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UN GRAN HOMENATGE
Crònica dels concerts en record a Enric Cullell
dels passats 25 i 26 d'octubre

NOVEMBRE, MES DE MÚSICA
TOTA L'ACTUALITAT DE LES
NOSTRES AGRUPACIONS
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ENS SALUDA EL
NOSTRE NOU
PRESIDENT

UN GRAN HOMENATGE, UNS
DIES PER RECORDAR
Joan Pere Teruel

Estimats socis,
Em complau presentar-vos
aquesta publicació on vos
mantenim informats de les
activitats de les diferents
agrupacions i de l’escola de
música del Casino Musical
de Godella. Vull agrair a
totes les persones que han
fet possible esta edició
recopilatòria del 2014 on
tractem de repassar els
esdeveniments
més significatius que s'han
produït aquest últim any en
la nostra societat.
El Casino Musical compta
amb una llarga trajectòria i
reconeguda reputació que
des
d’aquesta
directiva
tractarem
de continuar
engrandint. Treballarem per
a
seguir
tenint
un
professorat en l’escola de
música competent i implicat
en el nostre projecte, unes
agrupacions sòlides i en
progressió, i continuarem
esforçant-nos per a donar
el millor als nostres socis.
Desitgem
tindre-vos
informats de tot el que el
Casino programa, i fer-vos
partícips de les nostres
propostes.
Aquestes
dates
tan
assenyalades són un temps
de descans, d’estar amb la
família i els amics. Vos
desitge bones festes plenes
de música, amor i pau.
Bon Nadal a tots!
Javier Llorens Cardo

Les dues bandes del Casino Musical de Godella i l’Agrupació Musical “Los Silos”de
Burjassot, amb 150 músics a escena, al teatre Capitolio de Godella.

Hola

amics! En aquest raconet
m'estrene com a escriptor de la
revista, després de molts anys de
lector. Si algú no em coneix sóc
Joan Pere, músic de la banda. Les
noves vocals de la banda (Maria
Rodríguez i Nerea Sanfélix) m'han
convidat a escriure aquest article
dedicat al concert en homenatge al
nostre company Enric Cullell, que
vam realitzar conjuntament amb la
banda de l'agrupació musical “Los
Silos” de Burjassot els dies 25
d’octubre en el Capitolio de Godella i
26 en l'auditori de la Casa de la
Cultura de Burjassot. Han sigut uns
mesos de treball molt durs per a les
dues societats, però sempre amb la
il·lusió i motivació de fer un concert
especial, en el qual recordar a Enric
de la millor forma que sabem, fent
música, que és al que sempre ens
va animar a fer a tots els que el
coneixíem.

M'agradaria explicar abans de tot
que aquest projecte naix d'una idea
del propi Enric. Ell va col·laborar
com a músic en moltes ocasions
amb la banda de Burjassot, i tenia
gran amistat amb molts dels músics,
el seu director Javier López i el seu
equip directiu. La seua idea era unir
la nostra banda amb la dels
companys del poble veí per a
interpretar la primera simfonia Titán
del compositor Gustav Mahler, ja
que està composta per a gran
orquestra,
i
interpretar
la
transcripció per a banda d’aquesta
obra requereix una “gran banda”.
Interpretar una transcripció per a
banda d'una peça orquestral sempre
precisa un alt nivell tècnic per part
dels músics, però Enric mai
s'acovardia i confiava plenament en
la qualitat de les dues agrupacions.
Així que, per a fer l'homenatge les
directives es van posar d'acord i van
prendre com a punt de partida el
projecte d'Enric.
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Per altra banda, el Casino Musical havia encarregat
al compositor valencià Luís Serrano, reconegut
arran de tot el país i fora d'ell, un pasdoble amb el
nom d'Enric. L'encàrrec es va traduir en una peça
d'una qualitat exquisita, difícil d'interpretar i
diferent del que tots esperàvem, en la qual les
trompes són protagonistes. Realment és una obra
preciosa com poguéreu comprovar tots els que vau
assistir a algun dels concerts. I era perfecta per al
programa, perquè oferir un repertori de gran nivell
als assistents era fonamental per a que fos
l’homenatge que Enric mereixia.
Per a completar la primera part, va ser tota una
sort poder comptar amb quatre persones que van
posar tot de la seua part per col·laborar en el
projecte. Parle de Raimon Ramón, David Cuenca,
Ricardo Sales i José Chanzá, quatre trompistes
espectaculars. Vam interpretar amb ells com a
solistes altra transcripció per a banda d'una peça
orquestral: el Konzertstück de Robert Schumann
per a quatre trompes i orquestra (banda en
aquesta ocasió). Aquesta peça havia estat
interpretada per Enric com a solista amb
companyia de David Cuenca, Ricardo Sales i José
Chanzá feia alguns anys, i ells, que eren grans
amics d'Enric, igual que Raimon Ramón, van
decidir participar en aquest homenatge d'aquesta
manera. Va ser un plaer per a tots, músics i públic,
compartir moments amb aquests grans músics i
excel·lents persones. A més, van ajudar-nos tocant
al nostre costat la simfonia Titán.

