
-

ÍTACA
Revista de Filologia

Dossier:
Música, pedagogia i

literatura de base popular

Universitat d’Alacant
Núm. 8

Any 2017

N
úm

.7
-8

.
20

17
-2

01
8

ÍT
A

C
A

.R
ev

is
ta

de
Fi

lo
lo

gi
a

ISSN 2172 - 5500
08 09

Dossier:
Comunicació, llengua

i mediació cultural

Universitat d’Alacant
Núm. 9

Any 2018



 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTACA 
Revista de Filologia 

 
 
 
 

Dossier:  
Música, pedagogia i  

literatura de base popular 
 

Universitat d’Alacant 
Núm. 8 

Any 2017 
 

Dossier:  
Comunicació, llengua i 

mediació cultural 
 

Universitat d’Alacant 
Núm. 9 

Any 2018 
 



 

 

DIRECTOR: 
Joan Borja i Sanz 

SECRETÀRIA DE REDACCIÓ: 
Anna Esteve Guillén 

CONSELL DE REDACCIÓ:  
Eduard Baile, Hèctor Càmara, Dari Escandell, M. Àngels Francés,  

M. Àngels Fuster, Antoni Maestre, Sandra Montserrat, Joan M. Perujo, Elena 
Sánchez i Carles Segura 
CONSELL EDITORIAL: 

Rafael Alemany (Universitat d’Alacant), Nancy de Benedetto (Università di Bari), 
Josep Martines (Institut d’Estudis Catalans i Acadèmia Valenciana de la Llengua), 
Vicent Martines (Ivitra), Kathleen McNerney (West Virginia University), Carme 

Oriol (Universitat Rovira i Virgili), Margalida Pons (Universitat de les Illes 
Balears), Vicent Salvador (Universitat Jaume I) i Caterina Valriu (Universitat de 

les Illes Balears) 
COORDINACIÓ DEL DOSSIER «MÚSICA, PEGADOGIA I LITERATURA DE BASE 

POPULAR»: Vicent Vidal (Universitat d’Alacant) 
COORDINACIÓ DEL DOSSIER «COMUNICACIÓ, LLENGUA I MEDIACIÓ CULTU-

RAL»: Dari Escandell (Universitat d’Alacant) 
IMATGE DE LA COBERTA: 

Música, mestre! i Café Gadea, d’Anna Lloret 
COL·LABORACIONS, SUBSCRIPCIONS I DISTRIBUCIÓ: 

itaca@ua.es 
http://itaca.ua.es 

@dfcua 
Tel. +34 965903410 Fax +34 965909330 

Departament de Filologia Catalana 
Facultat de Flosofia i Lletres 

Universitat d’Alacant  
Apartat de correus, 99  

03080 Alacant 
EDITA: 

  
 

IMPRIMEIX: 
Impremta de la Universitat d’Alacant 

PREU: 18 € 
DEPÒSIT LEGAL: A 184-2016 

ISSN: 2172-5500 
  2019 



 

 

CARACTERÍSTIQUES, PROCÉS D’AVALUACIÓ I NORMES DE PRESENTA-

CIÓ D’ORIGINALS 
 

Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament 
de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat científica 
d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més d’un 
75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats d’investigaci-
ons originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% estableix el mínim 
d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització de la revista, a fi 
d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial. 

El Consell de Redacció i el Consell Editorial de la publicació són 
elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a 
cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de 
Selecció, que avalua i informa anònimament (avaluació per parells) els ori-
ginals presentats, amb capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; i 
amb capacitat, igualment, de formular suggeriments de millora als autors 
dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors sobre 
la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció 
s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de supervisar la in-
troducció de canvis i propostes de millora. 

Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió mà-
xima de 65.000 caràcters (15.000 en el cas de les ressenyes), i s’han de pre-
sentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows, fent 
constar el nom complet de l’autor o autora, la institució acadèmica de què 
forma part, les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte. Només 
per acord extraordinari del Consell de Redacció es poden publicar en Ítaca. 
Revista de Filologia articles d’extensió superior als referits 65.000 caràcters. 
Juntament amb l’article, els autors o autores han de presentar, en un do-
cument independent, les paraules clau i un resum o abstract d’extensió en-
tre 600 i 1.200 caràcters. 

Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics se-
güents: 
1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit 
(en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per 



 

 

la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han 
d’anar amb alineació centrada.  
2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit, 
després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos 
10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. Des-
prés d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de l’article. 
3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà im-
mediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de 
mida12. 
4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior de 
2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm 
5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 10 
en citacions i notes al peu 
6. Interlineat senzill 
7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (COGNOM: any, pà-
gina), (COGNOM: any), Cognom (any, pàgina)  
8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del text 
van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en blanc. 
El números volats de les notes han d’anar després dels signes de puntuació, 
si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: en aquest 
últim cas, el número volat aniria immediatament després de la paraula en 
qüestió.  
9. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es poden incorporar dins 
del text entre cometes angulars. Si són superiors han d’anar, sense cometes, 
en un paràgraf a banda, separat amb una línia en blanc dels paràgrafs an-
terior i posterior, un cos de lletra 10 (també per a les línies en blanc), in-
terlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la dreta. Quan 
la referència bibliogràfica es consigna al final d’una citació en paràgraf a 
banda, el punt últim es posa després del parèntesi (i no abans). El signe 
[...] s’hi fa servir per a indicar la supressió d’un fragment del discurs, però 
no s’ha de posar ni a l’inici ni al final de la citació. 
10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada 
nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.  
11. Quan un article s’estructura en diferents apartats, entre l’últim paràgraf 
d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en blanc de 



 

 

mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar cap espai. 
La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga (1., 1.1, 1.1.1, 
etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han d’aparéixer en minúscula, 
versaleta, sense sagnat i sense punt final. 
12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se 
segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“‘‘”». Així doncs, normal-
ment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ». 
13. Tant els guions d’incís com els de diàleg han de ser guions llargs. 
14. La bibliografia final s’indrodueix com un apartat, amb el títol «BIBLI-

OGRAFIA» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una línia en 
blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències biblio-
gràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm. 
15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-
data han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat final 
de bibliografia. 
16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents: 

Llibres: 
COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre. Lloc d’edició: Editorial.  
Exemple: 
PIERA, Josep (2012): El somni d’una pàtria de paraules. Alzira: Bromera. 
Capítols o apartats en llibres: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), Títol del 

llibre. Lloc d’edició: Editorial, x-y.  
Exemple: 
RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MUÑOZ (ed.), Joan 

Fuster i l’anàlisi de la realitat social. València: Publicacions de la Universitat 
de València, 95-102. 

Articles en revistes o publicacions periòdiques: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació Pe-

riòdica núm. x, y-z. 
Exemple: 
RENEDO, Xavier (1992): «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant de 

la quarta línia de l’amor)», Caplletra 13, 99-116. 
 
17. Si l’obra té dos o tres autors (o editors), se n’anoten les dades de la 
manera següent: 

COGNOMS1, Nom1 & Nom2 COGNOMS2 (any): 
Exemple: 



 

 

PAYRATÓ, Lluís & Núria ALTURO (ed.) (2002): Corpus oral de conversa col·lo-
quial. Materials de treball. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Uni-
versitat de Barcelona. 

Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de 
l’abreviatura et al. 
18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed. 
Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula «Editorial». 
19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o 
d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en la primera 
entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—). 
20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més 
de l’adreça electrònica, la data de consulta. 
21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar consecuti-
vament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separada per un 
espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les taules, i a la 
part inferior en el cas de les figures. 
 
Poden presentar-se a Ítaca. Revista de Filologia originals en català, basc, 
gallec, espanyol, francés, alemany, italià o anglés. El termini de presentació 
és obert fins a l’1 de maig de cada any. Una vegada dut a terme el procés 
d’avaluació, l’acceptació dels treballs (com també, si s’escau, l’informe amb 
les corresponents propostes de millora) es comunica als autors abans del 
30 de juny. En el cas que siga necessària la introducció de canvis o modifi-
cacions, la versió definitiva dels treballs s’ha de lliurar abans del 30 de juliol. 
En el present número d’Ítaca. Revista de Filologia s’han presentat un total 
de 20 originals, 16 dels quals (un 80%) han merescut una avaluació posi-
tiva i la corresponent publicació.  
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REPENSAR LA MÚSICA I LA LITERATURA DE BASE POPULAR 
AMB UN ENFOCAMENT PEDAGÒGIC 

Vicent Vidal  
Universitat d’Alacant 

 
a música i la literatura formen part dels currículums acadè-
mics des de ben antic. Les set arts liberals que s’ensenyaven 
en les universitats medievals es dividien en el trivium (les dis-
ciplines literàries: gramàtica, dialèctica i retòrica) i el quadri-

vium (les disciplines científiques: l’aritmètica, la geometria, l’astronomia i 
la música). Amb aquestes disciplines hom s’assegurava una formació in-
tel·lectual general. I, qui no pogués accedir a una formació reglada, era edu-
cat per mitjà del folklore —això inclou la música popular—, que ha servit 
com a eina pedagògica especialment, però no exclusivament, en les socie-
tats no alfabetitzades. 

La música i la pedagogia han estat camps de recerca fructífers i llar-
gament debatuts; semblantment, la nostra literatura de base popular ha 
estat analitzada des d’una perspectiva pedagògica, com a mínim, des de 
mitjans del segle passat, i amb un interés creixent. Tanmateix, són menys 
freqüents les ocasions acadèmiques en què les tres disciplines convergeixen 
i s’aplega un marc idoni pe r estudiar-les conjuntament i des de diverses 
perspectives. Aquesta ha estat la idea en la proposta de dedicar el vuité 
monogràfic de la revista a «música, pedagogia i literatura de base popular». 

Així, les diverses contribucions al monogràfic han generat un volum 
crític que permet dilucidar algun dels interrogants que ens podem plante-
jar quan es tracten aquests temes. Per exemple, quin ha estat el recorregut 
de la música infantil i juvenil valenciana? Quines possibilitats didàctiques 
ofereix la música en valencià? Com és la intersecció que es produeix entre 
la nostra música d’autor i la música popular? Com són les lletres que en 
resulten? Quines metodologies d’ensenyament musical han existit a casa 
nostra? Quines manifestacions populars han marcat una època? Com es 
pot aprofitar tot plegat en l’ensenyament?  

Les maneres d’aproximar-s’hi i d’intentar possibles respostes són di-
verses: estudis escrits amb perspectiva cronològica que fan un repàs per les 
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aportacions essencials en cada camp; estudis de tipus més monogràfic cen-
trats en la trajectòria o les circumstàncies d’un autor, una obra o uns fets; 
propostes didàctiques concretes adreçades a la millora de la pràctica edu-
cativa actual; i, en la majoria dels casos, reflexions interdisciplinàries en què 
música, pedagogia i literatura són les peces centrals.  

Tots els estudis inclosos en aquest número treballen aquests aspec-
tes d’una manera o altra, però s’hi poden diferenciar dos grans blocs segons 
el focus o el punt de partida. En el primer bloc, els tres primers articles 
contenen clarament un element de base popularitzant —en comparació, o 
no, amb la reelaboració culta— que vertebra un conjunt d’actes i fets que 
cal estudiar contextualment: la cançó «Tio Canya» d’Al Tall, dos costums 
del cicle de Pasqua i la música popular i actual a l’escola; en el segon bloc, 
format pels tres articles restants, el focus és eminentment musical: sobre 
metodologia, sobre música infantil i sobre el grup Obrint Pas. Caldria, 
però, precisar-ne millor els objectius i continguts. 

Encapçala el monogràfic l’article «Obrim noves portes amb les claus 
del Tio Canya: la creació de la identitat. L’exemple d’una cançó i algunes 
possibles aplicacions», de la professora Francesca Cano (IES Rodolfo Llo-
pis, Callosa d’en Sarrià). En aquest paper es planteja un recorregut al llarg 
i a l’ample de la transcendència històrica, social i educativa de la coneguda 
cançó d’Al Tall, «Tio Canya»: tot un símbol de la identitat col·lectiva dels 
valencians i una síntesi poètica del procés de substitució i de normalització 
lingüística al País Valencià. Amb aquest punt de partida, Cano explora les 
possibilitats didàctiques de la cançó i n’analitza intertextualitats i referèn-
cies en la cultura contemporània i en la música d’autor. En un context glo-
balitzat i desarrelat, les reflexions a l’entorn del «Tio Canya» i la difusió 
dels productes culturals existents poden il·luminar el camí per estimular el 
retrobament amb la identitat dels valencians. 

El retrobament —la descripció, l’anàlisi— dels costums del passat 
ha estat una preocupació constant, de fet, des que la societat experimenta 
uns canvis socials accelerats i pregons arran de la industrialització, la glo-
balització i l’aparició de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Les maneres de viure i de relacionar-se han passat a ser ben diferents amb 
els temps. En aquest sentit, l’article «Ritus i costums del cicle de Pasqua», 
de M. Del Mar Reus Bas (Ajuntament de Dénia) estudia dos costums del 
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cicle de Pasqua de la localitat de Xàbia que actualment han desaparegut: 
la salpassa, que anunciava l’inici de la Setmana Santa, i la colla dels «glori-
osos», uns versadors particulars que, durant el Dissabte de Glòria, anun-
ciaven la seua visió dels problemes de la localitat. Els dos costums, de to 
lúdic, crític o satíric, enllacen amb la tradició jocosa del cicle pasqual a casa 
nostra i mostren de quina manera la cultura popular, fent ús de la seua 
literatura, és capaç d’incidir sobre la realitat immediata. 

Amb la voluntat de proposar un trasllat del folklore a l’educació, 
Carles Millà, graduat en Mestre en Educació Primària per la Universitat 
d’Alacant, defensa, en «Literatura popular en Educació Primària: de la tra-
dició folklòrica a les noves tendències de música actual», que els docents 
integren la cançó popular i la música actual en valencià com a part del pro-
cés d’ensenyament-aprenentatge en l’educació primària. Entre les diverses 
idees, Millà destaca la cançó popular com a objecte d’interés per als nivells 
inicials, mentre que considera la música valenciana actual com una eina 
més adequada per ser utilitzada en els nivells superiors. Són múltiples els 
grups i els recursos musicals que, amb una selecció i un tractament adients 
per part del professorat, poden arribar a l’aula transversalment a fi de fo-
mentar l’esperit crític, l’educació en valors i el treball de les habilitats co-
municatives. L’autor, en definitiva, adverteix de la necessitat de crear una 
«cultura musical valenciana» en l’alumnat, en la línia d’altres autors del 
monogràfic, com una manera per arribar a consolidar una identitat pròpia, 
definida i significativa per als valencians. 

En «L’ensenyament musical de mossén Vicent Garcia Julbe», de 
Francesc Rocamora Riquelme (IES Federica Montseny, Badia del Vallès) 
s’obre un conjunt de tres articles més centrats en els aspectes musicals que 
no en els popularitzants. Si fins ara s’havia parlat dels referents musicals 
com a «creadors», en aquest cas Rocamora aprofundeix en l’obra d’un re-
ferent musical com a pedagog: mossén Vicent Garcia Julbe fou Canonge 
Prefecte de Música Sagrada de la Catedral de Tortosa des de 1949 i esde-
vingué director de la Schola Cantorum i professor de cant gregorià, de pi-
ano i de composició al Seminari Diocesà. Rocamora repassa diversos mè-
todes d’ensenyament musical del segle XX i situa, així, l’extraordinària tasca 
musical del capellà al seminari, entre l’ensenyament tradicional i la inno-
vació: tingué l’encert d’incorporar estratègies gens habituals en l’època. Tot 
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plegat esdevingué decisiu per a la formació d’una fornada de músics de re-
conegut prestigi. 

Sense deixar la música i l’ensenyament, cal ressenyar l’article «La 
cançó tradicional infantil: el fenomen Dani Miquel, alguns precedents i 
coetanis», de Francesca Cano, autora que, per l’interés i la pertinència de 
l’objecte d’estudi, ha merescut una doble aparició en aquest monogràfic. 
En aquest cas, Cano examina el rumb de la música infantil valenciana des 
dels anys 70 ençà en una panoràmica que abraça els principals grups i can-
tants que han passat per l’escena valenciana i que han representat un paper 
fonamental en l’ensenyament. Grups i cantautors com Al Tall, Paco Mu-
ñoz, Carraixet, projectes com els Tallers de Música Popular, Musiescola, 
Com sona l’ESO, Projecte Oliveta o la base de dades Canpop són només 
alguns dels noms que sonen quan es mira enrere —i al costat— d’un pro-
jecte tan sòlid i d’un èxit tal com el de Dani Miquel. L’autodenominat 
«cantacançons» —compost paral·lel al de «contacontes»— ha suposat una 
veritable pedra de toc dins del context musical valencià infantil. La igualtat, 
l’educació en valors o l’estima per la llengua, però, són temes que traspassen 
les cançons de Dani Miquel i sobrevolen, en general, la música infantil en 
valencià, fet que regala a l’escola un producte atractiu, genuí, útil i necessari 
per al desenvolupament dels infants. 

