar llest!

Per al present curs diverses aules de l’escola han canviat de 
professor: Mari Luz Giménez (aula de oboé), Aitor Lozano (aula 
de piano), Alejandra Carvajal (aula de jardí musical), Christian 
Berejano (aula de percussió), Nerea Hernández (aula de violon-
cel) i Pau García (aula de tuba).

Volem donar una calorosa benvinguda a tots i totes i també 
mostrar un profund agraïment als quals, per diversos motius, 
no han pogut continuar amb nosaltres. Sergio Martínez (oboé), 
Jordi Villanueva (violoncel), Luis Lorente (tuba), David Salvador 
(jardí musical), Rafa Lasso (piano), Jorge Medina (percussió) i 
Víctor Gil (jardí musical).

Alguns d’aquests comiats han estat especialment doloroses, 
ja que alguns d’aquests professionals feia molt de temps que 
treballaven a la nostra escola. És el cas de Rafael Lasso (músic 
actiu de la banda), Jorge Medina i Víctor Gil, als quals volem 
donar un especial agraïment. És motiu d’orgull haver comptat 
tants anys amb la vostra dedicació i professionalitat. La Unió 
Musical l’Horta de Sant Marcel·lí és la vostra casa.

Un altre dels canvis sensibles que hem tingut s’ha produït en 
la secretaria de l’escola. La cara més visible i la que ha estat 
secretària de l’escola durant més de 20 anys, la nostra volguda 
Ximena Ortega Fuentes, es jubila. Li transmetem la nostra més 
sincera enhorabona, els millors desitjos en aquesta nova etapa 
i un sincer agraïment pel seu treball i dedicació. El lloc l’ocuparà 
a partir d’ara Sonia Pérez García.

A partir del present curs, el director de l’escola Javier Pérez es fa 
càrrec dels conjunts instrumentals Infantil i Juvenil.

LA BANDA SIMFÒNICA CIUTAT DE VALÈNCIA
per Sonia Pérez

L
a iniciativa creada per COSOMUVAL (Coordinadora de 
Societats Musicals Federades de la Ciutat de València), 
consolida la seua aliança amb el Palau de la Música i 

l’Ajuntament de València.

La formació, composta per músics provinents de so-
cietats musicals de la ciutat de València, enguany serà dirigida pel 
mestre Pablo Marqués amb composicions d’autors valencians.

El projecte, compartit per la Federació de Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana (FSMCV) i la Coordinadora de Societats 
Musicals de la Ciutat de València (COSOMUVAL), s’ha consolidat 
enguany amb un concert el Teatre Principal de València i un 
programa basat en el repertori cinematogràfic.

La cita, celebrada el 18 de setembre, va reunir vora huitanta 
músics provinents de setze societats musicals de la comarca de 
València, i va permetre als assistents disfrutar d’un gran concert.

I com no podia ser d’altra manera, la Unió Musical l’Horta tam-
bé va estar present i representada per cinc músics de la nostra 
Banda Simfònica, concretament per Pau Vallés i Jorge Arias a 
la trompeta, Andrea Pardo, flauta i Lucía Alcaide i Sergio Roca 
a la percussió.

El repertori triat per a aquesta ocasió va rendir un tribut es-
pecial a compositors valencians contemporanis que han creat 
obres per al cinema, com Vicente Ortiz (La Banda) i Óscar Na-
varro (La Mula).

A més, també van interpretar algunes composicions més re-
conegudes de la pantalla gran d’autors com Ennio Morricone, 
John Williams i Andrew Lloyd Webber.

Enhorabona als nostres companys i companyes!!!
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CONCERT CULTURA ALS BARRIS
per José María Arráez Sáez

C
ultura als barris és una iniciativa de la Regidoria 
de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament 
de València que sorgeix com una aposta per la 
descentralització de la cultura, i l’accés lliure i 
igualitari de la ciutadania a l’oferta cultural de la 

ciutat. Dins d’aquesta iniciativa es troben diverses activitats, 
entre elles la música. Cada any un grup de bandes de música de 
la ciutat de València, es distribueixen pels diferents espais de la 
ciutat per a fer un concert.

Enguany, el 16 d’octubre a les 12 hores, la nostra banda simfòni-
ca, la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí va oferir un especta-
cular concert en la plaça de Segòvia.

Dirigida per Juan Carlos López Lujan i amb un grup d’uns 70 
músics, la banda es va concentrar en la plaça on el públic va 
omplir tot l’aforament preparat per a l’acte i fins i tot es va 
concentrar de peu al voltant de les bandes.

Les obres que es van interpretar van ser: José Antonio «el sa-
bina», d’Ignacio Sánchez Navarro, dedicada a José Antonio Ro-
bles García, «Caballista de l’Any 2009», a Caravaca de la Cruz; 

L’entrà de la murta, de Salvador Giner Vidal, pasdoble molt 
volgut pels valencians perquè la seua lletra els motiva; Oregon, 
de Jacob d’Haand, on l’autor convida a descobrir els paisatges 
sumptuosos d’Oregon, estat del nord-oest dels Estats Units, a 
través d’un viatge a bord d’un tren de la Northen Pacific Rail-
road; Sisco, marxa mora de Daniel J. Ferrero; Persis, obertura 
de James L. Hosay; Maisabel, marxa Cristiana, de Francisco Va-
lor Llorens i La festa de les falles, de Ferrer Ferran, on l’autor 
ha volgut descriure el bell esdeveniment de l’inici de la festa, 
i enumera les següents seccions: «la plantà», «la cercavila», «la 
mascletà», «l’ofrena de flors a la Verge dels Desemparats», així 
com la seua pregària, finalitzant amb «la cremà», que inicia el 
nou any faller.

En acabar les obres, tots els presents van donar mostra de sa-
tisfacció amb un gran aplaudiment pel que havien escoltat i 
agraïment per la seua realització.

Fins a l’any 2023, que serà en un altre lloc, però amb el mateix 
interés i la mateixa il·lusió de sempre.

 Foto:  Representants de la nostra banda
     a la Banda Simfònica Ciutat de València  Fotos:  Concert Cultura als Barris a la plaça Segòvia
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E
l dia 25 de setembre de 2022, es va celebrar el concert 
amb més innovació que mai s’haja fet per part de la 
nostra banda simfònica. Van fer falta molts assajos 
de la banda en solitari i molts amb la rondalla i els 
ballarins, perquè va ser un compendi de música 

de vent, percussió, corda i ballarins. Van actuar el Quadre de 
Balls Populars de València Amaltea, el grup de rondalla Sota del 
mareny i la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

Va ser un projecte d’alguna cosa que no havíem fet mai i va 
eixir perfecte.

La coordinació dels grups va ser una gran faena per part de 
tots. Vam disfrutar molt, tant en els assajos com el dia del con-
cert veient com reaccionava el públic. Es va poder palpar la 
professionalitat de cadascun dels integrants del conjunt.

En l’acte es van interpretar una gran quantitat de variacions 
musicals, jotes, boleros, seguidilles…, molt representatives de 
diversos llocs de la nostra comunitat. Van ser interpretades, 
amb molt d’afecte i així ho va agrair el públic assistent.

El programa va ser: Jota, d’Ador; Bolero i Marineries, de Castelló 
de la Plana; Dotze i u, de Canals; Jota de Carreres, d’Ibi; Vetla-
tori, de Xàtiva; L’u, d’Ador; Ximo Torero; L’u i el dos, de Corbe-
ra; Copeo, de Bocairent; Granaina, de Montaverner i el Bolero 
d’Alcúdia.

Només em queda felicitar tots integrants dels conjunts musi-
cals i comentar-los que encara em ve moltes vegades el record 
de quan els ballarins brodaven els seus passos i sobretot de 
quan Sabina es movia sobre l’escenari cantant Ximo Torero. 

Enhorabona ARTISTES.

