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EDITORIAL
Javier Llorens Cardo
President del Casino Musical de Godella

Estimats socis,
Amb forces renovades. Així ens sentim. És
un privilegi estar al front d'una societat tan
prestigiosa com el Casino Musical de
Godella, i per això continuem afrontant este
projecte amb la responsabilitat i la il·lusió
que es mereix.
El Casino és una font inesgotable d’activitat
tant a nivell musical com de relacions
personals, i dins d’esta gran família trobem
els ingredients que ens fan créixer com a
Societat, i ens recorden la seua raó de ser.
Començant per la base, els alumnes de
l’escola, perquè ens transmeten l'alegria i la
innocència pròpia dels xiquets; als Mestres
de
l’escola,
perquè
s’entreguen
a
l'ensenyament i l'educació dels nostres
alumnes; el treball dels directors de les
agrupacions (grans professionals que troben
la manera de traure el millor de cada
músic); i com no, el propi músic, el gran
protagonista, qui ens fa somiar amb el seu
talent. Tot sense oblidar la Junta Directiva i
les Amigues de la Música, que representen
la col·laboració desinteressada en este
projecte.
Però el que sens dubte ens permet seguir
endavant és la fidelitat dels socis, exemple
de compromís amb al Casino. Vosaltres sou
els fonaments d'este projecte, els nostres
millors prescriptors. Sou el motor que ens
fa arribar més lluny.
Amb l'ànim de ser cada vegada una família
més gran, hem preparat una programació
ben completa per al segon semestre de

2016. Vos anime a participar en totes les
activitats. Hi ha però un acte que és digne
de ressenyar per la seua rellevància en esta
Societat. Es tracta de la III Trobada De
Músics, que ens oferirà la nostra banda el
dijous 29 de desembre, un concert on
participaran els músics de la nostra Societat
i aquells que per diferents motius es troben
lluny del nostre poble.
Vull acabar esta carta amb un entranyable
record per a Paquita Carbonell, que
recentment ens ha deixat. Ella ha sigut peça
fonamental en l'Escola de Música, ocupantse durant molts anys de la seua secretaria.
Gràcies Paquita per la teua dedicació,
paciència i el teu saber fer. Tu has contribuït
a fer créixer el Casino Musical i sempre
formaràs part de la nostra història.
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LA BANDA JUVENIL DE GODELLA VISITA EL POBLE DE
VINALESA
Sara Zarzo Barat

Renaixement Musical de Vinalesa, que tocaren després
de nosaltres. Les obres que tocàrem, dirigides pel nostre
director Paco Benavent Montagud, sigueren les següents:
Educandos de Benejuzar (pas-doble), El capitán corchea,
Pequeña suite medieval, i Barco pirata. Totes les obres van ser
presentades i explicades pels mateixos membres de la
nostra banda, la qual cosa va agradar molt al públic
assistent, que per cert, va a ser tant nombrós que el lloc
habilitat per a l'acte, es va quedar menut!!!
Ens ajuntàrem amb els músics de la Banda de Vinalesa, i
ens vam conèixer una mica més. Estàvem molt
il·lusionats al mateix temps que un poquet nerviosos,
però encara així, es va fer molt curt i ho vam passar tots
molt bé.

El passat 10 d’abril, la Banda Juvenil del Casino Musical
de Godella, va participar en el Festival Comarcal de
Bandes Juvenils de l’Horta Nord, patrocinats per la FSMCV
i per la Generalitat Valenciana, i que va tindre lloc en esta
ocasió, al poble veí de Vinalesa.
Junt a la nostra banda, va actuar la de la Societat

Ens van rebre amb una benvinguda i ens indicaren i
acompanyaren fins al lloc en el qual havíem de deixar els
instruments, motxilles i demès. Va ser un dia inoblidable.
Un dia que s’hauria de repetir amb més freqüència, ja
que és així com ens adonem del vertader sentiment dels
músics per la música i de tot el seu voltant.
Gràcies de nou a l'Escola de Música de Godella i al Casino
Musical de Godella per donar-nos esta oportunitat de
poder gaudir del que representa la música.
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Plaça del Músic Enric Cullell Mata, s/n
(Parc del Molí)
Godella

HORARI: Dimarts, Dijous i Dissabtes; 10 a 11
Telèfon: 657 322 835
Número de compte: ES35 2100 3801 5402 0015
1924

La teua solidaritat,
soluciona
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PAQUITA CARBONELL, IN
MEMORIAM
Joaquín Segura

L'estimaven

els

que

estiguérem a prop d'ella,
especialment els músics,
tot

i

que

havia

de

discutir fins la sacietat,
però

sempre

amb

la

finalitat

de

defendre

l'estatus

del

músic

i

l'Entitat en la qual va
passar

tants

anys

o

millor dit, tota la seua
vida.
Recorde

els

tants

moments que teníem en
els

viatges

amb

els

músics. No es va perdre
cap i sempre li ho agraïa,
doncs era com una mare
per a tots i crec que així
la recorden tots ells, per
la

seua

incansable

preocupació de que tot
anara correctament i el

El Bemoll

desenvolupament

dels

compromisos

que

acabaren amb bon fi.
Ha estat un personatge,

El nostre president em va demanar unes lletres sobre la persona de
Paquita Carbonell que recentment ens ha deixat. És un compromís al
qual no puc negar-me, sinó, quedar-li agraït per la possibilitat que em
dóna de poder expressar unes paraules de la meua estimada, apreciada
i volguda Paquita.

dins el món musical de
Godella, que mereixeria
molt bé que constar en
algun

lloc,

part,

per

defensat

en

alguna

que
la

ha

cultura

Va ser una d'eixes poques persones que et trobes en la vida aportant-te

musical,

portant

seguretat, fiabilitat, entrega total en la seua comesa i sobre tot afecte,

respecte

i

amb

comprensió i saber estar en cada moment. Destacaria la seua afinitat,

nom del Casino Musical i

servei i entrega per la música, estant envoltada en tot moment de la

del seu estimat poble de

seua vida per músics, com era els seu espòs i són els seus fills.

Godella.

dignitat

el
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FESTIVAL COMARCAL 2016

Joan Pere Teruel Pla

La vesprada del passat diumenge 6 de març, ja amb
l’oloreta a pólvora, les bandes de l’Agrupació Musical
de Rocafort i el Casino Musical de Godella vam oferir
un apassionant concert per pal·liar l’avorriment previ
a les festes de Falles. I públic no va faltar.
La primera part del concert va ser oferta pels
companys de Rocafort sota la batuta del seu director
Juan José Catalá Borrás. Ens van sorprendre en la
primera peça, Symphonic Episode 1 de Satoshi
Yagisawa, i van despertar la nostra emotivitat. Van
continuar amb Gaudium, una obra de Luís Cardoso que
descriu la felicitat en els seus diferents estats. I per
acabar, ens van introduir en un vibrant viatge en el
temps amb Carlomagno de Pere Sanz Alcover. Aquesta
obra representa varies escenes del regnat de
l’emperador. Amb tres molt bones interpretacions, van
deixar el llistó ben alt a l’escenari.