Els nostres amics Raimon Ramón, David Cuenca, Ricardo
Sales i José Chanzá, oferint-nos una gran versió del
Konzertstück de Schumann

Als dos concerts recordarem la família d'Enric, amb la
nostra companya Maria al capdavant

A la segona part vam començar amb el Danzón nº 2
del
compositor
mexicà
Arturo
Márquez.
Seguidament interpretarem el quart moviment de la
simfonia de Mahler, l'eix d'aquest projecte i la peça
en la que més hores de treball havíem invertit. I per
acabar, la secció de trompes vam interpretar un
arranjament per a grup de trompes del “Cor de
peregrins” de l'òpera Tannhäuser de Richard
Wagner, per la qual em sent orgullós de dir que
m'han felicitat nombroses vegades tant músics com
gent que va assistir als concerts com a públic.
A pesar de les dificultats que entranya un projecte
tan important, el resultat va ser un èxit, així com el
camí. L'homenatge ha estat a l'altura que Enric
mereixia. Moments de record, de tristesa mesclada
amb alegria, d'enyorança; i també per a oferir al
públic i principalment a Enric el fruit del nostre
treball: un concert d’una altíssima qualitat. Per això
vull felicitar i agrair als equips directius i als
directors de les dues agrupacions, Isaac González
(director de la nostra casa) i Javier López (“Los
Silos”), que han portat endavant la nostra il·lusió
per tot el seu treball i per la seua confiança en tots
nosaltres. I també a tots els músics que han
participat i a totes les persones que van assistir als
concerts.
Per últim, us convide a tots (als que vau poder
assistir i sobretot als que no) que escolteu el
concert de nou. El podeu trobar a youtube si
busqueu “concert homenatge Enric Cullell”.
Trobareu la gravació del concert de Burjassot.
També està pendent una edició en format DVD. Ha
sigut un plaer redactar aquest trosset i espere
tindre la oportunitat de nou més avant.
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NOVEMBRE, UN MES AMB MOLTA MÚSICA
Repàs a les nostres darreres festes de Santa Cecília
Maria Rodriguez Lledó
Nerea San Félix Palencia

El nostre dinar de germanor del passat 23 de novembre, de gom a gom

Durant

tot novembre hem estat immersos en

El cap de setmana del 14 i 15 de Novembre

la festivitat de la nostra patrona, Santa Cecília.

gaudirem de la tradicional arreplegà de

Han sigut unes setmanes de treball, diversió i

músics on les noves incorporacions van

germanor on hem pogut gaudir un any més de

sumar-se a aquesta gran família. Va ser un

tots aquells actes protocol·laris (i no tant

acte molt emotiu per als nous músics i els

protocol·laris) disfrutant cada moment.

seus familiars. Per la vesprada disfrutàrem de
la duta, on any rere any els músics toquem o

El

primer

acte

va

ser

els

tradicionals

tirem

coets

pels

carrers

de

Godella.

campionats de jocs populars com xamelo,

Seguidament disfrutàrem d'un sopar i de la

parxís o truc entre altres, i la nova incorporació

famosa festa de disfresses on cada any

(tan esperada per tots) de futbolí. Va haver una

l'enginy i lagràcia s'apoderen dels músics.

gran competència però lo important sempre es

Aquest any la temàtica era sobre cuadres de

participar i fer-se una cerveseta.

pintures famoses.
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El cap de setmana del 21 i 22 vam disfrutar
divendres dels tradicionals concerts de cambra que
aquest any han rebut el nom d'Enric Cullell, ja que ell
era un dels impulsors d'aquest acte. Actuacions
diverses on participaren alumnes del conservatori,
músics de l'orquestra, la banda, el cor del Casino
Musical i el cor amateur fent-nos gaudir de la nit i la
posterior festa. El dissabte va ser la nit gran ja que
fou el concert de Santa Cecília, aquest any dut a
terme per la banda. Després disfrutàrem d'una
picaeta oferida per les amigues de la música amb la
col·laboració del casino.

El concert de cambra de Santa Cecília, que ja és tradició, dedicat
des d’enguany a Enric Cullell

Continuen els campionats, amb els seus campions i els
seus somriures

Diumenge va començar amb la missa en honor
a la nostra patrona, seguida per l'acte de les
Corones, on va haver un gran èxit de
convocatòria. Vam inaugurar la plaça nomenada
Músic Enric Cullell, un acte molt emotiu per a la
família, amics i músics d'aquesta associació.
Després de tant tocar, ens mereixíem un
descanset i un bon dinar patrocinat per El
Casino Musical. Germanor i bon ambient van
clausurar aquest mes amb l'entrega de premis
als guanyadors dels jocs de taula.
Un mes ple de moviment on tots els músics
formem part d'una gran família que poc a poc
es va fent més gran.