LA BANDA I LES FESTES POPULARS DEL BARRI
per José María Arráez Sáez

 Foto:  Actuació en Rambleta de la banda simfònica, Associació Amaltea i la Rondalla So de Mareny 
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XXV ANIVERSARI DE LA CORAL L’HORTA    
per Joan Quiles, Àngels Rodas i Pascual Collado

T
ot va començar un dilluns. El dilluns 17 de 
novembre de 1997 va tindre lloc el primer 
assaig d’un grup de persones amb moltes ganes 
d’estrenar el seu instrument: les veus. Tot això va 
passar a les 10 de la nit als locals que compartia 

la Unió Musical l’Horta amb l’Associació de veïnes i veïns del 
barri Sant Marcel·lí, convocats per l’ànima i cor d’esta iniciativa, 
Josep Lluís Rodrigo.

Aquell dia es materialitzava el somni de diverses persones que 
volien formar una coral en el seu barri. I des d’aquell moment el 
seu projecte ha anat creixent i ha perdurat en el temps. El més 
significatiu és que encara, 25 anys després, continuen algunes 
persones que també estigueren aquell 17 de novembre: Pas-
cual Collado, Mila Leibar, Juan Pechuan i Àngels Rodas. I el seu 
conductor, el director de la Coral des del primer dia, el mestre 
Alejo Pérez-Lamata.

La primera actuació va tindre lloc al tradicional Concert de 
Nadal de la Unió, va ser el 28 de desembre de 1997, cantant 
tres nadales. Des de llavors la Coral no ha parat de créixer en 
il·lusions, havent participat en les campanyes Retrobem la nos-
tra música, en les Festes populars del nostre barri i també fora 
d’ell. Cantat en intercanvis musicals amb cors de la Comuni-
tat Valenciana i fins i tot d’altres llocs. Recordem també amb 

molt de carinyo nostra eixida a Oñati (Euskadi) i les solidàries 
actuacions a Nazaret, la UPV, el barri del Crist, la Rambleta, el 
Cabanyal i tantes altres per a diverses causes benèfiques (Kizi-
guru, Caritas i d’altres). La Coral ha homenatjat i rondat a veïns 
i veïnes del barri en les Rondes de Sant Joan cada molts inicis 
de l’estiu. Portem amb orgull dir que la Coral l’Horta va estar 
guanyadora del 1r Premi d’interpretació global al I Certamen 
Popular de Corals Solidàries celebrat al IV Dia d’Àfrica a Natza-
ret (València) en 2008.

En 25 anys moltes veus han passat per la Coral i algunes ens 
deixaren muts quan de sobte se n’anaren. Recordem i enyorem 
a cantaires tan entranyables com Joan Pujol, Verònica Griffith, 
Ximo Espí i, per descomptat, a Josep Lluís Rodrigo, qui estava, 
està i estarà amb nosaltres.

Hem caminat junts, superant-nos en el dia a dia, posant-nos 
metes i reptes musicals cada vegada més alts i difícils, i ací 
estem 25 anys després cantant i gaudint.

Per a celebrar tan especial aniversari, hem preparat un vi-
deoclip que estrenarem el dia 1 de desembre en la seu de la 
Unió Musical l’Horta. 

Esperem que vos agrade molt!
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A continuació el nostre cronista Pascual Collado ens ofereix 
un recorregut pel procés de gravació i les activitats adjacents 
d’esta bonica celebració.

El passat dia 15 d’octubre, la Coral l’Horta va posar punt final al 
projecte iniciat fa uns mesos per a commemorar la celebració 
pel 25 aniversari de la seua fundació. Com molt bé sabeu, es 
tracta de la gravació d’un videoclip amb la cançó El vell Montgó 
del gran Paco Muñoz.

La primera part, que va ser l’enregistrament musical, va ser un èxit 
total gràcies a l’ajuda inestimable i els mitjans tècnics del mestre 
Alberto Ramírez, la segona part, l’enregistrament de les imatges 
i llançament del vídeo, no podrà ser menys, i si no al temps!!

La lògica es va imposar i com la muntanya (el Montgó), no po-
dia vindre a Mahoma (barri de Sant Marcel·lí), va ser la Coral 
l’Horta la que es va desplaçar als peus del vell pare Montgó.

Hem comptat amb unes persones professionals de primer nivell 
per a dur a terme la delicada tasca de convertir a aquesta Coral, 
adobada ja en mil batalles musicals, amb uns grans actors i 
actrius, també mestres en el difícil art del play back.

Andreu Quiles Rodas i Diana Buïgues Pastor han sigut el di-
rector/càmera i la productora codirectora en l’enregistrament 
del vídeo; nosaltres només ens ho imaginem, però només ells 
saben les hores que han dedicat, sacrificant el seu temps lliure, 
per a planificar-lo tot: entorn adequat per a tindre la millor 
visió sobre el Montgó, llum, hores més indicades per a trau-
re el millor partit a l’entorn natural, tindre una accessibilitat 
adequada (tenint en compte que els components de la Coral 
som consumats atletes) o sol·licitar els permisos als estaments 
pertinents, etc.

Eixida puntual a les 10 del matí, per a arribar a les 11:15 a Xà-
bia, on ja ens esperaven Diana i Andreu, magnífics amfitrions, 
que ens van posar al dia de la situació geogràfica i històrica de 
la vila marinera de Xàbia, amb tota l’evolució tan econòmica, 
cultural, arquitectònica i altres aspectes generals; tot això amb 
un breu passeig per la vila, recorrent el barri antic amb racons 
plens de bellesa i encant.

El dinar va ser al Club de golf de Xàbia i abans de començar 
el banquet, la nostra benvolguda Encarna Ojeda va tindre 
l’amabilitat de dirigir-nos unes emotives paraules, eixides des 
del cor, paraules que tots sabem qui les enviava i que eixe algú 
va posar en la seua boca.

 Fotos:  Arxiu Coral l’Horta

>>
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ESTRENYIMENT DE LLAÇOS ENTRE SIOAM DE BENIMAMET I LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
per María Suceso Alegre Gómez

Gràcies, Encarna per compartir records i anècdotes amb la teua 
altra família.

I després del genial àpat que gaudírem, cants, rialles, uns mi-
nuts d’animada xarrada enfront dels green del camp de golf i 
a l’autobús per a dirigir-nos al punt triat per Diana i Andreu, el 
Puig Llorença de Benitatxell, on havíem de gravar les imatges 
per al vídeo musical.

En arribar a l’enclavament vam poder contemplar i gaudir tota 
la bellesa del lloc; amb la mar i les seues recòndites cales en-
front, on es retallava la silueta de l’illa d’Eivissa, amb tota la 
vegetació mediterrània (timó, romer, margalló, pins...) als nos-
tres peus, amania l’ambient la fragància de les plantes amb 
aqueixa aroma humida i penetrant que dona la muntanya des-
prés d’haver plogut unes hores abans; i allí estava, imponent, 
majestuós, bell i dominador..., el Montgó!

I començàrem a gravar: ara mireu ací, ara allà, ara no mireu..., 
i després d’una hora i quart de tomes van donar per finalitzat 
l’enregistrament, contents pel bon material que han aconseguit 
per a fer després tranquil·lament el muntatge total del treball.

El viatge arribava a la fi i com a colofó, una foto de tot el grup 
amb la Coral, acompanyants i equip artístic per al record.

Agraïment molt especial per a Alberto Ramírez pel seu profes-
sional enregistrament vocal i a Andreu Quiles i Diana Buïgues, 
des de hui membres de ple dret en la Coral, per la seua impa-
gable labor artística, cultural i humana. A Joan i Àngels per la 
seua «faena de camp» en tota la seua amplitud. A Paco Beltran 
per la seua labor d’enllaç amb la directiva de la Unió i la seua 
gestió per al transport.

 A la directiva de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí pel 
suport moral i material en tot el projecte.