La segona part va ser per a Godella, amb el nostre (ja
no tant nou) director Raúl Martín Torres. Era un repte
no deslluir després del gran concert que havien ofert
els músics del poble veí. Començarem amb Alvamar
Oberture de James Barnes, una obra alegre i solemne a
parts iguals amb un toc mariner. A la segona peça
vam convidar a l’oient a la introspecció i la reflexió
amb Yosemite Autumn, una peça de Mark Camphouse
inspirada en l’esplendor majestuós del Parc de
Yosemite, en Califòrnia (vos recomane que li pegueu
una ullada per internet, els paisatges són increïbles).
I per trencar el relaxat ambient que s’havia creat al
teatre i anar-nos-en a casa ben animats, vam acabar
el concert amb la Second Suite “Latino Mexicana” del
compositor Alfred Reed. Es compon de quatre
cançons: Son Montuno, un “calipso” veneçolà; Tango,
però brasiler en compte d’argentí; Guaracha, nom d’un
gènere cubà; i Paso Doble, però mexicà en aquest cas,
i que presenta un ritme distint al del pas-doble comú..
Vam fer un bon treball, i així ho va considerar el públic
també a jutjar pels aplaudiments.
I després de gaudir d’una intensa vesprada musical,
vam acomiadar als companys de Rocafort agraint-los
la col·laboració i vam fer la tradicional “xarraeta” a la
porta del Capitolio, i amb la gana feta vam anar a
sopar.
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CONCERT RETROBEM LA NOSTRA
MÚSICA:
MONOGRÀFIC ÓSCAR NAVARRO

Antoni Benlloch Vergara

El concert que la banda ha fet dins de la campanya

I és per això que dic el de explica-contes, perquè és un

"Retrobem la Nostra Música" d’aquest any, el passat

compositor que fa allò que tècnicament es diu "música

diumenge 5 de juny, ha estat diferent del d'altres anys.

programàtica", és a dir ens conta alguna història, descriu

Almenys així ho he sentit jo. I és d’això, de sentiments i

algun fenomen de la natura o intenta expressar els

sensacions del que es tracta. El programa que ens

sentiments que sent el compositor en veure una imatge.

plantejà Raúl, el nostre director, semblava a primera vista

És com ficar-li banda sonora a les coses, com per

molt variat en quant a temàtica i forma, per no dir

exemple va fer Vivaldi amb les estacions. Òscar Navarro

incoherent: un pasdoble per a marxar en les festes de La

ho fa utilitzant les formes que tenim més a prop: el

Vila Joiosa, una marxa de processó, un concert per a

pasdoble

clarinet i banda simfònica, un poema simfònic, i per a

Contrabandista" ens va clavar directament en una de les

súmmum una obra que es titula "The Fly", la mosca. Però

nostres festes més populars, els moros i cristians. A ningú

amb el dia a dia dels assajos Raúl ens ho va aclarir tot.

li ho han de contar. Tots ho hem viscut en directe bé

Per començar ens va presentar la figura de Óscar Navarro

tocant un instrument i portant el pas, desfilant en una

González, músic de Novelda, clarinetista, compositor,

comparsa o com a espectadors. No cal dir que ens fica a

director... i un bon explica-contes.

tots la pell de gallina, veritat? En la marxa de processó

i

les

marxes.

En

el

pasdoble

"Andrés

Hosanna in Excelsis, vàrem poder reviure l'ambient
El currículum d'aquest compositor, està centrat en

espiritual i religiós de les festes, i crec que a tots estarem

l'actualitat en la direcció i composició musical dedicada al

d´acord en què si tanquem els ulls i escoltem aquesta

cinema i la televisió, on està treballant i col·laborant amb

marxa podríem pensar que estem desfilant per qualsevol

empreses i compositors de primera línia en aquest camp.

carrer del poble en Setmana Santa. Fins ara, en el
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transmetre la idea i la essència de l´obra. En el poema
simfònic "Paradise" l'autor ens va fer viatjar a una illa
paradisíaca, ens va fer sentir pirates i després va
aconseguir que tinguérem la sensació de tristor que té un
quan s'acaba una bona experiència. Crec que el públic va
gaudir de aquest argument senzill però amb molt de gust
musical. I per a finalitzar el compositor, que va formar
part del públic durant tot el concert, va pujar a dirigir
l'última de les obres, "Invención para Banda Sinfónica:
The Fly". El treball de Raül de les últimes setmanes
explicant amb paciència la història que volíem contar i els
efectes que volíem aconseguir va fer que hi haguera una

Ara ve el contrast. Concert per a clarinet i Banda

recreació prou bona de la punyetera mosca. Tots vàrem

Simfònica. Juan José Amado Alcañiz, professor de clarinet

imaginar la mosca volant per l´auditori d'un costat a

del Conservatori de Godella. Una obra dedicada al

l'altre, molestant a tothom per al final caure baix la pala

clarinet solista de l'Orquestra de la Ràdio de Brussel·les,

que el mestre, Oscar Navarro, tenia amagada baix del

Eddy

guió.

Vanoosthuyse,

feta

per

a

explotar

totes

la

possibilitats tècniques del clarinet, amb gran varietat de
ritmes i passatges de gran virtuosisme. He de dir que
tant el públic com els músics vàrem gaudir del talent de
Juan, que estant a l'altura de la tècnica també va saber

En aquestes línies només vull descriure el que vaig viure
com a músic i el que vaig aprendre dels mestres i dels
companys, als que vull agrair fer-me partícip de la seua
música.
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Big Band: Entrevistes (i oïdes)

JOSÉ LUIS GRANELL - Saxo alt lead
Manolo Valls
Hola amics, pensant en alguna cosa interesant que escriure per al Bemoll, se'm va ocórrer la idea de
realitzar una sèrie d'entrevistes a alguns membres de la nostra Big Band. Crec que tenim la sort de
tindre entre nosaltres a uns grans músics (i persones) que ens poden contar la seua manera de
veure la música mitjançant la seua gran experiència acumulada després d'anys de estudi i treball, i
una infinitat de vivències i anècdotes. Estic segur que el resultat serà molt interesant per a tots.
I per a començar, ningú millor que un dels nostres pesos pesats (musicalment parlant), el nostre
saxo alt lead, José Luis Granell.

Hola José Luis, moltes gràcies per accedir a contestar
estes preguntes. M'agradaria que ens contares, per a
iniciar l' entrevista, cóm començares en tot açò de la
música.
Be, la veritat és que es deu a una anècdota molt
curiosa.
Va ocórrer als cinc anys. Vaig tindre un incipient
problema de fonètica i ma mare em dugué a un dels
dos únics metges que hi havia en aquell moment al
meu poble, Aldaia. Recorde que li deien “Don” Pasqual
(això de “don” era per una qüestió de respecte cap
una persona amb estudis universitaris). Bé, este
metge aconsellà a ma mare que m'apuntara a la
Banda per aprendre solfeig, perquè entonant i parlant

amb un ritme establert se'm corregiria el problema. La
veritat és que vaig millorar prou, però el problema
continua present. M'ha causat algun trauma, però ara
em dóna igual. No té importància.
Doncs bé, a l'apuntar-me a "solfeig" (hui en dia es
denomina "llenguatge musical") vaig conèixer altres
xiquets, més o menys de la meua edat, i vaig
connectar molt bé amb ells. Tenia uns nous amics, i
encara els tinc.
Sempre conte la meua primera classe de solfeig: "José
Luis, estes són les set notes musicals: do, re, la mi, fa,
sol, la i si. I estes figures són redones." Amb la qual
cosa jo havia de memoritzar els seus noms i entonació
i saber-les llegir en el pentagrama. Déu meu on
m'havia ficat ma mare!!!