Per últim, l’article que tanca el monogràfic, «Obrint Pas: de la Nova 
Cançó al fenomen actual de la música en valencià», de Roser Durà (Màster 
en Comunicació i Mediació Cultural, Universitat d’Alacant), analitza la 
trajectòria i la significació del grup Obrint Pas, un punt d’inflexió en la 
música valenciana recent, un referent per a tota una generació de joves. 
Baula entre la Nova Cançó i els grups musicals més recents, el fenomen 
Obrint Pas marcà els anys noranta amb un estil propi, arrelat en la música 
popular valenciana i tombant fronteres per a la música en valencià: dels 
territoris de parla catalana, primer, a gires arreu d’Espanya, després, fins a 
països de tota Europa, Amèrica i Àsia. En una segona part, l’autora es deté 
a contrastar les formes poètiques de la Nova Cançó amb les lletres 
d’Obrint Pas, remarcant coincidències força interessants respecte a l’ús de 
recursos retòrics i formals provinents, en última instància, de la música de 
tradició oral; i de situacions paral·leles tal com es revela amb l’ús de camps 
semàntics clau com «terra», «lluita», «guerra» o «emocions». 
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Comptat i debatut, considerem que la formació de les generacions 
que pugen ha de passar, necessàriament, per la creació d’individus lliures 
que siguen capaços d’explotar al màxim les seues capacitats intel·lectuals. 
La música i la literatura han format part de l’educació, reglada o no, des de 
ben enrere, com a eines bàsiques per a la formació de persones crítiques, 
responsables i conscients del propi entorn. Per això, no podíem desaprofi-
tar l’ocasió de coordinar i prologar un conjunt d’estudis dedicats, essenci-
alment, a reivindicar la necessitat acadèmica de repensar la música i la lite-
ratura de base popular perquè, ben associades amb la pedagogia, generen 
aportacions fecundes per construir una societat, precisament, més crítica, 
més responsable i més conscient.  
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OBRIM NOVES PORTES AMB LES CLAUS DEL TIO CANYA: 
LA CREACIÓ DE LA IDENTITAT.  

L’EXEMPLE D’UNA CANÇÓ I ALGUNES POSSIBLES APLICACIONS 

Francesca Cano i Server1 
IES Rodolfo Llopis, Callosa d’en Sarrià 

 
La mare que tinga filles 

que no les guarde amb excés, 
que són com les peladilles 
que ràncies es poden fer. 

Deixeu que rode la roda, 
mares que filles teniu, 

l’aire és per a respirar-lo 
i el foc sempre fa caliu. 

 
«Hala mare», del disc Deixeu que rode la roda 

 (Al Tall, 1976), on apareix la cançó del tio Canya 
 

1. INTRODUCCIÓ iuen que tots tenim la nostra petita pàtria en la infantesa: 
olors, sabors, sensacions, imatges i sons que configuren un 
espai d’una època en la qual es van bastir els nostres fona-
ments com a persones. Des de l’olor del putxero de la mare 
o el d’aigua de bassa del primer dia d’estiu, la terra mullada 

dels qui hem tingut la sort de jugar pels bancals, el tacte aspre del paper 
d’estrassa o els sons de la despertà de festes conformen aquell racó de la 
memòria d’allò que hem sigut o del que, segurament, som en realitat. 

És per això que creiem fonamental que aquesta primera etapa de la 
vida no es considere simplement com un preàmbul per a l’edat adulta, sinó 
que pot ser és la de més importància a la vida, ja que definirà en molts casos 

                                                 
1 Agraïments: A Vicent Vidal, tutor del treball i guardià de la tradició. A Joan Borja i Ali 
Castelló per fer-me botar l’espurna del pensament amb tan poques paraules. A Dari Es-
candell, per haver-nos posat les ulleres de la correcció ortotipogràfica. Als compositors, 
els mestres Vicent Torrent i Andrés Valero-Castells, per fer i refer la nostra música i 
atendre’m sempre amb tanta amabilitat i fonament. Als meus, que m’han ensenyat a es-
timar la Paraula, la Música i la Terra. 

D 
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la resta dels nostres anys. Els xiquets i xiquetes no són projectes de per-
sona, són persones de ple i, per la repercussió de l’etapa que viuen en pre-
sent i pel futur, tot allò que va destinat a ells ha d’ocupar un lloc essencial 
a la nostra societat. 

Al llarg dels primers anys de vida, els sentits i la ment absorbeixen 
tot allò que els arriba i possiblement, fins i tot allò que considerem intrans-
cendent queda gravat d’una forma o una altra en algun racó de consciència. 
Els valors bàsics, aquells que ens definiran com a éssers diferents i únics, 
s’adquireixen en aquest temps i seran allò que condicionarà la nostra con-
ducta en un sentit o un altre. 

Dins de totes aquestes característiques culturals, s’hi troba la iden-
titat, la pròpia: saber qui sóc, saber què hi faig, saber d’on vinc i saber on vaig. 
Però també la col·lectiva, el sentiment de pertinença a un grup ja siga so-
cial, cultural, territorial, sexual, econòmic o ètnic. És aquesta la part de la 
formació de l’individu de la qual parlarem i dels diferents factors que aju-
den a crear-la. Tanmateix, el treball se centrarà en un d’aquests elements, 
la música popular tradicional, per tractar d’explicar des d’un exemple con-
cret la contribució a aquesta part de la formació personal de l’individu. 

Si existeix una cançó mítica als darrers 40 anys d’història dels valen-
cians i que explique en poques estrofes la seua idiosincràsia com a poble, 
aquesta és sens dubte la cançó del tio Canya. Parlarem de com la cançó de 
Vicent Torrent pot convertir-se en matèria educativa amb un ventall in-
terdisciplinari molt ampli. També veurem com la introducció de la música 
popular a la culta compta amb una llarga tradició on també trobem mag-
nífics exemples en l’actualitat. 

 
1.1 OBJECTIUS I HIPÒTESI DE PARTIDA 

El nostre objectiu general serà estudiar la cançó del tio Canya des 
del punt de vista educatiu. Com a objectius específics podem parlar de 
l’anàlisi dels factors creadors de la identitat personal i col·lectiva; la cançó 
com a recurs educatiu en diferents matèries; projectes i noves propostes 
actuals de la cançó; així com una visió molt general de l’ús de la música 
popular a l’àmbit de la música culta, amb l’exemple d’un concert de clari-
net. 
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El «tio Canya» suposa un retrat d’una època que abraça diverses ge-
neracions dins d’un territori concret com el valencià. La cançó ha ofert una 
panoràmica completa des del punt de vista sociolingüístic d’una llengua 
minoritzada com és la nostra. 
 
1.2 METODOLOGIA 

Per a l’elaboració del treball hem seguit fonamentalment dues línies 
de recerca d’informació: d’una banda informació de l’autor de la cançó que 
és objecte d’estudi i del compositor del concert on hi apareix. De l’altra, 
publicacions diverses de diaris, pàgines web, blogs, revistes, llibres, jorna-
des o facilitades pels autors (Vicent Vidal, Vicent Torrent i Andrés Va-
lero-Castells). 

 
2. SOM I SEREM 
2.1 LA FAMÍLIA 

Anys enrere, la família conformava el nucli d’aprenentatge dels va-
lors bàsics i les regles d’inserció i participació a la societat. Amb el canvi de 
models socials, podríem dir que el pes d’aquesta tasca ha quedat una mica 
més repartit amb l’escola i els mitjans, però tot i això continua constituint 
el lloc on es desenvolupen les capacitats afectives per relacionar-se amb la 
societat. Malgrat produir-se aquest canvi, fruit de la disminució del temps 
en què els més menuts conviuen amb els seus progenitors a causa dels ho-
raris laborals i ocupacions extraescolars, la tardança dels joves a indepen-
ditzar-se fa que s’equilibre el temps amb els pares en una altra etapa. És 
per això que la família continua considerant-se com la principal institució 
transmissora de valors i cultura i un espai d’estabilitat.  

 
En una societat on els referents universals manquen, augmenta la importància 
dels referents familiars més propers i immediats, que són els pares. La família juga 
un paper cabdal com a fomentadora de civisme, ja que ha de ser una escola de 
ciutadans i de participació; però també és un espai per crear identitats, ja que per 
desenvolupar-se, les persones necessiten sentir que tenen arrels en algun lloc 
(HUERTAS: 2007). 
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És evident que l’estructura de la família actualment no segueix un 
esquema fix i fins i tot una persona pot viure al llarg de la seua vida agru-
pacions familiars diferents. Tot i això, per als menuts continua constituint 
la família aquells éssers amb qui conviuen de forma més directa i són els 
qui marquen el model d’allò que són i seran. Siga quin siga el model fami-
liar, és clar que la identificació amb els pares és una «llei de vida» que con-
tinua complint-se. Fent ús d’una altra frase popular podríem dir allò que 
no només s’hereten bancals. 

 
2.2 L’ESCOLA 

Després de la família i fins a l’aparició dels mitjans de masses, l’escola 
suposa el segon element determinant per a la socialització i creació de la 
identitat en els alumnes. Respecte al protagonisme de l’escola com a agent 
socialitzador existeixen dos corrents de pensament contraris. El primer, 
més pessimista, considera que l’escola quasi no té influència sobre les 
ments infantils i juvenils, ja que és tan sols una institució reproductora dels 
valors socials dominants. En aquesta línia, molts professors estan conven-
çuts que tenen poc influx i control sobre els alumnes quan aquests traspas-
sen les portes de l’escola i altres agents influeixen més en la seua socialitza-
ció. El segon corrent, en canvi, sosté que l’escola és un mecanisme privile-
giat per produir canvis personals i socials (HUERTAS: 2007). 

No som les mateixes persones abans i després de l’escola. L’aprenen-
tatge ens transforma, no és només saber més coses, sinó ser unes altres 
coses. En aquest sentit, l’escola ens obri moltes portes al coneixement però 
també a unes altres identitats que no es poden tindre en compte si no es 
coneixen.  

 
L’educació desenvolupa, igualment, un paper clau en la construcció de la identitat. 
En les societats anteriors els individus estudiaven, si tenien oportunitats, en la 
infància i la joventut. La identitat es construïa, en part, en virtut de les pautes de 
socialització i del lloc i les característiques que els altres atorgaven a cada individu. 
L’aprenentatge professional ultimava l’adquisició d’un determinat rol lligat al ti-
pus d’ocupació que s’exercia. En l’actualitat, també, els processos educatius han 
deixat de ser fixos i amb freqüència les persones accedeixen al llarg de la vida a 
noves formacions que podran implicar un canvi d'identitat (VALLÉS et al.: 2014). 
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Com hem dit, no podem sentir-nos part d’una cosa que no conei-
xem: aquest era el problema en l’educació valenciana fins els anys de la 
Transició. L’escolarització fins a 1975 no s’havia concebut d’una altra 
forma que no fóra en castellà i seguint uns referents d’uns altres indrets. A 
partir de 1975 comença a buscar-se la inclusió de la nostra llengua i cultura 
a l’àmbit escolar i es fa a través del folklore.  

Diversos autors, com Joaquim Gonzàlez Caturla, Josep Bataller 
Calderon, Tomàs Escuder Palau o M. Dolors Pellicer i Sòria elaboren re-
culls en format escolar —se sap que el mercat de lectors valencians és més 
ampli en edat d’escolarització obligatòria (ESCANDELL: 2015)— i per 
tant, les editorials de seguida mostren interés. Aquests reculls s’han pre-
sentat com un producte per assolir la identitat col·lectiva dels valencians 
(VIDAL: 2018). 

El folklore ha servit com un dels instruments pedagògics principals 
per a la transmissió d’uns valors i d’uns coneixements necessaris per a la 
formació de les persones en una cultura determinada (VIDAL: 2018, 156). 
Al nostre cas, el valor d’aquest material folklòric ve afegit per la situació 
social que s’hi vivia (VIDAL: 2018, 160): 

 
a) l’absència —la necessitat—de materials didàctics per a l’ensenyament del/en 
català; 
b) la recuperació del prestigi de la literatura popular; 
c) la popularització de folkloristes com Enric Valor; 
d) l’aparició dels moviments de renovació pedagògica que, per contrast amb l’edu-
cació franquista i amb la cultura de masses, van trobar en el folklore un instrument 
per a la formació de persones arrelades i conscients de la seva pròpia identitat 
cultural. 

 
Portàvem molts anys d’endarreriment, per això, els nous aires que 

entraven a les escoles van trobar en aquest mitjà la forma de construir l’es-
cola que es necessitava. Si volíem començar a volar, calia donar ales, però 
abans d’enlairar-nos calia una base; aquella escola que pretenia donar arrels 
i ales: 

 
Una constant de les societats immerses en un procés de normalització cultural és 
la necessitat de buscar referents. Els referents configuren una identitat, són arrels 
de l’arbre de la història que generen noves branques. Sense arrels i sense identitat, 
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cap arbre ni societat pot créixer ni fructificar. Les arrels, per tant, no t’obliguen a 
quedar-te immòbil en un lloc determinat, sinó que et donen l’espenta i la saviesa 
per a ser capaç d’arribar a tot arreu, amb la seguretat i la maduresa de qui és cons-
cient d’on ve i cap a on convé avançar. Heus ací el valor de les rondalles, de la 
llengua, de la història d’un poble i del que anomenem identitat (GISBERT: 2014). 

 
2.3 ELS MITJANS 

És evident que la televisió ja fa temps que va deixar de ser un elec-
trodomèstic més a les nostres llars. Les nostres societats estan molt influï-
des pels mitjans de comunicació de masses. Al llarg de l’any, un xiquet ro-
man, per terme mitjà, més hores davant del televisor que a l’escola. Els mit-
jans de comunicació digitals representen el nou tòtem de les societats, 
compleix les dues funcions bàsiques que els diferents tòtems han complert 
al llarg de la història: sentit de reunió i identificació col·lectiva i regulador 
dels valors morals del grup social (VALLÉS et al.: 2014). 

La televisió és, per tant, la nova institutriu dels nostres fills, però 
desgraciadament no hem trobat en l’invent una nova Mary Poppins. La 
comunicació de masses no només emet missatges, crea un entramat de sig-
nificats socials que confereixen una pertinença i identitat sociocultural 
col·lectiva. Uns ho enfoquen positivament i parlen de com el paper dels 
mitjans en la unificació de països ha estat clau; i altres negativament, tant 
pel prominent imperialisme cultural que pot produir la destrucció de cul-
tures pròpies, així com per la destrucció de cultures i identitats. En relació 
amb aquest tema trobem l’assaig d’Umberto Eco en què descriu totes dues 
postures definint-los amb el nom d’apocalíptics i integrats (ECO: 1965). 

Pel que fa a una llengua, els mitjans es poden convertir en l’eina més 
vàlida per a l’aprenentatge. La televisió valenciana, per contra, mai es va 
preocupar per buscar eixe arrelament a la cultura autòctona que formara 
xiquets i xiquetes amb una identitat pròpia com a poble amb una tradició 
cultural. El resultat d’aquesta absència de referents és evident, patis d’es-
cola on majoritàriament es juga i es canta en castellà, siga al poble o ciutat. 
I si el resultat és majoritari i no absolut, és gràcies a la tasca dels mestres, 
que han lluitat contra corrent per fer que aquells contes i cançons que ha-
vien contat i cantat moltes generacions de valencians no es perderen del 
tot per sempre més al túnel de l’oblit. 
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La nova televisió i ràdio d’À Punt Mèdia compta entre el seu perso-
nal amb figures com Carles Cano o col·laboradors com Dani Miquel, amb 
programes dedicats als infants, de contingut basat en rondalles i cançons 
pròpies. Els nostres referents per fi apareixen en pantalla després de molts 
anys esperant entre bambolines. 

 
Ara veig els músics valencians participant en els programes de la nostra ràdio te-
levisió pública, integrant de diferents maneres el reflex global del que som. Pel que 
fa als programes que ja coneixem, tenim a Miquel Gil i Pep Botifarra conduint 
Bambant per casa i apropant-nos a diversos racons de les nostres comarques. El 
raper Alberto Gambino intercanviant repertori amb Mireia Vives i Borja Penalba 
a L’estudi [...] (CERVERA: 2018; traducció pròpia). 

  
I si ens sembla que la televisió i la resta de mitjans tradicionals for-

men un conjunt imprescindible en la nostra creació identitària, tampoc no 
podem deixar de costat les noves plataformes a la xarxa. Hi apareixen i 
creen ací els seus models, tant de referència com d’allò que volen ser de cara 
als altres. L’afirmació de la identitat pròpia, almenys exteriorment, a través 
d’una plataforma impersonal on tots acaben seguint cànons semblants ar-
rastrats per la tendència del moment. Se’n podria parlar molt de si repre-
senten la creació de la identitat o l’anihilació de l’individu. 
 
2.4 LA MÚSICA 

Com diu Joan Borja (2015):  
 
poques coses defineixen tan bé els individus i les societats com els cants que co-
neixen, escolten, recreen i comparteixen. I és que, a fi de comptes, el cançoner 
tradicional és el reflex fidel dels costums, les sensibilitats i les preocupacions que 
forgen i singularitzen una determinada col·lectivitat. 
 