Als acompanyants en la jornada de hui, per aguantar i gaudir 
amb nosaltres aquest dia tan especial. I com no!!!, a tots els 
components de la Coral l’Horta que per diversos motius (malal-
tia, personal, familiars...) no han pogut estar físicament amb 
nosaltres, però que tinguen la completa seguretat que sí que 
han estat en els nostres pensaments i en els nostres cors.

Com sempre, un plaer i un honor formar part d’aquest col·lectiu 
inigualable que es diu Coral l’Horta de Sant Marcel·lí.

E
l 18 de setembre de 2022 va tenir lloc a l’Espai 
Rambleta el concert de la XIX Campanya de 
Concerts d’Intercanvi del present any, organitzat per 
la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana.

En aquesta ocasió, l’Orquestra de la UMH Sant Marcel·lí va tenir 
l’honor de compartir aquesta edició amb l’Orquestra SIOAM de 
Benimàmet, amb la qual ens uneix un vincle molt especial, en 
compartir inquietuds i aspiracions comunes.

Les dos orquestres van nàixer en el si de societats musicals de 
la Comunitat Valenciana i ambdues, després d’anys de molt 
d’esforç, van aconseguir veure la llum i començar a brillar amb 
llum pròpia, com a seccions de gran importància en el si de les 
seues respectives societats musicals. Tot això gràcies a l’esforç 
dels directors que van estar i estan al capdavant, dels músics i 
de les seues juntes directives.

La primera part del concert va estar a càrrec de l’Orquestra 
SIOAM de Benimàmet, sota la batuta de la seua directora Ca-
rolina Montalt Bueno, interpretant el Concert per a flauta alt 
i orquestra de Georg Philipp Telemann (Allegretto-Allegro-

>>

 Foto:s  Tomás Sánchez
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ORQUESTRA 
DE CAMBRA

ESTRENYIMENT DE LLAÇOS ENTRE SIOAM DE BENIMAMET I LA UNIÓ MUSICAL L’HORTA
per María Suceso Alegre Gómez

Errant-Tempo di Minuetto), sent el seu solista Meritxell Ferrer 
Ruiz, i la Serenata Nocturna k. 239 per a cordes i timbales de 
W. A. Mozart (Marcia-*Menuetto-Rondó-Adagi-Allegro).

Finalitzada la primera part del concert, i després d’un breu des-
cans, va arribar la segona part, a càrrec de l’Orquestra de la 
UMH de Sant Marcel·lí.

Les obres que va interpretar, sota la batuta del seu director Al-
berto Ramírez Martínez, van ser Cavalleria Rusticana de Pietro 
Mascagni, el 2n Mov. 7a simfonia de Beethoven, i la Suite n. 1 
Carmen de G. Bizet (Preludi, Aragonesa, Intermedi, Seguidilla, 
Els dracs d’Alcalá i Els Toreadores).

En la segona part les dos orquestres van interpretar, de manera 
conjunta i en senyal de germanor i companyonia, l’obra de Pi-
rates del Carib de Hans Zimmer, sota la batuta del director de 
l’Orquestra de la UMH de Sant Marcel·lí.

De la mateixa manera, el 2 d’octubre de 2022 l’Orquestra de la 
UMH de Sant Marcel·lí va ser convidada a participar en el segon 
concert d’intercanvi, que va tenir lloc a la sala Sebastian Belloch 
de la SIOAM de Benimàmet, tornant a actuar les dos orquestres 
amb el mateix repertori.

Els dos concerts van concloure amb gran èxit, demostrant-se 
la qualitat interpretativa de les dos orquestres participants i 
posant de manifest que el treball constant i mutu, a tots els 
nivells, dona els seus fruits, sent capaços d’aconseguir grans 
metes.

I després d’aquests concerts d’intercanvi, la nostra Orquestra 
ha posat rumb al pròxim Concert de Nadal que tindrà lloc el 
matí del diumenge 18 de desembre de 2022 i que donarà, jun-
tament amb el Cor de la UMH i com és una tradició, la benvin-
guda a les festes nadalenques.

No podem concloure aquest article sense donar el nostre agraï-
ment 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 entusias-
ta, i als responsables de l‘Espai Rambleta pel seu gran suport a 
aquest especial projecte. Gràcies a tots ells per brindar-nos la 
gran oportunitat de conéixer l’oferta cultural que ofereixen les 
agrupacions musicals participants.
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74GRUP
D’ACORDIONS

UNA IL·LUSIÓ INESPERADA I UNA PAELLA 
QUE AMB MOLT DE GUST LA VAIG PERDRE
per Pepe Navarro

E
n primer lloc, em presente, soc Pepe Navarro 
Amador, professor d’acordió a la Unió Musical 
l’Horta de Sant Marcel·lí, des de fa més de deu anys. 
Vull explicar-vos les meues experiències com a 
músic i acordionista.

A finals dels anys 70 vaig començar a estudiar música, el meu 
primer instrument va ser l’acordió i, dos anys després, vaig 
començar piano; ara bé, mai no he sabut contestar si soc un 
pianista que toca l’acordió o un acordionista que toca el piano.

L’acordió va ser inventat el 1830 per Cyrill Demian i té dos pro-
blemes. El primer és l’històric (li passa el mateix que al saxofon 
que va ser inventat també a la mateixa dècada), ja que en ser 
instruments moderns, no apareixen en la instrumentació clàs-
sica. El saxo va tenir la sort, al segle XX, de ser imprescindible 
en formacions com les bandes, big band i un paper molt im-
portant al món del jazz.  L’acordió, en canvi, s’ha de confor-
mar amb la música popular. El segon problema de l’acordió és 
l’homologació, hi ha diferents variacions. Les més utilitzades 
són les que s’anomenen estàndards, però que alhora es divideix 
en acordió de botons i acordió de piano, aquest últim és amb 
el que em vaig traure el títol al conservatori de Barcelona a 
finals dels anys 80, amb el Pla 66 d’estudis. Amb la LOGSE, es va 
decidir usar els acordions de baixos lliures, que és un sistema 
més evolucionat, però que els acordionistes de la «vella escola» 
no l’hem estudiat.

Durant bona part del segle XX era típic fer balls amb un acordió. 
Qualsevol persona que tinga més de seixanta anys actualment 
recorda un acordionista al seu poble, alguns eren molt bons 
músics, altres eren menys bons, però aconseguien fer festa. Jo 
soc l’última generació d’estos acordionistes. Als anys 80-90 em 
vaig cansar de treballar com a acordionista, vaig anar evolu-
cionant, tocava l’acordió amb caixes de ritmes, seqüenciadors i 
combinava amb sintetitzadors. A poc a poc li vaig llevar terreny 
a l’acordió, deixant-lo quasi com a anecdòtica la seua presència 
a les actuacions/bolos, ja que amb els sintetitzadors i teclats 
tenia més versatilitat a l’escenari.

Com a professor porte tres dècades, sempre he tingut alum-
nat d’acordió, però sempre són una minoria, perquè sobretot 
el meu alumnat és pianista. En alguna de les acadèmies que 
treballe quasi ningú sap que soc acordionista, em coneixen 
com a professor de llenguatge musical o de piano. Per explicar-
los als xiquets què és un acordió sempre acabem dient que és 

l’instrument del qui està demanant monedes a la porta de Mer-
cadona o de l’església. 

Els meus alumnes de Sant Marcel·lí, als quals m’agrada anome-
nar la meua «family», hem arribat a formar un grup molt gran 
amb diferents nivells, però sempre una família, al llarg d’esta 
dècada com a professor.