El Bemoll
I quan i cóm et feres músic professional?
Et conte un poc l'anterior a eixe moment.
Als set anys vaig començar a tocar el requint (encara
que jo volia el clarinet… però és que eixe instrument
era quasi tan alt com jo). Després, als nou, ja passí al
clarinet, fins als dotze anys. Als deu “vaig eixir” a la
Banda. Als dotze anys vaig deixar el clarinet i em vaig
passar al saxòfon alt. Al poc de temps, uns veïns del
meu carrer que tenien un grup de “rock-pop”, em
demanaren que m'unira a ells. Que difícil em va
resultar poder seguir la música sense la figura
acostumada del director!! Però vaig veure com els
meus amics eren capaços de seguir el tempo del
baterista…i jo no anava a ser menys!
Als catorze anys vaig fer el meu primer concert
remunerat. Va ser una Nit de cap d'any a Almansa
(Albacete). Quin fred i quanta neu!! Vaig començar
tocant el pasdoble "En er mundo". Estava molt
nerviós, però vaig pensar que ja ho tocava molt bé en
la Banda quan féiem alguna cercavila i no havia de fer
una altra cosa que prendre-m'ho de la mateixa
manera.
Dos o tres anys més tard, vaig estar en un grup de
soul (George Brown era el líder) i d'allà vaig passar al
món de les orquestres de ball, on vaig aprendre
moltes coses, tant musicals com de comportament
humà. Clar, vaig deixar el treball en la fàbrica, pel que
cobrava unes 1700 ptes mensuals, per unes jornades
de dotze hores diàries, i amb l'orquestra guanyava
4000 ptes per actuació.
Moltes vegades es tendix a crear estereotips massa
tancats respecte al tipus de música que ha estudiat o a
la que es dedica cada músic, per exemple: els músics de
jazz, els músics clàssics, els músics de banda-xaranga,
etc. Què opines de tot açò? Quins han sigut els teus
estudis i inquietuds musicals al llarg de la teua vida? En
quines facetes has desenvolupat la teua carrera
professional?"
Com t'he dit anteriorment, la meua formació va ser
uns estudis en la Banda de Música del meu poble
(que, per cert, és la "Unió Musical d´Aldaia"): tocar un
instrument,
solfeig,
teoria,
dictats...
algunes
"galtades" quan m'equivocava... Sí, era així com
s'aprenia en aquella època. No guarde cap rancor ni
trauma de tot allò. Clar està, que no m'agradava que
em pegaren. I ara, tampoc.
Després, la meua formació es va produir pel fet de
tocar en una orquestra de ball: sobretot s'aprèn la
responsabilitat de treballar i estudiar el paper que
cada un exerceix musicalment en el grup. Bo, com es
pot dir en argot: em vaig haver de posar les piles.
També veient i escoltant com tocaven els altres
músics, no sols de la meua formació, sinó de les
distintes formacions amb què coincidíem en els
nostres "bolos". Tinc un record molt entranyable d'una
gran persona i músic a qui li veia fer coses amb el
saxòfon de les quals ningú m'havia parlat. Jo estava
fascinat. Quan acabava el meu "pase", em demanava
la meua coca-cola i em posava al costat de l'escenari
on ell estava i l'escoltava i mirava el que feia molt
atentament. Açò va ocórrer al voltant de l'any 1976.
Tocàvem els dissabtes en el Club Nàutic de València,
les orquestres "Eli Forcada" (amb la que jo anava) i els
"Serenade". El saxofonista en qüestió era Hilario Osca,
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amb qui als anys vaig tindre una bona amistat, així
com amb el seu germà Pepe i la resta dels
components.
Ah!!
Per
cert,
eixes
"coses"
fascinants
eren: ..."glissandos"!!! Dos anys més tard, em vaig
comprar un saxòfon "de veritat": un saxòfon tenor
Bufet S1, platejat. En eixe sí que eixien les notes
greus.
Em vaig anar a treballar a Tenerife amb la meua
orquestra, la "Orquestra València". És quan comence a
tindre contacte amb el jazz. Per cert, el trompetista
d'eixa formació era Josep Maria Senabre, que ara
forma part de la Big Band del Casino Musical de
Godella. Doncs bé, ens assabentem que en Santa Cruz
de Tenerife un argentí, anomenat Luis Vecchio, tenia
una escola de música i donava classes d'harmonia i
improvisació de jazz. I cap enllà que anàvem alguns
de nosaltres tots els dissabtes de matí en un cotxe
llogat.
Poc més tard, en el 1980, s'obri a València el "Perdido
Club de Jazz", en el que tocava Senabre amb el seu
grup, i jo em deixava caure a tocar en la jam-session,
escoltar música de jazz i tractar d'aprendre de tots els
músics que per allà passaven.
En què penses que es diferencia el jazz de la resta de
músiques? Sents alguna cosa distinta quan toques jazz
o un altre tipus de música?
En realitat, la música és música siga l'estil que siga.
Tota la música és bona. Només és roïna la que no és
música.
El jazz té un gran parentiu amb el tipus de música que
vaig començar a tocar al "eixir" de l'àmbit de la
Banda. La música de ball guarda un gran parentiu
amb el jazz. També s'han donat en la meua vida una
sèrie de circumstàncies, com he mencionat
anteriorment, que m'han portat a involucrar-me en la
música de jazz.
El voler trobar "diferències" entre un gènere musical i
un altre em pareix molt tòpic, banal...no sé. Sí que hi
ha diferències tècniques, però la música és igual en
tots els estils, perquè és MÚSICA i, per tant, disfrute
fent música.
Clar està, que m'incline per uns gèneres musicals o
altres, però les circumstàncies de la vida em
condueixen cap a altres tendències. I això està molt
bé. Mira, des de fa uns dos anys, toque pop-rock amb
el grup del meu germà i el meu nebot. M'ho passe
genial. També té molt a veure este tipus de música
amb el jazz, perquè d´ell ve.
Per a acabar esta pregunta, t'he de dir que no sent res
distint quan toque jazz o un altre tipus de música,
perquè vull fer el meu treball el millor possible i gaudir
d'ell. Crec que dir que gaudisc més tocant jazz que,
per exemple, anant a l'assaig de la meua Banda, no
seria del tot cert. Com ocorre en esta vida, només hi
ha "moments". A vegades s'està més feliç fent una
cosa i altres vegades, no.
Podries dir-nos alguns dels grups i intèrprets més
importants amb els que has tocat o col.laborat?"
Podríem fer dos grups. Els que són més famosos i els
que ho són menys, però em van donar alguna cosa
important.
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Dels primers, et diré: Saxomanía i l'experiència de
gravar junt amb Hal Galper, Jordi Vilà i “els seus
amics”, Dave Schnitter i Marti Mabin, Paco Aranda,
Donato Marot, Tino Gil, Narso Domingo... I molts més.
Dels segons et diré: la "Jove Jazz Band", que va ser la
primera big band que es va formar a la Comunitat
Valenciana, allà per l'any 1984. Vaig començar a ferme càrrec d'un grup de persones que volien dur a
terme este projecte, davall la meua direcció musical i
els meus primers arranjaments.
Més tard, em vaig fer càrrec d'un projecte que va
muntar Ximet Caffarena, la primera Big Band
Universitària (la "B.B.U."). Llàstima que durara tan poc
de temps. Però són coses molt habituals, per
desgràcia,
en
esta
volgudíssima
Comunitat
Valenciana. He gravat distints Cd´s amb músics i
cantants d'ací.
He fet sessions de gravació per a altres artistes, entre
ells, per a Presuntos Implicados, per exemple.
I, què podem escoltar de tot açò? Recomana'ns algunes
de les teues gravacions, per favor.
Quasi t'he contestat a esta pregunta en l'anterior. Be,
tens els quatre primers Cd's de Jordi Vilà i els seus
amics (música de Charles Mingus, principalment), amb
Eva Dénia "Adéu Tristesa", amb Saxomanía "Airegin".
Quins músics que hages conegut o escoltat t'han
impressionat més? Hi ha algú que t'haja influït o t'haja
marcat especialment?"
He tingut la sort d'escoltar en directe a Dizzy Gillespie,
que vingué amb un desconegut saxofonista per a mi,
que era Paquito de Rivera. També a Johnny Griffin, a
Lee Konitz, Michael Brecker... Però als que he escoltat
amb més atenció han sigut Dexter Gordon i Sonny
Rollins. Encara que a vegades m'ix la vena
"coltraniana".
Ens recomanes algun bon disc de jazz? I algun bon llibre
de música?
Bons discos hi ha molts. Però, per exemple: "Atomic",
de Count Basie; "The Blues and the Abstract Truth",
d'Oliver Nelson; qualsevol de Dexter Gordon, per
exemple: "Go". Sense oblidar Sonny Rollins: "The
Bridge", "Tenor Madness". Un bon llibre de música... Et
diria algun, però són molt tècnics.
El passat 31 de gener va ser per a mi un honor (i crec
que per a tots els membres de la big band) estrenar el
nou arranjament -escrit ex professo per a l'ocasió- del
teu preciós tema "Recordando a un amigo". Podries
contar-nos alguna cosa d'este tema i com va sorgir la
idea d'adaptar-ho per a la nostra big band?
La idea original sorgeix en 1994 quan mor el meu
benvolgut amic i company Josemi (baixista de
Saxomanía) i s'organitza en la sala Black Note de
València una gala homenatge en la seua memòria. Ho
vaig compondre per a eixa ocasió i per a la formació
de Saxomanía: cinc saxòfons, guitarra, contrabaix i
bateria. Per cert, un dels saxofonistes, també està en
la nostra Big Band. Es tracta de José Vicente Alonso
Morillo. Més avant, Ramón Cardo em va demanar que
escriguera dos arranjaments de temes originals per al