 La música se’ns presenta així com un recurs inestimable i inesgota-

ble per crear i recrear mons i forjar els fonaments de les persones des de la 
infantesa. Els antics grecs parlaven de la teoria de l’Ethos com a decisiva en 
la configuració de la conducta de l’individu depenent de la música amb què 
s’haguera criat. Segons la visió pitagòrica de l’ordenació numèrica de les 
ànimes, la música podia penetrar i restablir eixe ordre. Per a Aristòtil era 
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una qüestió de mimesi o imitació de l’harmonia i melodia en la configura-
ció de la nostra conducta. Cada mode musical2 tenia per a ells una corres-
pondència amb un estat anímic o de caràcter; el mateix passava amb el 
ritme, per tant calia ser molt acurat amb el tipus de música que s’oferira 
durant l’etapa educativa. Plató arribava al punt de destriar algunes noves 
combinacions que canviaven l’ordre i portaven, segons ell, al llibertinatge. 

Sense ser tan estrictes, ja que aquesta teoria mal entesa ha portat 
encara segles després a «condemnar» alguns nous estils musicals trenca-
dors com el jazz, el punk o el rap, cal tindre en compte la influència de la 
música en la formació de les persones. Aquesta influència està demostrada 
no sols en el caràcter, sinó en el desenvolupament del cervell (LACÁRCEL: 
2003).3 És sobretot el fet de posseir la música el que afecta a la identitat. 
Justifica eixa recerca i ús de la música tradicional en la creació del senti-
ment de pertinença a la identitat col·lectiva que afecta a la personal.  

El treball de músics i folkloristes en aquest sentit és molt ampli, ja 
que la música semblava el més inofensiu dels recursos emprats per a aquells 
qui volien imposar una identitat diferent a la pròpia. Des de la dècada dels 
50 del segle passat, amb la coordinació de Manuel Palau s’engeguen una 
sèrie de campanyes de recol·lecció musical al si de l’Institut Valencià de 
Musicologia. D’aquestes campanyes seria interessant el desplegament de 
l’obra folklòrica de Ricardo Olmos, Maria Teresa Oller i Salvador Seguí, 
que veurien en els Cuadernos de música folklórica valenciana algunes de les 
seues contribucions més notables per al folklore al llarg de la seua llarga 
trajectòria (VIDAL: 2016). 

Dins del folklore, la música va ser l’aspecte més treballat, promogut 
sempre com una contribució regional al folklore musical espanyol. Com ja 
hem esmentat, la música es considera la menys perillosa a l’hora de crear o 
trencar eixe sentiment al gran estat i no a la cultura pròpia, i encara que es 
fera en la nostra llengua, podia tindre el significat d’un fet concret anecdò-

                                                 
2 Els modes grecs són una ordenació de les notes en sentit descendent amb distància de 
to o semitò. Depén de la nota de partida s’estableix una distància o una altra i adquireix 
un caràcter (dòric, frigi, lidi i mixolidi). Podríem dir que són el fonament del que seran 
les escales. 
3 Vegeu Cano (2019). 



Revista de Filologia 
 

   29 

  

tic d’una llengua vernacla. Sobre l’estudi de tot aquest cançoner, és impor-
tant el treball de Fermín Pardo i José Jesús-María (2001), el qual inclou 
un repàs fonamentalment bibliogràfic per les principals recopilacions i pu-
blicacions sobre folklore musical valencià des del segle XIX, incloent-hi ar-
xius sonors i discografia (VIDAL: 2016). 

Queda doncs palés que el paper de la música ha estat fonamental en 
la continuïtat de la nostra cultura com a vehicle de transmissió de valors i 
costums perduts. Després d’aquesta època, aparegueren grups com Al 
Tall, Carraixet o Paco Muñoz, precursors dels actuals Dani Miquel, Tro-
badorets, La llum o Els Ramonets. Junt als seus treballs, projectes escolars 
com els Tallers de música popular,4 que descobrien que a banda del senti-
ment amb la música s’hi treballaven uns altres valors. 
 
3. DESENFAIXEM EL TIO CANYA 
3.1 VICENT TORRENT I AL TALL; AL TALL I VICENT TORRENT: ELS 

PARES DE LA CRIATURA 
L’any 1975 començaven a albirar-se horitzons de nous aires i foren 

molts els qui es decidiren a eixir a la llum, i a l’escenari, per començar a 
contar i cantar tantes coses que havien estat callades. És aquell any que es 
constitueix el grup Al Tall, amb la publicació del seu primer disc: Cançó 
popular al País valencià (Edigsa, 1975). 

Conta Maite,5 la dona de Vicent Torrent, que acabava de nàixer el 
seu fill i la dona d’un altre component del grup li va anunciar que havien 
sigut pares de bessonada, en referència al grup. En aquell primer disc, diu 
Vicent,6 no tenien massa idea encara de fer arranjaments i van agafar can-
çonetes populars transformant-les una mica. De fet, eixa seria la línia se-
guida pel grup, la transformació de la música popular o la composició de 
noves cançons a l’estil de la música popular, allò que s’anomenaria la ripro-
posta.7 
 

                                                 
4 Més informació en Cano (2019). 
5 En conversa personal. 
6 D’ara endavant, totes les citacions sense referència bibliogràfica provenen de conversa 
personal amb Vicent Torrent. 
7 Concepte explicat per Cano (2019) en un altre article d’aquest mateix volum. 
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Imatge 1. Al Tall en l’anunci de l’últim concert 

 
Per a Josep Vicent Frechina: «tio Canya portava una nova ideologia 

musical, l’ús de referents autòctons per a compondre noves cançons adre-
çades a la sensibilitat actual» (IRANZO: 2017). Segons Jordi Reig, catedrà-
tic de composició i membre d’Al Tall, la competència en música tradicio-
nal valenciana en el grup es dóna per entesa, ja que la majoria provenien de 
grups anteriors d’aquest estil. Per això pretenen anar més enllà de la simple 
harmonització. Treballem els elements del llenguatge musical que s’han 
pogut identificar com a propis:  

 
El tempo com a discurs expressiu a través de canvis de velocitat, canvis de mè-
trica, accelerandos i ritardandos per a separar seccions, és a dir, com a generadors 
d’estructura, i sobretot incorporant els ritmes aksak, abundants en la tradició, que 
ens han donat una altra perspectiva de l’element rítmic de la música. [...] Així ma-
teix treballem l’afinació. El sistema temperat a penes té cabuda en l’expressivitat 
popular. Si s’escolta la Fonoteca, l’afinació segons el sistema temperat no apareix 
només que en l’orgue del Misteri d’Elx. Ni les veus, ni les dolçaines ni els instru-
ments de les bandes populars en fan ús; i de les guitarres i els instruments de 
dobles cordes caldria parlar-ne. En Al Tall, com que les veus i la dolçaina hi són 
ben presents, l’afinació atemperada també constitueix un element expressiu [...]. 
També treballem les veus. Amb l’ús d’escales modals (el mode de mi, omnipresent 
en tota la música popular del Mediterrani), l’aplicació de l’afinació atemperada, el 
treball de les ornamentacions, la preocupació per la conjunció harmònica (REIG: 
2010). 
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Hi ha qui diu que a la música mediterrània predomina la melodia 
per sobre del contingut verbal. El grup dissenteix en aquest aspecte perquè 
els textos elaborats i compromesos són una de les seues característiques 
fonamentals. Les lletres no provenen del món tradicional sinó de la situa-
ció concreta en què van ser creades i de la intenció reivindicativa. 

En la primavera de l’any 1976 presenten el segon disc: Deixeu que 
rode la roda (Edigsa, 1976), que com el propi títol expressa una intenció 
de llibertat i de ganes que el món comence a rodar amb la naturalitat i 
normalitat que el context d’una dictadura no havia permés durant 40 anys. 
Torrent s’havia agafat uns mesos d’excedència com a mestre per poder 
compondre a casa; allà naix la cançó. La seua intenció no anava més enllà 
de relatar l’experiència que ell havia viscut: son pare de Torrent i sa mare 
de Morella, van anar a viure a València i allí va començar la castellanització 
de la família. El relat va ser immillorable, quatre generacions de valencians 
en deu estrofes que recorden un romanç al qual s’intercala la tornada amb 
ritme de jota.  

 
Jo ja tenia fills, però me’n recordava molt d’aquella altra època de quan jo era xi-
cotet. I com que m’agradava cantar i fer cançons, vaig pensar: faré una cançó i en 
eixa cançó contaré aquelles coses que passaven quan jo era xicotet: contaré com 
s’enfadà el Tio Canya en eixe viatge a València i com es posaren tots de mal humor 
per allò que passava sempre. Però ―vaig pensar jo― també contaré les coses que 
passen ara a la gent major i també a la gent jove. I així és com vaig fer la cançó del 
Tio Canya. La vaig cantar moltes vegades; no sé si arriba a mil vegades, però si no 
arriba, poc en faltarà.8 

 
I tant que hi haurà arribat, fins i tot potser més. No recorda l’autor 

ni cap dels components del grup on es va estrenar el Tio Canya, segura-
ment no tenia consciència de la repercussió que arribaria a tindre aquella 
cançó (ROMERO: 2016). Com molts altres cantautors, primer va fer la lle-
tra i després la música, com fa normalment, llevat que pose lletra a alguna 
melodia ja existent. Tot valencià és o coneix un tio Canya, si no, un fill, un 
nét o un besnét. Per aquesta proximitat emocional i per una partitura que 

                                                 
8 Text extret de la xarrada inaugural de la plaça del Tio Canya a l’escola La Comarcal el 
6 de maig de 2016. 
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arrela en el passat musical trobadoresc, el ‘Tio Canya’ ha sigut, és i serà un 
himne de denúncia i esperança. 

 
Tots pertanyem a una generació de la família. Jo mateix sóc un dels besnéts, que 
són els que han estat educats en castellà, però després han aprés el valencià. En el 
moment en què la vaig compondre tenia un compromís amb el País per recuperar 
la llengua, la que vam haver de descobrir perquè no ens l’havien ensenyat. Quan 
acabí de fer-la, de repassar-la, ja amb certa distància, em vaig preguntar com co-
llons no havia fet algú aquesta cançó (IRANZO: 2017). 
 
Miquel Gil, la veu trencada valenciana i membre d’Al Tall durant 

12 anys, recorda el moment en què la va sentir per primera vegada 
(IRANZO: 2017): 

 
La primera volta que la vaig sentir va ser en l’assaig de Massanassa. Recorde per-
fectament com va arribar Vicent i més o menys amb la guitarra va tocar la cançó. 
Vaig flipar! Vaja tela! La primera escolta et colpeix i dius: ‘això està molt bé’. La 
història estava molt ben filà. 
 
Hi va haver un moment on van decidir deixar de cantar-la, deixar 

descansar el tio Canya, però allò va ser impossible, com explica Manolo 
Miralles, un altre històric d’Al Tall, era quasi una condició marcada pels 
organitzadors del concert i la demanda del públic: 
 

La història d’aquest personatge inventat va despertar la sensibilitat de la gent i es 
va fer molt popular. Al llarg del temps ens l’han demanat sempre en cada recital. 
De fet, una temporada estàvem tan farts de cantar-la que vam deixar de fer-ho. 
Però va durar poc. Els que ens contractaven ens deien que s’havia de cantar precís. 
Estem molt satisfets del ‘Tio Canya’. Ens ha demostrat a nosaltres que era una 
cançó emblemàtica que s’ha convertit ja en tradicional. La gent pensa que és de 
tota la vida. El més admirable és que la gent la reconega com a patrimoni 
(IRANZO: 2017). 
 
Molta gent jove pensa que és una cançó tradicional, però també la 

gent major la té ja inserida en la memòria com si tota la vida n’hagués for-
mat part. Vicent Torrent explica que una vegada, en un programa de tele-
visió dedicat a corals, va eixir una dona que assegurava que ella ja la cantava 
quan era menuda i botava a la corda amb les amigues. Ell, lluny d’ofendre’s, 
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ho considera meravellós perquè aquest és el procés natural de la cançó po-
pular: el poble la fa seua i es converteix en tradicional i amb la qual el poble 
s’identifica.  
 

 
Imatge 2. Partitura original del «Tio Canya»,  
de la qual se n'han fet una sèrie de litografies 

 
Vicent Torrent va escriure la cançó des de la perspectiva de besnét 

del tio Canya, però seria difícil precisar exactament quina és aquesta gene-
ració. De fet, tots coneixem persones de la generació de l’autor educades 
en castellà perquè han anat a viure a una ciutat, i també en coneixem de la 
generació següent i fins i tot hi ha qui en aquest moment cria els fills me-
nuts en castellà tot i que la seua llengua materna no ho és. Els exemples del 
tio Canya formen part de qualsevol lliçó de sociolingüística. Quan Vicent 
Torrent va adquirir aquest compromís i anava pels pobles fent xarrades. 
Lluny de rendir-se en l’intent, allò el portava a encoratjar-lo més en la seua 
lluita contra allò que anomena la malaltia dels valencianocallants i que ex-
plicava als xiquets de La Comarcal: 

 
Que què vol dir valencianocallants? Voleu que vos ho diga? Doncs això significa 
que la gent que sempre parla en valencià, quan està en eixes ciutats o en eixos 
pobles grans, si ha de dir alguna cosa a una persona que no coneix, en compte de 
dir-li-ho en valencià, va i li ho diu en castellà; però això sempre. I clar: això no és 
normal. Hem de fer com feia el Tio Canya que sempre, sempre, sempre parlava 
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en valencià, encara que anara a València o a Alacant o a Torrent […]; i així, ningú 
no tornarà a fer mala cara a ningú per parlar en valencià.9 

 
És aquesta la malaltia que ha mantingut el tio Canya en la UCI du-

rant molts anys i que manté encara diferències en les opinions dels experts. 
Alguns opinen que en pocs anys, una llengua minoritària com la nostra 
desapareixerà; d’una altra banda si ha sobreviscut a les condicions adverses 
del passat recent, vol dir que el cor encara li batega fort. Contradient 
aquesta tesi, trobem el llibre El tio Canya ha mort, del sociòleg Francesc J. 
Henández i Dobón (2016), doctor en Sociologia que ha estudiat la situa-
ció del valencià a la ciutat de València. El panorama que descriu és diferent 
al que mostra la cançó. El que sabem cert és que la patologia dels valenci-
onacallants sembla que dia rere dia troba noves teràpies. Com diu Torrent, 
moltes persones malaltes fan un país malalt i això no és bo. Tots ens hem 
de comprometre en la curació.  

Al capdavall, la llengua és el sistema de comunicació de referència 
d’una cultura, si desapareix, se’n va amb ella bona part d’altres elements 
que ens defineixen com a poble. Tio Canya representa eixa història social 
del nostre poble, però també representa un tipus de música, una forma de 
crear i entendre l’art que ha estat tractat com a cultura de segona classe. 
Una forma d’expressió que representa molta gent i amb la qual se senten 
identificats i que prestigiosos musicòlegs han sabut apreciar. Perquè, ja ho 
deia Sanchis Guarner referint-se al folklore: «no hi ha temes menors, el 
que sí que hi ha és un to menor de tractar els temes» (SANCHIS: 1982, 
32). Del futur esperançador en el qual sí que creiem, en parlarem i dona-
rem mostra en l’apartat on figuren totes aquelles aplicacions i usos que els 
besnéts del tio Canya han aportat i aporten contínuament. 

 
3.2 ANÀLISI I POSSIBLES APLICACIONS DIDÀCTIQUES 

En aquest apartat tractarem diferents propostes per tractar la cançó 
amb un plantejament transversal, a fi de demostrar que es poden treballar 
aspectes des de ben bé totes les àrees d’estudi. Primera presa de contacte: 
per presentar el tio Canya, emprem l’auca de l’Escola Valenciana. Aquest 

                                                 
9 De la inauguració de la plaça tio Canya a l’escola La Comarcal el 06/05/2016.  
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procés ens servirà per saber la història i, a més, conéixer què és una auca i 
poder treballar el recurs amb qualsevol altra història inventada o real. 

 
 

 
Imatge 3. Auca del tio Canya editada per Escola Valenciana 

 

Després d’haver explicat les funcions d’aquest recurs als temps on 
no hi havia un altre tipus de mitjans de comunicació més enllà de les au-
ques, i d’haver-ne realitzat alguna, veurem i escoltarem l’auca en movi-
ment.10 Si d’un aspecte se n’ha parlat, i molt, d’aquesta cançó és del procés 
de substitució lingüística pel que fa sobretot a les ciutats valencianes. 
L’abandonament d’una llengua als àmbits de poder per una altra que no 
era la materna amb la conseqüent desaparició en molts àmbits d’ús.  

 
Les generacions successives de descendents del Tio Canya (ell inclòs) presenten 
les següents característiques sociolingüístiques: 
● El Tio Canya: parla valencià. presenta problemes per fer-se entendre en cas-

tellà en qüestions administratives. "Per no saber expressar-se" en castellà rep 
burles.  

