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CRÒNICA ATEPEÏDA DE CONCERTS I
ACTIVITATS
per Josep Francesc Blai Duart

U
na estoreta velleta per a la falla de Sant Josep / per a la 
falla del meu carrer...” Aquesta i altres músiques menys 
casolanes i més estridents són les que omplin els carrers del 
barri i la ciutat quan escric aquestes ratlles. També la Unió 
contribueix a crear aquest ambient fester amb les seues 

particions acompanyant comissions falleres pels carrers, amunt i avall... I 
ho fan de bona gana, com cal.

Però quan aquests papers arriben a les seues mans potser ja siga diumenge 
de rams, “hui és diumenge, diumenge de rams / i a l’altre diumenge la mona 
entre mans”. Així rebíem la Pasqua al meu poble, Almussafes, poble cruïlla 
entre la Ribera baixa, la Ribera alta i l’Horta, mentre les nostres mares 
s’afanyaven  a comprar la tela i acabar de cosir les camises, totes iguals, 
que la quadrilla lluiria les vesprades de Pasqua. Eren dies inoblidables 
que anàvem preparant quasi durant tot l’any, d’any en any, dies que no 
volgueres que s’acabaren mai, ja ho deia la cançoneta “els tres dies de 
Pasqua havien de durar, ai, ai, havien de durar, havien de durar / com un 
ramat de patos costen de criar, costen de criar, costen de criar”. Ara aquesta 
tonadeta  ja no es canta, potser ni l’entendrien, perquè ni les quadrilles 
s’ajunten ni patos se’n crien ja. I anàvem a berenar, a peu, amb bicicleta 
o amb carro als llocs estipulats segons la distància i l’edat, en relació 
proporcional, “i les mares preparaven mones de Pasqua per a tota la casa 
i per als fi lls un berenar de llonganissa seca, lletuga tendra i llomello fregit 
amb faves tendres (...) i després de la vesprada sencera de saltar i ballar i 
tocar-se, juntar-se a sopar entrepans a casa d’algú de la colla pasqüera, 
junts xiquets i xiquetes una vegada l’any tres vesprades seguides i part de les 
nits, els únics tres dies de l’any que ens deixaven tornar tan tard a casa...” (*)

La revista però que ara tens a les mans arranca de fa molts mesos abans. La 
crònica de la vida de la UMH (Unió Musical l’Horta) la deixàrem per l’octubre, 
amb les Festes Populars i el curs acabat de començar. Si en un espai de 
temps tan llarg és normal que moltes coses hagen passat, imagineu-vos en 
la Unió amb tota l’activitat que porta endavant. Un bon recull de tot el que 
ha sigut vida pública i musical ací a la revista hem arreplegat.

Trobareu, amiga lectora i amic lector, un resum de tots els APN (A Poqueta 
Nit) realitzats, mostrant varietat en l’estructura, temàtica, ubicació i 
contingut. De novembre de 2013 a març de 2014 no ha parat l’activitat. 
També la vessant solidària de la UMH queda refl ectida a la revista en la 
crònica de concerts i activitats.

Un any més la loteria ens podia haver tocat, el número estava en el bombo. 
Esperarem a un altre any. Però això no va poder amb el bon humor i millor 
ambient que l’entitat manifestà en la celebració del Dia del Soci i la Sòcia. 
Ha passat ja Nadal i ens ha deixat, com de costum, un grapat de concerts. 
Els concerts de Nadal de la Unió Musical l’Horta ja són un clàssic al nostre 
barri, i ara, ubicats a l’auditori de la Rambleta, també van escampant-
se més a la ciutat. Coral, Orquestra, Grup Instrumental, Banda Juvenil, 
Banda Sènior i Banda Simfònica. Cada agrupació musical ha tingut el seu 
moment i espai. També els acordions en altra dimensió.

Amb el 8 de març tornà la Banda a la Rambleta i ens féu gaudir amb 
un bon concert. Aquesta sempre serà la data “inaugural”, d’això fa ara 
dos anys. La persona entrevistada en aquest Notícies Musicals és José 
Luis Rodrigo. Segur que per als lectors i lectores habituals no calen més 
aclariments. Maria Montes fa que ell parle de la seua activitat i dels seus 
projectes i tot queda “entre amics”. La novetat bibliogràfi ca la porta Josep 
Daniel Climent presentant el Vocabulari de la Música recentment publicat 
per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Un servei impagable al món de la 
música. Amb les seccions Piccolo divertimento i Temps era temps acabem. 
Són quaranta-nou números de Notícies Musicals que hem fet. Estem 
treballant per fer un número 50 especial. Si tens paciència i esperes segur 
que en gaudiràs.
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UNA ‘A POQUETA NIT’ 
MOLT PRODUCTIVA DES DE NOVEMBRE
per Josep Lluís Rodrigo

A POQUETA NIT

L
’activitat d’A poqueta nit, recollida a aquesta 
revista, comença amb el  Concurs de Fotografi a 
José Gea IV edició, el 22 de novembre de 2013. 
Aquesta informació la podeu llegir a la secció del 
Grup de Fotografía, de la mà de Salva Benlloch. 

Així mateix, a l’Entrevista a Josep lluís Rodrigo podeu trobar 
més curiositats de l’APN Entre Amics.

Divendres 29 NOVEMBRE 2013. THE BLUES

Salva Poquet i Juan Lizaso, cadascun en la seua especialitat, 
guitarra i percussió respectivament, ens van brindar els seus 
coneixements sobre l’origen de la música negra, als Estats 
Units d’Amèrica del Nord, i el naixement del blues, que partint 
del sud i en íntima relació amb la força del treball, va ser 
ascendint pel territori, cap als estats del nord, on la indústria i 
la construcció demandava mà d’obra. Vinculat, en molts casos, 
als sons i els ritmes del ferrocarril, on treballaven molts dels 
protagonistes d’aquesta expressió musical, la seua infl uència 
embolica el nostre voltant tots els dies. Nombroses anècdotes 
, àudios i audició en viu van fer que la sessió passara en un 
sospir deixant  l’auditori amb ganes de que es repetisca i 
s’amplie en una futura sessió. 

Divendres 13 DESEMBRE 2013. ENTRE AMICS III EDICIÓ

Es consolida com a cita periòdica en comunió amb tots els 
participants, dins i fora de l’escenari. En aquesta ocasió amb 
moltes de les cançons en la memòria de la majoria, amanides 
amb els textos intercalats d’Eduardo Galeano llegits per 
Encarna Ojeda, es fa imprescindible la base rítmica de Miguel 
Hernández a la percussió com a membre inicial de l’equip, al 
costat dels interpretes Àngels Rodas i Joan Quiles als qui es 
va unir Carles Rodrigo amb el baix elèctric i el reforç d’Alejo 
Pérez, que ja participà en la segona, Paco Beltrán a la veu i la 
guitarra i Jesús Ferragut a la guitarra, xarango i timple, que 
no va poder fer-ho anteriorment i que ara ja s’ha integrat.

Divendres 17 GENER 2014. LÍRICA PER A TOTS

“Lírica per a tots” va ser la primera activitat d’A poqueta 
nit programada per enguany. En aquesta ocasió, Carlos 
Luzuriaga , periodista amb una àmplia trajectòria a Ràdio 
Popular i posteriorment a Ràdio Nou, ens va fer una 
introducció al món de la lírica, amb la intenció de motivar-
nos a conèixer i / o aprofundir en aquest gènere musical, 
considerat malauradament, “música per entesos i per a les 
classes altes”. >>

“Entre Amics” amb tots els col·laboradors, contents per la participació i la acollida del públic fi del. Foto: Tomás Sánchez
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Per introduir-nos a la lírica i anar 
descobrint la riquesa continguda en 
l’òpera i la sarsuela, va començar 
narrant-nos aspectes històrics 
signifi catius i, després, explicant els 
elements que componen una obra 
lírica. Va ser interessant en aquest 
sentit, a més de rebre l’explicació de les 
diferents parts d’una peça operística 
(introducció o preludi; les diferents 
àries, tant masculines com femenines; 
els cors; els duets; etc.), escoltar per 
a cada cas fragments signifi catius 
d’enregistraments d’importants i 
populars obres d’òpera i sarsuela, a 
càrrec d’importants cantants.

La xerrada va concloure amb 
interessants preguntes i comentaris 
entre el públic assistent i l’expositor, 
qui va manifestar la seua disposició 
a col·laborar amb un eventual grup 
de “afi cionats a la lírica” que poguera 
constituir-se. C. Moukarzel.

Divendres 31 GENER 2014. ELS 
POUS DE NEU

Els pous de neu: memòria viva del 
nostre passat al País Valencià

Vam tenir l’ocasió de conèixer 
l’interessant món dels pous de neu i del 
seu comerç, en una xerrada de Joaquim 
Soler amb una introducció  del seu 
germà Vicent.

Vicent Soler ens va donar a conèixer 
que la conservació i guarda de la neu 
o del fred, està documentada des de 
l’antiguitat (Mesopotàmia i Babilònia) 
i que aquesta tradició es va estendre 
per tota la península ibèrica, així com 
per Mallorca i Canàries. D’altra banda 
va indicar que a més de la conservació 
del fred durant més de tres segles, la 
muntanya valenciana ha tingut molts 
altres usos i aprofi taments econòmics 
com el pasturatge, la tala de fusta per 
al moble o paper, o de llenya per fer 

carbó, per a les fàbriques de ceràmica, 
per coure el pa, escalfar-se o guisar… 
entre molts altres usos.

Joaquim Soler ens va explicar com eren 
els pous de neu al País Valencià durant 
els segles XVI al XIX, assenyalant, entre 
altres coses, com la seua arquitectura 
i la capacitat d’emmagatzematge van 
anar millorant al llarg dels anys, i, a més 
a més, com la quantitat, la distribució i 
el nom, presenten nombroses variacions 
en les diferents zones geogràfi ques 
del nostre territori. A més a més, va 
assenyalar aspectes de l’empouament i 
extracció del pou, així com al transport 
i la comercialització de la neu. A la 
fi nalització de la xerrada, Joaquim va 
respondre a les nombroses preguntes i 
inquietuds dels assistents, la qual cosa 
ens va a indicar que la xerrada els havia 
sabut a poc. C. Moukarzel.

Baix d’aquestes línies, Carlos Luzuriaga ens va introduir al món de la lírica i l’ópera. Així mateix , Vicent i Joaquim Soler ens descobrirem 
la història i els secrets del pous de neu. Fotos: Carlos Luzuriaga i Tomás Sánchez respectivament

A POQUETA NIT

>>
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A POQUETA NIT

VETERANIA MUSICAL I
EMPRENDEDURISME LITERARI
per Carlos Moukarzel i Josep Lluís Rodrigo

E
l divendres 21 de febrer vam tindre un A poqueta 
nit doblement interessant: d’una banda, la 
presentació del llibre El Despertar de Antaros, la 
primera novel·la del jove autor valencià Néstor 
Bardisa, i a continuació, l’actuació del grup 

musical Triumvirat.