seu disc "Per l´altra banda". Així que vaig agafar la
idea original d'este tema i em vaig posar a orquestrarho per a Big Band. Això va ser, crec, en el 2002.
La idea de “reescriure'l” va sorgir perquè Pep Caballer
(el saxòfon baríton de la nostra Big Band) em va
demanar que portara a l'assaig l'arranjament.
Afortunadament sé orquestrar molt millor que abans i
li vaig dir que primer faria una revisió en profunditat.
He canviat, principalment, l'orquestració, però, també,
algunes parts han patit uns canvis, com la introducció
o les tonalitats per les quals passa l'arranjament. És
un arranjament molt difícil, de grau professional.
Des de la formació de la Big Band Casino Musical de
Godella t'has implicat molt aportant sempre bones
idees, coneixements i, davall el meu punt de vista,
infonent amor per la música, la qual cosa t'agraïsc de
tot cor. Quina és la teua opinió al voltant del projecte
de la Big Band? Quina opinió et mereix que vagen
sorgint cada vegada més big bands en molts pobles de
València?
Moltes gràcies, primer, pels complits que em fas amb
el teu comentari.
T'he de dir que, des que va aparèixer la "Jove Jazz
Band", a València van començar a formar-se este tipus
d'agrupacions, primer amb Ramón Cardo i després,
amb Francisco Blanco "Latino", amb les distintes
variants de la Sedajazz Big Band, i tot el que este
personatge inquiet ha anat expandint en distintes
entitats musicals com són les bandes de música de la
Comunitat. Està molt bé esta proliferació de big
bands. Unes són més professionals i altres, més
amateurs.
A veure, que em botava la primera part d'esta
pregunta. La meua opinió sobre el projecte de la Big
Band Casino Musical de Godella ("la nostra" Big Band)
és que és un projecte, com ho són els d'esta índole, de
gran envergadura, que exigix molt esforç per a la seua
formació i manteniment del mateix. L'esforç és de
tots, sí, però en especial d'una sola persona que
s'encarrega de tots els mals de cap que açò dóna... i
eres tu, Manolo Valls.
Gràcies José Luis!!!
Des de fa set anys formes part del cos de professors que
impartix l'especialitat de Jazz en el Conservatori
Superior de Música de València. Com està funcionant
esta nova especialitat a tots els nivells?
Bé, sempre es pot demanar molt més. Es va començar
a "caminar" amb una plantilla molt reduïda de
professorat. Tan sols eren tres. Més avant, ens
incorporem dos. Després altres dos. I finalment, dos
més a mitja jornada. Tenim una gran part de l'alumnat
d'este centre amb una plantilla molt reduïda. Quasi
fem miracles "pedagògics". Però és el que hi ha.
Encara així, s'aconseguixen bons objectius. Tots els
anys es presenten uns 60 o 65 alumnes per a les
proves d'accés i tan sols podem triar a 18. Perquè no
som prou professors. A veure si l'administració pot
tirar-nos una mà i augmentar a jornada completa els
dos que hi ha amb mitja jornada. Aniríem un poc mes
descansats.
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En les meues assignatures, per exemple, la ràtio de
les quals és 1:4 he arribat a tindre 18 alumnes. Què
faig? Els dic que esperen pacientment que tinguen
buit? Al seu dia, jo comentava jocosament que era
més fanfarró que el Ministre Wert: ell pujava la ràtio
un 20%, aleshores jo molt més, el 200% i més.
Qu è cr e u s qu e e s pot fer e n le s E n s e nyanc e s
Profe s sionals (grau mitjà) p er a pr eparar el s
alumn e s qu e vullgu e n c ontinuar el s s e u s
E s tudis S up eriors d e músi ca amb l'esp e cialitat
d e Jazz?
Seria necessari incloure en l'últim cicle de grau mitjà
una sèrie d'assignatures o matèries per a anar
encaminant l'alumnat interessat en el jazz. Fins al
moment, els que es presenten a les proves d'accés
són alumnes que tenen que preparar-se en acadèmies
privades.
Qu è el s re c omanarie s als e studiants d e mú sica
qu e e stan e n l'edat d e d e cidir si d e dicar-s e
profe s sionalment a la música ? Et par eix un bon
mitjà d e vida o cr e u s qu e é s millor pr e ndre la
música c om un hobbie ?
Els estudiants de música en un Grau Mitjà, ja tenen
l'experiència i el contacte musical suficient per a
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saber què fer. No fa molt es podria usar el conegut
acudit de: "Ei, tu què fas?. I diu: Músic. Sí, però en què
treballes?". Desgraciadament, qualsevol opció, avui
en dia, és un fracàs laboral estrepitós. Per molt que
els
polítics
s'encaboten
en
"maquillar"
les
estadístiques. Resulta molt cruel tractar-nos com a
simples números estadístics. Els polítics haurien de
tindre un "treballet" per hores i en unes condicions
d'autèntica esclavitud, que és com estem. Hi ha molta
tristesa en l'ambient.
Al que em preguntes si cal prendre's la música com un
"hobbie", et diré que cal fer la millor música possible,
bé siga a nivell professional o amateur, perquè el fet
de no rebre una remuneració a canvi no és excusa per
a no respectar la MÚSICA i als músics. La música no és
"diversió", és molt més. Forma part de les nostres
vides, de la cultura. És de tots sabut que un món
sense música... seria un món impossible. És el
llenguatge de l'ànima. Sí, el llenguatge que va directe
al nostre estat d'ànim, a la nostra psique. Ací no hi ha
engany... com amb les paraules.
Vull acabar, Manolo, donant-te les gràcies per esta
entrevista i, també, a totes i tots els que lligen la
mateixa. I espere que els agrade.
Una abraçada molt musical.

Com sempre, ha sigut un plaer conversar amb tu i poder entrevistar-te, José Luis. Pense que conèixer les idees i
opinions de les persones fa que les coneguem un poc millor i ens pot obrir a formes i plantejaments diferents de
veure la música i la vida. Estic convençut de que així ha sigut en esta ocasió.
Moltes gràcies mestre, i fins molt prompte

El Bemoll
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"¿ABSURDO COMO UN BELGA POR SOLEARES?"

Crònica del II Festival de Big Bands (31-1-2016)
Ángel González Rodao
(saxo alt "Big Band Casino Musical" Godella)
Es desmarcaren amb un repertori treballat, molt funk i
divertit, que va fer les delícies de grans i menuts en el nostre
Capitoli. Tots i cadascun dels temes correctament executats,
amb desimboltura i naturalitat, i que van collir enormes
aplaudiments.
Comença el concert de la Big Band del Casino Musical de
Godella i a l'inici, com us comentava, em costa centrar-me en
la música, pel que és estrany de la circumstància, però
realment és una oportunitat de gaudir sols de la música,
sense papers pel mig, ni obligacions rítmiques ni res de res,
sols la música. Eixa música que he assajat, llegit i escoltat
des d'una altra perspectiva, però que ara em sona tan
diferent, molt millor que de costum.
"Absurdo como un belga por soleares..."
Podríem dir també absurde com com un godellenc, o
valencià, o espanyol per jazz.