Ara, que ja entreveig la meua jubilació a mitjà termini, torne a 
viure una nova il·lusió amb l’acordió amb José Martí, un alum-
ne de piano (que al final som amics). Té un canal Youtube de 
la seua professió i estava entestat que férem un canal sobre 
acordió, jo em juguí una paella que aquest canal no funcio-
naria i, ho dic amb molta il·lusió, m’he equivocat. El canal té 
un plantejament molt senzill: interpretar peces amb acordió, 
gravades només a primera presa, amb imprecisions i xicotetes 
errades per no llevar-li la frescor d’un directe. Doncs, funciona 
el canal, només portem des d’octubre i ja estem en més de cinc 
mil visualitzacions diàries i anem creixent. Les estadístiques 
diuen que on més ho veuen és a Polònia, França, Espanya, Itàlia 
i Brasil, el canal està tot en anglés, el seu nom és MUSIC TO 
FEEL BETTER (accordion). Vos convide que entreu en este canal 
i altres, sobretot d’Europa de l’est, i gaudiu de la música inter-
pretada amb l’acordió.
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UMH / COMISSIÓ
D’IGUALTAT

L
es germanes Minerva, Pàtria i María Teresa 
Mirabal residien a la República Dominicana sota 
la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que va 
exercir el seu govern de manera repressiva des de 
1930 fins a 1961, data en què ell mateix va ser 

assassinat.

Minerva va estudiar lleis, i Mª Teresa matemàtiques i compar-
tien al costat de les seues famílies l’activisme enfront del règim 
i el dictador durant una dècada, dels anys 1950 a 1960, lluitant 
de manera activa contra la repressió que exercia de manera 
sagnant.

Les coneixien com «Les Papallones». Minerva a més, va sofrir 
l’assetjament sexual de Trujillo que no conformant-se amb el 
rebuig de la jove, com a represàlia, va manar capturar al pare 
de les jóvens, a Minerva i a diverses de les seues amigues i en-
cara que elles van ser alliberades, el pare va tornar a presó di-
verses vegades fins que va emmalaltir i va morir en 1953. Les 
tres participaven activament en la lluita contra Trujillo, i moltes 
persones, ciutadanes i ciutadans que sofrien els abusos de la 
dictadura, les seguien, eren molt populars. 

Van formar les seues famílies, compartint amb els seus marits la 
causa política, tant és així que ells també van ser empresonats.

L’any 1960 van acudir a visitar als seus companys a la presó i, 
quan tornaven, la temuda policia del servei secret les van inter-
ceptar, les van penjar, van apallissar i les van llançar en el seu 
cotxe, amb el seu xofer, a un barranc.

Les tres jóvens, que tenien entre 25 i 36 anys, van ser assassi-
nades un 25 de novembre, produint un gran impacte entre la 
població i va posar de manifest el cansament cap al règim i les 
seues injustícies després de tants anys.

La quarta germana Mirabal, Ángela Bèlgica, que les va so-
breviure, va dedicar la seua vida, fins a la defunció en 2017 a 
comptar la veritat i recordar-les. 

Aquestes valentes dones han estat un símbol per a tota Llati-
noamèrica. Se’ls ha erigit un monument en un cèntric carrer 
de Santo Domingo, establint les Nacions Unides en 1999, el 25 
de novembre, com el Dia Internacional contra la violència de 
gènere, per a retre’ls homenatge.

I aquesta és la història que hi ha darrere del 25 de novembre, la 
de tres germanes assetjades i assassinades, les Germanes Mi-
rabal que representen a totes les dones del món que pateixen 
violència pel fet de ser-ho.

LES GERMANES MIRABAL
per Encarna Ojeda
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ENTREVISTA

DESTA HERNÁNDEZ MASCARELL
per María Montes

P
arlem amb una jove que 
ha realitzat tota la seua 
formació musical fins al 
Grau Elemental a l’Escola 
de la Unió Musical l’Horta 

de Sant Marcel·lí, i que en l’actualitat 
cursa els estudis de Grau Superior en 
el Conservatori Superior de Pamplona. 
Ella és Desta Hernández que, encara 
que ara estiga lluny d’ací, no oblida el 
seu profund vincle amb la Unió, com 
veurem.

Desta, quan es va despertar el teu in-
terés per la música?

Vaig començar amb la música gràcies 
a l’assignatura del col·legi, la qual cosa 
no crec que siga una cosa molt comu-
na. I va ser, simplement, que de xicote-
ta tocava bé la flauta del col·legi, i vaig 
pensar, per què no tocar un instrument 
de veritat? Li ho vaig comentar als 
meus pares i de seguida em van donar 
suport. I, just baix de casa hi havia una 
escola on ensenyaven música; aquesta 
era la UMH.

Parla’ns, doncs, primer que res, de la 
teua relació amb la UMH.

La UMH per a mi ho ha sigut tot. Grà-
cies a ella, estic on vull estar i estu-
die el que vull estudiar. He fet moltes 
amistats que continue conservant. I 
he conegut a professors que són dels 
que marquen: Juan Carlos López Luján, 
Juan Luis Gozálvez, Ximo Estal, Javier 
Pérez Zorio…, són genials. Juan Luis 
Gozálvez ha sigut el meu professor i 
amic des que vaig començar. És el que 
m’ha format amb el saxòfon, i estic en 
el Conservatori Superior de Pamplona, 
que és on volia entrar, en gran part per 
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ell. És sens dubte, el meu referent. Li tinc molta estima, i sem-
pre està quan el necessite; és a dir, quasi sempre! (riures). No 
m’imagine la meua carrera musical sense tindre cap mena de 
contacte amb ell. 

Com estàs vivint l’experiència de realitzar els estudis superiors 
a Navarra?

Súpercontenta amb la decisió que vaig prendre! Estic molt mo-
tivada amb el saxòfon perquè tinc molt bons professors. Són 
entregats, atents, talentosos, exigents, amigables i, el més im-
portant, molt bons pedagogs. Per sort, tenim com a professors 
de saxòfon, Nahikari Oloriz i Ángel Soria, i fem classe amb els 
dos, cosa fora del que és habitual, i que per això m’encanta, 
ja que podem cultivar-nos i amerar-nos sobre la base de les 
seues experiències i tindre dos perspectives de la música dife-
rents i iguals alhora. Una de les coses que més m’agrada és que 
fem moltes activitats, l’aula de saxòfon de Pamplona sempre 
està molt activa, fins i tot fem gires pel nord d’Espanya amb 
l’ensemble de saxòfons del conservatori. I, a més del concert 
com a tal, estan els viatges d’un lloc a un altre, les anècdotes 
que queden, la festa, i la diversió. No tot és estudiar!

Una altra cosa que considere molt important és que en el nord 
es té molt en compte la cultura musical, i això ens ajuda molt 
als músics, en comparació amb altres parts d’Espanya. 

Toques en alguna formació musical? 

En un quartet format amb els meus companys del Superior. 
Acabem de començar i tenim molta il·lusió de poder compartir 
la nostra música amb gent, poder fer concursos i realitzar mas-
terclasses amb grans del saxòfon, etc. Espere que continuarem 
units en un futur i arribar lluny junts. 

Com a música, què desitges per al teu futur?

Fer concerts amb un quartet de saxòfons o tindre plaça fixa 
en alguna orquestra. Tocar en agrupacions és una cosa que 
m’agrada molt, així que, viure d’això seria un luxe enorme, la 
veritat. 

Quines altres aficions tens? 

L’esport és una cosa que em fascina i des de molt xicoteta n’he 
practicat diversos. Abans compaginava música, gimnàstica i 
institut, fins que vaig haver de deixar-m’ho pel nivell d’exigència 
i les lesions que em provocaven. Però intente mantindre’m acti-

va sempre, eixir a la muntanya, escalar m’encanta. I, relaciona-
des amb la música, sempre m’ha agradat molt cantar, i ací en el 
Superior de Pamplona hi ha una línia d’estudi que és jazz que 
m’ha despertat curiositat i ganes de començar a practicar-ho. 
Ara com ara a manera hobby i de manera autodidacta. Però, 
mai se sap (riures); el jazz, la veritat és que és genial!