● El Tio Canya (fill): parla valencià. Rep escolarització només en castellà. Co-
mença a odiar l’escola perquè no comprén res i no s’atreveix a parlar en cas-
tellà.  

● Els néts del Tio Canya: parlen castellà. Tenen estudis universitaris.  

                                                 
10 https://www.youtube.com/watch?v=4O3e_TAcdhs 
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● Els besnéts del Tio Canya: parlen valencià, «la llengua del Tio Canya». Els 
besnéts representen les esperances del Tio Canya i de la llengua valenciana, 
és a dir, la normalització del valencià (CASTELLÓ: 2012). 

 
Una vegada explicat el contingut i significat de la cançó, passem a 

l’anàlisi i les aplicacions estrofa per estrofa: 
 

En la pobla hi ha un vell (bis) 
que li diuen tio Canya: 
porta gorra i brusa negra, (bis) 
i una faixa morellana. 
 

● Cultura popular: els malnoms. Als pobles ben bé cada família en 
tenia o encara en conserva algun que va transmetent-se de generació 
en generació i no ha de ser sempre despectiu. Quan Vicent Torrent 
li va posar el nom, no pensava en cap família Canya concreta. A ell, 
simplement li semblava un nom versemblant i de forma subliminal 
suggereix una persona alta i esvelta, factor positiu d’autoestima 
col·lectiva. Porta associada també la connotació d’energia i lluita 
(donar canya).11 

● Geografia: existeixen vuit localitats valencianes amb el nom de Po-
bla al seu topònim. Convidem l’alumnat a situar-les en el mapa. Cap 
d’aquestes, però, és la de la cançó, és una pobla inventada per l’autor 
(CERDÁ: 2015). 

● Música: la cançó comença amb acords d’una guitarra alternat amb 
un guitarró (guitarra més menuda de cinc cordes) que va estar en 
perill d’extinció als anys 70 i 80. La instrumentació per a la qual es-
tava pensada era: veu, cors, guitarra, guitarró, dos buzukis, baix i 
percussions variades. Busquem informació sobre aquests instru-
ments i sobre altres propis de la nostra tradició musical. El guitarró 
s’anomena també en moltes dites, com aquella popular: 
 

Qui templa una guitarra 
també templa un guitarró, 
a la filla del meu sogre, 

                                                 
11 Explicat per l’autor per missatgeria instantània en juny 2018. 
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a eixa, la temple jo. 
 

Treballem amb el flabiol i l’instrumental Orff la partitura del tio 
Canya. 

 
● Vocabulari i costums (Llengua i Socials): Possiblement, a l’enciclo-

pèdia col·lectiva de l’alumnat no apareix la faixa, ni la manta, more-
llana i molt menys el seu procés de producció i materials. Es pot vore 
el programa d’À Punt Mèdia Bambant per casa del 12 de juny de 
2018 on es visita Morella i la comarca dels Ports i es dedica una 
secció al tema de la confecció de les faixes.12  
En temps del tio Canya aquesta era la roba que empraven els homes 
per a vestir, per les característiques podem situar-la entre el darrer 
terç del segle XIX i primera part del segle XX (RAUSEL: 2015). 

 
Tres voltes només va anar 
el tio Canya a València: 
primer quan va entrar en quintes 
i en casar-se amb sa femella. 
La tercera va jurar 
de no tornar a xafar-la; 
que a un home que ve del poble, 
ningú fa abaixar la cara. 

 
● Història: suposem que la majoria d’alumnes no saben què vol dir 

«entrar en quintes». Encara hui dia hi ha pobles on se celebren quin-
tades tot i que amb un caràcter diferent. 

● Música: la importància del fet de la partida dels quintos era tan gran 
en la població que va suposar l’aparició d’un gènere, les jotes de quin-
tos, que se solien cantar el dia de l’acomiadament. Escoltem i apre-
nem alguna jota de quintos: 
 

E[l]s quintos quan se n'anaren 
passaren per la Nucia. 

                                                 
12 https://www.apuntmedia.es/va/entreteniment/programes/vist-en-tv/bambant-per-
casa/ 
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I [l]es xiques les contestaven: 
«adiós, quintos de mi vida».13 
Els quintos quan se n'anaren, 
digueren adéu Moixent,  
i les xiques contestaren,  
ja se'n va la mala gent. 

 
● Llengua: sa femella, ús del possessiu àton restringit normalment a 

l’àmbit familiar i que cada vegada es perd més substituint-se pel tò-
nic. Femella: és el terme per designar un ésser viu de sexe femení però 
l’ús ha quedat restringit en la majoria de casos per a l’espècie animal. 

● Expressions col·loquials: Fer baixar la cara significa avergonyir i hu-
miliar una persona. 

● Valors ètics: el jurament. Sovint es diu que les persones d’abans eren 
persones que respectaven molt la paraula, l’honestedat i l’honradesa 
eren valors indiscutibles. Debat sobre la importància dels compro-
misos adquirits.  

 
Set vegades va fer cua, (bis) 
en presentar uns papers, 
per no saber expressar-se, (bis) 
en llengua de forasters. 
Aguantà totes les burles, 
les paraules agrejades, 
i a la Pobla va tornar. 

 
● Matemàtiques i creences: diuen que el 7 és un número cabalístic, 

proposta de recerca del significat i en quins elements coneguts figura 
(en contes, llegendes, fets habituals). 

● Educació cívica: el tio Canya va tindre problemes a l’hora de presen-
tar uns papers davant una administració que només emprava el cas-
tellà com a llengua oficial. Sabem que fa anys que això no pot passar. 
Fem un exemple de reclamació per aquest motiu i coneixem quina 
és la llei que ens empara. 

                                                 
13 http://www.canpop.org/fitxa.php?id=2977 
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● Valors ètics: quan no entenem algú o algú no sap expressar-se en la 
nostra llengua, no cal recórrer a l’insult i el menyspreu, hem de bus-
car el diàleg. Fem un debat i representem un suposat cas de tio Ca-
nya. 
 

[TORNADA] 
Tio Canya, tio Canya, 
no tens les claus de ta casa: 
posa-li un forrellat nou 
o et farà fum la teulada. 

 
● Música: la tornada del tio Canya té un clar ritme de jota, tot i que 

tota la partitura és de ritme ternari. Aquesta és la part que més ens 
permet assimilar aquest ritme. Podem treballar el ritme físicament 
a través del pas de valsejat per després introduir algunes passes sim-
ples de jota. A més a més, aquest és el ritme de moltes de les nostres 
danses, encara que no tinguen el nom de jota, com les danses típi-
ques de la Marina que encara es mantenen vives i actives a pobles 
com Callosa d’en Sarrià. 

● Llengua: vocabulari perdut, expliquem el significat del forrellat i pre-
guntem per què n’ha de posar un de nou el tio Canya, així com si les 
teulades fan fum o per on ix el fum. 

 
Tio Canya tingué un fill (bis) 
que li diuen tio Canya: 
porta gorra i brusa negra (bis) 
i una faixa morellana. 
Bé recorda el tio Canya 
quan varen portar-lo a escola 
set anys, la cara ben neta, 
ulls oberts, camisa nova. 
Però molt més va obrir els ulls 
el xiquet del tio Canya 
quan va sentir aquell mestre 
parlant de manera estranya. 
Cada dia que passava, (bis) 
anava encollint els muscles 
per por a que el senyor mestre (bis) 
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li fera alguna pregunta. 
Aguantà càstigs i renyes 
sens gosar d ́obrir la boca 
i l’escola va odiar. 

 
● Història recent: l’estrofa comença explicant la continuació genera-

cional lògica, el fill del tio Canya segueix fins i tot el mateix vestuari 
de son pare, mostra que fa tan sols un segle els canvis socials no es 
produïen a la velocitat que es produeixen actualment.  

● L’escola: encara que a molts països d’Europa l’escolarització comen-
çava als quatre anys, els canvis de govern i ideologies diferents han 
provocat que l’escolarització fóra en alguns períodes del segle XX poc 
controlada. Tot allò que es va avançar en la II República amb les 
Missions pedagògiques o fins i tot, personatges de casa nostra com 
el callosí Rodolfo Llopis14 (FORNER: 2017), director general d’En-
senyament Primari l’any 1931, càrrec des d’on impulsà una escola 
moderna i progressista, es tallaren en sec amb l’arribada de les dic-
tadures. Però aquella escola no era la que esperava la innocència d’un 
xiquet sense accés a lletra fins aquell moment, aquella escola podia 
tornar-se un lloc inhòspit. Una escola on la humiliació en públic, la 
por, el càstig físic i el menyspreu formen part del mètode discipli-
nari.15 Els xiquets d’abans no gosaven a posar en dubte la paraula del 
mestre, ni els seus pares a jutjar-los ni a contradir-los. Demanem 
que els iaios i persones majors de la família els conten com era l’es-
cola en què van estudiar i que ensenyen alguna foto. 

● Valors ètics. Malauradament, en l’actualitat moltes notícies parlen 
d’agressions a mestres per part dels pares. Deixem que els alumnes 
mostren la seua opinió. És evident que no hi ha similituds entre l’es-
cola de principi de segle XX i la del segle XXI. Encetem un debat 
sobre els canvis que millorarien ambdues situacions. 

                                                 
14 L’IES de Callosa d’en Sarrià rep el seu nom d’ençà el curs acadèmic 2017-2018. 
15 Recordem, encara que siga en clau d’humor, l’escena de la pel·lícula Gràcies per la pro-
pina de Francesc Bellmunt (1997), basada en la novel·la homònima de Ferran Torrent, 
en què el xiquet tampoc sap traduir el nom de l’ofici de son pare i arran d’això rep un bon 
calbot. 
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● Frases fetes: sens gosar d’obrir la boca no vol dir que sempre tingueren 
la boca tancada, sinó que no s’atrevien a parlar ni a opinar. Pluja 
d’idees sobre la llibertat d’expressió. 
 

[TORNADA] 
Cròniques del carrer diuen (bis) 
d ́uns néts que té el tio Canya 
que són metges a València (bis) 
professors i gent lletrada. 
Quan a estiu vénen al poble, 
visiten el tio Canya 
i el pobre vell se ́ls escolta 
parlant llengua castellana. 

 
● Llengua i literatura: definició de crònica i recerca d’informació sobre 

les cròniques més importants de la literatura valenciana.  
● Sociolingüística: expliquem el fenomen de substitució lingüística a 

les ciutats. Al nostre territori hi ha dues llengües oficials, totes dues 
poden saber-se i emprar-se de la mateixa forma. Demanem infor-
mació sobre el benefici intel·lectual que suposa el coneixement de 
més d’una llengua. 

● Valors ètics: treballem les emocions i fem pensar sobre el sentiment 
del tio Canya quan escolta els seus néts parlar en la llengua per la 
qual ell va ser humiliat i insultat.  
 

Però cròniques més noves 
expliquen que el tio Canya 
ja compta amb besnéts molt joves 
que alegren la seua cara. 
Mai parlen en castellà (bis) 
com han après dels seus pares, 
sinó com la gent del poble, (bis) 
la llengua del tio Canya. 
Reviscola, tio Canya, 
amb gaiato si et fa falta 
que a València has de tornar 
Tio Canya, Tio Canya 
no tens les claus de ta casa: 
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posa-li un forrellat nou, 
perquè avui tens temps encara. 

 
● Història: el fet que els besnéts tornen a parlar en valencià coincideix, 

possiblement, amb la implantació de la Llei d’Ús i Ensenyament en 
Valencià (1983) i també del canvi politicosocial que propicia una 
major consciència sobre la cultura pròpia. El fet de poder estudiar 
en valencià i fer-lo servir en qualsevol àmbit demostra que no hi ha 
llengües de primera i segona categoria. 
Proposem la investigació sobre la procedència de les famílies i tras-
llats i quina ha sigut la llengua d’ús de les darreres generacions. En 
certa manera, la gent de poble no tenim directament a la nostra ge-
nealogia tios Canya perquè al cas dels pobles, sobretot menuts, no 
s’ha arribat a implantar la substitució lingüística de fet (només pel 
que fa a l’administració i l’escola però no en l’ús quotidià). 
Paraules perdudes: reviscola i gaiato. Busquem sinònims del verb. 
L’última frase de la cançó implica un missatge, volem esbrinar se-
gons l’alumnat si és optimista o pessimista. Com ja hem dit, la cançó 
del tio Canya ha donat molt més de sí pel que fa a la lletra que a la 
música, si més no, se n’ha parlat molt més.  
 
Una carpeta verda guarda avui l’envellida partitura original (de la qual se n'han fet 
litografies numerades). Són setze pentagrames amb compàs de 3/4 i quatre sos-
tinguts a l'armadura. Una bomba generacional en Mi major (CERDÁ: 2015). 
 
En principi, Vicent Torrent no destacava res sobre la composició, 

va eixir sense més, però després recorda: «tant la melodieta de i una faixa 
morellana que ix recurrentment (6 vegades) són frases tòpiques de la tra-
dició valenciana».16 De fet, pel que fa a la música, és pràcticament la pri-
mera frase de les valencianes de l’u i el dos.17 Al Tall sempre ha buscat 

                                                 
16 En conversa personal. 
17 Les valencianes són un gènere de ball exclusivament valencià, dels seus tres estils: l’u, l’u 
i el dos i el dotze i u, els dos primers tenen relació amb la jota i el tercer amb el fandango. 
Són un ball d’escola del qual en tornarem a parlar en un apartat posterior. Informació de 
l’entrada Balls tradicionals valencians de la Viquipèdia corroborada per la mestra de ball i 
membre del grup de danses de la Federació valenciana de folklore, Obdulia Marchante. 
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frases o cadències de l’imaginari sonor de la tradició valenciana. Ells les 
anomenaven constants perquè apareixen contínuament a la seua música en 
eixe intent de reinventar-ne la tradició. Una tradició que continua reinven-
tant-se en les generacions considerades com a besnéts del tio Canya, gene-
racions que, per força, el faran reviscolar. 
 
3.3 ELS BESNÉTS DEL TIO CANYA 

 
Els besnéts del Tio Canya ignoràvem moltes coses sobre la nostra terra; i, a poc a 
poc, hem anat descobrint-la, estimant-la, defensant-la. La nostra terra és la nostra 
passió (MANSANET: 2009). 

 
De besnéts del tio Canya en podem trobar de totes les edats i estils. 

És per això que simplement farem esment d’alguns d’aquests com una 
mostra més de l’impacte i la transcendència d’una cançó que ha acabat con-
vertint-se en «més que una cançó»: 

● Obrint Pas: el grup valencià més internacional dels darrers temps 
ha cantat amb l’autor i n’han fet la seua versió.  

● Tessa: la rebel rapera també ha retut homenatge al tio Canya. 
● Raconet: n’ha fet la versió tio Canya 2.0. 
● Els Jóvens: dels grups més novells del guardonats del mercat valen-

cià se’n declaren deixebles. 
● Assekes. 
● Panoramix: del treball Live sekers 2001. 
● Pep Gimeno Botifarra i Pau Chaffer: cantant i músic ja consagrats. 
● Jonhatan Penalba: disc De Soca-rel (Temps record, 2018). 
● Orquestra de València i Pep Gimeno Botifarra: sota la batuta d’Oc-

tavio Màs-Arocas i amb arranjaments simfònics de Pau Chaffer, el 
29 de juny de 2018 Vicent Torrent torna a pujar a l’escenari del 
Palau de la Música per cantar el tio Canya. Concert que s’enregis-
trarà en versió per a banda per la Primitiva de Llíria dirigida per 
Andrés Valero-Castells i gravada un CD en octubre de 2019. 
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● Unes altres curiositats les conformarien el vídeo realitzat per un es-
tudiant de Comunicació audiovisual Víctor Vidal Torró en octu-
bre de 2013 on els personatges que escenifiquen la cançó amb Play-
mobil.18 

 

 
Imatge 4. El tio canya a la baralla de la Fallera Calavera 

    
No menys simbòlic i actual és la primera carta extraordinària de la 

Fallera calavera. És una carta d’edició limitada que no està a la venda. Re-
presenta una carta de batalla: té l’habilitat Reviscola Tio Canya. Tot i tin-
dre només un punt d’atac i de defensa, Tio Canya sempre torna a la mà del 
jugador que l’ha utilitzat, tant si guanya com si perd la batalla. Per tant, el 
jugador que la té, sempre té com a mínim un punt de defensa (AGUILAR 
et al.: 2014). 

L’any 2016, coincidint amb els 40 anys del naixement de la cançó, 
una iniciativa promoguda per la falla Arrancapins i el musicòleg Josep V. 
Frechina, l’anomenen com L’any tio Canya. Arran d’aquest fet començaren 
a preparar-se els concerts Reviscola tio Canya que van tindre lloc a les tres 
capitals valencianes a principi de 2017 i on participaren junt al grup pro-
tagonista altres artistes com Apa, Musicants, Miquel Gil, Sis Veus per al 
Poeta, Pep Gimeno Botifarra, Miquel Gironés amb Xirimita Trad Pro-
ject, Teresa i Josemi Sánchez (TORRES: 2017). 