L'últim concert de la Big Band del Casino Musical de Godella,
va ser molt especial per a mi, i en part ho recorde ara en els
seus primers compassos i en alguns aspectes, com aquella
cançó de Sabina que deia això de: "perdido como un quinto en
día de permiso, como un santo sin paraíso...". I és que un xicotet
problema de salut em va impedir estar dalt tocant, o com
diria aquell comentarista d'altra de les nostres intervencions:
bramant el saxofon de manera inhumana. És a dir que
aquesta va ser la primera vegada que vaig veure a la meua
Big Band des del pati de butaques i la sensació, com dic en
primera instància, fou la que descriu la cançó del mestre
d'Úbeda: estranya, em trobe doncs "extraño como un pato en el
Manzanares".
Prèviament vaig escoltar al compare Pelón donant-li a la
bateria amb els seus paisans de la Big Band de Requena o
com el mateix diria: "¡la del pirineo valenciano chorra!"
El "partit de tornada" del nostre intercanvi de Big Bands,
aquell "Morcijazz 2015" en el qual els requenenses ens feren
sentir com a casa.

Rotundament no, allò sonava a jazz, no sé com sonaven en
directe les grans orquestres en el "Birdland" o el "Village
Vanguard" de Nova York, però estic segur que sonaven de
manera molt pareguda.
Temes d'una alta complexitat molt ben interpretats, fins i tot
"temazos" de composició pròpia com ara: "Recordando a un
amigo", magistralment interpretat i composat pel nostre
company José Luis Granell.
Com dic, bon so, so compacte i molt alt nivell en els "solos"
dels gran músics que composen la Banda.
Al remat fou una grata experiència per a mi, i vaig poder
sentir a prop la calor del públic, tot agraint una magnífica
vetlada de jazz. El millor de tot és que açó va sempre a més,
i aquesta "Gran Banda" seguirà superant-se amb repertoris
cada vegada més ambiciosos. Podeu comprovar-ho en
qualsevol dels nostre concerts.
No us ho perdeu, val la pena.

El Bemoll
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ARA FA 15 ANYS…
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RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA!
El nostre cor interpreta música valenciana

El passat 11 de juny va tindre lloc nostre últim concert,
encara que tots ho vivim com si haguera sigut novament

Ens acostem al nostre destí i és necessari parar i agafar

el primer.

impuls per a arribar més lluny i millor; d'esta manera,
amb este nou impuls, continuem als llarg del segle XX, de

Estàvem davall la pressió d'haver preparat un repertori

nou amb poemes (un Tríptic) convertits en música, en

nou i complex, desconegut per a la majoria, però amb la

esta ocasió de Bécquer i Blanes, respectivament.

il·lusió que ens donava la confiança depositada en
nosaltres

per

part

del

nostre

director,

confiança

acompanyada d'una gran exigència.

Per fi arribem al nostre destí; estem retrobant la nostra
música i, després de deixar pas a una tradicional Dama
de Mallorca, arribem a la música valenciana amb dos

Com en els concerts anteriors, recorrem la història de la

obres: una cançó de sega (Cançó de batre, de O. Esplá) i

mà de la música, en esta ocasió per a trobar-nos, o millor

Ja ve Cento, del nostre propi director, Josep Ramón Gil-

dit, retrobar-nos amb la nostra música valenciana.

Tárrega.

El viatge té com a punt de partida el segle XVI; un inici

Fi de viatge, curt però intens i, mentre la nostra ment

suau i tranquil, encara que amb llàgrimes en els ulls,

torna a ser conscient del món al voltant, en el nostre cor

Weep o mine eyes, i, després de recórrer diversos

repetim novament un jurament, esta vegada sense

madrigals, fa un salt en el temps fins al segle XX. Ací, les

paraules ni música però amb la mateixa intensitat que

paraules de García Lorca es convertixen en Cançons

l'anterior, i per a l'any següent i els posteriors ix del fons

d'amor gràcies a M. Oltra i, abans de la primera parada

de l'ànima un crit en forma de propòsit que estem tots

d'este viatge, tots fem un Jurament amb aire cubà.

decidits a complir: Retrobem la nostra música.

El Bemoll
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ARA FA UN ANY

Gema Tamarit

Ara fa un any des que començà el nou camí el Cor del
Casino Musical de Godella. Al llarg d’aquest any hem
tingut el concert de presentació del cor, la missa de
Santa Cecília, el concert de Nadal amb tots els cors de
Godella, el Festival Comarcal de Cors i el concert que
tancà el curs al mes de Juny.
Per al Festival Comarcal de Cors comptàrem amb la
participació de la Societat Musical “La Primitiva” de
Rafelbunyol. Un cor amb deu anys d’experiència format
per gent jove amb molts xiquets i xiquetes conduïts per
Célia Máñez, que amb la seua joventut i expressivitat va
fer que gaudirem tots, una vegada més, de la música
coral.
Per part del Cor del Casino Musical de Godella el nostre
director José Ramón Gil Tàrrega va escollir peces de J.
Bennet, Orlando di Lasso, T. Morley, i una segona part
diferent, amb obres com “Tres canciones de amor” de M.
Oltra amb lletra dels poemes de F. García-Lorca, “El
Juramento” de M. Matamoros (versió coral d’ Electo
Silva), La dama de Mallorca de Baltasar Bibiloni o la
tradicional valenciana “Ja ve Cento” arreglada per ell
mateix i dedicada a sa mare.
Açò només és una mostra del treball que hem tingut al
llarg d’aquest any. Ha estat un any ple d’experiències

CONCERT DE
BANDES SONORES
Roser Cuevas i Fabra
Voleu viure una nit de pel·lícula plena d'emocions i
viatjar pel temps de la mà d'alguns dels temes
musicals més famosos? Veniu a veure i sentir la
Banda del Casino Musical de Godella dirigida per
Raúl Martínez que vos oferirà un concert inoblidable
amb una de les millors bandes sonores.
Viatjarem a la velocitat de la llum amb el Falcó
Mil·lenari tripulat per Han Solo i ens convertirem en
aprenents de Jedi a Star Wars. Ens unirem a la màfia
amb El Padrí. Grease ens transportarà a l'ambient
musical i cultural del jovent de finals dels anys 50
amb les seues cançons i els seus romanços. El
Senyor dels anells ens traslladarà al món de la
fantasia on els hobbits, els elfs i Gollum habiten.
Solcarem els oceans com a Pirates del Carib amb Jack
Sparrow a bord de La Perla Negra formant part de la
seua tripulació. Reviurem amb Gladiator el Colosseu
romà i les lluites dels gladiadors per la seua
supervivència. Tindrem una emocionant trobada
nocturna en el quadrilàter amb Rocky. I, per acabar,
viatjarem a la selva tropical dels indis guaranís i les
cascades de l'Iguazú amb La Missió.
Vos esperem el dissabte 23 de juliol a les 22.30 h al
Teatre Capitolio de Godella si voleu viure una nit de
comèdia, drama, ficció i fantasia sense moure's del
seient.

musicals, anècdotes a l’assaig, sopars i dinars de gala i
de germanor.
Per als que no ens dediquem professionalment a la
música, assajar amb un mestre com José Ramón GilTàrrega es converteix en un fet tan especial que fa
desitjar el dilluns com si fos un dia de festa.
Perquè cantar a una coral “amateur” vol dir més que
treure la veu i interpretar unes peces musicals. Va més
enllà del fet de cantar. És formar part d’un grup de
persones amb uns interessos comuns: cantar, empastar
les veus amb les persones que t’envolten, entendre què
vol dir el “mestre”, escoltar, respectar, compromís per no
faltar als assajos, estudiar les partitures a casa… És tant
que costa ficar-ho en paraules!
Però sobretot és passar-ho bé gaudint d’allò que més ens
agrada: cantar. Com diu Miguel Ángel Jaraba al seu llibre
“Teoría y práctica del canto coral”: Existeixen una sèrie de
motivacions provocades pel fet de prendre part activa a un
col·lectiu dedicat a la recreació de l’art de la música cantada, que
tan sols es poden comprendre quan es viuen directament. Per tot
això i molt més que no es pot descriure amb paraules, us anime
a formar part d’un col·lectiu on cantar és endinsar-se a un món
artístic ple de sensibilitat i bellesa estètica que fa més gran el
nostre coneixement.