Va presentar l’autor i el llibre, Rafael Higón, destacat 
guionista i director de curtmetratges, qui va fer interessants 
i amens comentaris sobre el gènere fantàstic, l’obra i l’autor. 
Néstor Bardisa va contestar a nombroses preguntes dels 
assistents i es va referir a la seua novel·la i al gènere fantàstic. 
Reproduim alguns dels seus comentaris:

“És una novel·la de fantasia, plena d’acció i aventures. Amb 
molts personatges dispars i diverses trames que presenten 
temàtiques variades com l’honor, el sacrifi ci, la perseverança i, 
per descomptat, l’amor. […] 

La literatura fantàstica, tradicionalment ha sigut un gènere 
relegat a un segon pla, la qual cosa des del meu punt de 
vista és un error. És un gènere que, a pesar de la fantasia, pot 
presentar valors i històries molt humanes; com qualsevol altre, 
amb l’avantatge que pot calar en un públic més juvenil, sector 
que últimament no està molt interessat en la lectura.

Afortunadament des de fa alguns anys això ha canviat i crec 
que ara la literatura fantàstica viu una època d’auge que 
esperem dure molt de temps”.  C. Moukarzel.

A continuació puja a l’escenari un reincident en el nostre 
benvolgut format acollidor de músics de totes les sensibilitats. 
Vicente Espí guitarra i veu, ens va visitar per primera vegada, 
en solitari, donant mostres, no solament, del seu domini de 
la guitarra com de la seua àmplia experiència viatgera, farà 
dos anys. Torna en aquesta ocasió formant part del grup 
Triumvirat que malgrat el que ens pot suggerir el seu nom, 
són quatre els components. Juan Carlos Zabala, guitarra 
elèctrica, sobri, segur i efi caç, Francisco Noguera al piano, 
deixant l’empremta i l’embolcall musical dels temes en els 
moments indicats, sense llevar-li protagonisme a la veu i 
complementant a la perfecció, donant-li als solos la brillantor 
adequada, i a la percussió Miguel Hernández, amb la seua 
versatilitat acostumada, amanida amb la diversitat de la 
percussió menor de la qual és un avesat i consumat executant, 
sense la qual un grup queda incomplet, potser per açò el 
Triumvirat és més que un trio.

El repertori molt en la línia dels que ens acompanyen 
habitualment, destaca la versatilitat i la internacionalitat dels 
temes amb un domini de llengües i accents de Vicente que 
va comunicar en cinc idiomes. Des de la nova trova cubana, 
passant per la chanson francesa, temes de la nova cançó, etc., 
en molts dels casos corejats pel nombrós públic que ens va 
acompanyar aqueixa nit. J.L. Rodrigo.

Rafael Higón i Néstor Bardisa respongueren totes les qüestions plantejades pels asssitents, referents al seu procés creatiu, formació, espectatives de 
futur... Amb Triumvirat, el públic no sabia si escoltar assentats o en peu per a ballar, per la varietat del repertori. Fotos: Tomás Sánchez
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ART I MÚSICA A L’ESPAI RAMBLETA
per María Montes i Josep Lluís Rodrigo

Divendres 14 FEBRER 2014

GRÀCIA SUÑER EXPOSA LA SEUA OBRA ACOMPANYADA 
DEL GRUP PÚRPURA PANSA

L
a nostra companya de la Unió Musical l’Horta i 
membre de la seua Junta Directiva, Gracia Suñer, 
és escultora, il·lustradora i dissenyadora, i en tots 
aquests mitjans d’expressió compta ja amb una 
trajectòria important de difusió al públic, atés que 

ha dut a terme exposicions, ha publicat llibres il·lustrats i ha 
confeccionat treballs de disseny encarregats per institucions i 
particulars.

Amb aquest preàmbul situem l’organitzadora i protagonista 
de dos dels tres actes que van tindre lloc al Centre Cultural 
Rambleta el passat divendres 14 de febrer: la presentació 
del llibre The Art Show Book 1 –del que ella és partícip- i 
la inauguració de l’exposició de les seues obres de disseny, 
il·lustració i escultura que, amb el títol Sendas Frágiles, 
s’exposava a la sala Ponent de la biblioteca Clara Santiró i 
Font.

L’obra The Art Show Book 1 va ser presentada a dues mans 
per la pròpia Gracia i per María Montes. Com van explicar al 
nombrós públic que hi assistí, aquest és un llibre d’art en què 
s’arreplega l’obra de seixanta artistes espanyols que utilitzen 
diferents mitjans d’expressió creativa, com són la pintura, 
l’escultura, la fotografi a, la il·lustració i l’art digital. Ha estat 
promogut i editat per Artshow Collective de Bilbao, moviment 
impulsat per l’artista Mikeldi Donibane, i per Alberto Rubio 
“Makusikusi” amb la intenció de d’apropar l’obra d’artistes 
emergents i de qualitat al gran públic. 

A la presentació de l’exposició, Gracia Suñer parlà de la seua 
trajectòria i els seus interessos artístics, i Maria Montes féu 
un breu recorregut curricular de l’autora, posant de relleu 
les qualitats estètiques de la seua obra, caracteritzada per 
l’expressió del moviment, amb formes curvilínies amb les que 
aconsegueix dotar de vida tot allò que representa. El seu estil, 
pròxim al surrealisme, és d’una exquisida delicadesa, amb 
propostes de gran originalitat, com van poder comprovar i 
gaudir els assistents a l’acte quan van accedir a la visió de les 
obres. M. Montes.

María Montes i Gracia Suñer parlaren al públic més nombrós que ha assitit a un A poqueta nit. Durant quinze dies, els visitants de l’exposició “Sendas 
Frágiles” eixien amb les explicacions de la seua autora, que en ocasions estava present a la sala. Fotos: Salva Benlloch i Daniel Fernández
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ACTUACIÓ MUSICAL DE PÚRPURA 
PANSA

Sens dubte fou un exercici de 
convivència entre tres activitats 
culturals complementàries: la 
presentació d’un llibre d’art, un 
concert i una exposició. En un fràgil 
equilibri perquè no s’interferiren 
les tres. Aprofi tant-se unes d’unes 
altres, de la confl uència de la sala 
d’exposicions de l’Espai Rambleta, 
després d’inaugurada l’exposició 
i presentat el llibre, va fer la seua 
actuació el grup Púrpura Pansa, 
quartet de saxofons, integrat per 
Manuel A. Romero Perálvarez al saxo 
soprano, el nostre benvolgut professor 
i cap d’estudis de l’escola de música 
de la Unió, Juanlu Gozálvez Devís 
amb l’alt, Jordi Fuster Pérez al tenor i Javier Teruel Orts al baríton, acompanyats en aquesta 
ocasió en “Strange Humors” de John Mackey, en la percussió, per Jorge Medina Molina, 
igualment estimat professor de l’escola, amb el Djembé. 

Enormes en qualitat, aquests músics van captivar al públic atent, des del primer concorde, 
per l’originalitat de les obres del compositor, allí present Andrés Valero Castells (compositor, 
catedràtic, director d’orquestra -director principal convidat de la Banda Primitiva de Llíria- i 
pedagog musical) i per les obres que van poder interpretar. Especial esment, per popular, la 
“Dansa Ritual del Foc” de “El amor Brujo” de Falla, així com el tango “Adios Nonino” d’Astor 
Piazzolla, i impactant la “Ciudad de Sarajevo” de Guillermo Lago. 

Augurem una llarga i productiva trajectòria a aquesta formació, per la seua sensibilitat, posada 
en escena, repertori i sobretot, per l’exquisit gust amb el qual transmeten el seu art. Mentre 
escric açò escolte una de les seues actuacions en la xarxa i no puc menys que suggerir-vos 
que feu el mateix, si vau estar ho recordareu de grat; en cas contrari, podreu discutir-me si sóc 
imparcial o un exagerat. J.L. Rodrigo.  

A POQUETA NIT

Púrpura Pansa va interpretar 
obres de gran difi cultat mentre 
el públic escoltava atent i ca-
tava un vi dolç i coca de llanda 
per a celebrar un gran event. 
Foto: Salva Benlloch
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H
an passat cinc anys des que em vaig despedir 
de l’Escola de Música de la Unió Musical l’Horta 
de Sant Marcel·lí, “en busca de nous horitzons 
professionals”, com deia Ximena Ortega en 
l’article publicat al desembre 2007. Així ha sigut. 

Durant aquest lustre he continuat la meua formació en l’àrea 
de l’educació musical, encara que la major part del temps 
l’he invertit en el disseny i coordinació del Programa didàctic 
del Palau de les Arts Reina Sofía de València, del que sóc 
responsable des de la temporada 2007-2008.

Aquest curs 2013-2014 torne de nou al treball en l’aula amb 
els més menuts de Sant Marcel·lí. Una activitat diferent a 
la que m’ocupa la resta de la meua jornada laboral, encara 
que amb un denominador comú i essencial, que és acostar la 
música clàssica als xiquets, una de les meues grans passions. 
Estic a càrrec de dos grups, amb els que porte més de quatre 
mesos de treball. Junt amb Candela, professora dels altres 
grups d’aquest mateix nivell, formem els primers fonaments 
per a garantir el futur d’esta escola.  

La meua perspectiva respecte a l’ensenyança musical dirigida 
a xiquets d’aquesta etapa educativa (entre els 5 i 8 anys) ha 
evolucionat. En aquest moment, el meu objectiu principal se 
centra en que els més menuts desenrotllen una escolta activa 
de la música clàssica i, al mateix temps, aconseguisquen un 
gust particular per aquesta disciplina artística. Durant els 
tres anys que dura el procés d’iniciació s’han d’interioritzar, a 
través d’activitats i jocs, les distintes característiques del so. 
Escoltar i discriminar timbres, altures, intensitats i duracions; 
utilitzar la veu com a instrument musical, desenrotllar 
l’expressió corporal i treballar en equip, tot això permetrà 
conéixer un nou llenguatge que facilite els estudis de grau 
elemental de l’educació musical.

Els camins de la vida de vegades se separen i el destí 
s’encarrega que amb el pas del temps es tornen a ajuntar. Al 
febrer del 2007 vaig posar en marxa un projecte educatiu en 
col·laboració amb l’Associació Espanyola contra el Càncer, i de 
nou ara em sorprenc amb una meta de treball amb un objectiu 
semblant al de llavors. El passat 23 de desembre els alumnes 
de 1r de Jardí Musical van oferir als xiquets i familiars de la 
Casa Ronald McDonald de València una versió molt particular 
d’El soldadet de plom, de Hans Christian Andersen, l’any en 
què se celebra el 175 aniversari de la seua primera publicació. 