Missa de Santa Cecília: tres branques amb una sola veu

Cantar la missa de Santa Cecília és per al Cor una
experiència molt interessant que comporta un
treball amb tres etapes. Primer assajar el Cor del
Casino en solitari el repertori de la missa. Segon un
treball d’assajos conjunt dirigit per la seua directora
Raquel Almudéver amb el Cor de Sant Bertomeu.
Per últim els assajos amb l’orquestra sota la direcció
de Pilar Mor. L’experiència en música religiosa del
Cor Sant Bertomeu, i la professionalitat dels músics
de l’orquestra són per a nosaltres un exemple.
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TRES ANYS DE BIG BAND CASINO MUSICAL
Manolo Valls (Director de la Big Band Casino Musical de Godella)

Octubre

de 2012, Escola de Música del
Casino Musical, AULA 1, 22.30 h. Sembla
que està tot preparat. La gent té els papers. I
estan tots els músics. Estic una miqueta
nerviós, però no tinc que fer cas d´això. És el
moment. Faig el compte, un...dos... un, dos,
tres cua... Marque el primer temps i la massa
sonora inunda les meues oïdes i les de tots els
presents. La sonoritat em sorprèn i em
tranquil·litza a l´hora. Açò sona molt bé, pense.
Ara que sí que sí, “habemus” Big Band...
Han passat dos anys sencers i acabem
d´encetar el tercer any des d’aquell dia del
nostre primer assaig. Des del nostre naixement
han passat bastant coses, la majoria bones, i el
balanç general és molt positiu des de tots els
punts de vista. Hem millorat molt musicalment
com a banda i sense perdre la il·lusió de
continuar millorant i de fer bona música junts,
que és allò que ens motiva i ens mou del nostre
“sofà” a les 10 de la nit, cada dilluns. A banda
de l’aspecte purament musical, hem aconseguit

reunir un grup humà molt bo, al qual es respira
un clima de col·laboració, de camaraderia i de
“bon rollo” excel·lent.
És molt gratificant i enriquidor per a mi com a
responsable i coordinador d’aquest projecte,
veure com entre tots estem aconseguint millorar
en la nostra tasca musical, i com els músics mês
experimentats ajuden i aconsellen constantment
els més “novells”. I és que, com ja he dit en
alters ocasions, hem tingut molta sort de
comptar entre les nostres files amb un bon
grapat de bons músics de jazz (i també amb
grans professionals d´altres disciplines musicals)
dels quals tots estem aprenent molt.
I de fet, això era i és una de les finalitats
principals de la nostra Big Band: aprendre a
tocar música de jazz. Aprendre poc a poc a
parlar aquest “llenguatge” que ens parla de tu, i
no de vostè. I estem, gràcies a la presència
d´aquests músics natius de “Jazzlandia”, en un
procés d’immersió lingüística... Espere que
s´entenga el paral·lelisme.
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Fent un resum de les nostres actuacions recorde
especialment la primera, que casualment sigué el
14d´abril del 2013. Treballarem molt per a
preparar el concert i el públic que omplia el
teatre Capitolio de gom a gom va saber
recompensar amb els seus aplaudiments.
Personalment, i pense que parle també pels
meus companys, estic molt content de la rebuda
que ha tingut sempre la Big Band en tots els llocs
on hem tocat, i especialment al nostre poble,
Godella. Així que m´agradaria demanar un fort
aplaudiment per al públic!!!
Després d´aquesta actuació hem fet unes
quantes més: en juny amb la Sedajazz Big Band
en Sedaví, al juliol tocàrem al Godejazz i als
concerts del Certamen Internacional de Bandes
Ciutat de València.
Tancàrem 2013 amb un bonic Concert de Nadal
al Capitolio, on debutà amb nosaltres la Nostra
cantant col·laboradora, Lola Granell. En 2014
tornàrem a actuar al Godejazz de nou amb la
potent Sedajazz Big Band i en octubre i
novembre hem actuat a Moncada a la 1ª
Trobada de Societats Musicals de l´Horta Nord, i
a un Festival de big bands a la Pobla de Vallbona
junt a la Jazzbona Big Band i la Jazzume Big
Band de l’Eliana.

El pròxim concert de la Big Band serà el 7 de
febrer de 2015 a Requena, junt a la big band
local, la Big Band Jazz Ensemble. Després tenim
un parell de concerts-festivals previstos en
Godella, amb les Big Bands de la Pobla Vallbona i
de Requena, respectivament.
Muntar en dos anys un repertori original i de
qualitat (prou diferent per a cada ocasió) que
supera la trentena de temes (alguns de ells molt
difícils), junt a la preparació a consciència de cada
concert, ha implicat molt de treball i d´esforç per
part de tots, i més si pensem que nosaltres només
assagem un dia a la setmana. Des d´ací vull
felicitar a tots els membres de la Big Band pel seu
gran treball. Enhorabona i moltes gràcies a tots,
vosaltres sou els que feu que açò estiga viu i sone
com sona. I també agrair de tot cor a totes les
persones, amics, músics, directius, socis, membres
i companys del Casino Musical que han col·laborat
d´una forma o altra per a que aquest meravellós
projecte s´haja fet realitat.
Moltes gràcies a tots!!!
Esperem poder continuar “donant guerra” i fent
bona música per a tots per molt de temps.
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EL COR DE CASINO MUSICAL,
UN LLOC PER A CANTAR
Amparo Caballer San Bartolomé
(vocal de la Junta directiva del Casino Musical de
Godella)