El Bemoll
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L'ORQUESTRA I ELS PINTORS
Diana Esteve, Jairo Martínez, Silvia Albiol i Sergio García

El darrer 9 d’Abril va tindre lloc al Teatre Capitoli un
concert molt especial. L’orquestra del Casino Musical de
Godella i els pintors Josep Ferriol, José Estellés Salomón i
Manuel Silvestre van crear una fusió inoblidable
interpretant peces de diferents èpoques amb pintura
simultània, un vertader plaer per la vista i l’oïda. A més
de fer gaudir als espectadors, per suposat, aquest
concert tenia la intenció d’ajudar en una molt bona
causa: col·laborar amb una ONG en el seu projecte
d’escolarització infantil a Ossouye, una de les regions
més pobres de Senegal. Per això, en acabar l’espectacle
hi va haver una subhasta sorpresa de les pintures que
havien estat realitzades, la qual cosa va ser un èxit
gràcies a la solidaritat dels assistents.
Els membres de l'orquestra li vam fer unes preguntes a
diferents figures que havien fet possible l’event. Berta, la
representant de l'associació que va assistir al concert:
Has gaudit del concert?
Sí, clar. El que més m'ha agradat és el fet que aquesta
jove orquestra, composta en la seva majoria per
estudiants que tenen il·lusió i que toquen per plaure,

estigui tocant per ajudar a altres estudiants que mereixen
una oportunitat. Musicalment, totes les obres eren molt
boniques, però em va semblar que la música
contemporània de Javier Costa destacava molt, ja que no
és el que se sol tocar. Un toc de modernitat s'aprecia.
També m'ha encantat l'actuació esplèndida de Noah
Xavier Terol Bayarri, el solista de flauta en la Suite de
Bach.
Quina finalitat tenia aquest concert, i l'associació?
Amb els fons recaptats es construirà una llar escolar en
Casamance, perquè els xiquets que viuen allí no hagin de
fer el viatge a l'escola tots els dies, i puguin aprofitar més
el temps, tot destinat al fet que puguin estudiar i tenir un
futur digne. Això ajudaria també a moltes xiquetes que
no poden arriscar el viatge. A més, es pagaran les
despeses d'escolarització a tots els nens que es pugui
amb els fons recaptats.
Quina és la teua relació amb Pilar Mor, la concertino de
l'orquestra?
Bé, treballe en l'oficina de producció de l'orquestra de
València, en la qual toca Pilar, i sempre ens hem dut molt
bé. Hem col·laborat en altres esdeveniments abans, amb
resultats extremadament satisfactoris.
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Javier Costa, compositor del Divertimento.
Conta’ns un poc de la història d’aquesta obra.
Va ser un encàrrec del director Francisco Perales, que era
el director de la Orquestra de València el 1996. Era la
meua primera obra per a orquestra de corda. Tenia poc
de temps per a escriure-la, i té un moviment amb forma
d’arc (el principi torna a aparèixer al final).
Com creus que ha quedat en el concert? Li hem fet justícia?
Crec que ha sigut formidable. Es nota el treball de Pilar,
que posa molt d’esforç en que isca tot com estava
imaginat. Estic molt content amb el resultat, perquè es
transmet el que que jo pensava i el que volia.
El concert en general, t’ha semblat atractiu?
La simbiosi de música amb pintura em pareix
meravellosa, ja que sempre han estat molt relacionades,
com es pot observar en la història. Ha sigut un
experiment que ha donat molt bons resultats, amb un
preu atractiu per al públic i amb un fi solidari.
Josep Ferriol, Manuel Silvestre i Jose Estellés Salomón, els
pintors.
Heu elegit vosaltres les obres sobre les quals heu pintat?
No, però les hem distribuïdes entre nosaltres, un poc.
Les obres les havíeu escoltades abans?
Sí, i ens havien agradat molt.
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Teníeu alguna idea abans d’eixir a l’escenari?
Manuel: Jo tenia clar que volia colors clars, verds i blancs
amb colors primaris.
La resta: No molt, deixar-nos portar per la música.
Què heu sentit, al pintar i escoltar a la vegada?
Tens un temps limitat per a pintar, i era necessari pensar
molt ràpidament. Però és simplement el sentiment de
pintar de sempre, i com ho gaudim. La música ajudava
també a situar-se.
Podeu parlar un poc de la tècnica?
Josep i Manuel van utilitzar oli els dos, encara que de
manera molt diferent.
L’obra de Josep era més abstracta, mentre que Manuel va
pintar un paisatge, molt més realista. Josep, per la seua
part, va utilitzar una tècnica japonesa mil·lenària amb
tintes sobre aigua, anomenada suminagashi. Tothom va
remarcar que fou molt destacable.
Escolteu música quan pinteu?
No és la nostra font d’inspiració, però sí l'escoltem de
vegades i pot influir en com pintes, és veritat.
Per a totes les persones involucrades, aquest concert ha
sigut interessant i innovador, amb elements nous per a
canviar l’esquema dels concerts i espectacles. Esperem
que tots aquests xiquets en Senegal puguin aconseguir el
que es proposen, i potser, convertir-se en els nous
músics.

El Bemoll
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VIATGE A GRANADA
15 /01/16 – 17/01/16

Clara De Jorge Redondo (2n violí)

Divendres 15 de gener
Ahí estàvem tots, amb ganes d'emprendre una nova
experiència i aventura junts. L'emoció, il·lusió i nervis es
veien reflectits en les nostres mirades, no cabia cap
dubte. Una vegada pujàrem a l'autobús, tots vam
començar a parlar doncs ningú podia estar quiet ni callat.
Al principi del recorregut tot es va fer prou amè, però
després cada vegada més pesat doncs tots estàvem més
cansats i ansiosos per arribar-hi.

desitjosos però poc mentalitzats per a l'ardu assaig que
ens esperava en breu. Un assaig de 4 hores amb un
descans total de 30 minuts. Així bé, sense més demora,
agafàrem el nostre autobús que ens dirigia cap el Palau
de Congressos de Granada, lloc de l'assaig. Durant el
trajecte tots comentàvem com anava a ser la retrobada
amb els granadins i la felicitat que ens produïa allò.
Arribàrem allí, entràrem i la primera cosa que ens cridà
l'atenció va ser l'amplitud i grandiositat d'aquell lloc.
L'auditori, més concretament, era enorme i en principi

Una vegada arribàrem allí sobre les 24:00 de la matinada,

l'acústica també. Vam depositar tots els instruments i

notàrem de seguida la gèlida temperatura d'aquell lloc,

vam saludar vivaçment als granadins, encantats de

acostumats a oratges càlids de València, però malgrat

tindre-nos allí. Després d'una estoneta (5 minuts màxims)

això, no fou un impediment per a estar feliços i orgullosos

pujàrem a assajar. L'assaig va ser un poc pesat, però va
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junts i esforçar-nos al màxim perquè el concert anara bé.

de cadascun. Entràrem a l'alberg, que per cert les

El director ens va ficar un poc de canya perquè tot anara

instal·lacions ens van resultar curioses; habitacions i

sobre

ambient que allò albergava. No estàvem molt cèntrics

aprofitàrem

però tot era més tranquil i sense enrenous, la qual cosa

assossegada i afable amb els granadins i preguntar-nos

ens permetia gaudir encara més de la convivència i del

per conseqüent com havia estat tot fins aleshores. Ales

grup en general. A la fi, vam decidir que la millor solució

11:30 vam reprendre l'assaig fins les 14:00 de la

era anar-se'n a descansar per a reposar forces i ganes

vesprada, que va ser quan tornàrem cap l'alberg per a

per a tot el que ens esperava el dia següent.

dinar i relaxar-nos una estona, abans de l'esperat concert

Dissabte 16 de gener
8:30 del matí, començava el dia molt tranquil. S'alcem de
matí perquè el dia ens condira molt més. Desdejunàrem i
per descomptat no vam perdre el temps. Estàvem

que

rodes,

seria

però
per

a

realitzat

just.