La Casa Ronald MacDonald, inaugurada en 2013, acull 
familiars de xiquets que estan hospitalitzats temporalment 
o rebent un tractament de llarga duració en l’Hospital La Fe 
de València. Després de diverses reunions mantingudes amb 
esta entitat, plantege dur a terme amb els meus alumnes una 
col·laboració semblant a la què va tindre lloc fa cinc anys.

Dinamitzar aquest conte des de diverses disciplines artístiques 
ha sigut l’objectiu principal del projecte durant un poc 
més d’un mes de treball en l’aula. Els xiquets no sols s’han 
familiaritzat amb un dels referents de la història de la 
literatura infantil, sinó que, sense adonar-se, han transmés 
el missatge a altres xiquets i els han fet passar un estona 
agradable en una data especial com és el Nadal. Entre el 
públic es trobaven els xiquets als que anava dirigida l’activitat, 
les seues famílies, representants de la casa Ronald McDonald 
i alguns alts càrrecs de la Comunitat Valenciana -entre ells 
el conseller de Sanitat Manuel Llombart-. Es va comprovar 
una vegada més que la música és el llenguatge universal 
per excel·lència i que, a banda de contribuir a una millor 
formació i desenrotllament de la persona, és una ferramenta 
capaç de fer volar la imaginació dels més xicotets fi ns a límits 
insospitats.

Agraïsc enormement a “els meus xicotets” Andrea, Carlos, 
Enare, Hugo, Javier, Jorge i Sara, els que van contestar a 
l’uníson amb un sí rotund quan vaig plantejar la proposta en 
l’aula. Estic segur que aquest dia se’ls va a quedar gravat en 
la seua memòria per sempre. Done també les gràcies als seus 
pares que han valorat de forma positiva aquesta proposta, 
encara que haja suposat un esforç extra durant les dates de 
vacacions. També valore el suport tan favorable que l’Escola 
de Música l’Horta de Sant Marcel·lí ha mostrat des del primer 
moment en què vaig presentar aquesta idea. Espere que 
no hagen de passar altres cinc anys per a repetir quelcom 
semblant i aconseguir moments carregats d’eixa forta energia 
i especial sensibilitat de què només disposen els xiquets.

CINC ANYS DESPRÉS
per Víctor Manuel Gil

ESCOLA
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Marta Rodrigo Salguero, fl auta. 15 
anys, ha acabat les ensenyances en la 
nostra Escola de Música i continua amb 
classes d’instrument. Cosina de Carles 
Rodrigo, trompa.

Víctor Rodrigo Salguero, percussió. 15 
años, ha acabat les ensenyances en la 
nostra Escola de Música i continua amb 
classes d’instrument. Germà de Marta 
Rodrigo que també s’ha incorporat a 
aquest concert. Cosí de Carles Rodrigo.

NOVES INCORPORACIONS A LA BANDA

Javier Sayas Alberola, contrabaix. 
Cursa 1º d’Ensenyances  professionals 
en el conservatori de Velluters.



Mireia Zaldivar Pont, saxòfon. Ha fi nalitzat 
les ensenyances elementals en la nostra 
Escola de Música. Continua amb classes 
d’instrument en l’Escola. Germana del 
clarinet Héctor Zaldivar.

Luis García Pascual, bombardí. 14 anys. 
Estudià 1r  d’Ensenyances  Professionals 
en el conservatori de València José Iturbi. 
Continua amb classes d’instrument en la 
nostra escola.

Cristina Puchades Ibáñez, violoncello. 
Cursa 4t d’Ensenyances  professionals en el 
conservatori de València José Iturbi. 



Laura Gandía Gutiérrez, saxòfon. 15 
anys, 1r d’Ensenyances Professionals en 
el conservatori de València José Iturbi. 

Mireia González Andrés, clarinet. 
14 anys, estudia 1r d’Ensenyances 
Professionals en el conservatori de 
Torrent.

David León Fuentes, percussió. 
14 anys, cursa 1º d’Ensenyances  
professionals en el conservatori de 
Catarroja. 
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Fotos del músics: Tomás Sánchez

Javier Sayas Alberola, contrabaix

Pedro Pérez Sánchez, violí

Pilar Gil Prats, viola

NOVES INCORPORACIONS A 

L’ORQUESTRA DE CAMBRA



LA CORAL I L’ORQUESTRA 
TORNEN A SANT MARCEL·LÍ PER NADAL
per Víctor López

D
esprés de 3 anys actuant 
fóra del barri, primer 
en el Saló d’Actes de 
l’IES Joanot Martorell i 
els dos últims anys en 

la Parròquia Sta. Teresa de Jesús, la 
qual ens van acollir amb els braços 
oberts, el 21 de desembre del 2013, 
ho recordarem com la tornada a casa, 
la tornada al nostre benvolgut barri. 
L’església de Sant Marcel·lí com a 
escenari i la Coral l’Horta juntament 
amb l’Orquestra de Cambra de la UMH, 
van protagonitzar un entranyable 
concert de Nadal. Com és costum any 
rere any, l’església va acollir un ple 
absolut, a pesar de la climatologia, i els 
protagonistes no van defraudar.

En la primera part del concert, destacar 
l’actuació de les extraordinàries veus 
de la Coral L´Horta de la mà del 
seu director Alejo Pérez Lamata, 
amb un repertori propi de dates 
tan assenyalades, com “Villancico 
ingles”, “Navidad de fl or de coco”, 
“Chiquirriquitin”, “Cant dels ocells”, 
“Villancico de las campanes”, “Festejos 
de navidad”, “El dimoni escuat” i 
“Candombe del 6 de enero”.

En la segona part, l’Orquestra de 
Cambra, de la mà del seu director 
Miguel Morellá Asins, i amb la 
col·laboració de la coral d’alumnes de 
l’Escola de Música, van interpretar 
dues peces del seu repertori, donant-
li una entranyable i tendra estampa 
a l’esdeveniment. Van oferir al públic 
assistent un repertori barroc, a l’altura 
de dels que la Coral ens té acostumats. 
Les peces van ser aquestes: “Concierto 
para dos violines op. 3 nº8”, d’A. Vivaldi, 
actuant com a solistes Laura Aldomar 
i Jordi Clemente; la “Suite en Re”, de 

G.P. Telemann, amb Javier Pérez Zorío 
com a trompeta solista. “Canciones 
para la juventud”, d’E. López Chavarri, 
amb la coral d’alumnes de l’Escola de 
Música. “Villancico pedralbino”,  de 
Luis Calduch Perona, amb la coral 
d’alumnes de l’Escola de Música. “A 
Christmas festival”, de L. Anderson.

Com a estampa fi nal al gran concert 
interpretat per ambdues seccions de 

la nostra Unió, i convertint l’Església 
de Sant Marcel·lí en la capella de 
l’Hospital Foundling de Dublín, on el 
propi George Friedrich Haendel dirigia 
les seues interpretacions del “Mesias”, 
l la Coral i l’Orquestra de Cambra van 
interpretar el “Hallelujah” de l’esmentat 
“Oratorio”, tancant un espectacular 
Concert de Nadal.
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Fotos: Tomás Sánchez
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E
ra el segon dia de Nadal i diumenge. Ni els àpats 
abundants i els torrons difi cultaren la presència 
massiva del públic que omplia l’Auditori Rambleta 
de gom a gom. Potser per allò que la música 
amansa les feres o dit d’una altra manera: conté 

la ràbia acumulada, acudírem al concert desitjant acabar bé 
els Nadals i que el proper any 2014 siga millor que aquest 
que ja s’acaba. Cosa per altra banda prou fàcil d’aconseguir, 
perquè aquest “annus horribilis” serà fàcil de superar. Seria un 
bon regal de Reis. Però, sens dubte el millor regal, és i serà el 
Concert de Nadal.

A la primera part gaudirem de la música fresca i alegre del 
Conjunt Instrumental de l’Escola de Música de la Unió. A la 
segona part serà la Banda Juvenil l’encarregada de llegir els 
pentagrames, fer sonar els instruments i omplir la sala de 
música

1ª PART. EL CONJUNT INSTRUMENTAL DE LA UMH 

Poc a poc anem acostumant-nos a què la qualitat musical, 
una bona interpretació, siga el normal en els concerts 
de la Unió. I això que és veritat i normal, no és tan fàcil 
d’aconseguir. Per això, quan arribes a l’auditori de la 
Rambleta i et trobes al davant totes aquestes criatures del 
CONJUNT INSTRUMENTAL preparats per a fer sonar els seus 
instruiments, del primer que te’n recordes és de totes les 
persones que fan que el prodigi, el miracle que tot seguit es 
produirà, semble com normal i natural.

En primer lloc els mestres de l’Escola de Música, de llenguatge 
musical i dels instruments, que saben mantindré la fl ameta 
encesa i fer-la créixer. Quantes vegades una persona, un 
xiquet o xiqueta ha deixat de tocar o no ha anat a més 
perquè no ha trobat el mestre idoni, adequat, que l’haja sabut 
acompanyar. Doncs a l’inrevés també s’hi val. Quants xiquets i 
xiquetes no han abandonat l’instrument i la música gràcies al 
treball pacient i constant del mestre, del seu mestre.

En segon lloc, els pares i mares, l’entorn familiar (iaios, 
germans, oncles i tietes...) que dia a dia l’acompanyen (però 
no en sentit fi gurat, no), l’acompanyen físicament, i esperen 
a l’entrada, al carrer, al bar, o aprofi ten per fer tal i qual, o 
deixen de fer tal i qual perquè l’han d’acompanyar. I després 
a casa: “estudia...,  no està mal..., que bé! Encara pots fer-ho 
millor, vinga va...”. Sempre donat consells, corregint, animant... 
Què, sí o no? És així o no? Doncs tenen molt de mèrit.

I en darrer lloc, però no el menys important, al contrari, estan 
ELLS i ELLES, tal qual. Perquè malgrat la seua edat, hi ha una 
decisió personal en aquesta aventura musical que ningú no 
pot substituir ni ignorar. Hi ha un treball molt dur als inicis, 
més satisfactori endavant, que només ells i elles poden 
calibrar. Ells i elles són els autèntics protagonistes. Ho tenen 
merescut.

Només em queda, en aquest capítol de reconeixements i 
d’agraïments, mencionar la persona que els alloca, que els 
ensambla i que els fa sonar com un conjunt, el seu director 
Ximo Estal Herrero.

BANDA JUVENIL I CONJUNT INSTRUMENTA
26 DE DESEMBRE DE 2013 LA RAMBLETA
per Josep Francesc Blai Duart
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Doncs bé, allí estaven ja tots preparats per fer sonar els seus 
instruments. I ho feren la mar de bé interpretant les quatre 
peces anunciaven al programa de mà.