E

l cor del Casino Musical de Godella va nàixer fa
ja 5 anys, i des de la seua creació ha estat dirigit
per Raquel Almudéver. Raquel té els títols
superiors de Clarinet i de Direcció de Cors del
Conservatori Superior de Música de València, on
en l'actualitat continua la seua formació musical
amb l’especialitat de Direcció d’Orquestra.

CONCERTS D'INTERCANVI
DEL COR: DE GODELLA
(L'HORTA NORD) A POTRIES
(LA SAFOR)
Manel Perucho, baix (baix) del Cor del Casino i saxo baríton de la
banda de la Societat Artístic Musical d'Alcàntera de Xúquer

Potser espereu el típic text avorrit de crònica d’una
activitat més. I així serà. Per això segurament ningú no
llegeix mai aquests textos, perquè són avorrits. En
El cor està actualment format per 22 persones qualsevol cas, com que segurament no el llegirà
dividides en quatre veus: contralt, soprano, tenor (pràcticament) ningú, em centraré en aspectes
i baix. Amants de la música, ens reunim per irrellevants.
assajar cada dilluns i dijous de 8 a 10 de la nit al
segon pis dels locals del Casino Musical.
En el darrer any hem preparat diverses obres que
hem tingut la possibilitat de cantar en diferent
concerts: el concert de Nadales a l’església de
San Bertomeu del nostre poble on any rere any
ens reunim tots els cors de Godella, el Festival
Comarcal de Cors de l'Horta Nord, el final de curs
de l'Escola de Música on cantem amb els xiquets
de l'escola, dos concert d'intercanvi, el concert de
cambra de Santa Cecília, la missa de Santa
Cecília. També hem col·laborat amb la Gala del
Càncer i amb l'homenatge a Rigoberto Cortina.
Una part important de les activitats del cor del
Casino Musical de Godella ha estat sempre
l’intercanvi amb altres cors. Una experiència
enriquidora, però a més divertida, que ens dóna
la possibilitat de viatjar, conèixer altres ciutats i
cors..., i de passar sempre una bona estona amb
els nostres companys! En els darrers dos anys
hem viatjat a Altea i Potries i hem rebut a Godella
els cors de les societats musicals d'eixos pobles,
amb els que hem tingut la possibilitat de cantar
conjuntament.

Tot açò mai hauria estat possible sense el bon fer
de la nostra directora Raquel Almudéver i del que
fins fa poc ha segut el nostre vocal a la junta
directiva, Joan Ferrando. Gràcies a tots dos per el
vostre treball, i a tots els companys del cor que
fiquen passió i ganes per fer créixer el nostre cor.
Des d’aquestes pàgines, les noves coordinadores
del Cor del Casino, Isabel Fraile i jo mateix, volem
transmetre el nostre entusiasme i convidar als
lectors a fer part del cor del Casino Musical de
Godella!
Per un 2015 ple de música!

Al mes de setembre vam fer un parell de concerts amb
el Cor de l'Associació Artístico-musical Sant Blai de
Potries, el primer a l’Horta, el segon a la Safor. Em va
agradar molt aquest cor, nombrós, amb gent d’edats
variades i veus boniques. Hi ha, a títol d’anècdota
tafanera, un lligam músico-familiar que uneix Godella i
Potries, aquestos mons separats per la gran urbs i
l’autopista de peatge. El nostre és, en qualsevol cas, un
país molt petit. Ah, per cert, vos deixe esbrinar quina
és la relació familiar (ai, sí, xico, que no els coneixes?)
si no ho sabeu ja. Basant-se en aquesta afortunada
circumstància es va organitzar l’intercanvi dintre del
programa de la Federació de Societats Musicals.

Membres del Cor del Casino Musical dinant a Potries després del
segon concert d’intercanvi
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Del cor de Potries em van impressionar, més que
res, dues coses: la interpretació de “Andaluces
de Jaén”, poema de Miguel Hernández, i un baix
alt (noteu la diferència semàntica amb un alt
baix) que feia tremolar els fonaments de
l’església del poble. Per la nostra banda, vam
preparar amb comboi el nostre repertori i crec
que vam gaudir interpretant-lo, que és prou. El
judici darrer el deixem a l’audiència.

perquè no vol que desafinem ni en les picadetes.
Vés per on, amb el que ens agrada desafinar a les
festes informals. A la picadeta saforenca uns
quants van començar a cantar “Clavelitos” i en
acabant, per allò de trencar tòpics i esquemes,
uns quants vam cantar un tema que va
popularitzar Al Tall, “Les penes són”. Per tancar
vam fer un dinar d’aquells que fan colla, vam riure
i vam tornar cap a l’Horta Nord.