Quan

entaular

a

les

arribà

el

descans

conversa

de

manera

19:30

de

la

vesprada

aproximadament. Sobre les 18:30 partírem cap el Palau
per a realitzar els últims retocs abans del concert.
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El concert estava dividit en dues parts. La primera part

dirigíem per les entrades i esperar l'obertura del lloc.

del concert va arribar i estàvem tots molt nerviosos però

Mentre

contents de tocar per fi. Quan la primera part va acabar

desdejunar, prendre un café, que per descomptat per al

(20:00), no deixàvem de comentar com ens havia eixit

fred que feia a eixes hores, no venia gens malament.

allò. Uns no estaven molt conformes, altres sí, però bé,

Arribaren les 10:00 del matí i ens decidírem per fi a

en general va resultar prou satisfactori segons l'opinió

endinsar-nos en la meravellosa i espectacular Alhambra.

d'ambdós directors d'ambdues orquestres. 20:15. la

Va ser impressionant doncs per a molts era nou tot allò.

segona part va arribar i va eixir quasi de la mateixa

La seua conservació impactava prou, doncs en ser tan

manera que la primera. La totalitat del concert, amb una

gran és difícil de mantindre. Cada lloc, espai i cantonada

durada d'entre una hora i mitja i dues hores va resultar

d'aquesta, ens transportava a altres dimensions per així

prou aconseguida i, sobre tot, tret cap endavant amb

dir-ho. La màgia i puresa que transmetia l'Alhambra amb

èxit. Ens donaren l'enhorabona i van agrair la nostra

poques paraules es podia explicar. A més les vistes que

companyia, i que tant de bo tot això es repetira en un

aquesta ens brindava resultaven impressionants. El

futur. Tot allò ens va reconfortar més i ens va motivar a

tractament amb el que s'havien fet els arcs, les portes,

seguir millorant en aquest camí que és el de la música.

jardins, etc. eren indescriptibles. Podiem tirar-nos hores i

Després del concert, sobre les 21:30, l'OJG va decidir
invitar-nos a un sopar que tindria lloc en un hotel al
costat del Palau de Congressos. Abans del sopar,

esperàvem

per

entrar,

alguns

decidiren

hores en aquell lloc doncs perdiem la noció quasi del
temps. Va resultar molt gratificant dedicar-li algunes
horetes a tot allò, i més si era en grup.

havèrem de passar per l'alberg a deixar instruments, i

Algú ja havia tingut la sort d'haver-la vist un parell de

alguns a canviar-se per al sopar i el que vindria després.

vegades, però malgrat això, els va causar una nova

Una vegada arribàrem al lloc del sopar, gaudírem tots

sensació i percepció de la que ja tenien.

d'una gran vetllada. L'OJG va decidir, a més de tot,
obsequiar-nos amb un xicotet detall: un plat típic d'allí,
decorat i amb alguna que altra paraula dedicada i inscrita
en

aquell

plat.

El

missatge

que

oferia

era

molt

commovedor i especialment bonic.

disposàvem tots a deixar l'alberg doncs havíem de visitar
l'esperada Alhambra, que per descomptat es trobava
bastant lluny d'on nosaltres estàvem. Agafàrem el xicotet
pícnic que les persones de l'alberg ens vàrem facilitar i
ens dirigírem cap la parada de l'autobús que ens portaria
cap una altra estació d'autobusos, i des d'allí anar ja a
fred

dels últims i escassos minuts de la ciutat de Granada. El
moment

d'anar-nos arribà

(13:30

de la

vesprada),

pujar a l'autobús de tornada a València, a viure una

Tot el bo arriba al seu final... 6:00 del matí i ens

El

l'Alhambra i ens dirigírem cap una cafeteria per gaudir

agafàrem les maletes de l'alberg i instruments i vam

Diumenge 17 de gener

l'Alhambra.

Sobre les 12:00 del migdia, vam haver de deixar enrere

ens

va

impedir

un

poc

estar

il·lusionats d'arribar-hi, però quan arribàrem tot sacrifici
va semblar merèixer la pena. Sobre les 9:00 del matí ens

vegada més la rutina. Va ser, sens dubte, una altra de les
moltes experiències increïblement viscudes junts i per
descomptat que no seria l'última. Ara ens espera un bon
viatge a la República Xeca durant la primera setmana
d'agost. Així que a agafar més ganes i forces per aquesta
propera experiència i aventura companys. Un plaer
pertànyer a aquesta Orquestra i gràcies a Pilar i a tots per
aconseguir que coses com aquestes ixquen a flotació i
resulten grates.
Fins molt prompte.
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Granada amb l’Orquestra

Adolfo Rodríguez Dolz

Granada, un referent històric, un símbol,
que a ningú deixa indiferent.
Eixe era el destí de la nostra Orquestra el
passat mes de gener. Malgrat l’hivern,
l’orquestra no s’atura i s’escalfa amb
treball i il·lusió.

Concert de Nadal 2015 amb la pre-orquestra en el Casino Musical de Godella

Nosaltres com a pares, estem
encantats de que forme part d'aquest
grup, creiem que la música és una
ferramenta de formació integral, a
més de formació musical els aporta
ordre, disciplina, treball en equip,
valors i una infinitat de beneficis que
tots coneixem com estimulació en
l'aprenentatge d'idiomes... i si damunt
ella està feliç, nosaltres també.
És molt gratificant veure com xiquets
de tan curta edat, després d'un dia

d'escola, deures, classes de llenguatge
musical, van amb ganes a l'assaig de la
pre-orquestra i veure com van
progressant setmana rere setmana.
Finalment agraïm a l'escola i als seus
professors, i en especial a la preorquestra amb la seua directora Pilar al
front, el que facen possible complir els
somnis de la nostra filla i per què no,
per omplir-nos també a nosaltres
d'il·lusió dia rere dia.

El comboi era contagiós entre els músics i
els acompanyants, molts viatjaven per
primera vegada a la capital del regne
Andalusí, però el destí pareixia motivar per
igual al tot el grup. Un escenari especial
que ens traslladava a part de l’origen de la
nostra cultura actual.
Tècnicament el viatge perfecte, bon
recorregut i l’estància l’adequada per a les
característiques del desplaçament. El
dissabte es presentava intens, l’orquestra
a treballar, la resta a passejar i a fer
turisme.
La
meua
admiració
pel
comportament tan professional dels
components de l’orquestra, la seua majoria
adolescents i en moltes ganes de festa,
però molt compromesos en la imatge de
l’associació que representen. Tot açò
també té la seua responsable, Pilar Mor
(La Directora), que els inculca disciplina
formativa i humana.
L’acte principal, el concert a la “Sala Lorca”
del Palau de Congressos, va transcórrer de
la forma habitual, com a un èxit més en la
interpretació d’este col·lectiu A partir d'ací,
la gent més relaxada i en un ambient molt
distès s’ajuntaren en grups segons l’estat
d’ànim, uns de festa i altres a descansar.
El diumenge amb la visita a l’Alhambra,
alguns encara una mica cansats però
complidors, gaudírem de tres hores fredes
i intenses a un passat i una cultura que ens
deixà molta empremta i en la que les cares
dels visitants, tant del nostre grup com de
la resta de turistes, mostraven una gran
admiració i respecte pel que estaven
contemplant.
Un record també a la Jove Orquestra
Simfònica de Granada, que “por el
momento, nos están tratando muy bien”.