En primer lloc dos obres de Jacob de Haan. Un  HYPERLINK 
“http://ca.wikipedia.org/wiki/Compositor” \o “Compositor” 
compositor neerlandès. Prou conegut ja pels seguidors de la 
Unió. El seu repertori per a banda de música consisteix en 
obres en diferent grau de difi cultat, pensades especialment 
per a formacions novelles. En aquesta ocasió escoltàrem 
The music mill (la fàbrica de música), i Chinaman a París. 
A continuació música de cinema: Music from shrek, 
arranjaments de Michael Sweeney. I per acabar la seua 
actuació interpretaren Adspirantissimo, de Jan van Beekum.

2ª PART. LA BANDA JUVENIL DE LA UMH

Molt del que he dit anteriorment és totalment vàlid també 
per a aquesta agrupació musical, la Banda Juvenil de la UMH. 
Sobretot i encara més, el fet que estar ací, fent música de 
banda, suposa un punt d’elecció personal molt important 
front a tantes alternatives i ofertes musicals i d’esplai que 
ofereix la societat de consum en què vivim i els mitjans 
audiovisuals a l’abast de tothom. Així que els podem ben dir: 
“gràcies per estar ahí, gràcies per triar la Unió, gràcies per fer 
de la música de banda música viva i atractiva”. Ànim a tots i 
totes! A continuar amb aquests estudis que tantes alegries 

us comporten i us comportaran. Que també es fan amics i 
amigues en la Unió i en els conservatoris i en la música en 
general...

Bé, anem al concert. De la mà del seu director Juan Carlos 
López Luján, interpretaren quatre peces que van ser del gust 
de tot el públic, arrancant forts aplaudiments al fi nal de cada 
peça.

Primer ens acostaren al cinema. Una banda sonora molt 
famosa i agradable: La màscara del rabosot de James 
Horner amb arranjaments de John Moss. I tot seguit una 
selecció molt aconseguida de pel·lícules de Charles Chaplin, 
arranjaments de Marcel Peeters. Cal fer menció del gran 
treball de Fina Sangabino que va realitzar uns muntatges 
de fragments de les pel·lícules molt ajustats i molt ben triats. 
Fou un conjunt de muntatge visual i interpretació musical 
molt encertat. A continuació un homenatge: A tribute to 
Michael Jackson, seguint la partitura de Josef Hastreiter. 
L’escenografi a, amb Miguel Gonzàlez a la guitarra elèctrica 
i Carles Rodrigo al baix elèctric i el propi Michael Jackson 
(Alberto Almonacid) en persona fou molt bona. I acabaren 
amb una peça molt del moment: White christmas, una de 
les cançons més enregistrades de la història i que guanyà 
l’Òscar a la Millor Música Original, una de les set nominacions 
que rebé el compositor al llarg de la seva carrera. La Veu de 
Naira Rodrigo acabà de posar la gota de mel que féu vesar la 
satisfacció de tothom: músics i públic.

TAL SORPRENENTS

Fotos: Salva Benlloch
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LA BANDA SIMFÒNICA I LA BANDA SÈNIO
29 DE DESEMBRE DE 2013 LA RAMBLETA
per Josep Francesc Blai Duart

A
mb aquest concert de la Banda Sènior i la 
Banda Simfònica, banda gran, s’acabaven els 
ja tradicionals Concerts de Nadal de la UMH 
de 2013.

Tradició i innovació. Costum i novetat. Aquest 
binomi ha estat sempre present a la UMH.

Diuen que l’home, i la dona, vaja, la persona, és animal 
de costums. És cert, però de costums canviants. Mireu: 
començàrem amb un concert de Nadal entranyable i 
arreplegat. Després ens acostumàrem a un concert carregat 
de bromes i innocentades fent honor a la data del 28 de 
desembre i canviant de local: Saló Parroquial, Església, 
Pavelló... Ara novament ens hem d’acostumar a l’espai, la 
data ja no és ni fi xa ni determinant. Ara mana l’espai: l’Espai 
Rambleta. I tant que ens anem acostumant. Ja ens hem 
acostumat a d’allò més bo, en tots els sentits, i ho trobem 
normal. En tots els sentits, els sentits en són cinc: vista, no 
direu que no teniu una bona contemplació de l’escenari, 

seients en escaleta, sense haver d’apartar caps...; oïda, la 
sonoritat d’aquest auditori és boníssima, estigué en mans d’un 
dels millors en aquesta especialitat, l’Estudi d’Higini Arau 
(féu la recerca en internet i ho veureu); tacte, butaques suaus, 
culet ben encaixat, culet culet, ben acotxadets o repantigats, 
no direu que no?; olfacte, ja no sabem si és del local o del que 
tenim al costat, com la gent s’arregla tant i més per vindre ací: 
Eau de Chanel, o el Varon Dandi de tota la vida. I ens queda 
el gust. No sé si donen caramels, dolços o torrons a l’entrada 
i eixida dels concerts (però es podria fer, no sé si per compte 
de La Rambleta o de la Unió). Bé, de tota manera no era el 
moment de fer proves xuplant-se els dits, ni mossegant-se les 
ungles. Era l’hora del Silenci absolut. 

1ª PART. SÈNIOR’S BAND 

Ara era l’hora de gaudir, amb tots els cinc sentits del programa 
que tot seguit interpretava la Banda Sènior, (uns 25 músics) 
que tot i ser la banda dels majors és la més jove de les 
agrupacions de la UMH, només té dos anys de vida... com 

Foto: Tomás Sánchez
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a banda sènior, no a nivell personal. A nivell personal hi ha 
un carro de vida i d’experiència, formada per alumnes del 
grup d’adults de l’Escola de Música, músics joves que agafen 
instrument nou, músics experimentats amb horaris difícils, etc. 
Del programa que interpretà i de com els anà, ens parla el seu 
director, Ximo Estal en altra crònica particular.

2ª PART. BANDA SIMFÒNICA DE LA UMH 

I arribà la segona part del concert amb tres moments molt 
particulars. En primer lloc era el moment de donar l’entrada 
ofi cial a aquells músics que amb els seu esforç i treball s’han 
guanyat un lloc en la banda gran, en la gran Banda de la 
UMH. Pel matí ja havien fe el seu passeig triomfal pels carrers 
del barri. No estaven cansats, per allò de “visc a un barri de 
València, / és un barri molt menut, / si camine quatre passes 
/ ja el tinc tot recorregut”. Però, anaven orgullosos i satisfets 
perquè... “Com m’agrada, com m’agrada / aquest trosset de 
País. / Com m’agrada, com m’agrada / el Barri Sant Marcel·lí”. 
Un a un anaren pujant a l’escenari i arreplegant el diploma 

i el pin que els acrediten com a membres de la banda de la 
Unió Musical l’Horta. Allí estaven fent els honors el president 
de la UMH: Miguel Hernández Ferrer, del director de l’Escola 
de Música que és la que els prepara, Juan Carlos López Luján, 
i el director que ara ja els rep i els guiarà com a músics de la 
Banda Miguel Morellà Asins.

La llista d’aquests “personatges” i les fotos de rigor les 
trobareu en un reportatge gràfi c en aqueta mateixa revista.

Tot seguit aplegà un moment molt especial. Era el moment 
de premiar la fi delitat a la Unió. En desembre de 1993 
s’incorporaren a la Banda vuit nous músics, com en este 
concert ho han fet altres. D’aquells vuit a hores d’ara en 
romanen dos. Eren uns xiquets plens de ganes i il·lusions, hui 
són uns músics de categoria. Parlem de Jesús Álvaro Sánchez 
i Ximo Estal Herrero. La seua persistència els fa mereixedors 
d’un premi: un altre pin, però de plata. PIN DE PLATA, PIN 
D’ARGENT que el president enganxava a la seua jaqueta i que 
per sempre més lluiran amb orgull i satisfacció.

I ara passem ja al tercer moment. La música de la Banda. 
Director: Miguel Morellá Asins. El repertori d’aquest concert 
eren cinc peces molt ben seleccionades. Començaren amb una 
sarsuela. La corte del faraón, de Vicente Lleó (Arr. T. Aparicio-
Barberán). Continuaren amb Danzón nº 2, d’Arturo Márquez. 
El Danzón és un ball d’origen cubà, que des del segle XX 
ha tingut un gran arrelament a Mèxic. Aquest Danzón nº 2, 
s’escrigué durant els mesos de l’alçament Zapatista. Entre els 
vuit Danzones que ha composat, aquest és el més reconegut. 
Seguiren amb Concert Prelude, de Philip Sparke. I acabaren 
amb dos peces de P. I. Txaikovski, la Marxa de la coronació, 
deliciós àpat musical de 1883. L’obra és una excel·lent mostra 
de pirotècnia orquestral, gènere en què el compositor sempre 
obrà prodigis. I per a confi rmar-ho, remataran el concert 
amb quatre temps d’ El llac dels cignes (Escena, Dansa dels 
cignes, Danses hongareses “Tzardes”, Vals). Els forts i llargs 
aplaudiments forçaren un seguit de bisos que foren seguits 
pel públic amb palmes i altres mostres d’empatia i simpatia.

Objectiu aconseguit: bona música, bona interpretació, bon 
ambient, la Unió es fa forta, la Unió creix. Bon Nadal, Bon Any 
i fi ns el proper.
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CONCERT SOLIDARI UMH “PROYECTO HOM
Per Josep Francesc Blai Duart

E
ra dissabte 30 de novembre 
de 2013 per la vesprada. 
Les 19:30 hores i els llums 
s’apaguen. La Sala Iturbi 
del Palau de la Música de 

València estava plena. L’entrada costava 
5€. Era el concert solidari que la Banda 
de la Unió Musical l’Horta de Sant 
Marcel·lí oferia a benefi ci del “Proyecto 
Hombre”. Aquestes foren les meues 
paraules.

Crec que seria difícil trobar alguna 
persona de la meua generació, de la 
ciutat de València, amb una mínima 
consciència social i preocupada 
o relacionada amb el món de la 
drogoaddicció i la marginalitat que això 
comporta, que no haja sentit parlar en 
alguna ocasió del “Proyecto Hombre”, tal 
és el renom d’aquest programa.

Quan el president de la Unió i la Junta 
Directiva em van encomanar la tasca de 
presentar aquest concert em vaig sentir 
orgullós i agraït de poder aportar el meu 

granet d’arena a una causa tan digna 
com és la lluita pel redreçament de la 
dignitat de les persones amb problemes 
d’addicció encarnada en un projecte tant 
seriós, radical i exitós com el “Proyecto 
Hombre”.

És per a tota la nostra entitat, la UMH 
de Sant Marcel·lí, un honor, un plaer 
i un deure solidari, contribuir amb la 
nostra música, amb la música de la 
nostra banda, al recapte de fons per 
al sosteniment d’aquest programes 
d’actuació, així com fer-los passar 
una estona agradable i entranyable, 
musicalment parlant.