Després de cadascun dels concerts vam fer una
picadeta. A la primera ocasió, en fer un parell de
cerveses, vam destrossar un tema que havíem
interpretat tots dos cors en alguna ocasió, “La
processó dels sants”. La mestra ens va renegar

Aprofite per dir que al cor pensem que com més
serem més riurem, així que apunteu-vos (sobre tot
si canteu bé i/o sabeu música).

La nostra directora Raquel Almudéver dirigint els cors Sant Blai de Potries i Casino Musical de Godella en el cant comú del
primer concert d’intercanvi, a Villa Eugènia
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L’ESCOLA ES MOU!
Sarahi Sancho

L'escola

de música volia aprofitar aquestes
línies del Bemoll, per informar-vos de totes les
novetats que s'estan duent a terme, amb la
finalitat de millorar la qualitat educativa dels
nostres alumnes.
Una de les principals apostes de l'escola, ha
estat la introducció d'un nou mètode de solfeig.
La implantació d'aquest sistema ha portat amb
si, un gran esforç per part de l'escola, tant per
la formació del professorat destinat a impartir
les classes de solfeig, com en pressupost en
materials, etc. Però creiem que és un esforç
que val la pena assumir, ja que els resultats
que es poden obtenir amb aquest mètode són
realment bons.
Aquest mètode, és una Metodologia pedagògica
desenvolupada per Ad Libitum, una important
escola de música d'Ontinyent. Està basada en la
tradició de l'ensenyament musical valencià,
juntament amb aportacions importants del
mètode Suzuki, pedagogia Willems i Dalcroze.
És un mètode molt motivador per a l'alumnat,
en el qual el ritme i el moviment, sempre estan
presents a les classes, i això permet que
l'alumne puga gaudir molt més.
Aquest mètode es va introduir l'any passat, i
mostra dels resultats, va ser l’espectacular
audició de final de curs que es va realitzar al
Capitoli. Els nens estaven entusiasmats,
cantaven les lliçons estudiades a classe,
acompanyats per un cd que feia uns
acompanyaments molt txulos, i se'ls veia
cantant amb una soltesa espectacular totes les
notes, perfectament afinats, i sobretot, gaudint
fent música.

Una altra de les novetats que es va introduir
també l'any passat, va ser la creació de
l'Orquestra i Banda infantils. Com sabem, la
societat té tant pre orquestra com pre banda, en
les quals es prepara als nens per a la seua
entrada a l'Orquestra i Banda de la societat. Però
des de l'escola, vèiem important el fet de
començar a treballar tots aquests aspectes des
del primer any d'instrument. Així doncs, en
Primer i Segon d'instrument, els alumnes
acudeixen a aquestes noves agrupacions,
dirigides per un professor de l'escola. Al llarg de
tot l'any passat, hem pogut veure que és una
activitat molt motivadora per als alumnes, ja que
des dels seus inicis amb l'instrument, que solen
ser prou “fotudets”, poden fer música amb els
seus companys, i això els ajuda a avançar molt
més motivats.
També en l'audició de final de curs vam poder
veure la gran actuació, tant de l'orquestra i la
banda infantil, que van tocar primer per separat
diferents obres, per acabar tocant tots junts
l'Himne de l'alegria. Les cares dels nens era de
gran il·lusió, així com dels pares, que van veure
els fruits de tot un any de treball.
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Una altra de les últimes novetats, introduïdes
aquesta vegada aquest curs escolar, és el
Conjunt instrumental, dirigit per Antonio Valls.
És un grup, en el qual poden formar part tots
els instruments, nens de totes les edats, i
adults.
És una gran oportunitat, per a gent que tal
vegada no està en altres agrupacions, com
pianistes o guitarristes, o que sí ho estan, però
volen treballar un altre tipus de repertori, i amb
una altra varietat instrumental.
Durant aquest curs faran diverses audicions, en
les quals podrem gaudir amb el treball que
estan realitzant.
I finalment, com última novetat, també
introduïda aquest any, és l'Aula Suzuki.
Aquest mètode permet que els nens a partir
dels 3 anys, puguen començar a tocar un
instrument de corda. La llàstima és que en els
instruments de vent no està desenvolupat, per
la qual cosa no pot oferir-se, però creiem que
per aquells que volen iniciar-se en algun
instrument de corda, és una gran oportunitat
poder començar a aquesta edat.