I és també genial el saxo, Desta, per a la música de jazz per la 
seua sonoritat tan impressionant i expressiva. Gaudeix del jazz, 
encara que siga de manera autodidacta. Els anys de formació 
són per a aprofitar-los per a aprendre el màxim possible de tot 
i de tots. Tornarem a parlar quan acabes el Superior. Des d’ací 
et desitgem el millor.

 Foto:  Tomás Sánchez
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E
nguany es van celebrar les Festes Populars del 
18 al 25 de setembre, de diumenge a diumenge, 
i han tirat avant a pesar que van estar plenes de 
dificultats per manca de personal implicat i per les 
moltes exigències per part de l’Ajuntament.

I començàrem amb bon peu: el dia 18 estava programada la 
45 volta a peu als barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre, una de 
les proves esportives més esperades de l’any pel públic valen-
cià. I com sempre la pluja va fer de les seues com sol passar 
en aquestes dates, obligant la Fundació Esportiva Municipal a 
suspendre-la i ajornar-la probablement per a desembre.

La venda de la revista de festes es va organitzar per als dies 19, 
20 i 21 en un sol punt de venda, a causa de la manca de gent 
per a posar-se en dos llocs.

Del 19 al 23 hi hagueren diverses partides del Campionat de 
Petanca per a adults en les pistes situades en la vorera del Parc 
de la Rambleta. Per a ser la primera volta que s’organitzava va 
tindre molta participació. Els guanyadors van rebre trofeus fets 
per a l´ocasió.

El 22 estava previst celebrar el playback per a menuts que tam-
poc es va poder fer perquè no hi hagué suficient gent interes-
sada per a dur-lo a terme. Llàstima perquè era una activitat 
molt divertida i implicava a totes les escoles del barri. 

Per altra banda, el dia 22, a la Biblioteca Municipal Clara San-
tiró, vam gaudir d’un recital poètic en homenatge a Almudena 
Grandes des de la poesia de Luis García Montero, titulat «Versos 
para Almudena», amb la col·laboració dels participants en el Ta-
ller de poesia, que va fer les delícies del públic assistent. L’acte 
va ser organitzat per Imma Mànyez, Maria Montes i Cristina 
Delgado. Va ser un acte molt emotiu i un dels més lluïdors de 
les Festes.

El 23 va ser el dia que la Fundació Cepaim va organitzar uns 
quants actes. Per al públic infantil es va celebrar una gimcana 
per acostar als xiquets i xiquetes a la cultura, en la plaça de 
l’Església, on s’ho passaren molt bé. I a les 10 de la nit per als 
adults una peça de teatre titulada Funtun, del grup Subhuma-
nos show.

El mateix dia, ales 7 de la vesprada, es va representar l’obra de 
titelles Diminutivo: la historia de amor entre un panecillo y una 
magdalena sorda, de la companyia Títeres sin Cabeza. 

46 FESTES POPULARS DE SANT MARCEL·LÍ
per Encarna Serrano i Encarna Aroca, membres de l’AVV del barri

>>
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El dia 24 va ser el que més activitats va concentrar. Per una 
part, va tindre lloc la Fira de comerços i entitats del barri, en-
guany sense restriccions, amb la mostra i venda de productes 
d’artesania, que va ser tot un èxit d’assistència. Dins del mateix 
emplaçament també estava l’exposició «Auca del 20 aniversari 
del Parc de la Rambleta». Un matí molt agradable i profitós!!!

Tant al matí com a la vesprada hi hagué campionat de bàsquet 
3x 3 cadires de rodes i sub-12 mixt en les pistes de bàsquet, or-
ganitzat per Petraher amb lliurament de premis als guanyadors 
en finalitzar.

A les 5:30 es va iniciar un Taller infantil de construcció de tite-
lles en la plaça de l’Església, organitzat per Títeres sin Cabeza. 
I a les 7:30 la Fundació Cepaim facilitava informació dins del 
PUNT VIOLETA per unes Festes Populars lliures d’agressions se-
xistes i Zero discriminacions.

I ja a la nit van tindre lloc diverses actuacions musicals, la 
d’Emilio Solo, amb el seu estil rocker que tant agrada al públic 
més adult, Valeriaastar, amb la seua música pop per als jóvens i 
Electric Soul, amb el seu rock dur.

Per a acabar, el diumenge va celebrar-se el tradicional concert 
de la Banda Simfònica de la Unió, que enguany va tindre la 
peculiaritat de compartir-lo amb l’Associació Amaltea, de balls 
populars, i la Rondalla So de Mareny. Esta barreja va donar-li 
una pinzellada d’innovació a l’espectacle musical que va agra-
dar molt al públic assistent.

Esperem que les properes Festes tinguen més implicació per 
part de tot el veïnat i l’administració per a aconseguir que tin-
guen continuïtat.

 Foto:  Actuació del grup Subhumanos show i l’obra “Funtun”

 Foto inferior:  Tomás Sánchez.
     Actuació en Rambleta de la banda simfònica,
     Associació Amaltea i la Rondalla So de Mareny 
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N
osaltres, la nostra banda, 
és de capital. Al cap i 
casal tiren molt les falles 
i la influència que exerceix 
València al voltant del 

seu país és prou poderosa perquè 
aquesta siga considerada per molts 
la festa valenciana per antonomàsia. 
No obstant això, malgrat la seua 
importància i originalitat, si hi ha una 
festa valenciana que puga competir 
amb la celebració de la capital del Túria 
en força, arrelament popular, extensió 
geogràfica, identificació amb el nostre 
país, espectacularitat i bellesa, aquesta 
és sens dubte la festa dels moros i 
cristians.

La festa de moros i cristians ha arrelat 
profundament a les comarques centrals 
del País Valencià, i en aquelles contrades 
és una autèntica institució, i per a qui 
les viu intensament quasi una religió. 
Alcoi, Cocentaina, Ontinyent, Crevillent, 
la Vila Joiosa... són alguns dels topònims 
que estan intensament associats amb la 
festa, que qualsevol enamorat d’ella ha 
de visitar almenys una vegada a la vida, 
a tall de pelegrinatge. Però el ben cert és 
que la seua influència no es limita a les 
comarques centrals, ni sembla que esti-
ga minvant ni molt menys en els últims 
anys. I no és per a menys, perquè qual-
sevol que haja vist aquest espectacle no 
podrà oblidar-lo fàcilment, i a molts els 
encisa fins al punt de voler portar-lo al 
seu poble, sempre un poquet més lluny 
cada volta, estenent a poc a poc el mapa 
dels moros i cristians pel País Valencià. 
De fet, des del sud la seua capacitat 
d’atracció es deixa sentir a molts pobles 
de l’àrea metropolitana de València, i a 
la mateixa capital ja no és estrany que, 
sovint a càrrec de les comissions falle-

res, es celebre alguna desfilà mora o 
cristiana. Tant és així que ja és una fes-
ta tradicional i pràcticament pròpia de 
l’Horta Sud, i fa temps que ha superat al 
cap i casal i a Sagunt, ja quasi a tocar de 
les comarques del nord, se celebra amb 
meravelloses intervencions de bandes 
de música com la de la nostra Unió.

De les festes en si, poc es pot comen-
tar que faça justícia al mateix especta-
cle, que puga traslladar amb paraules 
l’emoció que traspua. Descriure-la com 
una simple cavalcada de files mores i 

cristianes amb vestits espectaculars que 
avancen lentament i apretats, dirigi-
des per un capità de fila i al son de les 
marxes amb extra de timbals és, simple-
ment, quedar-se amb la corfa d’un fe-
nomen que va molt més enllà per a qui 
el presencia. No obstant això, voldríem 
detindre’ns en un fet que per a nosal-
tres, músics i amants de la música, és 
singular i molt especial. I és que la rela-
ció d’aquesta festa amb la música no és 
com amb altres celebracions populars.