Ara, quan la situació socioeconòmica es 
defi neix amb la paraula CRISI, cal estar a 
l’aguait i viure amb els ulls oberts, ment 
desperta i el cor encés.

Quan crisi vol dir rics cada vegada més 
rics i pobres cada vegada més pobres.

Quan crisi vol dir pagar amb diners 
públics les aventures, malifetes i fallides 

bancàries mentre milers de famílies són 
desnonades dels seus habitatges per la 
mateixa banca.

Quan crisi vol dir retallades bestials de 
les partides dels pressupostos públics 
destinades a programes socials, tancant 
projectes vitals, i provocant més misèria i 
marginalitat que acaba en delinqüència 
quasi forçada i reclusió, mentre lladres i 
defraudadors declarats caminen lliures 
pel carrer.

(I no estic dient res que no haja dit i 
denunciat ja abans Càritas. La diferència 
és que ara Canal9 ja no ho retransmetrà. 
Potser abans tampoc).

Quan crisi és tot això i així, aleshores 
un gest solidari, xicotet i menut, 
insignifi cant (un concert, per exemple) 
esdevé promesa i esperança. I llavors, un 
euro, 5€, valen per mil.

Tot seguit, en nom del Centre Valencià 
de Solidaritat Proyecto Hombre prengué 
la paraula la Presidenta de la Fundación 

UMH
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E
l dia 22 de febrer es va 
celebrar un concert benèfi c 
per a col·laborar amb Càritas 
i la gran tasca que du a 
terme en aquests moments, 

tan complicats per a alguns, amb la 
recollida d’aliments. El lloc triat va ser 
l’Església Santa Teresa de Jesús, a la 
qual cal agrair la seua incondicional 
disposició, així com les boniques 
paraules del seu rector, José Antonio 
Todolí. 

En el Festival Coral, organitzat per 
COSOMUVAL (Coordinadora de 
Societats Musicals de València) van 
participar la Coral del Centre de Música 
i Dansa de Nazaret, amiga de la nostra 

coral des de fa anys, i dirigida per 
Daniel Escriche, i la Coral l’Horta, de la 
mà d’Alejo Pérez. 

He d’autoreconéixer que la nostra Coral 
ha aconseguit el que era impensable 
fi ns fa poc, cantar sense partitures per 
tercera vegada i, com no hi ha tres, 
sense quatre... Crec que aquest fet l’ha 
dotada de més seguretat i concentració, 
i el públic segur que ho va percebre 
perquè van disfrutar escoltant-los. 

En defi nitiva, una vegada més la música, 
l’amistat i les ganes de fer les coses 
bé, divertint-se al mateix temps, han 
col·laborat a posar un granet d’arena 
per a ajudar a aquells que més ho 
necessiten.

Arzobispo Miguel Roca-Proyecto 
Hombre, Concha Guillén, per agrair la 
presència del públic assistent i explicar 
breument les línies bàsiques del projecte.

A continuació, sota la batuta del 
director Miguel Morellà Asins, la 
Banda de la Unió Musical l’Horta de 
Sant Marcel·lí interpretà la primera part 
del concert amb les següents peces: 
CORONATION MARCH, P.I. Tchaikovsky 
(Tr. J. Bosveld); DANZÓN Nº 2, Arturo 
Márquez (Arr. A. Boysen Jr.) i CELTIC 
CHILD, Bert Appermont en la versió 
cantada lletra de Jef Mellemans. En 
aquesta ocasió fou interpretada per un 
grup coral de l’Escola de Música de la 
UMH, format per alumnes de distints 
nivells.

A la segona part el repertori musical 
fou: Dance Movements, Philip Sparke 
(ritmico, lento, molto ritmico) i 
Tannhäuser (Overture) Richard Wagner 
(Arr. F. Winterbottom).

CORAL

OMBRE”

“PROYECTO HOMBRE”
El Centre Valencià de Solidaritat Proyecto Hombre (CVS-PH) inicià les seues 
activitats a València a fi nals de l’any 1985 impulsat per Càritas Diocesana de 
València. S’optà pel Proyecto Hombre perquè és educatiu-terapèutic,  sens ànim de 
lucre, inclinació ideològica o religiosa, i obert a totes les persones amb problemes 
d’addiccions i als seus familiars.

El punt de partida no és la droga, sinó la persona com a protagonista de la seua 
rehabilitació i autonomia personal.

Des de l’any 2002, a l’Establiment Penitenciari de Picassent, gestionen un Mòdul 
com a Comunitat Terapèutica per a penats amb problemes de drogues i delictes 
derivats de la seua addicció. Aquest programa és quelcom més profund que 
una tècnica d’intervenció ja que planteja un model alternatiu de tractament 
penitenciari. Els resultats quant a baixa confl ictivitat, integració social, abandó 
d’addiccions i sobretot baixíssim percentatge de reincidència en el delicte de tots 
els penats atesos (no arriba a un 1%), el fan mereixedor, si més no, del qualifi catiu 
de programa molt efi caç i efi cient.

CORALS SOLIDÀRIES 
Per Lucía García

EL CONCERT DE PEDRALBA
Un concert  més de l’Orquestra de Cambra per a nombrar és el realitzat a 
principis d’any a Pedralba. Aquesta vegada, acompanyats per la coral d’alumnes 
de l’escola. 
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S
ense molt de descans després del concert de 
Nadal en l’església del nostre barri de Sant 
Marcel·lí, diumenge 22 de desembre cantàrem 
nadalenques convidats per l’Associació de veïns 
i veines del barri Roca, de Meliana. Aquest 

concert és ja tradicional per a nosaltres i el tenim en especial 
estima per la grata acollida que any rere any tenim. Amb ells 
compartírem nadales d’ací i d’arreu del món, bon ambient, 
germanor, i tot culminat per un afalagador àpat després del 
cant en l’església de la nostra Senyora de la Misericòrdia. Així 
que no es perdem cap convocatòria.

I com sempre no volíem deixar passar les festes de Nadal 
sense realitzar una de les nostres activitats socials que 
ens omplen tant. Aquest curs anàrem a cantar al Centre 
Residencial Savia de Paiporta. No hi ha paraules per descriure 
l’emoció que suposa cantar per tal de fer possible una 
estona agradable als qui tant han donat en la vida. Per 
fer-se una idea només cal transcriure les paraules que una 
veterana senyora va fer al nostre director Alejo Pérez quan 
havíem acabat: “Moltes gràcies per vindre a treure’ns de 
la monotonia, en tot el concert no me n’he adonat ni del 
dolor que sent en les cames”. Ens emocionà tant que pensem 
complir la promesa de tornar prompte. De la mateixa manera, 
els contactes i organitzadors de l’acte ens tractaren de 
meravella i, fi ns i tot, compartiren el seu deliciós berenar amb 
nosatres. Des d’aquestes linies volem recordar la importància 

que té per a nosaltres poder col·laborar tant en activitats 
socials com benèfi ques.

I quasi sense descans, arribàrem al dia 10 de gener. A proposta 
de la nostra volguda companya Encarna Ojeda, assistírem a 
la cloenda de l’exposició sobre dones pintores del segle XIX 
“Maestras del pincel”. L’acte va tindre lloc a l’aula Violeta de 
la Casa de la dona de Xirivella. L’exposició, segons paraules 
de la seua comissària Conxa Martínez, estava orientada a 
completar els coneixements sobre història de l’art i promoure 
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones d’una manera 
didàctica. Aquest treball havia estat efectuat per un grup de 
dones lluitadores amb les qui compartírem poesia, recitada 
amb molt de sentiment. Nosaltres hi posàrem el cor i l’estima 
a través de cançons com Te quiero, La Gavina, Cantares, 
Al vent, Que tinguem sort, Paraules d’amor, Se equivocó la 
paloma... i altres que vam recuperar del repertori mentres 
asaborírem el vi d’honor que oferiren a tots els assistents.

També va ser una experiència inobidable: la nostra presència 
i col·laboració va estar grata i cordialment agraïda i volem dir 
que el plaer va ser també nostre.

Bé, i com que que no volem parar, el proper concert serà en 
l’esgésia Santa Teresa, a favor de Cáritas, i comptàrem amb 
l’inestimable col·laboració dels nostres amics de la coral del 
barri de Natzaret. Però això és objecte d’una altra crònica a la 
pàgina anterior. Fins la propera!!!

CONCERTS D’HIVERN 
Per Àngels Rodas i Joan Quiles

CORAL
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C
om cada any la UMH va celebrar el Dia 
Internacional de la Dona. El dia 7 de març, 
divendres, tinguérem dues activitats a la seu 
de la Unió:  la inauguració de l’exposició “Camí 
Cap a la Igualtat” i una  projecció de curts que 

formen part del certamen “Curts per la Igualtat”.

Els actes començaren amb la inauguració de  l’exposició 
“Camí Cap a la Igualtat” per part de Carmen Garcia,  
Presidenta de l’Associació Dones en Acció de Xirivella i 
Comissària de l’exposició . Com molt bé va explicar Carmen 
a les persones assistents, al llarg de la història moltes dones 
han treballat per la igualtat de drets entre homes i dones: 
sufragistes, sindicalistes, feministes… I també hi ha hagut 
moltes dones al món de l’art i la ciència: pintores, escriptores, 
científi ques, músiques, la majoria desconegudes, per falta de 
divulgació i informació, els seus noms no estan en els llibres 
de text. 

Aquesta exposició fa un recorregut històric per fer visible la 
lluita d’aquestes dones, la seua obra i els seus assoliments, 
d’aquí el seu nom. És un llarg camí el que ens portat fi ns a 
aquí, però encara hi ha una part per recórrer fi ns arribar a la 
igualtat real entre homes i dones.

Immediatament després es van projectar tres curts 
seleccionats del “Certamen Curts per la Igualtat”, un 

concurs de treballs audiovisuals (curtmetratges), relacionats 
amb la discriminació de la dona i la seua lluita per una 
igualtat efectiva i real. Este certamen va començar en 2006 
i edita un DVD anual amb els treballs seleccionats cada any 
(uns 10 curtmetratges cada any, d’una durada màxima de 20 
min.). 

S’han editat fi ns al moment 7 DVD, que contenen també 
recomanacions bibliogràfi ques, cinematogràfi ques, literàries i 
guia de recursos. 

En l’actualitat està patrocinat per l’Institut Valencià de la 
Cinematografi a L’IVAC-La Filmoteca; la Unitat d’Igualtat 
de la Universitat de València, els sindicats CC.OO, UGT i 
Intersindical Valenciana. La directora és la cineasta Paqui 
Méndez.