Aquest any s'ha introduït en els instruments de
violoncel i viola, per donar-los una major
difusió, ja que tenen una matriculació menor
que els violins, i són igualment necessaris per a
l'orquestra. Les professores que ho imparteixen
són especialistes en el Mètode Suzuki, i de
moment està tenint una gran resposta.
I finalment, tot el claustre de professors, no
volíem acomiadar-nos sense donar les gràcies
en primer lloc, al nostre director, Paco
Benavent, que durant més de deu anys està al
capdavant de l'escola, treballant molt dur, no
només per portar endavant aquestes i altres
iniciatives, sinó preocupant-se per cadascun
dels quals formen part d'aquesta escola. I com
no, gràcies també a tots els pares, perquè
sempre estan ahí, dedicant el seu temps a la
formació dels seus fills, esperant llargues hores
en els corredors, repassant amb els xiquets les
lliçons de solfeig, estant pendent mentre els
seus fills practiquen, de les coses que el
professor d'instrument els diu que han de
millorar. Sense tots vosaltres no seria possible
l'èxit d'aquests nens, tant a nivell musical com
a nivell personal.
I sense més, desitjar-los a tots unes bones
festes.
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UN VIATGE A ITÀLIA
Maria Gil Perales (violí membre de l’orquestra del Casino Musical de Godella)

El

23 juliol a poqueta nit, esperàvem plens
d’excitació l’arribada del autobús que ens
portaria a la Toscana, Itàlia. Ens miràvem els
uns als altres agafant amb forces les grans
maletes plenes d’il·lusió i roba negra, és clar.
Per a mi era la primera vegada que viatjava
tantes hores dins d’un autobús, però la
companyia sens dubte va fer que se’m passés
molt ràpid; la guitarra de David tocada per
Júlia, el disc “tuscany power”, les partides
inacabables de cartes, jocs amb paper i llapis,
llepolies que semblaven reproduir-se per
moments, acudits i balls foren un gran
passatemps per aquell viatge tan llarg. Moltes
vies de servei després, arribàvem a
Montecatini, on passaríem gran part de la
nostra estància. Cansats, per no dir, morts de
son i amb una olor característica de molts
adolescents junts dins d’un autobús, tocava
arribar a les habitacions per arreglar-se
mitjanament per causar bona impressió als
italians i italianes que ens esperaven per a
sopar. La pasta (macarrons i espaguetis) no va
variar en tot el viatge, però ens va servir per

carregar forces per a fer turisme per Pisa,
Florència, Luca... Per la vesprada, acudíem a un
concert on sobretot cors de tot el món compartien
les seues veus amb nosaltres i viceversa al llarg
dels dies.
La esperada nit arribava per fi i la nostra bogeria
ens feia estar 12 o més persones dins d’una
habitació, la més àmplia, on les hores passaven
volant i el silenci escassejava: Supose que
aleshores no ens preocupava massa l’hora ja que
la nit és jove i nosaltres també, però cada matí els
llençols no volien desenganxar-se de nosaltres,
però, com diu Pilar –“si sou prou majors per a
passar-ho bé per la nit sou majors per alçar-se pel
matí”.
Era el dia del concert i pel matí, fresquíssims,
férem un assaig a la recepció de l’hotel amb uns
resultats molt millor del que esperàvem. Era l’hora
de l’esperat concert de l’orquestra del Casino
Musical de Godella i acudirem a l’església on
debutaríem junt amb un altra orquestra. El concert
fou molt satisfactori i el públic semblava molt
content amb el nostre programa impressionista.
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De premi (o no) ens donaren per a dinar més
hidrats de carboni, aquesta vegada transformats
en pizza i refrescos, acompanyats de pluja. Tots
esperàvem que aquell viatge no s’acabés mai,
però un 28 de juliol tocava tornar a fer les
maletes i acomiadar-se de “la bella Italia”.
A l’autobús fèiem un repàs de tots aquells
moments que feien d’aquest viatge una
experiència única. Aquest cop les hores passaven
més lentes que no pas el viatge d’anada, les vies
de servei eren ja conegudes i aprofitàvem per
comprar souvenirs per a les famílies. Va arribar
un punt on la carretera ja era coneguda i els
cartells indicaven València amb lletra majúscula,
els pares i familiars ens esperaven al punt
d’arribada amb ganes d’assabentar-se de tot el
que havíem fet.

LA VIOLA, EIXA GRAN DESCONEGUDA
Ana Anglès Estellés
La viola és la gran desconeguda dels instruments de corda.
Per la seua grandària, que fa difícil distingir del violí, i per
l'escassetat d'obres per a viola solista, poques persones
reparen en ella. Però el seu paper és fonamental, tant en
l'orquestra com en la música de cambra.
La viola pertany a la família dels instruments de corda de
l'orquestra, i es situa per la seua tessitura i grandària entre
el violí i el violoncel. Com ells, té quatre cordes afinades per
quintes. Les cordes del violí estan afinades (de més aguda a
més greu) a mi, la, re, sol, mentre que les de la viola són:
la, re, sol, do. Per tant, tots dos instruments comparteixen
tres cordes, de manera que les tres més agudes de la viola
corresponen a les tres més greus del violí.
L'afinació de les cordes de la viola és la mateixa que la del
violoncel, encara que en una octava superior. La viola
produeix un so dolç i vellutat, omplint les harmonies de
l'orquestra o del conjunt de cambra, amb una tessitura
equivalent a la del tenor en el cor. El seu paper és
fonamental tant en l'orquestra de corda o simfònica com en
la música de cambra, formant part fonamental d'aquesta
música: el quartet de corda.
Encara en l'actualitat hi ha certa indefinició en la grandària i
forma de la viola. Així com a la fi del segle XVII els grans
luthiers de Cremona van trobar unes proporcions per a violí
i violoncel que han arribat amb molt lleugeres variacions fins
a l'actualitat, les violes presenten una gran varietat de
proporcions, com saben molt bé els músics que han de
comprar una funda per la seva viola. Hi ha qui ho atribueix
al fet que la viola va adoptar una mida notablement inferior
al que hauria d'haver pres com a instrument intermedi