                                                 
18 Podeu cercar aquestes versions a través del mitjà social YouTube. 
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3.4 PROJECTES EN QUÈ HA ESTAT PRESENT 
3.4.1 FOLKSONA 

Folksona és un campament musical per a xiquets i xiquetes, promo-
gut per apassionats de la cultura tradicional valenciana i, en especial, de la 
música. L’objectiu és oferir als joves un espai de creixement que els faça 
viure el que mai viuran en un conservatori de música i, de passada, canalit-
zar noves generacions de músics vinculats a la música folk valenciana. Al 
concert de cloenda de l’any 2013, l’orquestra formada pels xiquets i xique-
tes del campament van oferir la seua versió del tio Canya.19  

 
3.4.2 MUSIESCOLA20 

Cada any ret homenatge a un músic o grup destacat per la seua con-
tribució a la recuperació de la música tradicional valenciana. En la IV Tro-
bada (2018) s’ha optat pel grup Al Tall per la seua lluita incansable en la 
recuperació de la música i la identitat valenciana. La història va ser expli-
cada a l’aula a través de l’auca i de seguida va crear empatia entre l’alumnat. 
Una vegada l’alumnat havia aprés la lletra i la música es va preparar un 
Scape Room, això és, un joc de pistes amb la cançó per ajudar el Tio Canya 
a trobar les claus per poder eixir d’una cambra. Aquesta activitat té un gran 
poder educatiu, ja que per una banda es recuperen cançons i grups tradici-
onals; i per una altra banda, l’alumnat se sent orgullós de compartir l’esce-
nari amb l’autor. 

 
3.4.3 COM SONA L’ESO21 

A l’edició de l’any 2014 la cançó del tio Canya anava inclosa entre el 
repertori del musical. Açò suposava tota la preparació prèvia a classe amb 
l’explicació del significat de la cançó i l’ús de moltes de les seues possibili-
tats didàctiques.  

 
 
 
 

                                                 
19 https://www.youtube.com/watch?v=rdtB8kt2qvU 
20 Ja se n’ha parlat en Cano (2019). 
21 Vegeu Cano (2015). 
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4. DE LA MÚSICA D’ESPARDENYA A LA MÚSICA DE SABATA 
4.1. ÚS DE LA MÚSICA POPULAR AL LLARG DE LA HISTÒRIA 

Al llarg de tota la història de la música, la utilització de temes pro-
cedents de la música popular ha estat una constant, construïda o decons-
truïda d’una forma o una altra. Entre els exemples clàssics més coneguts 
podem trobar les Dotze variacions sobre «Ah vous dirai-je, Maman» en do 
major K. 265/300e, basades en la melodia de la cançó francesa coneguda 
en valencià com «Quan les oques van al camp» i en castellà com «Estrellita 
del lugar». El mateix ocorre amb la coneguda Marxa fúnebre de la Simfonia 
número 1 de Mahler, que empra una variació en mode menor del tema 
«Frère Jacques».  
 

El concepte d'intermusicalitat, introduït el 1996 pel Departament de Música de 
la Universitat de Chicago i que expressa com una música ja creada pot arribar a 
habitar en unes altres músiques; connecta l’antic amb el modern. Es pot utilitzar 
la tècnica del collage, la barreja de cultures, sorolls o veus: en definitiva, la inter-
textualitat (CRESPO: 2018; traducció pròpia). 

 
Els exemples són significatius del fet que la inclusió de la música 

popular a la música culta no és una qüestió aïllada ni emprada només a 
partir del nacionalisme del segle XIX, encara que potser a partir d’aquesta 
època seria quan deixaren de representar casos puntuals per convertir-se 
en un recurs habitual. Segons Jordi Reig:  

  
Els músics de música «culta» que es van apropar al llarg del segle XX a la música 
tradicional, una música en la qual no tenien competència, van intervenir-hi quasi 
exclusivament amb una sola tècnica: harmonitzar la melodia, és a dir, afegir-li 
acords —per a piano, guitarra o cor mixt— una vegada regularitzada i temperada. 
No es van interessar per altra cosa que no fóra la melodia (REIG: 2010). 
 
Per a l’autor, especialista en música tradicional, els arranjaments 

haurien de «convergir de manera sinèrgica amb els propòsits de l’autor, ja 
siga la recreació col·lectiva, diacrònica i anònima d’un poble o la invenció 
puntual d’una persona amb nom i cognoms» (REIG: 2011). Hi ha molts 
més elements que cal expressar en l’essència d’una cançó, com la intenció 
o la ideologia, a través «d’un llenguatge asemàntic com és la música» 
(2011). 
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Entre els compositors valencians del segle XX trobem molts i molt 
variats exemples de referència d’aquest ús de la música tradicional per con-
vertir-la en obra culta (ABASOLO et al.: 1992): Rafael Talens, Amando 
Blanquer, Maria Teresa Oller, Manuel Palau, Óscar Esplá, Francisco Cu-
esta, Salvador Giner, Eduardo López-Chávarri o Manuel Penella. 

 
4.2 EL TIO CANYA DE MUDAR 

Com a mostra de música folklòrica inserida dins el context d’una 
obra culta i, més en concret, la cançó del tio Canya, trobem el Concert Va-
lencià per a clarinet i orquestra (AV78) del Mestre Andrés Valero-Castells. 
Valero-Castells és un dels nostres compositors joves actuals més coneguts 
i interpretats, tant a l’àmbit nacional com internacional. I pot ser un dels 
que més utilitza aquesta tècnica del préstec, amb els seus propis temes com 
amb altres. Cal destacar l’ús de la música popular no només en el sentit de 
música tradicional sinó també del rock, tal com explica ell mateix:22 «en 
moltes de les meues obres practique la fusió de distints gèneres, i el rock és 
un dels que més m’agraden».23 És per exemple el cas del Concert Valencià 
per a clarinet i orquestra (AV78): 

 
I. Cant mediterrani (14’) 

II. Somni d’estiu (6’) 
III. Cròniques de la Pobla (6’ 30’’) 

 
Aquesta obra va ser encarregada per l’Institut Valencià de la Música 

a proposta del clarinetista José Franch Ballester, a qui està dedicada. L’es-
trena va tindre lloc el 8 de juny de 2012 al Palau de la Música de València, 
dins de la temporada de primavera de l’Orquestra de València sota la di-
recció de Rubén Gimeno. Al mateix auditori es va estrenar la versió per a 
clarinet i banda (AV78b) el 30 de setembre de 2012, a càrrec de la banda 
Simfònica Santa Cecília de Cullera amb el mateix solista i el director Sal-
vador Sebastià. Aquests intèrprets han realitzat el primer enregistrament 

                                                 
22 La informació sense referència prové de conversa personal, correu electrònic o missat-
geria instantània. 
23 De l’entrevista en la revista Si fa sol, si de novembre 2017 publicada per la Societat 
Filharmònica Alteanense. 
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discogràfic de l’obra. El 9 de desembre de 2018 s’enregistra al Teatre Ser-
rano de Gandia amb el solista original i la Banda Jove Simfònica de la 
FSMCV dirigida pel mestre Saül Gómez. 

El concert s’articula en tres parts, que comparteixen el procediment 
de citar música popular folklòrica i treballar sobre aquesta. Es busca l’ex-
pressivitat i l’emoció en l’oient, per la qual cosa s’ha utilitzat un llenguatge 
prou senzill destinat a connectar amb el públic. Al primer temps s’utilitza 
la melodia popular alacantina de «Per la flor del lliri blau» i la melodia del 
«Bolero de l’Alcúdia». A més de ser esmentades, s’han treballat i utilitzat 
juntament amb la resta d’idees temàtiques. El segon temps, de caràcter seré 
i tranquil, està organitzat en forma de lied ternari (cançó de tres parts). 
Apareix el Bolero de l’Alcúdia en contrapunt amb el segon tema. El tercer 
temps, que és el que ens ocupa perquè conté el tio Canya, comparteix amb 
el primer alguns elements constructius i estructurals, ja que apareixen de 
nou el Bolero de l’Alcúdia i Per la flor del lliri blau. Cap a la meitat, apareix 
amb força l’emblemàtic tio Canya (VALERO: 2012). 

L’autor va conéixer en detall l’obra del grup quan els va dirigir, al 
voltant de l’any 2000, amb la SAM de Picassent. Durant l’estudi d’aquell 
repertori va descobrir el tio Canya, cançó que li va arribar des de primer 
moment al cor, segons confessa, tant per la lletra com per la música. Per 
aquest motiu i per la simbologia, va ser la cançó escollida per representar 
el caràcter valencià al concert de clarinet. Es donava per fet que, tot i no ser 
una cançó popular, formaria part de l’enciclopèdia col·lectiva del públic.  

Pel que fa a la part musical destaca la combinació de les dues secci-
ons que contrasten i el seu canvi rítmic i harmònic que la converteixen en 
una música de qualitat amb to popular. Un equilibri que, encara que es 
repetisca tres vegades de forma idèntica, no cansa de sentir. A la tercera 
part del seu concert no utilitza només la melodia de la tornada, sinó també 
la de les estrofes, així com l’harmonia que se’n deriva. No hi ha una repro-
ducció literal de l’original sinó una barreja amb la resta dels temes que for-
men part del moviment. La cançó no es reprodueix de forma lineal sinó 
que apareix en determinats moments intercalada amb la resta de temes de 
l’autor o de les altres citacions. 

Per a Valero-Castells, el fet que la nostra música aparega en com-
posicions a l’àmbit culte és un fet positiu. És la millor forma de posar en 
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valor una font de molta qualitat que sovint es desconeix. En paraules del 
compositor, «alguns estils com el flamenc arriben a estar sobrevalorats en 
relació amb el nostre cant d’estil, per exemple, que res té a envejar-li i està 
poc reconegut».24 Caldria que aquest fet de la posada sobre un escenari «de 
luxe» de la nostra música ocorreguera més sovint. L’autor, qui se’n consi-
dera descendent, com tantes generacions, d’aquell vell de la pobla, pretén 
així retre homenatge al sentiment de valencianitat que aquesta cançó des-
perta. 

 
5. CONCLUSIÓ 

Al segle XXI i davant del sistema de vida que portem la majoria dels 
habitants, tant als pobles com a les ciutats, és evident que els referents que 
es consideraven inalterables en una altra època han sigut trastocats consi-
derablement. Els pilars bàsics sobre els quals es bastia l’individu, això és, la 
família i l’escola, han perdut part del seu valor per ser substituïts per uns 
altres com els mitjans i les xarxes socials. El fet de convertir-nos en ciuta-
dans de l’aldea global implica ser de tot arreu i no ser-hi d’enlloc. El resultat: 
generacions desarrelades d’una identitat pròpia i imprescindible per a la 
formació íntegra de qualsevol persona. En aquest context, tornar a la tra-
dició pot suposar una solució, buscar en allò que hem sigut la base del que 
volem ser. 

La música i la cultura popular se’ns presenten com un recurs per-
fecte amb innombrables possibilitats de treball en la recerca d’aquesta 
identitat. La cançó proposada, Tio Canya, representa tot el camí que hem 
seguit per arribar fins ací i un futur esperançador si som capaços de recollir 
el testimoni que ens mantindrà vius com a poble als valencians. D’açò, 
però, n’hem de ser tots conscients, el nostre folklore no és material de se-
gona, per això totes les iniciatives al seu favor des de la música culta n’afa-
voreixen la difusió i consideració. En definitiva, cal que tornem a buscar a 
les arrels. Si no construïm uns fonaments ferms no ens aguantarem drets. 
I cal que tornem a escorcollar en el passat quina és la nostra essència si 
volem tornar a conjugar el verb ser en tots els seus temps verbals.  

 

                                                 
24 En conversa personal. 
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RITUS I COSTUMS DEL CICLE DE PASQUA 
M. del Mar Reus Bas 
Ajuntament de Dénia 

 
1. INTRODUCCIÓ 

quest estudi sobre ritus i costums del cicle de Pasqua pretén 
mostrar una aproximació a aquelles tradicions que van ad-
quirir una gran importància en la vida de la Xàbia de mitjan 
segle XX. La present investigació no tractarà lògicament tot 
el cicle pasqual, a causa de l’extensió que suposaria, sinó que 
se centrarà en dos aspectes concrets, molt característics a la 

localitat de Xàbia: en primer lloc, tractarem el ritu de la salpassa, celebrada 
Dilluns, Dimarts i Dimecres Sant, que anunciava l’inici de la Setmana 
Santa i, a continuació, analitzarem gràcies als testimonis encara vius com 
en celebraven el final un grup d’homes anomenats els Gloriosos, els quals 
anunciaven que el Nostre Senyor havia ressuscitat, i amb això que havia 
acabat l’època de tristor i tocava gaudir de la vida. Per tant, l’objectiu 
d’aquest treball no és un altre que recordar dos costums que van tindre 
bastant vigència a Xàbia, d’una banda per a mantindre’ls en la memòria 
col·lectiva i que no caiguen en l’oblit, i de l’altra, per a donar-los a conéixer 
a les generacions més joves. 

En una societat tan canviant i abocada al mimetisme com l’actual, 
pertoca frenar l’oblit de successos, fets, costums o personatges, siguen bons 
o dolents, i fer perviure així el patrimoni immaterial del nostre poble, que 
al remat és el que ens dóna sentit. Si, per contra, ignorem i oblidem el nos-
tre passat, desconeixerem la nostra procedència i la nostra identitat peri-
llarà. Així, doncs, si escoltem les veus d’aquelles persones que han intentat 
salvaguardar el nostre patrimoni, els xabiers i les xabieres mantindrem viva 
la nostra història com a poble. Fet i fet, amb aquest treball pretenem con-
tribuir-hi d’alguna manera, posar el nostre granet d’arena en la recuperació 
de la memòria històrica. 
 
1.1 ORIGEN 

Tots els actes religiosos propis de la Setmana Santa són, essencial-
ment, els mateixos arreu del món catòlic, però cada poble, cada indret, 

A 

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 8, 2017, 53-76 
ISSN 2172-5500 



ÍTACA 
 

54 

 

desenvolupa aquells ritus i particularitats que li són inherents i que tradi-
cionalment li pertanyen. La riquesa ritual de la Setmana Santa és el marc 
més adequat perquè l’esperit cristià haja creat, desenvolupat o adaptat mol-
tes celebracions que són les que, amb el pas del temps, individualitzen o 
identifiquen els pobles. Així, al costat de les creences i actes religiosos que 
acompanyen la passió de Crist, trobem aquells altres que pertanyen a un 
fons ancestral i precristià molt més antic. 

Així doncs, l’origen de la salpassa, malgrat celebrar-se durant la Set-
mana Santa, no és cristià ni té res a veure amb la penitència, és un costum 
molt més antic que hauríem de buscar en antigues festes del món romà i 
jueu. Per exemple, les festes que el poble romà dedicava a les divinitats que 
protegien els ramats, en què es beneïen els estables i corrals. La deessa 
Pal·las era la divinitat protectora del bestiar, i en el seu honor se celebraven 
les Pàl·lies, unes festes camperoles en què els pastors rebien la primavera i 
demanaven la fecunditat del seu ramat. La salpassa, encara que cristianit-
zada i fixada a la tristor i la penitència de la Setmana Santa, està arrelada 
amb les celebracions festives d’origen agrícola i ramader. 

De la mateixa manera, el que pretenien els Gloriosos era festejar l’ar-
ribada de la primavera, un temps de joia i alegria gràcies a la vinguda del 
bon temps i a la renovació de la natura després de l’hivern. Creaven, per 
tant, cançons al·lusives a l’amor, a la primavera, etc.; tot això són restes de 
les festes que el poble romà dedicava a les seues divinitats. 

Volem destacar com a fet molt interessant que, en consultar el Cos-
tumari Català de Joan Amades (2003) hem conegut l’existència també d’un 
grup d’homes a Catalunya, els Caramellaires, que pel que hem pogut llegir, 
eren com els nostres Gloriosos. El nom procedeix de ‘caramelles’, que són 
les cançons populars que es cantaven per Pasqua el dissabte de Glòria o bé 
el diumenge de Pasqua, amb el mateix objectiu. Sembla ser que hi ha llocs 
de Catalunya com per exemple el Ripollès on hi havia dos tipus de colles: 
els Gotjaires, que cantaven exclusivament els goigs, mentre que els Carame-
llaires cantaven cobles i corrandes populars. Segons Amades, en aquells 
llocs on coexistien ambdós grups, la gent donava preferència als primers i 
no admetia els altres si primer no hi havia anat a cantar els goigs l’altra 
colla. I als indrets on sols estaven els Caramellaires, aquests cantaven tant 
goigs com corrandes profanes, que perdien totalment el sentit religiós i es 
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convertien en cantarelles de sentit profà, així com passava amb les cançons 
dels Gloriosos. Amades ens explica que: 

 
Les caramelles amb tota probabilitat són la primera manifestació a casa nostra 
d’un cicle de festes que recorden cultes i ritus dedicats a les forces naturals, molt 
especialment a la vegetació, i als genis i divinitats que les simbolitzaven, les regien 
i les personificaven en el moment de màxima plètora de la vegetació. [...] Les ca-
ramelles segurament són la resta d’una cerimònia ritual de caient agrícola dedicada 
a alguna divinitat primitiva encarregada d’afavorir la floració i la fructificació. Se-
gons l’etnologia, la gran majoria dels costums actuals de gairebé tots els pobles 
europeus, sobretot els que es produeixen en dates determinades i que segueixen el 
curs de l’any, constitueixen supervivències de costums agrícoles d’origen molt re-
culat en la vida humana (AMADES: 2003: 891). 
 