Els curts projectats van ser: Libre Directo, La boda i Sólo 
sé  que no sé nada, que mostren tres històries diferents, 
però amb un mateix fons, la lluita per la igualtat des de 
la quotidianitat de cadascuna de les dones protagonistes, 
contada amb un gran sentit de l’humor, que van tenir una 
bona acollida del públic que ens va acompanyar.

La nit acabà amb un sopar i amb la invitació a retrobar-nos 
els dies següents en els actes organitzats per l’ associació de 
veïnes i veïns i per altres col·lectius i, com no, el Concert del 
9 de març.   

ACTIVITATS DE CELEBRACIÓ DEL DIA 
DE LA DONA
Per Sara Sánchez

DIA DE LA DONA /
UMH
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U
n any més la Unió Musical l’ Horta de Sant 
Marcel·lí ha celebrat el Dia de la Dona amb un 
concert en la Rambleta. Per a aquest concert 
comptàrem amb una banda convidada molt 
especial, la Women’s Band Gayano, de la 

Agrupació Musical Gayano Lluch de València. Una formació 
composta sols per dones, que va a nàixer l’any 2009 quan 
un grup de mares d’alumnes de l’Escola de Música d’aquesta 
societat,  van reptar el seu director, Rafael Vizcaíno, que les 
preparés per formar un grup musical ensenyant-los llenguatge 
musical i instrument. El seu debut va a ser el setembre de 
2010 i segueixen treballant i esforçant-se amb la il·lusió del 
primer dia en tots els seus concerts.

Ens van fer gaudir amb la interpretació de les següents peces: 

El Bardo, Hey You, El Matí, My Way, i El Ceguet, una peça molt 
original, que va aparèixer abandonada en l’andana d’una casa 
antiga, i ha sigut recuperada i arranjada per Rafael Vizcaino.

El director d’aquesta formació és un músic de reconegut 
prestigi en el qual convergeixen diferents vessants, director, 
compositor, intèrpret i pedagog. En l’actualitat és Director de 
l’Escola de Música i de la Banda de l’Agrupació Musical San 
José de Pignatelli, de l’Agrupació Musical Gayano Lluch i de la 
Banda de les Agrupacions Musicals “Els Doctors” i “Acàcies-
Picayo”. També dirigeix el grup de musica popular All-i-oli.

Una primera part molt entranyable on les dones de la banda 
convidada demostraren la seua il·lusió, el seu esforç i les 
ganes de continuar millorant. Gràcies.

I arribem a la segona part del concert, amb l’actuació de la 
banda de la Unió Musical L’Horta. 

En esta segona part  férem un reconeixement públic a una 
dona de la Unió, Gracia Suñer, membre de la Junta Directiva i 
de la Coral, dissenyadora gràfi ca i il·lustradora que un any més 
ha dissenyat el cartell que anuncia les activitats de celebració 
del Dia de la Dona en la Unió Musical l’Horta.

Un any més les presentadores destacaren que si bé en 
la història de la música hi ha hagut dones compositores 
destacades, desgraciadament les seues obres no han estat 
difoses. Miguel Morellá, el nostre director, té difi cultats per 
programar música feta per dones i més encara adaptades a 
música de banda, per això va triar  per al Concert del dia de la 
Dóna que les solistes foren dones.

La Unió Musical l’Horta és una banda amb una participació 
important de dones, músiques que s’han format en la nostra 
Escola, que continuen estudiant i que formen part del present 
i, esperem, del futur de la nostra banda. 

CRÒNICA DEL CONCERT COMMEMORATIU 
9 DE MARÇ DE 2014. LA RAMBLETA
per Encarna Ojeda
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Totes les solistes van tenir una 
magnífi ca actuació:

Marta Clariana Hervás, clarinet, 
interpretant: Concert  per a clarinet, de 
Rimsky-Korsakov. 

Lucía Bisquert Guijarro i Meritxell 
Lanau Mas a trombó interpretant: A 
song of Japan de Stephen Verhelst .

Sandra García Contell, tuba 
interpretant Tuba concerto, i per tancar 
el concert, Naira Rodrigo Ojeda, veu, 
interpretant Els Miserables. Encara que 
Naira ja no viu a València no va dubtar 
a col·laborar en aquest concert quan el 
nostre director li ho va demanar.

A totes elles, GRÀCIES i gràcies també 
al nostre Director Miguel Morellá,  als 
músics de la Banda, a la Junta Directiva, 
pel seu treball i al públic assistent, tot 
un luxe. 

U DEL DIA DE LA DONA

DIA DE LA DONA /
UMH

 Women’s Band Gayano és una formació únicament de dones, dirigida per Rafa Vizcaino. 
Foto: Salva Benlloch

Diferents moments de l’acte amb les presentadores Sara Sanchez i Encarna Ojeda. A continuació les solistes que vàren interpretar  les peces del programa, 
Marta Clariana, Naira Rodrigo, X, Sandra García, Lucía Bisquert i Meritxell Lanau. Fotos: Tomás Sánchez (pàg 22) i Salva Benlloch (pàg 23)
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UN ANY ‘MOLTO ALLEGRO’
per Ximo Estal Herrero

C
om ja cantaven els més 
grans: “Va ser a la tardor...” 
però no de 1707, sinó de 
2012 que al si de la Unió 
apareixia la més “jove” de 

totes les formacions, la Sènior Band.

D’ençà i fi ns al dia de hui ha anat 
guanyant presència en el panorama 
musical de la nostra societat i nous 
músics s’han incorporat (menció 
especial per a la nostra “guitarrona” 
Bea), però ha sigut des dels darrers 
Nadals quan, a la fi , podem dir que ens 
hem fet grans.

I podem dir que ens hem fet grans 
perquè la nostra activitat ha anat 
creixent de tal manera que, tot i 
continuar necessitant a la mare Banda 
que ens nodreix i ens protegeix, poc 
a poc anem volant amb les nostres 
pròpies ales. Això sí, sempre amb 
els peus a la terra i amb la sapiència 
que, per millorar, hem de continuar 
esforçant-se assaig rere assaig.

El nostre primer aniversari el celebràvem 
el passat mes de desembre, als concerts 
de Nadal. El repertori triat per a la 
ocasió era un poc més ambiciós que en 
anteriors aparicions. Encetàrem amb el 
pas-doble Educandos de Benejúzar per 
a després continuar amb Nino Bravo en 
concierto, el fragment Raider’s March 
de la pel·lícula Indiana Jones i Lawrence 
d’Arabia (obra que programàrem de 
manera un poc atrevida, però que acabà 
donant prou bon resultat). Per fi nalitzar, 
i gràcies al caliu proporcionat pel públic, 
tocàrem com a bis uns fragments de 
Nino Bravo on comptàrem amb la 
meravellosa coral feta pels nostres 
espectadors.

A l’eixir de la Rambleta el comentari 
generalitzat era quant havíem canviat i, 

per què no dir-ho, millorat; i la veritat 
és que sí, que hem canviat, perquè les 
cares abans de començar no eren les 
mateixes que l’any anterior. On feia 
tres-cents seixanta-cinc dies hi havia 
por, ara teníem ganes de començar; on 
hi havia inseguretat, ara estava l’atenció 
per entrar a tempo i, on hi havia nervis... 
Bo, on hi havia nervis, continua havent-
los. I és que... costen tant de perdre!

Dues setmanes després del concert de 
Nadal, tinguérem la primera eixida com 
a grup. Viatjàrem a Segorbe, capital de 
la comarca de l’Alt Palància per a la II 
Trobada de Bandes Sènior. 

La rebuda, per part de la Banda 
organitzadora, la Sociedad Musical de 
Segorbe, fou exquisida. Dinàrem junts 
amb la resta de bandes, les Sènior de 
Sedaví i Rocafort, i, ja “ben afi nats”, 
anàrem cap a l’Auditori. Ocuparem els 
nostres seients i, després d’una ràpida 
prova de so, començàrem l’actuació. 
Amb un repertori acordat de pas-doble 
i obra, per l’escenari passàrem totes les 
formacions. En acabar, totes rebérem 
la nostra placa commemorativa i, 
posteriorment, ens disposàrem a gaudir 
de la segona part de l’excursió: visita 
nocturna guiada a la ciutat. La màgia 
de la germanor entre les bandes, la 
nit càlida d’aquell dia i les històries 
encisadores de la senyora Manolita 
(la nostra veterana guia) feren que 
l’experiència ens deixara molt més que 
satisfets. A la tornada, en l’autobús, 
tots desitjàvem que arribara prompte la 
següent trobada.

Ja a fi nals de gener i, a proposta del 
nostre saxofonista-milonguero Juanjo, 
participàrem en la Milonga Solidària 
organitzada per la sala Canal. Després 
d’haver cobrat el nostre “caché” (entrepà 

i cervesa) esperàrem el nostre torn 
per a actuar. Davant de nosaltres, uns 
meravellosos grups de ball delitaren els 
afi cionats al tango i altres ritmes llatins. 
Amb un repertori que, en principi, 
no empastava massa amb el que ens 
havia precedit, aconseguirem fer ballar 
i cantar la gent i passar una bona 
estona. I, com a “sorpresa”, el nostre 
Fred Astaire particular ens regalà una 
milonga i ens deixà bocabadats amb la 
seua gracilitat de moviments. Gràcies, 
Juanjo, per l’oportunitat que ens 
donares de col·laborar amb vosaltres.

I després de tot això què? Doncs 
aquest 2014 se’ns presenta carregat 
d’actuacions i, esperem que també de 
bons moments. I és que, des que ens 
hem fet grans anem Molto Allegro, 
quasi Presto.

BANDA SÈNIOR
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ACORDIONS

E
s habitual trobar músics 
solistes tocar algun 
instrument pels carrers del 
casc antic de València o pels 
mercats o supermercats.

Des de la secció d’acordionistes hem 
prestat atenció als que interpreten les 
melodies amb aquest instrument. És el 
més freqüent. Encara que últimament 
també es poden veure violins, guitarres 
i, a mesura que s’apropen les falles, 
apareixeran els conjunts instrumentals 
de música llatinoamericana.

Acordionistes n’hi han d’hómens i dones. 
Setmanes passades veiérem a una dona 
major – al voltant de 60 anys – tocar a 
la porta del Mercat Central. Ho feia bé, 
repetia Bajo el cielo de París amb cara 
de bondat, somrient al personal que 
entrava i eixia. Les seues mans anaven 
directes al teclat sense prestar-li atenció 
ni equivocar-se. Parlant amb ella et 
conta d’immediat les seues difi cultats 
vitals: romanesa, sense treball... Al temps 
que agraeix la xicoteta ajuda en forma 
de moneda i segueix tocant. Fa dies que 
no apareix.