S’obriren les portes de l’autocar i van
transcorren besos i abraçades. Era l’hora de
tornar a casa i encara que no ens agradara la
idea, era hora de tornar a dormir al nostre llit
amb un horari més o menys quotidià, i sobretot
a menjar verdura durant una setmana per
compensar tota la pasta que encara es digeria al
nostre estómac.
Sens dubte aquesta experiència no l’oblidaré
mai i espere tornar a repetir-la més vegades.
Gràcies a la música per donar-me l’oportunitat
de conèixer gent meravellosa.
És un gust fer el que t’agrada acompanyada de
la gent que més estimes.

entre violí i violoncel. No obstant això, la seva petita
grandària li permet una notable agilitat en l'execució.
Aquesta indefinició en la mida es trasllada també a l'arc. Els
instruments de corda utilitzen un arc tant més curt com més
gran siga l'instrument. No obstant això, l'arc de viola és de
major longitud que el del violí.
Una altra peculiaritat de la viola és la clau en la qual s'anota
la música que interpreta. La seva notació habitual és en clau
de do en 3ª, utilitzant la clau de sol per als passatges més
aguts.
Finalment, la viola adopta diferents noms en diferents
idiomes, però tots ells tenen un origen comú. A la Itàlia del
segle XVII va sorgir un instrument nou, el violí, que va
desplaçar per la potència del seu so al grup d'instruments
coneguts genèricament com violes de gamba (per recolzar
els més greus d'ells en les cames de l'executant). Aquest nou
instrument, el violí, per diferenciar-ho dels anteriors se li va
cridar viola da braccio (de braç). Quan es van desenvolupar
la resta dels instruments de la família del violí, a qui va
assumir la veu de contralt se li va assignar el nom d'alt dóna
viola da braccio (alt -o contralt- de la viola de braç). De
l'evolució d'aquest nom va quedar el d'alt , amb el qual es
designa a la viola a França, viola, que s'utilitza a Itàlia i
Espanya o bratsche a Alemanya (deformació del braccio en
italià).
Com hem comentat, una de les raons a les quals s'ha de
l'escàs coneixement que el públic té de la viola és que no hi
ha moltes obres populars per a solista. Entre les més
conegudes estan Harold a Itàlia, d'Hector Berlioz, un
veritable concert per a viola i orquestra, o Don Quixot de
Richard Strauss, un doble concert per a cello, viola i
orquestra , en què la viola representa el paper de Sancho
Panza.
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VINT-I-CINCS ANYS DE MÚSIC, I MÉS ENCARA DE MÚSICA
Entrevistem al nostre company de la banda Vicent Caballer, que enguany ha
complit ja un quart de segle com a membre d’esta agrupació

Vaig nàixer el 1978 i vaig començar a estudiar música
en 1985, als set anys, en l’Escola de Música de la
Banda. Després de fer dues vegades preparatori (vaig
començar massa xicotet), a finals de primer de solfeig
em donaren el trombó de pistons, això era en abril de
1988. I en novembre de l’any següent, 1989, vaig eixir
a la banda. Dos anys després em donaren el trombó
de vares, i vaig estudiar fins al cinquè curs del pla
antic. La música sempre ha sigut un eix central a la
meua vida, així que els meus estudis sempre han girat
al seu voltant. Vaig estudiar Magisteri en l’Especialitat
d’Educació Musical (1999), després vaig treure les
oposicions a mestre d’Educació Musical (2002), i vaig
continuar estudiant la Llicenciatura d’Història i Ciències
de la Música a la Universitat de La Rioja (2009). Per
últim vaig fer un Màster de Musicoteràpia a la
Universitat Catòlica de València (2011). Sempre m’he
dedicat a l’ensenyament de la música, tant