2. FONTS I METODOLOGIA 
Per a dur a terme aquest treball, considerem fonamentals les entre-

vistes fetes a diverses persones que han conegut aquestes tradicions i n’han 
format part, ja que aquesta transmissió ha sigut la base de l’estudi que te-
nim a les mans. Ens han contat anècdotes al voltant d’ambdós ritus que no 
es podrien conéixer si no fóra per la tradició oral, ja que d’escrits sobre el 
tema n’hi ha ben pocs, encara n’hi ha menys sobre aspectes en concret i 
curiositats. 

Pel que fa a la salpassa, ens han servit de molta ajuda sobretot dos 
persones d’aproximadament 70 anys que ho van viure i ho recorden amb 
nostàlgia, una d’elles és ma mare M. Josefa Bas, i l’altra Josep Sapena. A 
més, Josep ens han facilitat el manuscrit de les Instruccions del sagristà i el 
Llibre d’efemèrides, dels quals hem extret algunes cites que reproduirem a 
continuació. Respecte al tema dels Gloriosos, cal anomenar també dos per-
sones els pares dels quals van formar part d’aquesta colla, i ells, encara que 
menuts, ho van arribar a conéixer: Gaspar Buigues, el Capiscol, i Cristóbal 
Bolufer; a més a més, aquest últim ens ha facilitat els fullets de l’època pu-
blicats, d’on hem anat extraient tota la informació. 
 
3. LA SALPASSA 

La paraula ‘salpassa’, segons el Diccionari català-valencià-balear prové 
del llatí salis sparsio, que vol dir ‘espargiment de sal’, i la definició que en 
dóna és «aigua salada per a beneir». Tot i que aquest és el seu significat 
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veritable i etimològic, la tradició popular, tan rica i imaginativa, ha tret del 
nom altres interpretacions que, si no científiques, sí que guarden certa re-
lació amb allò que el poble veu i creu. Hi ha gent que pensa que la paraula 
salpassa vol dir ‘la sal que passa’; a Pedreguer, que pronuncien serpassa, 
pensen que el nom fa referència al ‘ser que passa’, o siga ‘al Nostre Senyor 
que passa’, raó per la qual l’identifiquen a més amb la creu que porta el 
rector. És una idea bastant estesa a la Marina Alta que la salpassa simbo-
litza l’acomiadament que el Nostre Senyor fa dels feligresos, visitant-los 
casa per casa abans de la passió i de la seua crucifixió. Hi ha una cançoneta 
de la salpassa que ho confirma: «Una a la Marina. / Dos al ponedor. / Què 
és això que passa? / El Nostre Senyor». 

A grans trets, el ritu de la salpassa consisteix en la visita que el rector, 
acompanyat dels escolans, fa a les cases del poble per a beneir-les amb as-
persions d’aigua i sal, i desitjar pau i bones Pasqües als veïns. No sabem 
exactament quin és l’origen de la salpassa a Xàbia, però sí que hi ha un 
manuscrit, Instrucciones del sacristán de la parroquia de Xàbia, de l’any 
1769, que s’hi refereix. En relació amb el Dimarts Sant, hi diu: «en este día 
se haze la Salpasa a las Alquerias y Arravales de la Villa a la tarde». I res-
pecte al Dimecres Sant: 

 

esta mañana salen los dos Vicarios a hazer la Salpasa por la Villa, y delante de 
ellos, los Mayorales del Santísimo Sacramento ha hazer la limosna de la luminaria 
y de lo que sacan dan al Sacristán ocho sueldos por la asistencia y vela del Monu-
mento. 

 

Sabem pel llibre d’anotacions Efemérides parroquial (1950 aprox.) 
que la salpassa es degué perdre alguns anys i després es recuperà, fins a la 
dècada dels anys 60 del segle passat. En les anotacions del mes de març i 
abril, el rector del moment, Mariano Peris, un home amb ganes que la par-
ròquia recobrara els costums d’abans, apunta: 

 

Hasta se ha podido rescatar la antigua Salpasa que tanto ha emocionado a los 
mayores y llenado de alegria a los pequeños. [29 de març] 
Lunes, martes y miércoles santo, la ceremonia antiquísima de la sal pasa pone en 
las calles y casas esa nota de satisfacción por la nueva implantación de la misma, 
gracias a la ayuda del sacerdote D. Juan Ortolá que viene de Madrid a pasar con 
los suyos las vacaciones y que es imprescindible en los cultos de esta Semana. [11 
d’abril] 
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Com era costum, durant els tres primers dies de la Setmana Santa, 
els xiquets de Xàbia anaven a la salpassa. Cadascú amb la seua maça de 
carrasca, que era la millor, perquè les altres fustes ni sonaven ni duraven 
els tres dies. La processó estava formada pel rector, revestit de roquet i es-
tola morada, que portava una creu; pels majorals de la Pietat (Crist jacent), 
que portaven safetes per recaptar diners; pel sagristà, que portava poalet i 
salpasser; pels escolans, encarregats de portar la sal i les cistelles per als ous. 
I darrere, la colla de xicons «armats» amb les maces. 

El Dilluns Sant la comitiva recorria Duanes de la Mar, el Dimarts 
Sant els ravals, i el Dimecres Sant els carrers de la vila. Cada dia, després 
de missa, els xiquets esperaven el rector i acompanyants, mentre repicaven 
l’empedrada plaça de l’església i cantant tots a l’una: 

 
Ous, ous a l’armari, 
bastonades al vicari. 
Ous, ous al bercoc, bastonades al pilicococ. 
Ous, ous al racó, 
bastonades al senyor rector. 

 
I s’encetava la processó pels carrers. El sacerdot entrava a les cases 

dient «pau en esta casa». Arruixava amb l’aigua beneïda i després feia besar 
la creu als habitants de la casa, mentre un escolà deixava un pessic de sal 
damunt la taula i un altre sacsava la cistella i demanava «un ouet per a la 
Pasqua». Al mateix temps se sentia el soroll d’un exèrcit que colpejava por-
talets i voreres alçant una bona polseguera i cantant a cor: 
 

Poma rodona 
de l’hort de Cardona, 
quincells,25 /pinzellets 
quantes rames té el castell. /quatre cames té el francés 
Pone una 
pone dos 
pone tres 
pone quatre 

                                                 
25 Hi hem documentat dues versions diferents per a aquests dos versos. 



ÍTACA 
 

58 

 

pone cinc 
pone sis 
pone set 
pone huit 
pone nou, 
la perola ha post un ou. 
La taronja val un sou 
i la pera un dihuité. 
Mitja lliura d’oli per a sant Antoni 
i les demés per a sant Francesc. 

 
Acabada la cerimònia, el comiat era «i de hui a l’any que ve, que tin-

gam salut», i tot seguit cap a la casa del costat. Quan aplegaven a la casa 
d’algun ric, la cerimònia era més solemne: hi havia un altaret amb cobertor 
i canelobres, «nuvolets» (aigua fresca amb cassalla) per als majors, ous per 
als escolans, i monedes per als xiquets. Eren els moments culminants: les 
maces s’alçaven més d’allò que calia, les paraules pujaven de to i les espentes 
acabaven en brega campal. Fetes les paus, la comitiva continuava. De vega-
des passaven davant d’una casa tancada: era el moment de mostrar la dis-
conformitat tamborinant, fins les reixes i portal, i cantant: 
 

Ha entrat, entrat a casa l’orat. 
Ha eixit, eixit de casa el pansit. 

 
I la processó seguia. El rector arruixava, els majorals paraven les sa-

fetes per recollir diners, els escolans demanaven «un ouet, un dineret», i els 
xicons asclaven les maces desfent les voreres dels carrers. Així es vivia la 
salpassa a Xàbia. Com podem observar, els elements fonamentals de la sal-
passa són l’aigua i la sal. El rector beneïa abans l’aigua a la sagristia, també 
la sal i en tirava una mica dins de l’aigua. 

Amb aquesta aigua barrejada amb sal és amb la que feien les asper-
sions a les cases. A més d’aspergir la casa, el sacerdot beneïa l’aigua i la sal 
que trobava damunt la tauleta. Les dones arruixaven la casa amb aquesta 
aigua beneïda que sobrava, o bé s’arruixava el llit d’alguna persona malalta, 
o fins i tot es tirava al pou, ja que sempre ha estat molt estesa la creença 
que dóna a l’aigua beneïda el poder de fer fugir dimonis i mals esperits. 
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Molt relacionats amb l’aigua estan el salpasser i el salpasset. El salpasser és 
un poalet o caldereta metàl·lica amb anseta dins del qual hi va l’aigua bene-
ïda i barrejada amb sal per a les aspersions. I el salpasset consisteix en una 
bola metàl·lica amb forats que porta dins una esponja i que va fixada a l’ex-
trem d’un mànec curt. 

A més de l’aigua, com hem mencionat abans la sal és l’altre element 
fonamental en el ritu de la salpassa. Des de sempre la sal ha estat un ele-
ment necessari i molt estimat per l’home, en l’antiguitat era molt buscada 
i tan important com el pa. Pel seu valor ha estat considerada durant molt 
de temps com un producte màgic al voltant del qual hi ha moltes supers-
ticions i simbolismes, alguns dels quals s’han preservat fins a l’actualitat. 
La sal és símbol de saviesa, però també ho és de confiança i amistat, és per 
això que les antigues lleis de l’hospitalitat manaven donar pa i sal al pelegrí 
i a l’amic. 

Així mateix, en la salpassa la sal té una funció important, la trobem 
dins de l’aigua beneïda del salpasser, al platet que porta l’escolà i al plat 
d’aquelles cases que posen tauleta. També és interessant, com hem menci-
onat més amunt, la preparació de la casa per a l’arribada de la salpassa; ens 
referim a la tauleta que col·locaven algunes cases a l’entrador. Aquesta tau-
leta estava coberta amb un tapet de domàs i damunt unes tovalles amb 
randes o brodades que formaven part de l’aixovar de les dones i es passava 
de mares a filles, ja que només les gastaven el dia de la salpassa. La tauleta 
semblava un altar on no faltaven les flors o les plantes, un o dos ciris ence-
sos i, a més, una creu o qualsevol imatge o estampa d’algun sant, de la Mare 
de Déu o del Nostre Senyor. Damunt la taula era necessari preparar l’aigua 
o la sal perquè els escolans feren l’intercanvi escaient. També, encara que 
no sempre, posaven el donatiu que li feien al rector. 

Respecte als donatius, el més adient eren els ous. Les raons poden 
ser diverses, però la més senzilla és pensar que abans tothom tenia gallines 
als corrals, i per això és fàcil fer un donatiu d’allò que hi ha a casa i, a més, 
que els ous estan estretament lligats al cicle pasqual i és costum, en aquest 
temps, menjar-ne. De fet, hui en dia encara mantenim el costum de men-
jar-nos la mona amb un ou dur el dia de Pasqua i també de trencar-nos els 
ous al front perquè es creia que així es reafermava l’afecte, si bé actualment 
ho entenem com una forma de joc o diversió. Recordem l’estrofa que diem 
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en trencar l’ou: «aquí em pica, aquí em cou i aquí em (o et) trenque l’ou». 
Tornant a la salpassa, l’escolà arreplegava amb una cistella aquests 

ous, i depenia de la casa i de l’estat econòmic de la família la quantitat d’ous 
que donaven, i en acabar, el rector, després de repartir-los amb els seus 
ajudants, se’ls menjava o els venia, i els diners servien d’ajuda per a l’església. 
A més dels ous, de vegades es rebien altres donatius com per exemple bo-
tifarres, oli, mel o diners. 

En conversa entorn dels ous que es donaven, Josep Sapena ens va 
contar una anècdota graciosa que revela la picaresca que tenien els xiquets 
que formaven part de la «comitiva». Diu que quan ja eren més majorets es 
van ensenyar a fer-li un foradet a l’ou i, sense que el rector se n’adonara, 
n’agafaven un, li feien el foradet i se’l bevien. Van acordar que ho havien de 
fer cada dia durant els tres dies en què se celebrava la salpassa. 

Un altre tret curiós de la salpassa és l’acompanyament que portava 
el rector. Hem mencionat abans tots els acompanyants, però ens referim 
ara a tota la colla de xiquets proveïts de les maces de fusta que anaven pe-
gant maçades pertot arreu: portes, finestres, per terra, voreres... Al mateix 
temps, hi cantaven les cançonetes transcrites adés, les quals feien referència 
als donatius que rebien, al mateix rector, sagristà o escolà i sovint també a 
gent coneguda del poble. Els xiquets coneixien els malnoms del poble i els 
utilitzaven en les cançonetes, i si una família tenia dos malnoms, agafaven 
sempre el que fóra més lleig o malsonant perquè això feia més gràcia. No 
és el mateix riure i burlar-se del Russo (hi havia diverses famílies amb eixe 
cognom i només feia referència a la procedència d’algun avantpassat) que 
del Xulito, que era un home molt presumit, per posar-ne un exemple. 

A més, els xiquets es venjaven en la salpassa d’aquelles persones amb 
les quals no tenien massa complicitat pel motiu que fóra. Ens conten que 
una tia de ma mare tenia al portal de casa una rampa per a entrar-hi, i un 
grup de xiquets tenien per costum anar a jugar allà i davallar per la rampa. 
Aquesta dona, quan ja es cansava de sentir tants crits, eixia a renyar-los, i 
clar, ells dien que tenia mal geni. Aleshores, el dia de la salpassa aprofitaven 
per a picar com a bojos el portal de sa casa. Fins i tot, de vegades es passa-
ven amb la maça o amb la paraula, per la qual cosa intervenia en alguna 
ocasió el municipal i els amonestava amb un: «Vicentet, que li ho diré a 
ton pare!». 
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És per totes aquestes coses que els xiquets esperaven amb ganes els 
dies de la salpassa, per a ells era una manera de divertir-se on els majors els 
permetien fer totes aquelles coses que en un altre moment serien impen-
sables: riure’s de les persones, picar per les portes, finestres i voreres del 
veïnat, i fins i tot, en ocasions, perdre alguna classe, ja que comptaven amb 
el permís dels mestres. 

En el llibre d’Efemérides parroquial, esmentat anteriorment, queda 
clar que perquè es mantinguera o no la salpassa era fonamental la decisió 
del rector encarregat de la parròquia. A banda, després del Concili Vaticà 
II, l’Església considerà prescindibles tots aquells ritus que no eren sacra-
mentals o que s’entenien d’alguna manera lligats a la tradició o a la supers-
tició. Però l’arribada dels anys 70 del segle XX va significar l’origen d’una 
sèrie de canvis socioculturals que van afectar el nostre costumari. Durant 
aquests anys es va produir un fort impacte del turisme, i sobretot va co-
mençar un període de menyspreu i rebuig a les tradicions, i als nostres sig-
nes d’identitat. Bé per una cosa o bé per l’altra, o per la suma de totes dues, 
la salpassa va desaparéixer de les nostres vides per a quedar arraconada en 
la memòria i en els records individuals o col·lectius, restant a l’espera que 
algú els recorde de tant en tant. 
 
4. ELS GLORIOSOS 

L’any 1947 tenim les primeres notícies de l’existència a Xàbia d’un 
grup d’homes que anunciaven l’arribada d’un dels dies més esperats de la 
primavera: la Pasqua, que durant molt de temps començava dissabte, que 
es denominava de Glòria. Aquesta colla, batejats com els Gloriosos (el 
nom, naturalment, deriva de glòria), el que pretenia era divertir-se després 
de l’època de recolliment de la Quaresma i la tristor de la Setmana Santa. 

El començament de l’existència dels Gloriosos sembla que és degut 
a un interés per oblidar el temps de guerra i els primers anys de postguerra, 
encara que en uns altres llocs existien colles amb el mateix nom i també 
basats en l’alegria que suposava el moment de la Resurrecció, que comen-
çava a celebrar-se el dissabte de Glòria. Així coneixem que a la ciutat de 
València ja hi havia aquesta tradició, segons podem llegir al llibre La Va-
lencia de los años 50 (1994) de Fernanda Zabala: 
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Pero un nuevo orden litúrgico establece que ese mismo año (1956) el anuncio de 
la Resurrección se proclame la noche del Sábado al Domingo, lo cual conlleva que 
«Els Gloriosos» —grupo que venía festejando esa efemèride con traces, himnos, 
suelta de palomas, sorteos de «mones» y premios a los carreteros que llegaban los 
primeros a la Plaza de la Virgen, lugar escogido para tan bulliciosa concentra-
ción— decida disolverse por considerar que semejante bulla resulta improcedente 
a medianoche. 