Si anem al pont de fusta vorem un 
altre acordionista. Aquest és home, 
també major. Toca música del seu país, 
Romania. De menut va anar a unes 
classes particulars. Allí diu que l’acordió 
és un instrument molt popular. No ha 
anat al conservatori, tot és d’oïda. Les 
seues mans circulen amb agilitat amunt 
i avall del teclat interpretant les seues 
melodies, no coneix la música popular 
d’aquesta part.

Hem tingut ocasió també de parlar 
amb un acordionista relativament jove. 
Leonard Flores Simion, pare de tres fi lls 
menuts, nascut a Bulgària... Toca amb 

molta soltesa. Amb facilitat passa de 
Las Olas del Danubio a La Vie en rose i a 
altres melodies clàssiques mundialment 
conegudes. També ha aprés d’oïda al si 
de la família. De moment l’acordió està 
mantenint la família amb les monedes 
que va rebent dels vianants del voltant 
del mercat de Patraix els dissabtes. 
Durant la setmana es posa a la porta 
d’un Mercadona. 

És comunicatiu i molt agraït amb 
les ajudes. De seguida et conta que 
ha treballat de diversos ofi cis i que 
treballaria de qualsevol cosa. S’ofereix a 
ensenyar. 

Al dir-li que és un instrument que 
practiquem al nostre barri ens el passa 
per a que toquem. En agafar-lo veiem 
que li fallen la majoria dels baixos. No 
pot reparar-lo per falta de diners. Voldria 
comprar-ne un de nou, que no fora molt 
car, ja que ell es declara pobre. 

Mirarem de trobar un acordió econòmic 
en bon estat per a una persona amb 
escasíssims recursos. 

Algú disposa d’un acordió que es vulga 
desprendre o coneix qui es troba en 
aquesta situació? Si és així podeu posar-
vos en contacte amb l’autor de l’article.

MÚSICS DE CARRER: UNA 
OÏDA FINA I UNA VIDA DURA
Per Toni Francés

 Foto: Toni Francés
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R
ellegint l’entrevista que els va fer Salvador Benlloch 
a la família Rodrigo en 2005 (Notícies Musicals, 23), 
em va fer molta gràcia la resposta de Josep Lluís a 
la pregunta sobre la seua formació musical: “Estic 
cursant 1r d’afi nació i estic llicenciat en entusiasme 

musical”. D’aleshores ençà Josep Lluís ha acabat els cursos de solfeig 
del Grau Elemental, porta quatre anys estudiant piano a l’escola de la 
UMH, i el seu entusiasme no ha fet més que augmentar. 

Tota persona que el conega sap que és un home de tarannà discret, 
però de somriure  divertit, expressiu, i que és un plaer raonar amb 
ell de música, de literatura, de la vida; en fi , de qualsevol cosa que 
es preste a raonament. Tots els actes que ha muntat en A poqueta 
Veu i A poqueta nit, han sigut d’una especial intensitat. Parlem ara de 
l’últim d’ells, l’Entre Amics del divendres 13 de desembre de 2013.

Josep Lluís, tens una especial habilitat i sensibilitat per a crear 
espectacle, com ho vas demostrar la nit d’Entre Amics; aquesta 
última i, també, les anteriors. D’on et ve eixa facilitat?

Potser que siga de que estic acostumat des de sempre a cantar amb 
altres persones. Des de xicotet, els meus pares, el meu germà i jo 
cantàvem “a veus”, i ens ho passàvem molt bé. Després, als catorze 
anys, vaig entrar en els scouts, on vaig conèixer a Miguel Hernández, 
a Joan Quiles, a Ximo Fandos, a Salva Cortés, a Félix Marcos, a 
Àngel Berzal, etc., i fèiem festa, cantant, tocant l’harmònica i la 
guitarra. 

Després, moltes vegades en reunions d’amics a casa, també toquem i 
cantem. I, amb els meus fi lls, el mateix, cantem, busquem temes que 
ens agraden i preparem cançons, com les que després compartim 
amb els amics.

En els scouts, vaig prendre contacte amb altres membres actuals de 
la Coral, com Àngels Rodas, Carmen López, Alejo Pérez, i Rosa i 
Teresa Miquel, entre altres i, per suposat, muntàvem festa.

Fent música, i, sobretot, cantant.

La necessitat de cantar, que és el que més m’agrada, es mitiga amb 
la Coral, un col·lectiu gran, en el sentit més ample de la paraula. 
No obstant açò, hi ha cançons que m’agraden que no entren en el 
repertori coral i que tinc la necessitar de rescatar-les.

Com ara, a les actuacions d’Entre Amics al local social de l’UMH. 
Recorda’ns un poc la seua història. 

Com ja he comentat en altres ocasions, va ser a l’any 2005 que 
Carlos Moukarzel li va suggerir a Ximo Estal la possibilitat de fer 
actuacions musicals al local per als socis de la Unió. Eixe va ser el 
naixement d’A poqueta nit. 

El primer Entre Amics va 
fer-se a abril de 2006.                   

Era un muntatge amb relats 
curts, contes i cançons

‘ENTRE AMICS’ 
AMB JOSEP LLUÍS RODRIGO
per María Montes

El primer Entre Amics va fer-se a abril de 2006. Era un muntatge amb 
relats curts, contes d’Eduardo Galeano, llegits per Encarna Ojeda, i 
cançons. Sempre pensant en una actuació compartida, amb Miguel 
Hernández a la percussió, va haver-hi moltes cançons de les quals 
cantàvem a veus, Àngels, Joan, Miguel i jo quan érem adolescents, 
folk-americà en català, d’on venien les traduccions, que cantaven 
cantautors de la nova cançó. Joan Quiles no va poder actuar en 
aquesta ocasió. 

En la segona edició, novembre de 2011, es va incorporar el meu 
fi ll Carles amb el baix elèctric. No va poder vindre Jesús Ferragut, 
però ja va cantar Joan. En aquesta ocasió vam introduir temes més 
internacionals, i una representació del cor cantàrem “Les violes” 
(Juan Pechuán, Alejo, Joan, Carmen López, Àngels i jo) a sis veus i 
van col·laborar amb guitarra elèctrica i cançons en anglés, Diego Mir 
i la meua fi lla Naira, amb temes de Michael Jakson i Queen.

I, la idea d’aquest últim Entre Amics, es centrava en que participara 
el públic cantant en part de l’espectacle cançons que són molt 
conegudes; que pujaren a l’escenari i cantaren altres companys de 
la Coral, com Alejo Pérez, Joan Quiles, Àngels Rodas. Com a musics, 
actuarem: Jesús Ferragut tocant la guitarra, el tiple i el charango; 
Miguel Hernández, la bateria; Carles Rodrigo, el contrabaix i el baix 
elèctric; Paco Beltrán i jo, cantant i amb la guitarra. La presentació i 
la lectura de poemes la va fer Encarna. 

Va ser molt divertit, tot el món ho comentava.

La majoria del públic sou tots amics i amigues que ens transmeteu, 
des del primer minut, l’afecte que es respira en l’ambient d’A poqueta 
nit.

Em va agradar també quan vas tocar l’harmònica.

Si, i hi va haver qui em va dir que la toque millor que la guitarra 
(rialles).
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ENTREVISTA

Ara que parlem de l’harmònica. Quan vas aprendre a tocar-la?

De manera autodidacta. Me la van deixar els reis quan era menut, 
amb un mètode d’aprenentatge. I, amb la guitarra va ser el mateix, 
un regal de reis, però als setze anys! 

Amb el piano has canviat de sistema, estudies amb un professor.

Si, per suposat. Quan vaig començar en la Coral és quan em vaig 
plantejar que havia d’estudiar solfeig, i, després em vaig interessar 
per aprendre piano i, estic feliç! Sempre que tinc un moment, el 
toque. 

Per a demostrar-m’ho, s’apropa al teclat i em toca un fragment 
d’Orfeo negro i un altre d’Only you. Amb Josep Lluís es passa el temps 
xarrant sense adonar-te’n; ja s’ha fet de nit al seu despatx i hem 
d’acabar. Mire al meu voltant, fi xant-me en els exòtics instruments 
musicals que decoren les parets i les prestageries i li pregunte:

Tots aquests instruments, d’on són?

Aquest d’Indonèsia, aquest altre de Vietnam, aquests d’Etiòpia, Tibet, 
Perú, Mèxic, Marroc, (i així, un per un, fi ns a deu o dotze). I tot, sense 
viatjar. Me’ls han portat amics.

Com no! Entre amics roda el món, la música, l’entusiasme, l’alegria. 
Com ha de ser. 

Una última qüestió, per a quan el proper Entre Amics?

Ja tenim cançons preparades. Estaria bé que fóra una cita anual.

Perfecte! Ja estem esperant-la. Gràcies, amic, per oferir-nos la teua 
música, la teua amistat.

Fotos: Pepe Alfonso

La idea d’aquest últim Entre 
Amics, es centrava en la 

participació del públic assistent
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 GRUP DE 
FOTOGRAFIA

IV CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSÉ GEA
per Salva Benlloch

E
l 22 de novembre inauguràrem l’exposició de les 
imatges que es presentaven a la IV Edició del Premi 
José Gea de Fotografi a que vam poder veure aquell 
mateix dia i els divendres 29 de novembre i el 13 
de desembre, durant els actes que la Unió Musical 

l’Horta havia programat per a la A Poqueta Nit, el Tribut al 
Blues i l’Entre Amics.

La novetat d’aquesta edició era, per una banda el format de 
les fotografi es, major que la dels anys precedents. Això mateix, 
unit a un tema més tècnic, “fotografi a de llarga exposició 
amb trípode”, donava una certa incertesa de com anava a 
ser la participació; podia ser que es presentaren poquetes 
obres, però fi nalment va ser molt satisfactori veure que vint-
i-sis fotografi es d’onze concursants penjaven dels panells 
d’exposició.

El dilluns dia 9 de desembre, Toni Maicas, Miguel Ángel 
Soria i Carles Hernández, el nostre jurat d’enguany, 
estigueren deliberant i,amb moltes difi cultats per la magnífi ca 
qualitat de les obres que es presentaren, atorgaren el premi i 

les mencions honorifi ques a aquelles fotos que, segon el seu 
criteri, ho mereixien.

Precisament, el dia 13, després de la magnífi ca actuació 
d’Entre Amics, coneguérem quina havia sigut la fotografi a 
guanyadora i quines les mencions honorífi ques. Les mencions 
van ser per a Sergi Murgui Martínez, per ‘Paseo en la Noche’, 
Carlos Vela Cardiel, per ‘Godello Coprinus Comatus’ i Vicente 
Sancho López, per ‘Paseo Nocturno’. Guanyà Lucia Puertas 
Navarro amb la seua fotografi a ‘Vértigo’. Es nota el bon treball 
que es fa des del Grup de Fotografi a l’Horta. Enhorabona!