En primer lloc, el paper de les marxes 
musicals, tant mores com cristianes, va 
molt més enllà que en altres festes, no 
es limita a acompanyar la desfilada. Es 
considera un dels elements més des-
tacats i part essencial del seu atractiu, 
talment com si aquestes marxes fo-
ren una mena de translació sonora de 
la profusa ornamentació i colorit dels 
vestits que llueixen a cada comparsa. 
Això té com a conseqüència, en segon 
lloc, que el desplegament sonor d’una 
festa de moros i cristians no sols no es 
menystinga (com per desgràcia passa 

sovint a la nostra festa de les falles), sinó 
que siga un element al qual se li presta 
la màxima atenció. La quantitat i quali-
tat dels músics que integren una banda 
participant en els moros i cristians és 
sovint molt elevada, perquè no sols han 
de sonar bé i molt de temps, sinó que 
també ho han de fer ben fort, aspecte 
fonamental en una festa així. Ningú 
no regatejarà mai amb una banda pel 
nombre de músics en una fila de moros 
i cristians si vol que realment aquesta 
lluïsca com cal.

MOROS I CRISTIANS
per Xavi Garí
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En tercer lloc, i entrant en elements més 
musicals, hem de dir que les sonoritats 
que es demanden per a una marxa mora 
o cristiana (encara que especialment 
per a les mores) busquen clarament 
allunyar-se del que seria convencional 
o clàssic en música per a banda. Tenint 
en compte que el repertori bandístic, en 
el seu sentit més clàssic, es compon en 
essència de pasdobles i sarsueles, a les 
que cal afegir, com a tradició ja pròpia, 
altres fonts igualment molt populars, 
com ara composició espe-
cífica per a banda o mú-
sica de cinema. En aquest 
sentit, la música de la festa 
de moros i cristians cons-
titueix un vers lliure per la 
seua estructura tonal i me-
lòdica. Buscant l’exotisme i 
l’espectacularitat, assumei-
xen com un element ineludi-
ble el mode frigi que són tan 
comuns a tots els pobles de 
la Mediterrània, que estan 
en la base del nostre cant 
d’estil o de la tradició del 
flamenc, però que en aquest 
cas és emprat allunyant-se 
del folklore valencià o pe-
ninsular per a incorporar una sonoritat 
inspirada clarament en les referències 
populars, fonamentalment fílmiques, 
de l’edat mitjana i l’orient musulmà. 
Aquesta demanda d’una sonoritat que 
remeta bé a l’edat mitjana (per a les 
marxes cristianes), bé a l’exotisme orien-
tal (per a les mores) imposa solucions 
tonals que s’allunyen necessàriament 
del convencional i fan d’aquesta mú-
sica un exemple de música popular de 
singular interés. A això cal afegir el gust 
tan valencià per l’excés i el barroquisme, 
que es pot sintetitzar en el principi de 

l’horror vacui: voler que no quede mai 
cap espai buit, afegir melodia sobre me-
lodia per a generar un tapís sonor com-
plex i exuberant en el qual sempre passa 
alguna cosa, sempre hi ha algú a qui 
prestar atenció i mai no hi ha descans. 
Aquest principi també es manifesta, en 
música, per l’ús de tota la paleta de co-
lors instrumentals de la banda, i per la 
intensitat sonora, sempre molt elevada, 
per a generar un efecte de bigarrament 
que és tan estimat al nostre poble.

Finalment, voldria destacar un element 
de la música per a moros i cristians 
que posa molt en valor aquesta festa i 
l’influx tan beneficiós que genera en el 
món de la música. És cert que, any rere 
any, s’estrenen pasdobles amb motiu de 
la festa de les falles, o marxes de proces-
só per les nombroses celebracions reli-
gioses a tot l’Estat Espanyol. Les festes 
populars són una font ampla i fecunda 
de música que enriqueix el nostre patri-
moni sonor, sens dubte. Però en aquest 
sentit, les marxes mores i cristianes te-

nen un element especial: per la seua vo-
luntat d’allunyar-se del so convencional, 
clàssic i tonal, per transmetre l’exotisme 
que les caracteritza, són comparativa-
ment més sensibles a sonoritats con-
temporànies, a solucions innovadores 
o a tècniques més pròpies de la músi-
ca culta del segle XX i XXI. A més, te-
nint en compte que el patrimoni sonor 
d’aquestes marxes és més modern que 
no el del pasdoble o de la marxa de pro-
cessó (respecte del pasdoble, podríem 

dir que la seua sonoritat es 
va establir als voltants de 
principis del segle XX, men-
tre que aquest moment no 
arribaria fins als anys 60 o 
70 per al cas de les marxes 
mores i cristianes), la in-
fluència d’insignes mestres 
valencians contemporanis 
com ara Amand Blanquer 
es deixa sentir molt més en 
la seua estructura i orques-
tració. Hem de recordar que 
estem parlant de música 
popular per a una festa que 
atrau centenars de milers 
de persones i que s’escolta 
massivament per gent que 

no necessàriament ha desenvolupat in-
terés per la música. És cert que als con-
certs de les nostres bandes és habitual 
escoltar composicions actuals amb llen-
guatges més contemporanis, però dintre 
del que són les músiques festives i po-
pulars, les marxes mores i cristianes po-
den enorgullir-se d’una gran moderni-
tat. I, amb elles, els valencians, que hem 
sabut apreciar aquesta important, virtut, 
ens podem enorgullir d’aquesta tradició 
musical, festiva i popular que enriqueix 
el nostre patrimoni col·lectiu.
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E
l 1922, a Sueca, naixia un 
fill il·lustre. Joan Fuster. 
Ja des de jove mostrà les 
seues inquietuds culturals. 
Les aficions primeres -que 

li van durar tota la vida- van ser llegir 
(la seua «taula de salvació»), escoltar 
música i l’art. L’època convulsa 
de la Guerra del 36 va traspassar 
la seua joventut, i la lectura hi va 
ser el seu refugi. De la mateixa 
manera que Sueca seria la seua 
residència contínua tots els seus 
69 anys de vida, concretament 
al número 10 del carrer de Sant 
Josep, on va morir el 21 de juny 
de 1992.

Acabats que va tindre els estudis 
del que avui diríem el batxille-
rat, inicià els anys d’universitari, 
cursant la carrera de Dret (1942-
1947), més aviat per imposició 
familiar. Però, de seguida, va 
tindre ben clar que la seua de-
dicació seria l’escriptura; de fet, 
als 22 anys ja va guanyar el pre-
mi Jocs Florals de Sueca, amb el 
treball «Significació espiritual de 
la Muntanyeta dels Sants»; si bé, 
deixà declarat que «la meua pri-
mera il·lusió literària fou fer fra-
ses per a calendaris», que després 
anomenaria «frases marginals» i, 
finalment «aforismes». Bona cosa 
d’aquesta literatura breu, engin-
yosa però carregada de pensa-
ment la publicà en Judicis finals 
(1960) i Consells, proverbis i inso-
lències (1968).

A partir d’aquest 1944, la seua dedica-
ció contínua -i els seu més ferm modus 
vivendi- justament van ser els milers 
articles de premsa, en els mitjans valen-

cians –Levante, Jornada i Què y dónde, 
bàsicament- i, des del 1962, els diaris 
i revistes catalans: El Correo Catalán, 
Serra d’Or, La Vanguardia, Destino, Tele/
eXprés i JANO, medicina y humanidades.

El 1947 va ser conegut ja com a poe-
ta: Tres petites elegies, publicades en 

l’Almanaque de Las Provincias. En vin-
drien més, de llibres de versos: Sobre 
Narcís (1948), Ales o mans (1949), Terra 
en la boca (1953), Escrit per al silenci 

(1954), Ofici de difunt (1950), Poemes 
per fer (1954) i alguns més dispersos ací 
i allà.