 
No cal insistir en què en aquells anys tothom procurava complir, 

encara que fóra externament, amb els preceptes que l’Església dictava. A 
banda, cal tindre present que la Setmana Santa no era com ara. En principi 
eren dies de meditació i d’oració. Anteriorment molts havien passat per 
uns «exercicis espirituals» que preparaven per a la celebració de la Passió. 
Quan arribava el Dilluns Sant, l’ambient de les poblacions canviava pro-
fundament. La ràdio no podia emetre més que música clàssica, i a l’inter-
medi entre les peces musicals, hi havia alguna reflexió sobre el significat 
cristià d’aquesta celebració. 

Però quan arribava el Dijous Sant, la ràdio romania en silenci, tan 
sols trencat per peces de música sacra, fins dissabte de matí, quan comen-
çava la Pasqua. Les persones, pel carrer no podien alçar massa la veu, ni 
riure’s obertament. Als xiquets els deien que estaven de dol per la mort del 
Nostre Senyor i havien d’anar molt alerta en incomplir els seus deures. 
Carme Riera, a la seua novel·la La meitat de l’ànima (2004) descriu un 
d’aquests moments d’un Divendres Sant: 

 
Mai no oblidaré com em va renyar un any perquè botava a la corda a la cuina, on 
m’havia refugiat, avorrida amb la conversa dels majors, mentre cantava allò de «El 
patio de mi casa...». La senyora Esther em va dir que estiguera quieta i, sobretot, 
en silenci perquè estar alegre i el que era pitjor, demostrar-ho, en Dijous o Diven-
dres Sant, era pecat mortal i, fins que el Senyor ressuscitara el Dissabte de Glòria, 
tothom devia portar dol, fins i tot jo, encara que no haguera fet la meua primera 
comunió. 

 
Al mateix llibre de Fernanda Zabala, hi llegim: 

 
Eran días de luto y recogimiento. La ciudad [València] desgranaba las horas san-
tas sin tráfico de vehículos, ungida de silencio, respetando devociones, rituales y 
costumbres, testimonios de duelo. La radio emitía lecturas piadosas, sermones y 
música sacra; los cines, teatros y cafeterías cerraban; los portales de las casas solo 
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abrían media hoja y hasta en los patios de vecindad y azoteas la ausencia de coples 
y chismorreo era notoria. Las calles despedían un inusual halo de dignidad y pla-
cidez, pese al trasiego de transeúntes que, sin ser excesivo, tampoco otorgaban al 
paisaje urbano aspecto desértico. No, la Semana Santa, en los cincuenta, no era 
todavía tiempo de éxodos. Entonces cundían los fervores místicos, no sé si del 
todo sinceros pero sí tradicionales. En los templos, las imágenes veladas con teles 
cárdenas intimidaban, contribuyendo a crear un escenario fantasmagórico, ilumi-
nado apenas por la trémula e inacabable lamparilla de aceite que alumbraba el 
sagrario. Luz entre tinieblas. 

 
No és, òbviament, com als nostres dies, en què les grans celebracions 

festives es desenvolupen durant tota la setmana i la Pasqua cada vegada se 
celebra menys. La Setmana Santa ha esdevingut una setmana de vacances, 
com un aperitiu de les de l’estiu, i aquesta festa que tant desitjàvem els va-
lencians està en procés de desaparició, potser espitjada pels costums i for-
mes de viure del centre de l’Estat. En un moment determinat, el culte cris-
tià va canviar la litúrgia tot dient que són tres dies des de la mort fins la 
resurrecció, que precisament són des del divendres al diumenge i no fins al 
dissabte. 

Així que el Dissabte de Glòria era l’indicat per a l’aparició d’aquesta 
quadrilla: primerament anaven a l’església i escoltaven repicar les campanes 
i, tot seguit, mostraven a tots la joia perquè ja havia passat el temps de la 
tristor i la serietat. Dins de l’església tenia lloc la solemne benedicció de 
l’aigua. Tots, però sobretot els xiquets, hi acudien amb canterelles o lleteres 
per arreplegar-ne una mica, amb les quals, la mare arruixava tota la casa 
per a tindre-la ben beneïda, és a dir, sense la influència del dimoni o dels 
mals esperits. Una vegada tenien l’aigua, els xiquets se n’anaven cap a casa 
cantant aquestes estrofes: «Sargantana, tana, dins del caixó, que el Nostre 
Senyor ha pres mort i passió. Sargantana, tana, dins del forat, que el Nos-
tre Senyor ja ha resuscitat». 

La manera que tenia de divertir-se la gent del carrer era a base de 
menjar i beure, i això també feien els Gloriosos. Però, a més, eren capaços 
d’escriure i publicar un llarg poema, on es barrejava el motiu de la festa, 
sota el punt de vista religiós, amb una part satírica, que consistia a comen-
tar els fets més rellevants del poble, les notícies que havien ocorregut dar-
rerament o, fins i tot, els problemes i les angoixes que patien i que no sabien 
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com resoldre. També apareixien algunes persones conegudes per tot el po-
ble i a les quals dirigien les al·lusions, que en ocasions podien provocar al-
gun disgust, perquè no tot el món es prenia bé la crítica. 

¿Qui formava part d’aquesta colla que tan bé s’ho passava mentre 
rememoraven una de les festes més importants en el calendari cristià? Ho 
hem preguntat a les persones que poden recordar aquesta època (cada dia 
en són menys) i hi han aportat alguns noms, d’entre els quals cal esmentar 
el tio Blai, el del Sindicat: un home que treballava a la botiga que la Coo-
perativa Agrícola «Jesús Nazareno» tenia al carrer Major. Tenia una gran 
facilitat per a versificar i d’ell són els papers escrits que perduren, així com 
una gran quantitat d’allò que ell anomenava «ripiades». Vicent de Sala, 
que tenia la barberia al carrer Major; Jaume Bas, el Xatet de Xiribita; Gas-
par Buigues Capiscol; José García, anomenat Pepe el Rúbio; José Llidó Vi-
cente, que més avant va arribar a ser alcalde de Xàbia; Francisco Cardona, 
el Retoret; Cristóbal Bolufer Buigues; Vicente Cardona Buigues; Francisco 
Cardona; Vicente Bertomeu i Francisco Borrega. Deien en un moment de 
la festa: 

 
Si veus a Blai amb la dolçaina, a Francisco amb el tabalet, a Vicente amb octavilles 
i a Sala amollant coets, no cregues que passa res ni és que ja hem perdut el cap; és 
que anunciem a tot el poble que Crist ha ressuscitat. 

 
Hi havia una part en què es feia referència a la Passió i mort, acom-

panyada de la Resurrecció, perquè lògicament, aquest era el motiu fona-
mental. En el fullet de 1947, llegim: «Ya toquen a Gloria, que alegria! El 
poble cristià ja no té tristor, les campanes anuncien en este dia que ha res-
suscitat Nostre Senyor». I acaba: «Día de Gloria, machestuos, de grans 
recorts i sentiments, porta alegria a este mon; es lo que tots hui desichem» 
L’any 1950 fan al·lusió a l’Eucaristia com a conseqüència final de la vinguda 
de Jesucrist al món: 

 
Desde la cuna del portal hasta el Calvari Señor, sempre ens has demostrat cuant 
gran era el teu amor. Mos donares pa de vida a tota la Humanitat, quedante en la 
Eucaristía per mosatros consagrat. 
Y al sentir hui les campanes voltechar en alegria, anunsiant a tots els aires esta 
Resurecsió Divina, en el cor entusiasmat y en este dia de Gloria, demanen al Res-
suscitat per a tots misericordia. 
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El fullet de l’any 1951, comença així: 
 

Pasientisim Chesús resusitat, hui qu’es el triunfe del cristianisme, mira en llástima 
a esta Humanitat que a este pas s’hem va a l’abisme. Sent com eres fill de Déu y 
per la nostra salvació clavat muigueres en la Creu, demanant al Déu Pare el gran 
perdó. Te implorem arrepentits en este día que per la teua mort y pasió y per la 
sanc en amor invertida dones a tots gran compresió; que s’acabe per sempre el 
rencor demanem en fervor i en anhel y al fuchir un dia d’este món, Tú mos dones 
un troset de Sel.  

 
I més avant: «Preparem els berenarets y este bon cuento s’acabat y 

vos anunsiem molt alegrets que Cristo ya ha resusitat». L’any 1954, es fa 
una barreja entre el motiu religiós i el profà amb la il·lusió per la festa: 

 
A Xàbia avui tot es poesia. Es nota en l’ambient, fraternitat y dels llavis brolla fina 
somrisa perque Cristo ja ha resusitat. Les flors embaumen en este día estes térres 
priviletgiades i beneídes i sóna la dontzaina amb alegría entre tróns, traques i oc-
tavilles. L’alegre joventud ja es prepara de berenar la «mona» el seu viatje i dels 
jocs, diversións i la tarara sortirá, quizá, algún noviatge. Entre tant, nosatros, com 
de costum, demanem amb gran fe al Crusificat que, cuant en este món pergam la 
llum, ens done del Cel la felicitat. 

  
Juntament amb la celebració d’aquestes festes tan arrelades, apa-

reixien crítiques i comentaris sobre els fets més importants que ocorrien al 
poble, i sobre això tractaven les dites i sàtires fetes sense crueltat ni malícia. 
Es reflectia el pensament col·lectiu sobre els problemes, les necessitats i les 
aspiracions que podien afectar els ciutadans, en un temps encara molt a 
prop del final de la guerra i, en el qual lògicament, encara les ferides seguien 
obertes, a més d’existir moltes carències. Un dels problemes més palesos 
per als ciutadans era el dels preus dels aliments. En el fullet de 1947, llegim: 
«El sucre escàs, la farina cara, això no importa per a la broma perque tin-
dran en cada casa chiqueta o gran la seua mona». És a dir, que podia haver-
hi poca farina o el sucre estar molt car, però sempre hi hauria prou dels 
dos ingredients per a poder fer mones de Pasqua. I l’any 1951, ens comen-
ten: 
 

Si un nap val sinc quinsets, y una carchofa un duro, el que té un curt chornalet no 
pot eixir del apuro. Si la dona va a comprar al mercat o a les tendetes, torna en les 
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bolchaquetes netes y el perol sense posar. 
 

La carestia de la vida es veu agreujada en els anys en què la collita no 
ha sigut massa abundant. Així, l’any 1951 apareix la queixa per aquest mo-
tiu: «Perque el añ es sempre llarc y la collita no es llarga, y aixó fa por aca-
bar en q’et compren la mortalla». Tot i que era molt normal viure amb els 
pares després de casada una parella, també hi havia dificultat per llogar un 
pis, fonamentalment perquè els lloguers eren cars i també perquè no n’hi 
havia molts: 

 
Xaviero, si vols casarte i hiá estás amonestat, hiá pots bé prepararte si no tens pis 
llogat. Que no sabem per que diantres encara no se a pensat en fermos cases ba-
rates de tanta necesitat. El problema está candent, y es sempre bon compromis no 
tindre allochament, ni trobar barat un pis. Perquè a tu te pot pasar com a Pep 
dels Ambellóns que pis encara no ha trobat hiá te, un chic y dos besons. 

 
Pep dels Ambellons era Pep Balbina, que vivia al carrer dels Ambe-

llons i, segons ens han informat no va tindre mai bessons; sols va tindre un 
fill, que va morir amb pocs anys. La queixa sobre els lloguers va unida a la 
petició, extesa per tot el poble, perquè es construïren cases de protecció 
oficial amb un pagament moderat: 
 

Xabia tendria molta alegría per l’alivio en moltes families si es cumpliera la inici-
ativa de les cases protechides. Perquè d’un rincó mal arreglat te demanen un gran 
lloguer; hiá pisets tan ben posats que son pichor que un galliner. Sabem que hiá 
gran interés que esta obra en Xabia es fasa, perque la familia de pocs diners pu-
guen disfrutar de casa. 

 
Possiblement, el règim franquista va voler congraciar-se amb els ciu-

tadans i, sobretot, donar una imatge de bon govern a Europa, raó per la 
qual va construir a molts llocs uns pisos als quals tingueren accés les per-
sones amb menys poder adquisitiu. Les cases protegides, que solen ser ano-
menades a Xàbia «cases barates», finalment van ser construïdes l’any 1957. 

Els costums eren mirats amb lupa i quan algú se n’eixia d’allò que 
estava socialment ben vist, especialment les dones, la crítica era forta i més 
d’una xica ha quedat assenyalada per sempre. Com a exemple, el que llegim 
en el fullet de 1950, en referència a la llibertat «excesiva» que tenien algu-
nes: «Esta dona es un espill, de les mares de hui en día, del gat miren el 
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perill i donen solta a la filla que a soles de dia o nit porta un fulano al costat, 
que a voltes la pot ferir en més maña que un bon gat». 

Quan comença una certa modernització en la forma de vestir i al-
guna dona ha volgut igualar-se a les que es veien a les pel·lícules americanes, 
posant-se pantalons (cosa que va costar d’acceptar) solia ser criticada i cen-
surada. Per això els Gloriosos diuen: 

 
Dolores de la Enriqueta en les seues excursions encontrá una senyoreta molt gua-
peta, amb pantalons. Com que ella té un deliri per a les modes actuals, li en carregà 
a la Pili que li’n fera uns iguals, sense pensar la pobreta en la seua gran locura que 
això no és una faldeta i per tant, no hi ha abertura i, quan ixqué de passeo se apurá 
molt la Dolores i més quan tingué deseo d’arrear aguas menores. 

 
I pels anys en què començaven a veure algun turista, sobretot estran-

ger, va causar una mica d’estranyesa les formes d’anar vestits i, en general, 
la forma de viure, tan diferent aleshores a la nostra: 
 

Caricatos exagerats han importat al nostre país modes, tipus empallassats de Lon-
dres, Xina i París, amb pantalons curts de dos dits com a negres per la selva ens 
mostren desenvanits lo que es deu tindre en reserva. 
Anirem a pasechar y contemplar bañistes per allí voreta al mar ahon tindrem molt 
bones vistes; de chicotes qu’en la arena, en la grava o montañar enseñen proa y 
esquena com el cavall de Gaspar. 

 
Una altra queixa d’aquest grup recau en aquelles persones que vol-

gueren aprofitar-se’n de la situació mitjançant el tràfic de mercaderies de 
forma il·legal. Era el que es coneix amb el nom de contraban o estraperlo, 
tràfic que donava importants guanys i que, encara que no estava permés, 
tothom n’era sabedor de l’existència: «I el descarat i atrevit que amb la fam 
ha negociat de Déu tindrà el seu castic i mai serà perdonat». Clar que, com 
veiem en l’escrit de 1950, hi ha una sèrie de mals que pateix la societat i 
que ningú no fa res per evitar, i que són molt semblants als actuals: 
 

Els Gloriosos hui volgueren fer y plantar una falla y que dins de ella be caberen lo 
roin del mon y España. Mercat negre y egoismes, charrades de bar y cuina, molta 
falsetat y chismes, en lloc de be porten ruina. Negocis bruts a muntóns que mos 
fán la vida perra, portant miseria a la nasió mentres sómplin la faltriquera. 
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El clima és un tema molt utilitzat en les converses diàries i encara 
hui és fàcil sentir comentaris sobre si fa molta calor o molt de fred, si plou 
o fa falta més aigua i les conseqüències que tot això pot tindre en la vida de 
les persones: «Este añ poc ha plogut ham sufrit fred y maestral y casi tots 
ham tengut de “coreana” algún malalt». Cal recordar que la «coreana» va 
ser una epidèmia de grip que va afectar molta gent. Va ser coneguda també 
amb el nom de «la grip asiàtica» i tothom deia que provenia del fred exces-
siu de l’any. 

El principal mitjà de vida de Xàbia era l’agricultura i la principal font 
d’ingressos de la majoria de les famílies era la pansa. Moltes persones s’aju-
daven amb el treball de la llata, amb la qual feien cabassos, capells i altres 
objectes i era fàcil veure grups de dones a la porta de les cases conreant 
aquesta feina. Però tal com avançaven els anys, aquestes dues activitats 
anaren perdent importància: 
 

La pansa ha pegat el bac, demostrant clar al llaurador qu’els hortets que s’han 
arrancat ha segut un grandiós error. La llata, que era font natural de grans ingres-
sos a esta població, s’ha possat crítica, pitjor y mal, portant ruina i desolació. 

 
Curiosament també fan al·lusió al gran mal que provoquen les guer-

res. L’any 1954, amb de la guerra de Corea en plena virulència, hi havia 
freqüents enfrontaments per part de l’exèrcit espanyol a l’Àfrica, concreta-
ment a Guinea, Ifni i el penyal de la Gomera. Per això, en el paper d’aquell 
any hi llegim: 

 
Pau en la térra cantaren els angels allá en Betlem i no que tots ens armarem lo 
menys hasta les dents. Si eixos mils de millóns presupostats per a guerra i mal, els 
dedicaren les nacións a bon fi i justitcia social, es segur que pau hauría en tota 
l’Humanitat, i com a germans es viuría com desitja el Ressucitat; qu’el dia qu’es 
desbarate del mon tot el galliner, armarém tan gran «xocolate» que Deu ens lliure, 
si pot esser. 