El premi, 100€ i diploma, va ser patrocinat per La Clínica 
Dental San Marcelino, La Casa de Maskotes Mordiskitos, La 
Cafeteria Ayre, José Luis Rodrigo Administrador de Finques, 
Comidas Caseras la Barbacoa i Modas Juan Pardo.

El lliurament del premi va tindre lloc el mateix Dia del Soci, el 
22 de desembre, després del sempre bonic concert del Grup 
d’Acordions de la UMH en el que els presents cantàrem i que 
ens deixà un entranyable gust de germanor.

 Els quatre guanyadors de la IV Edició del 
Premi José Gea rebent el seu premi. Foto: 
Salva Benlloch
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LA MUIXERANGA DE VALÈNCIA 
S’AMOTINA
per Cèsar Navarro

L
a penombra i mala il·luminació  característiques, 
rere moltes dècades d’abandó municipal, dels 
carrers de l’històric barri de Velluters van 
desapareixent en avançar les torxes de la multitud 
indignada. Els crits de “a baix el mal govern” i 

“muiren els rics” són els més repetits –les consignes d’aquells 
obrers de la seda del segle XIX no perden actualitat-, els 
quals, juntament amb les notes de la muixeranga, fan que 
vianants que no n’estan assabentats, d’aquesta rememoració, 
s’hi acosten intentant esbrinar la causa de tal cridòria. El cor 
històric de la ciutat de València continua bategant gràcies 
a les iniciatives veïnals i el moviment associatiu, que fa 
temps que han suplert l’absolut desinterès de l’Administració 
valenciana per la conservació de la nostra identitat i existència 
col·lectiva. I si la nostra alienació social, eliminació històrica 
i assimilació cultural ha de passar per arrasar tot un barri, 
doncs d’excuses no en faltaran: que si l’estat ruïnós dels seus 
edifi cis, que si la marginalitat de la població que hi viu. Velles 
excuses que ja coneixem.

Rere el lema “Motí dels Velluters 2014. Barri viu, barri 
reivindicatiu” s’apleguen centenars de persones i tot 
d’associacions i organitzacions del barri i de tota la ciutat 
-entre les quals la Muixeranga de València que, fi del al seu 
compromís de recolzament i solidaritat amb els moviments 
veïnals, no en pot restar al marge- per recrear aquest episodi 
històric de la lluita social i obrera a València: els velluters 
denunciant l’apropiació per part d’altres classes socials del 
valor generat pel seu treball i reclamant sous justs. Hi ha 
coses que sembla que necessiten més de 158 anys de motí per 
a canviar.

Tabals i dolçaines, ritmes exòtics de batucada, precedeixen 
l’arribada de la cercavila pels carrers del barri. Diverses escenes 
de protesta s’hi representen, s’hi dramatitzen moments de la 
revolta: davant el Col·legi de l’Art Major de la Seda dos pilars 
bastits per la Muixeranga de València són abatuts per les 
forces de manteniment de l’ordre. Cauen els pilars, però les 
reivindicacions romanen: “Pa i Treball”, “La lluita continua”. 
Pancartes penjades de les grosses reixes de la seu gremial. 
Testimonis vigents d’injustícia i repressió. Recordatori de 
greuges no reparats. Manifest d’intencions que uneix el passat 
i el present, moments de rendició impossible.  

L’escalfor de la gran foguera encesa en la Plaça del Pilar 
clou la jornada. Els participants ens hi agermanem al voltant 
de les graelles i les taules. Treballem plegats per preparar 
el sopar i compartim el menjar, el pa, que sense la lluita 
antiga i solidària, encara actual i necessària, no tindríem. Les 
mateixes injustícies, les mateixes reivindicacions que en 1856 
atiaren la foguera de la protesta són la guspira que torna a 
encendre la indignació popular en 2014. I així portem ja cinc 
anys de commemoracions de motins i fogueres, de lluita i 
reivindicació. I cada any la foguera és més gran. I cada any 
s’hi aplega més gent. I hi haurà un dia que ho podrem tot. Al 
remat.

MUIXERANGA
DE VALÈNCIA

Torreta. Muixeranga de València a la Tabalà de Santa Llúcia el 12 
de desembre de 2013. Foto:  Lilian Castro
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NOTICIES    CULTURA

EL VOCABULARI DE LA MÚSICA         
DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
per Josep Daniel Climent

D
es de la seua creació i posada en funcionament 
el 2001, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha 
dut a terme una interessant tasca en favor de la 
recuperació i difusió del lèxic valencià. Hem de 
recordar que el 2006 va publicar el Diccionari 

Ortogràfi c i de Pronunciació del Valencià i, més recentment, la 
seua obra més emblemàtica, el Diccionari Normatiu Valencià, 
sens dubte la més important obra lexicogràfi ca de tots els 
temps sorgida de les terres valencianes.

Paral·lelament a aquesta tasca, l’AVL ha publicat des del 2008 
uns reculls lèxics podríem dir-ne menors, tot i que ben útils 
i interessants, dins la Col·lecció Vocabularis; el primer fou 
el Vocabulari jurídic, i després aparegueren el nàutic, el de 
futbol, el del joc de la pilota, el d’economia, i darrerament, el 
febrer del 2014 ha editat el Vocabulari de la Música.

L’obra naix, en paraules del president de l’AVL, Ramon Ferrer, 
amb una doble fi nalitat. Per una part, la de «difondre la forma 
valenciana d’una àmplia selecció de termes usats en l’àmbit 
musical», i per altra, la de «donar-ne una defi nició senzilla i 
intel·ligible, a fi  que el vocabulari també resulte accessible a 
l’usuari neòfi t en la matèria». Però no únicament això, perquè 
a més, el vocabulari també ofereix una traducció al castellà 
i a l’anglés de tots els termes incorporats, així com de dos 
apèndixs amb terminologia musical en aquestes dues llengües 
amb la corresponent equivalència en valencià. 

És tracta, en de defi nitiva, d’un recull que conté 
aproximadament mil dues-centes paraules amb la defi nició 
corresponent al llarg de 234, la qual cosa el converteix en una 
obra especialment interessant per als milers d’alumnes de les 
escoles de música, més de 60.000, o per als milers de músics 
valencians, més de 40.000, agrupats en 539 entitats musicals, 
vint-i-cinc d’elles de la ciutat de València.

No cal dir que aquesta obra eliminarà qualsevol dubte que 
se’ns presente a l’hora d’emprar termes musicals en el nostre 
idioma, i és per això que amb total seguretat tindrà una 
magnífi ca acollida en el nostre món musical, i contribuirà a 
l’extensió de l’ús del valencià especialment en revistes, pàgines 
web o qualsevol altre tipus de publicacions.
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36 per Joan i Àngels

Quin compositor sempre s’equivocava?

Quin va ser el compositor més ecològic?

Quin compositor haguera estat un gran fanàtic de la TV?  

A quin compositor li agradava tocar el violoncel a la   platja?  

Quin compositor podria haver estat un gran inspector 
d’hisenda? 

Quin és el gènere musical que més agrada als cirurgians?  

Quin és el gènere musical que admetria el peix com a 
component?

Claudio MONTEVERDI (1567-1643)

SARSUELA

Niccolo PAGANINI (1782-1840)

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767)

Benedetto MARCELLO (1686-1739)

Manuel de FALLA (1876-1946)

OPERA

1

2

3

4

5
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7
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ANÈCDOTES MUSICALS

En 1861, Richard Wagner (1813-1883) va arribar 
a París per presentar el seu Tannhäuser i els 
directius de l’Òpera van advertir-lo que per als 
francesos el ballet era una peça imprescindible 
per triomfar. Va acceptar la proposta, a contracor, 
i va instal·lar al principi de l’espectacle, un ballet 
(bacanal), que anava molt bé amb l’argument. 
Però ningú li va advertir que el costum manava 
instal·lar el ballet a la meitat de la representació.

I és que els patrocinadors del teatre eren també socis del Jockey, que 
sopaven al club durant els primers actes de les obres, arribant a l’Òpera 
una vegada començada la representació. Pareix ser que acostumaven 
l’avinentesa per anar de festa amb les ballarines.

El dia de l’estrena, quan van arribar, el ballet ja havia passat i un grup 
d’espectadors espavilats se’ls va avançar no deixant cap ballarina 
al camerino. Els patrocinadors boicotejaren la funció, escridassant 
enfurismats i com la música de Wagner havia desconcertat el públic, 
l’audiència es va unir i l’escàndol va ser colossal. Així el teatre va cancel·lar 
les representacions i l’autor va passar una de les pitjors nits de la seua 
vida, havent de fugir de la ciutat. Diuen que va odiar París fi ns a l’últim 
dels seus dies.

Caricatura de Wagner a Figaro (1876)

Sol·lucions al Piccolo Divertimento 35. Qui l’encerta l’endevina! Postisses, castanyoles, palillos. Jeroglífi c: Amb que afi nes? DIA + PA + SO (diapasó)

MOTS ENCREUATS. Instruments de vent! 

Trompeta, tuba, trombó, trompa, fagot, clarinet, oboe, 
corn, corneta, fl auta de bec, fl auta travessera, fl autí, 
harmònica, orgue, acordió.

JEROGLÍFIC: Que li cantes al xiquet?

U (SODI)3

JUGA AMB LES PARAULES: Series capaç de descobrir les respostes d’aquest “test de bromes i de veritats” 



TEMPS ERA TEMPS

E
ncara que des de fa dos anys podem gaudir en 
condicions adequades de sonoritat i comoditat de 
les actuacions de les diferents seccions de la Unió al 

nostre barri, a l’auditori de la Rambleta, no podem oblidar 
altres moments que no foren tan feliços. Concerts de la 
nostra banda de música, programats per l’Ajuntament 
amb escassa publicitat, i , massa vegades, en condicions 
poc favorables per als músics i per al públic. Tristament 
memorable fou el concert que s’hagué de realitzar en un 
dels carrers dels Jardins de Vivers, on no suspengueren el 
recorregut del trenet turístic durant l’acte. 

Les fotos corresponen a un concert al parc de l’Oest, en 
setembre de 1999 i altre als jardins del Palau de la Música 
(13 d’octubre de 2002). 

Pot apreciar-se que el públic hagué de refugiar-se d’un 
sol de justícia en les ombres dels arbres, encara que 
escoltaren la banda de lluny. No tingueren la mateixa sort 
els músics que, a les 12h del migdia, interpretaren  Ariadna 
(S. Chuliá), Coplas de mi tierra (M. Palau), Día de pascua 
en Catarroja (J. M. Izquierdo), Jessica (J. R. Pascual) i 
Gayaneh (A. Khachaturian). Afortunadament i gràcies a les 
reivindicacions de la Coordinadora de Societats Musicals, en 
l’actualitat aquest cicle de concerts patrocinats pel Palau es 
realitzen al Mercat de Colom.

per Paco Perales