Entre 1946 i 1956, feu molts escrits i 
de variada classe, en la revista VERBO. 
Cuadernos Literarios, que dirigia amb 
José Albi: articles d’opinió sobre temes 

ben variats, aforismes, ressenyes 
de llibres, etc. I decorava les por-
tades amb «vinyetes i dibuixos», de 
factura moderna.   

Durant uns anys va col·laborar 
amb les revistes de l’exili català 
a Mèxic: La Nostra Revista i Pont 
Blau, on va publicar l’escrit «Valèn-
cia en la integració de Catalunya» 
(1950).

Publicà el primer article en ca-
talà -«Vint-i-cinc anys de poesia 
valenciana”, en Las Provincias, el 
1944; anys a vindre en serien mi-
lers, aquests escrits: el seu mitjà de 
vida, molt més segur que els seus 
llibres. D’aquests, en destacaríem 
La poesia catalana fins a la Re-
naixença (1944), El descrèdit de la 
realitat (1955) -un assaig sobre la 
pintura-,  Les originalitats (1952), 
La poesia catalana (1956), Antolo-
gia de la poesia valenciana (1900-
1950), també del 1956; i Figures de 
temps (1957) i Indagacions possi-
ble (1958). Al llarg d’aquesta èpo-
ca, va publicar en diversos escrits, 
els estudis sobre tots els escriptors 
valencians del nostre Segle d’Or: 
Sant Vicent Ferrer, Ausiàs March, 
Joanot Martorell, Sor Isabel de Vi-

llena, Jaume Roig i Joan Roís de Corella. 

I arribà l’any 1962, el més emblemàtic 
socialment: El País Valenciano, Nosaltres 
els valencians, Qüestió de noms i Poetes, 

JOAN FUSTER, UN ESCRIPTOR COMPROMÉS
per Isidre Crespo
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moriscos i capellans. A partir d’ací, Joan 
Fuster passà a ser un personatge de pú-
blic majoritari, com a escriptor i com 
a «influenciador» de la nova visió polí-
tica del poble valencià. Es guanyà uns 
quants enemics -que encara ho són-, 
però també un gran nombre de segui-
dors -que encara ho són, ho som- del 
seu plantejament politicosocial sobre el 
País Valencià, amb vocació integradora 
dins de la resta del domini lingüístic 
català, dels «Països Catalans», com ell 
acostumava a dir. Partint de la reflexió 
que els valencians estem dividits en dos 
grups: els que ja estan contents de com 
estem i un altre, els que -com ell- creuen 
que el poble valencià podria arribar a 
ser un poble ple, amb una autonomia 
cultural i política bastant més gran de 
la que en aquell any tenia. Començant 
per un coneixement major de la nos-
tra llengua i, millor encara, amb un ús 
d’aquesta: «que tothom la usés tothora», 
l’única manera que sobrevisca la llengua 
d’una societat. Ell ha estat un insistent 
agitador d’aquesta idea, convertida en 
propòsit de la seua vida: els valencians 
podem aspirar a ser un poble en ple 
funcionament. Òbviament, aquells que 
s’acontenten amb un «valencianismo 
bien entendido» no podien simpatitzar 
amb el plantejament fusterià.

Sort tenim que «milers de valencians 
vam reflexionar, i vam continuant re-
flexionant, sobre la nostra identitat 
nacional a partir d’aquesta nova mane-
ra d’entendre els fets històrics que ens 
defineixen».

I en tota aquesta dècada començà a ser 
llegit massivament en les seues obres 
més significatives com a intel·lectual, els 
assajos de temàtica universal: Diccionari 
per a ociosos (1964), Consells, proverbis 
i insolències (1968) i Diari 1952-1960 
(1969), i l’inici de l’edició de les seues 
obres completes, el 1968. Una ben guan-
yada projecció pública com a escriptor 

i, també, com 
a «intel·lectual 
c o m p r o m é s 
en l’objectiu 
d’aconseguir una 
societat més lliu-
re, democràtica i 
justa». Altres lli-
bres en aquesta 
línia són L’home, 
mesura de totes 
les coses, Examen 
de consciència, 
Babels i babilònies 
i, finalment, Sa-

gitari (1985). Tot allò que és humà no 
li ha estat mai aliè, per això li agrada-
va de raonar amb els lectors de tot allò 
que poguera alliberar l’home de tantes 
imposicions ideològiques que li barra-
ren el camí de la llibertat. En un discurs 
«solemne», diríem, va pronunciar aques-
ta frase resum del seu pensament: «Soc 
dels qui creuen que només hi ha una 
línia salvadora: la puga unir les aspi-
racions classistes (de les classes popu-
lars), la màxima llibertat individual i el 
redreçament nacional».

Caldria afegir aquells escrits sobre 
l’actualitat política dels anys de la dita 
«Transició», posem per cas Destinat (so-
bretot) a valencians (1979), Ara o mai 
(1981), País Valencià, per què? (1982) 
i Punts de meditació (Dubtes de la 
«Transición») (1985).

Res d’estrany, doncs, que acabara sent 
«un dels escriptors i intel·lectuals va-
lencians més importants del segle xx». 
Les raons ha estat ben fonamentades: 
la dimensió literària i cívica de la seua 
obra. I el pes que tingué i continua te-
nint en l’opinió pública, la seua vida de 
compromís amb el seu poble i les múlti-
ples iniciatives literàries i de ressonància 
civicopolítica.
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E
l barri de Sant Marcel·lí 
ofereix moltes possibilitats 
culturals i, a partir del curs 
2020/2021, en va sorgir una 
nova: el Taller d’Escriptura 

Creativa, nascut en l’Associació 
Cultural Sant Marcel·lí, situada al 
carrer Arquebisbe Olaechea, 18 baix, de 
València.

Aquest primer curs el va dirigir Ramón 
d’Aguilar Martínez, professor i es-
criptor consagrat, que amb l’execució 
d’exercicis quasi com a jocs, va fer que 
els alumnes escrigueren de manera fà-
cil, a més compaginant informació lin-
güística amb biografies de molts autors 
i autores.

Amb la seua ferma obstinació es va edi-
tar el llibre Paraula a Paraula, amb relats 
triats dels membres del Taller de Sant 
Marcel·lí, juntament amb altres del Taller 
de L’Eliana, que també dirigia Ramón. La 
presentació del llibre es va rea-
litzar el 18 de juny del 2021 a la 
Biblioteca Municipal Clara San-
tiró i Font, a l’Espai Rambleta. 
Tot això va suposar una satis-
facció enorme tant per al pro-
fessor com per als alumnes, que 
estaven orgullosos de veure per 
primera vegada els seus relats 
publicats en un llibre imprés.

El curs 2021/2022 el taller va 
continuar, però amb un nou 
professor, Juan Casado Domin-
go, que li va donar una enorme 
importància a la utilització co-
rrecta de l’ortografia i a acon-
seguir que els alumnes perde-
ren la por de corregir tantes 
vegades com fora necessari. De 
nou amb la gestió del professor 

i els escrits elaborats per l’alumnat tant 
del Taller de Sant Marcel·lí com del Ta-
ller del Centre Cultural de Cap a Cap de 
Patraix, dirigits per ell, també es va pu-
blicar un altre llibre, l’antologia de relats 
Teixir sense fil.

En aquest llibre van participar Mari Luz 
Gutierrez Ponce, amb els seus relats Toc 
Toc Toc…, La fonda, El Norte, La última 
voluntad i Los del Monte; Marita Ben-
nasar García, con El extraño i El en-
cuentro; Encarna Aroca Salavert, amb 
El poder de los sentidos i Saliendo de la 
zona de confort; Ana Carrión Montea-
gudo amb Las tejas i Ilusión; Macu amb 
Ascensión; Angela Ruiz Gil amb No era 
tan fácil; Esperanza Martín Cardiel amb 
El maldito lunes, Mi viaje i La mochila 
roja; Xelo Esplugues Ferrero amb El viaje 
i Vida, i Carmen Soler Alba amb La As-
persión de las Ninfas i la realització de 
la portada i contraportada del llibre amb 
les seues treballades composicions. Du-

rant el present curs 2022/2023, el Taller 
el continua Lucrecia Hoyos, professora 
de la Nau Gran i persona de gran expe-
riència docent.