a l’Escola de Música de la Banda, on vaig estar 6
anys donant classe als més menuts, dos dels quals
com a musicterapeuta també, com en les diferents
escoles en les que he estat, Sta. Maria. Marianistas
(Alboraya), CEIP Luis Vives (Benaguasil) i CEIP
Blasco Ibáñez (Benetússer), on estic des de fa més
de 10 anys.
Com vas començar en el món de la música?
Als set anys mon pare em va apuntar a l’Escola de
Música de la Banda. Tota la meua família, tant per
banda de ma mare com de mon pare ha tingut
músics, i jo he seguit la tradició familiar. A banda,
és que és el que més m’agrada.
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Qui va ser el teu primer mestre de solfeig i
d’instrument? Com el recordes?
El meu primer mestre de solfeig, els tres primers anys
d’estudis, va ser mon pare, que en aquell moment
donava classe a preparatori i primer de solfeig en
l’escola. Amb l’instrument va ser Vicent Granell, que
era el director de la banda en aquell temps. Ells dos
són els responsables de que la música siga la meua
passió. Mon pare sempre ha estat al meu costat,
estudiant amb mi, ajudant-me. Igual que Vicent
Granell, el Mestre (amb majúscula perquè ell sempre
ha ensenyat moltes més coses a banda de a tocar un
instrument), sempre disposat a ajudar-te, inclús en
estiu, en vacances... Ells dos són els que m’han
ensenyat tota la música que sé, i mai podré estar prou
agraït. Si bé ho pense, jo hui treballe i puc viure
gràcies al que em van ensenyar.
Sabem que ja formes part de la banda des de fa
25 anys, què significa per a tu formar part
d’aquesta agrupació?
La veritat és que quan vaig començar no pensava que
duraria tant, ni tan sols tocant el trombó. Per a mi és
tot un orgull pertànyer a la Societat, perquè és on he
pogut desenvolupar una part molt important de la
meua vida: tot el relacionat amb la música. Tindre un
espai on poder donar els teus primers passos com a
músic, en un ambient sa i acollidor, amb bona gent...
crec que és molt important. Els meus millors amics els
he fet a la banda i en l’escola de música. Gràcies a la
Societat he pogut conèixer a gent magnífica, i gràcies
a la Societat he tocat i après de grans músics. És tota
una sort estar dins d’aquesta societat.
Alguna anècdota que ens pugues contar?
Més que una anècdota, que hi han moltes, jo recorde
molt especialment el viatge a Chicago. Com viatjàvem
en aquell bus escolar de color groc (com en les
pel·lis), el dia del museu de Hemingway, el dia en la
hípica, les bromes que ens gastàvem, la quantitat
d’hamburgueses que menjàrem (quan tornàrem vaig
estar uns quants mesos sense provar-les), fer les
torres amb els castellers (nosaltres a la part de baix,
clar), els edificis gegants... Fou tota una experiència.
T’agrada
més
tocar
o
ensenyar?
Buff!! Difícil pregunta. M’agraden les dues coses per
igual, jo crec. Per a mi, tocar és quasi una necessitat.
A dia de hui, quan tinc un ratet a casa, en el primer

que pense és en agafar el trombó i fer quatre notes, si
no ho faig no em quede tranquil. I, encara que cada
vegada costa més, continue anant a la banda. Tocar
en conjunt és una de les coses que més m’agrada. I
ensenyar també. Crec que és una gran responsabilitat
i una sort poder ensenyar música. Fer gaudir els
xiquets i a més, que aprenguen, crec que és molt
gratificant.
Vols que els teus fills continuen estudiant
música
com
tu
vas
fer?
Clar, eixa és una de les meus il·lusions. El que també
tinc clar és que haurà de ser una decisió seua, encara
que jo posaré tots els mitjos i faré tot el que puga per
a que així siga. Però l’última paraula la tindran ells. La
música suposa moltes hores d’estudi i esforç, i t’ha
d’agradar, no és una cosa que pugues fer obligat.
Però bé, d’entrada apuntarem a Mireia a Jardí Musical
quan siga un poc més major i ja veurem que passa.
Com veus el futur de la Banda de Godella?
Jo crec que és un futur ple de grans possibilitats.
Durant estos últims anys s’han fet moltes coses: hem
guanyat un Certamen, hem tocat coses impensables
per a nosaltres com la primera de Mahler en
l’homenatge a Enric Cullell. Jo crec que ens fa falta
donar-nos compte que podem fer moltes coses, i que
sols hem de tindre-ho clar i anar a per totes, implicarse al 100%. A més, el grup de gent és magnífic, hem
de saber que la nostra aportació, per xicoteta que
siga, és de la màxima importància. Hem de creure
més en nosaltres mateixa.
Quin consell pots donar als nous músics que
entren aquest any?
Jo els diria que en la Banda s’ho passaran molt bé.
Podran tocar, per suposat, i faran també noves
amistats, i tindran la possibilitat de viure experiències
que no viuran en cap altre lloc, des de fer viatges,
convivències o eixides, a concerts en llocs
espectaculars com el Palau de la Música o el Palau de
les Arts. Que no abandonen i que continuen participant
en la Societat. La música els farà créixer com a
persones d’una manera tan especial que cap altra
activitat ho aconseguiria, i és una oportunitat que no
poden deixar passar.