El Bemoll

24

COLÒNIA MUSICAL
LES PROVINCIES
Recordant l'experiència

II PREMI "ENRIC CULLEL"
ENSENYANCES ELEMENTALS
Hugo Talens

Rubén Puchol Estruch

El Bemoll

Som quatre joves alumnes, de l'Escola
de Música del Casino Musical de
Godella, Violeta (clarinet), Ernesto
(fiscorn-trompeta), Hugo (tuba) i
Rubén (clarinet), que l'any passat, per
aquestes dates, vam ser seleccionats
per formar part d'una Banda Juvenil,
integrada per 150 joves músics de la
Comunitat
Valenciana,
d'edats
compreses entre 10 i 14 anys. La
Colònia Musical va ser organitzada
conjuntament entre el diari Las
Provincias i la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana i
patrocinada per la Diputació de
València. A finals d'agost, vam
participar en la convivència, per
preparar el concert al Complex
Educatiu de Xest del 24 al 29 d'agost.
Què us podem explicar? Va ser una
experiència estupenda, amb ganes de
treballar en els assajos amb els
professors i la nostra directora Lidón
Valer. Tot un cúmul de sensacions,
il·lusió, diversió amb els monitors i
esforç. El concert va ser al Palau de la
Música de València el 17 d'octubre de
2015. Va ser impressionant veure la
Sala Iturbi plena de gent i aplaudint
en cada tema que interpretàvem. Per
a nosaltres era la primera vegada que
actuàvem al Palau de la Música.
Gràcies per haver complert un somni i
espere que repeteixen. Nosaltres
estaríem encantats de tornar a
participar-hi.

El dia 18 de juny de 2016 es va
celebrar el concurs d' Enric Cullell i jo
em vaig presentar.
Hi havien onze persones que
concursaven, però totes eren de
l'escola de Godella perquè aquest és
un concurs tancat per als alumnes
de l'escola; per això jo coneixia a
tots els participants. El nivell del
concurs va ser molt alt, tots anàvem
molt ben preparats. Encara que era
un concurs i competíem entre
nosaltres, l'ambient va ser molt
agradable.

L'ordre de les intervencions va ser
per sorteig. Jo vaig tocar el meu
instrument, la tuba, en tercer lloc.
Quan vaig acabar, estava molt
content però no sabia com tocarien
els demés! Quan vaig poder baixar a
escoltar-los, em vaig ficar molt
nerviós perquè tocaven tan bé que
no sabia si podria guanyar. El pitjor
va ser el temps d'espera que ens
van fer patir. Quan digueren el
resultat, em vaig emocionar molt
perquè havia guanyat!
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LA AUDICIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Fue el día 11 de junio de 2016 en el Teatro Capitolio de Godella.
Los alumnos de Jardín e
Iniciación interpretaron a
la Tribu musical, cantando
y bailando canciones de
la selva muy divertidas y
entretenidas.

Después vinieron los alumnos de Lenguaje musical primer curso
que cantaron la canción de Cumbia y los de segundo la canción
Disco: a mi me parecieron muy chulas las dos.
Más tarde entraron a
cantar los alumnos de
primero, segundo,
tercero y cuarto de Coro que cantaron
canciones en primera y segunda voz muy chulas, y la de Do es
trato de varón de Sonrisas y lágrimas, todos juntos.
Luego se acercó a tocar la Banda infantil que tocó tres canciones
y una con la Orquesta infantil muy chulas. Y finalmente la
Orquesta infantil entró y tocó dos canciones muy divertidas.

MARÍA BENAVENT MERÁS
9 AÑOS

AUDICIÓ DE TROMPETA I
CONJUNT INSTRUMENTAL
Rubén Pujol (clarinet)

El 22 de Juny a les 20 h va tindre lloc al teatre
Capitoli l'audició d'alumnes de trompeta i Conjunt
Instrumental de l'Escola del Casino, a càrrec
d’Antonio Valls.
Amb més de trenta músics a l’escenari del Capitoli,
interpretaren una vegada més un repertori divertit i
amè, en gran part pel·lícules i versions de temes
actuals, finalitzant amb el conegut “Y.M.C.A.” de
Village People (amb coreografia inclosa). El públic
s'ho passà “pipa”.
“El Conjunt Instrumental és com una banda però més
reduït; interpretem cançons conegudes per tots. Està
molt bé perquè et diverteixes, toques i aprens més.
El du Toni Valls, mestre de trompeta de l'Escola. Jo
porte poc de temps, i em sembla molt “guai”; les
audicions són espectaculars. El 22 de Juny férem un
concert junt a les trompetes; ho vam fer tots molt bé.
L'audició de trompetes i el conjunt instrumental
rebentaren el Capitoli”.
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AVANÇ DE PROGRAMACIÓ
SEGON SEMESTRE 2016
Tenim una agenda molt interessant per al segon semestre de l'any 2016. És possible que hi
hagen alguns canvis o fins i tot que incorporem noves activitats, us tindrem informats amb
antelació. No obstant això, ací teniu un avanç de les nostres activitats:
Juliol

Novembre - FESTIVITAT DE SANTA CECILIA

Dia 3- Concert de l’orquestra de fi de curs en
el claustre de l'EPLA

Dia 4- Concert de música de cambra “Enric
Cullell” en el Casino Musical

Dia 23- Concert de la banda de fi de curs en el
Capitoli

Dia 6- Eixida dels nous músics

Dia 24- Concert de fi de curs de Direcció Coral
en l'església s. Bertomeu
Agost

Dia 10- Concert de xaranga en el Casino
Musical
Dia 12- Concert sta. Cecília en el Capitoli
Dia 20- Missa i corones

Dia 18- Festa 100x100 Casino

Desembre

Octubre

Dia 3- Gala contra el càncer en el Capitoli

Dia 1- Intercanvi d'orquestres amb l'orquestra
de Requena en el Capitoli
Dia 9- Concert 9 d'octubre de la banda a la
plaça de l’Església

Dia 17- Concert de Nadal en el Capitoli
Dia 21- Concert de nadalenques en l'església
s. Bertomeu
Dia 23- Nadalenques per als socis majors
Dia 29- III Trobada de Músics de Godella en el
Capitolio

ASESORAMIENTO CONTABLE
ASESORAMIENTO LABORAL
ASESORAMIENTO FISCAL
SEGUROS GENERALES
C/ Arzobispo Fabián Fuero, Nº 34 BAJO, 46110 GODELLA (VALENCIA)
CONTACTO: ☎963641720 – 963901603
E-MAIL: info@rb-asesores.com

ESCOLA DE MÚSICA
DEL CASINO MUSICAL DE
GODELLA
DE 3 A 99

ANYS

OBERT EL TERMINI DE MATRÍCULA
PER AL CURS 2016-17:
JULIOL: MATINS DE DILLUNS A DIVENDRES (9 A 14H)
SETEMBRE: VESPRADES DE DILLUNS A DIJOUS (16 A 21H)
Informació:
Tel: 96 390 07 87
e-mail: cmusicalgodella@hotmail.com
https://casinomusicalgodella.wordpress.com

VENTAJAS para ASOCIADOS
Desde el compromiso con nuestra comunidad, nos congratula informarle de las siguientes
ventajas ofrecidas por CES DENTAL a los asociados del colectivo casino musical de Godella
y amigas de la musica:

10% de descuento en todos los tratamientos
50% de descuento en blanqueamiento y limpieza bucodental.

(sujeto a la realización del tratamiento integral y no acumulable a otras promociones)

Financiación hasta en 24 meses SIN INTERESES (no acumulable a otras promociones)
Examen inicial, diagnóstico, ortopantomografía y plan de tratamiento SIN COSTE.
Estudio de ortodoncia, implantología y periodoncia SIN COSTE.
Revisiones durante y post tratamiento SIN COSTE.
Consulta de urgencia, radiografías, receta médica SIN COSTE.
Estudio prótesico y estudio de diseño de sonrisa SIN COSTE.

Todo asociado deberá presentar algún elemento identificativo como miembro del colectivo
para poder beneficiarse de estas ventajas.

Tlfo. 960 05 85 01, Avda. Peset Aleixandre 11, Bajo (Subida a la Ermita), Godella.
De 9:00 a 20:30 de lunes a viernes. Abrimos sábados con cita PREVIA.

www.cesdental.com