Des del punt de vista personal, porte 
des del principi en el Taller i per a mi és 
una activitat molt gratificant, perquè 
cadascuna de les participants té una 
visió diferent sobre un mateix tema, a 
més amb aquest entrenament setmanal 
aconseguim desenvolupar bastant la 
imaginació.

En el meu cas la motivació per pertàn-
yer a un taller d’escriptura es remunta a 
molts anys arrere, ja que aquesta acti-
vitat sempre m’ha agradat i per motius 
laborals i falta de temps, la tenia apar-
cada. Ara l’he recuperada i em sent molt 
satisfeta de complir el somni d’escriure.

ESCRIPTURA CREATIVA EN SANT MARCEL·LÍ
per Encarna Aroca Salavert

 Foto:  Tomás Sánchez
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una vesprada agradable i amena, com-
partida amb nombroses persones entre 
escriptors, escriptores, familiars i amics.

És una meravella que la cultura i la 
creativitat s’òbriguen pas a través de la 
nostra diària existència repleta de notí-
cies descoratjadores, en un barri perifè-
ric i, per a molts, desconegut, però que 
sempre ha estat, i està, ple de vida.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE TEIXIR SENSE 
FIL EN l’ESPAI RAMBLETA

Com a culminació al curs 2021/2022 del 
Taller d’Escriptura Creativa, pertanyent 
a l’Associació Cultural Sant Marcel·lí, es 
va gestar la publicació d’un llibre Teixir 
sense fil, amb la recopilació dels relats 
triats de cadascuna de les participants 
del taller. La presentació del llibre va ser 
el 18 de novembre del 2022 a la sala 
RAM Club de l’Espai Rambleta. 

Juan Casado Domingo, el profes-
sor, va ser l’encarregat de dur a terme 
tota la labor de preparació del llibre i 
l’organització de la presentació en La 
Rambleta, que va ser tot un malbarata-
ment d’entusiasme, donant-li categoria 
a l’esdeveniment i acostant l’amor de la 
literatura al públic assistent. Va haver-
hi de tot: curts audiovisuals; lectures 
d’escrits propis; d’autors coneguts, com 
Arturo Pérez Reverte; poesies inèdites 
i de Vicent Andrés Estellés. Va resultar 
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NOVA PRESIDENTA EN LA MUIXERANGA DE 
VALÈNCIA
per Miguel Ángel Bas

L
a Muixeranga de València va celebrar Assemblea 
General Extraordinària el dissabte 5 de novembre 
per a triar nou Consell. Quinze dies abans en 
Assemblea General Ordinària, l’anterior president, 
Miguel Angel Bas, va cessar en el seu càrrec després 

de quasi quatre anys.

El nou Consell comptarà amb la presidència de la nostra com-
panya Imma Rius, i l’acompanyaran els nostres companys Ber-
nar Serrador, Vicent Pallardó, Alex Colomar, Ximo Estal i An-
toni Bravo.

A més, en l’Assemblea també es va decidir nomenar a Antoni 
Bravo com a Mestre de la Muixeranga de València, en substi-
tució de Cèsar Navarro que també feia molts anys que hi era 
en el càrrec.

Aleshores s’inicia una nova etapa a la Muixeranga de València. 
Etapa que comença amb molta il·lusió i amb moltes ganes de 
reprendre l’activitat muixeranguera tan colpejada per la pandè-
mia de la COVID-19.

Pràcticament la totalitat de les colles muixerangueres integra-
des a la Federació Coordinadora de Muixerangues han parat la 
seua activitat al llarg d’aquests dos últims anys. I ara és el mo-

ment en què està agafant força una altra vegada el moviment 
muixeranguer. La pandèmia ha afectat moltíssim a la nostra 
activitat en tractar-se d’accions de contacte, motiu pel qual no 
es podia assajar, ni actuar ni res de res. Això ha provocat grans 
problemes a totes les colles muixerangueres, problemes per a 
reprendre els assajos i en conseqüència les actuacions.

La Muixeranga de València no ha sigut una excepció, però tam-
bé és cert que hem aprofitat per a fer altres coses com va ser 
l’Exposició Fotogràfica «15 Anys d’Història de la Muixeranga de 
València» a l’espai Rambleta en el mes de setembre de 2021, 
coincidint amb les festes del barri.

El nou Consell inicia amb molta il·lusió aquesta nova etapa i fa 
una crida a totes i a tots aquells que vulguen formar part de 
la Muixeranga de València a què s’apropen als nostres assaigs 
que anunciarem a les xarxes socials. El nou Consell té intenció 
de canviar el lloc dels assaigs amb la finalitat de donar més 
visibilitat a la Muixeranga de València. Així doncs, en la mesura 
del possible passarem d’assajar al CEIP Professor Ramiro Jover, 
com hem fet tradicionalment, i assajarem a les places del barri, 
com pot ser la plaça Segovia o la plaça d’Holanda, i fins i tot 
portar els assaigs al barri de Patraix.

Per això vos con-
videm a seguir-
nos a les xarxes 
socials, on podreu 
trobar totes les 
novetats i tota la 
informació de la 
Muixeranga de 
València. També 
volem aprofitar, 
per a donar les 
gràcies a totes i 
tots els que ens 
heu donat suport 
al llarg d’aquests 
anys tan difícils 
de pandèmia. 
Moltes gràcies i 
esperem veure-
vos molt prompte 
als assaigs.



per Joan i Àngels

PARAULES ENTRELLAÇADES

1. Nota musical que antigament li deien UT i que a la notació 
anglosaxona li diuen C.

2. Instrument musical de fusta i llengüeta doble de tessitura 
aguda, paregut en aparença al clarinet.

3. Figura rítmica que val dos pulsacions.
4. Igual el fem servir com article determinat que com a nota 

musical.
5. Qui va compondre l’obra «Les quatre estacions»?
6. Cinc línies on escrivim la música.
7. Figura rítmica que ocupa una pulsació.
8. La música, la dansa i el teatre ho són.
9. La nota més possessiva que coneguem.
10. Instrument de vent i fusta, que pot ser travessera.

ENDEVINALLES MUSICALS

1. Quin és el tipus de música preferit del peixater?   

2. Quina és la part més instrumental del cos? 

Solucions: 1-El Rap; 2-El nas, perquè el pots fer sonar.

ENDEVINALLES MUSICALS

POT SER VERITAT, si bé no està comprovat. Si vos satisfà, 
fantàstic! I si no, en podeu aportar una de millor! (https://blocs.
xtec.cat/enigmamusical/)

El nom del grup més famós de la història del pop, The Beatles, té 
un origen curiós i discutit. Està clar que la paraula BEATLES no 
vol dir escarabats, ja que escarabats en anglés s’escriu BEETLES. 
Cal tenir present que la música de moda en aquell moment (inici 
dels anys 60) a Anglaterra era un gènere anomenat «skiffle» i un 
altre anomenat «beat» (que vol dir pulsació, ritme). El grup que 
va formar John Lennon abans dels Beatles es deia THE SILVER 
BEETLES («Els escarabats de plata»). Segurament va barrejar les 
paraules «escarabat» amb «beat» (pulsació) i d’aquí en va sortir 
l’estrany THE BEATLES. 

JEROGLÍFIC MUSICAL

Què anares a veure al Palau de les Arts?

PESCANT RITMES

Acoloreix els ritmes 
corresponents: 

els 2/4 amb roig; 

els 3/4 amb verd i 

els 4/4  amb groc.

(idea de musicideasmolonas.
blogspot.com.es)
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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