 
L’any 1950 ja havien dit, en al·lusió a les guerres, que: 

 
En América, Asia y Londres, dihuen qu’es calfen el cap per inventar unes bombes 
qu’eu deixen tot arrasat, que costaran molts millons, que de res farán profit, qu’eu 
faran tot a montons amb un gran tró o esclafit. Sería molt més humá tant de diner 
y talens portar prou que rosegar per a tots els continents, que en guerres, metrall 
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y horror el malestar no tindrá arreglo, si no cumplim amb gran amor la doctrina 
del Nasareno. 

 
Però no tot eren queixes ni victimisme. També comentaven amb 

bon humor fets positius per al poble. Així, l’any 1950 parlen amb gran 
alegria de l’asfaltat de la placeta del Convent: «Tenen gran satisfacsió Pepe, 
Quico i Antonieta, de tota la transformasió que se a fet en la plaseta. De la 
font al fielato hiá está tot ben esfaltat, hiá no ix de sa casa “El Chato” ni 
nadant ni embarcat». Era una zona en què, quan la pluja era forta, hi havia 
greus problemes, sobretot pel carrer de Sant Vicent, que era el camí natu-
ral del barranc i, com era lògic, quedava inundat fins que es va soterrar el 
pas i fou asfaltar. Així i tot, «l’aiguà» de 1957 també hi va fer molt de mal 
en algunes cases. També fan referència a la il·luminació pública, que va 
arribar a final del 1949 o 1950: «A estat ben inspirat el nostre ilustre 
Achuntament el posar nou allumbrat en les plases y carrers, perque aixó 
dona alegría, tan rebonica claror que la nit mos pareix día y no patim de 
foscor». 

El fet de tindre electricitat va semblar a molta gent com si de màgia 
es tractara, és per això que molts repetien els versos següents: «La llum 
electrica es un disbarat, si et descuides ja t’ha enrampat. La llum electrica 
no te trellat, només l’encenen, ja s’ha apagat». Una altra aspiració de la gent 
era tindre aigua potable. Pensem que encara havien d’anar a les fonts a car-
regar aigua i tindre-la a casa suposava una gran comoditat. Com a cada 
poble, hi havia persones que portaven aigua a les cases per tal de guanyar-
se un jornal. A Xàbia era molt conegut Joanet el de l’aigua, que anava car-
regat de cànters per tots els carrers. Per aquest motiu, veien amb opti-
misme les notícies sobre la propera instal·lació: «Dins de poc també tin-
drem les aixetes dins de casa y en gust tots mos llavarem el pandero, cap y 
cara». Les fonts públiques a Xàbia estan instal·lades des de l’any 1922, grà-
cies a l’actuació de l’alcalde Jaume Casabó, que es va recordar durant molts 
anys després. Van aparéixer cançonetes i acudits sobre aquest personatge. 
Aquí n’hi ha alguns exemples (PONS: 2009, 96): 
 

El poble tot a una veu agrairá y en rahó les millores que está fent l’Alcalde Casabó. 
Antes de tindre les fonts y per apagar la set les dones portaven l’aigua de allá del 
campanaret. Si qu’estem de enhorabona pues tenim aigua a muntó, degut a la 
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inisiativa del alcalde Casabó. 
Ricos y pobres en Jávea, todo el pueblo agradecido, vitorea entusiasmado a su al-
calde muy querido.  

 
Al llibret de Fogueres de l’any 1950 es parla de la necessitat que tenia 

el poble: «Si no ve l’aigua potable o mos fa un bon xaparró, ja vorem qui 
cull tomaques o pot llavar un calçó». I aquesta aspiració de tindre aigua 
corrent a les cases es va aconseguir l’any 1952. El 1954, els Gloriosos di-
uen: «Vivim amb molta comoditat l’aixeta xorrant tot el día» però hi man-
cava alguna cosa més, per tal d’augmentar les condicions higièniques del 
poble: el clavegueram. 
 

[...] però ens falta l’alcantarillat per a tindre completa alegría. Esperem que tots 
els veíns amb entusiasme ajudarán per a lliurar péstes i perills, a les nóstres Auto-
ritats; i que prónte es puga fer est’ obra tan necessaria; i esta instal·lació puga ser 
l’orgull de nóstra vollguda Xabia. De lo contrari, per a passar per la creu a raval 
de Baix, ens tindrem tots que tapar amb una careta antigás. 

 
I, efectivament, la primera connexió al clavegueram es va produir 

l’any 1956. S’aconseguia així una de les grans aspiracions de la ciutadania. 
Una altra de les pretensions del poble era tindre un port amb condicions 
perquè, malgrat la bona situació i la profunditat de l’aigua, i el fet que ha-
gueren fondejat molts velers al començament de segle per tal de carregar la 
pansa, no hi havia unes bones instal·lacions i feia falta una escullera com a 
principal element de protecció, tot i tenint en compte que els vaixells ha-
vien canviat molt als darrers anys i necessitaven unes altres infraestructu-
res. Els Gloriosos també se’n feren ressò: 

 
La bacora de la falla esperavem que caiguera per ser desich de tota Xabia l’esco-
mens de la escollera. Desde el temps de la naneta, a este poble noble y fiel, en 
cuestió d’escollereta sempre mos en pres el pél. Tenim ya casi seguritat per les 
notisies resibides, que serà pronte una realitat (y quisá dins de molts pocs dies). 
Mes, entretant, tu, peixcador, per a lliurarte del gran perill, amarra la barqueta o 
el vapor en la coveta del tío Chil. Y espera en calma y resignasió que la bacora 
madure mes, que hui esta verda y no es ocasió de que la «churra» impedixca el 
bes. El bes de grasies qu’ham de donar a qui escollera o por mos duga, ya qu’ta es 
nostra ilusió vollguda que may el poble podrá olvidar. 
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El port, molt demanat, fou remodelat finalment. Hi havia un petit i 
modest mollet des de 1879. Però, en realitat, ja s’havia començat la cons-
trucció del port l’any 1930, encara que les obres no van continuar fins més 
de dues dècades després. Quan els Gloriosos fan al·lusió a «la bacora de la 
falla» és perquè en la primera foguera que es va plantar a Xàbia (era l’any 
1950), el remat final era una bacora amb la llegenda «Quan caurà eixa ba-
cora?» que, com sabem, és una frase feta per a quan un determinat fet el 
trobem molt difícil d’aconseguir; ací es refereix a quatre aspectes impor-
tants per a la vida de Xàbia, un dels quals era «El port de refugio». 

D’ençà l’any 1916, a Xàbia hi havia un saló dedicat al cinema, on 
feien també teatre, sobretot les conegudes varietés, molt del gust del mo-
ment. Era el Cine Espinós, que estava ubicat sobre un antic local propietat 
de la Societat Recreativa Cultural, a la qual pertanyien les persones més 
riques i influents de la localitat. També va portar els noms de «Teatro de 
Jávea» i «Teatro Alfonso XII». Quan va decaure aquesta societat, el Sr. 
Antoni Espinós el va comprar i, després d’unes reformes a les parets, por-
tes i finestres, el va inaugurar com a saló teatral. El 1918 comencen a exhi-
bir-se pel·lícules de cinema mut i era necessària una altra reforma. S’hi al-
ternaven en aquests anys el cinema i el teatre; també la sarsuela era un gè-
nere molt estimat i solien fer-ne diferents representacions. 

L’any 1933 es projecta la primera pel·lícula sonora a Xàbia, que va 
ser Luces de Buenos Aires, amb el conegut cantant Carlos Gardel. Durant 
els anys de la guerra civil, serveix d’escenari de moltes representacions de 
tipus benèfic, i l’any 1939 torna al seu empresari, que va dedicar gran part 
de la seua activitat al cinema. Una vegada consolidat, solia tindre bona as-
sistència els diumenges, fins que va tancar definitivament l’any 1971. 
També ací se celebraren els conegudíssims festivals anomenats «Fiesta en 
el aire», organitzats i interpretats per persones del poble per tal de recaptar 
fons per a poder tirar endavant les Fogueres de Sant Joan. 

L’any 1954, els Gloriosos avancen una notícia sobre l’obertura d’un 
altre saló: «Segons una comunicació enviá d’allá prop de Sevilla», es pre-
para un altre saló dedicat a cinematografia: 

 
Pronte vindrán les discusions segons diu Pepe Torrell: hon serán millor les fun-
cions, si al cine nou o al cine vell; pero tenim tots la seguritat que, rivalitzant els 
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empressaris, tindrém els salóns perfumats i no amb olor d’orinaris. Pero diu 
Pepita Román, neboda de Quica la Llosca, qu’ella i el seu novio anirán a la sala 
qu’estiga més fosca. 

 
I, efectivament, l’any 1954 es va inaugurar el Central Cinema, amb 

la projecció d’una gran superproducció: El mayor espectáculo del mundo. 
Després, durant molts anys ha estat oferint una programació cinemato-
gràfica continuada, a més d’algunes actuacions teatrals, com per exemple 
les companyies de varietés de Quique Camoiras, Juanita Reina, Bigote Ar-
rocet, Andrés Pajares, Zori, Santos i Codeso, Juanito Valderrama, Ma-
nolo Escobar, Pedro Osinaga, Antonio Machín, Antonio Molina, i José 
Guardiola, entre altres. Aquest cinema es va tancar a principi dels anys 90, 
i al cap d’un temps, l’any 2000, va ser comprat per l’Ajuntament de Xàbia, 
que pretenia fer-ne una reforma i adequar-lo a les necessitats actuals per a 
fer teatre i altres tipus d’activitats, per a les quals no hi ha un lloc adient. 
Però malauradament no s’ha dut a terme cap projecte fins al moment i, 
lògicament, roman en desús. 

Com estem comprovant al llarg d’aquestes línies, els Gloriosos no 
sols criticaven les coses que passaven al poble. Aquest grup de persones 
veien la vida amb alegria i optimisme, i feien de la música una de les seues 
condicions inherents. Observem quins consells donen per a passar la Pas-
qua: 

 
Y entre trons y esclafits els Gloriosos anunsien a tot veí que preparen ya tots les 
paelles la rica carn y el bon ví. Pera poder berenar en molta alegria y gana cantan 
la «vaca lechera» la «casita de papel» o «la tarana». 

 
També hi ha una invitació a viure i a gaudir de la vida en aquests 

dies de festa gran que era la Pasqua: 
 

Chaval ya está aqui la Pascua, expansiona la tehua alegría cantant y ballant la 
Raspa si pot ser en compañia, canta y mincha lo que pugues ara que no portes dol, 
ans que t’agarren sense excuses el amic Guillermo y Perol. Berena bé y amuntó, 
chua en les chiques en l’era y empinant bé el porró, pots cantar la carselera, que 
en este mon te quedará dos coses bon amic meu si t’as divertit en cosa honrá y has 
vixcut en grasia de Deu. 
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És necessari explicar que l’«amic Guillermo» esmentat en el frag-
ment anterior era Guillermo Cardona, l’empresari de pompes fúnebres, 
que durant molt de temps era l’únic per a avisar a Xàbia quan hi havia una 
defunció. L’altre personatge al·ludit, Perol, era l’encarregat del cementiri. 
Aquests versos assenyalen la necessitat de gaudir de la vida, abans que 
aquesta s’acabe. Representa el mateix sentiment que transmetia Garcilaso 
de la Vega amb aquell conegut sonet «En tanto que de rosa y azucena», 
que després va plasmar igualment Luis de Góngora, amb «Mientras por 
competir con tu cabello». 

Cal relacionar aquesta festa de Pasqua amb una altra que després 
d’un temps n’ha sobrepassat a la resta: les Fogueres de Sant Joan, comen-
çades l’any 1950 i que van ser acollides amb entusiasme per la majoria dels 
ciutadans. A banda dels donatius que s’arreplegaven per les cases, es treba-
llava també la llata per a fer capells i es van organitzar vetllades teatrals en 
un espectacle sovint repetit i que es denominava «Fiesta en el aire», a imi-
tació d’un altre que hi havia en la ràdio. Hi havia actuacions musicals, acu-
dits i paròdies i algun que altre sainet, tot sempre interpretat per persones 
locals. Així doncs, també les Fogueres van tindre el seu espai en els escrits 
dels Gloriosos. L’any 1951 demanen que siguen els artistes de Xàbia els 
que facen i munten la foguera, entre d’altres coses: 
 

Per les falles y demés festes tot el poble a contribuit aportant moltes pesetes per 
un programa gran y lluit. Volguerem qu’estos diners no vachen tots fora a parar 
que Xabia te artistes coheters que algo dehuen güañar. 

 
Mentre que l’any 1954, quan semblava difícil la seua continuïtat, els 

Gloriosos tractaven d’insuflar ànim a la comissió encarregada d’organitzar 
les festes de Fogueres: 

 
La valenta comició fogueril, contra totes les dificultats, en un acte sincer i viril, a 
tota Xabia ha invitat. Que si no pot contar amb la llata, es precis buscar la pesseta 
per a fer la gran fogata, a la plassa o a la plasseta. Que no devem consentir qu’una 
festa tan popular que siga per la pansa o raím no es tinga que celebrar. I aixina, 
una piña formant, Ajuntament, entitats i població, que vatja la foguera avant i 
vixca amb honor la comició. 
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I, naturalment, no podia faltar referència a les qualitats del poble de 
Xàbia, quan encara el turisme no havia fet la seua entrada triomfal, però ja 
se n’endevinaven les possibilitats. L’any 1951 hi ha un cant al poble: 

 
Eres Xabia tan bona i tan bonica hospitalaria com a Reina y Sultana qu’els Glo-
riosos alegres en este día te declaren de ells soberana. Eres l’orgull de tot este lle-
vant y en el teu manto de roses y esmeraldes qu’es finura, bellea y un encant guar-
des maravelles per ningú mai superades. Volguerem que fores per tradisió com 
merexes ser segón la historia poble de la Marina y la Rechó mes próspera y brillant 
de tanta gloria. Per aixó com a fills tots t’alabem volem que triunfes y te oferim 
l’esfors de nostra voluntat, treball y uns cors que units, per ta grandea lucharem. 

 
Tres anys després, podem llegir en la portada del fullet dels Glorio-

sos: «Vinga a les vacacións sempre a Xàbia i passarà un bon veranetg. Es-
tació invernal, panorames encantadors, platja neta com un coral. Visit-ens 
i no l’hi sabrà mal». No podem assegurar si l’any 1954 va ser l’últim de la 
vida dels Gloriosos, però sí que és l’últim escrit que hi conservem. Una 
hipòtesi és que duraren un any més, i quan va ser modificada la litúrgia 
pasqual, deixaren d’aparéixer, almenys de la manera com ho feien anteri-
orment. 

Seria molt interessant poder tindre al nostre abast més escrits 
d’aquesta colla, ja que tenim constància que rodaven per totes les cases del 
poble des del mateix Dissabte de Glòria. Però amb les mostres actuals ja 
ens podem fer una idea de quina era la intenció dels Gloriosos i amb quina 
finalitat creaven aquests textos i els recitaven a tot el veïnat. Aprofitant el 
que implicava la Glòria, aquests homes transmetien aquestes composici-
ons, crítiques en alguns casos, de lloança o agraïment en altres, però sem-
pre tenien llicència per a jutjar el que passava al seu voltant, tant si eren 
aspectes i personatges del poble (en la majoria dels casos) com també d’al-
tres d’índole més general. Com hem observat al llarg del treball, els temes 
que tracten són d’allò més variats: des del clima, l’agricultura o la manca 
d’infraestructures, fins a la carestia de la vida en general, i podríem afirmar 
que molts d’aquests temes tractats pels gloriosos continuarien estant ara 
de plena actualitat. 
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4. CONCLUSIONS 
En aquestes línies he intentat mostrar un petit fragment de la cul-

tura popular de la Xàbia de mitjan segle XX. L’objectiu fonamental ha sigut 
descriure, amb tots els detalls possibles, els hàbits de la vida quotidiana del 
poble de Xàbia en arribar la Setmana Santa; reflectir, per tant, aquells cos-
tums passats però vius encara en la memòria de molts xabiencs. 

Tant en el ritu de la salpassa com en els versos dels Gloriosos cal 
destacar l’esperit crític i satíric dels xiquets, sobretot en el primer cas, i 
també dels adults, en el segon. La finalitat que tenien, en ambdós casos, era 
la de gaudir i passar-s’ho bé, i per això s’aprofitaven del moment i es pre-
nien unes llibertats per criticar els fets, les actuacions del veïnat i, en defi-
nitiva, jutjar totes aquelles coses amb les quals no hi estaven d’acord, que 
segurament no podrien tindre en un altre moment de l’any. Per sort, a Xà-
bia no han faltat persones o entitats que, d’una manera o una altra, han 
intentat salvaguardar el patrimoni cultural de les diferents convulsions que 
s’han produït al llarg del segle passat. Convulsions que a grans trets, han 
tractat els Gloriosos en els seus versos: modificació en els sistemes de pro-
ducció agrícola (de la pansa a la taronja, del secà al regadiu); els vaivens 
político-socials derivats dels viscuts a tot l’estat espanyol (monarquia, re-
pública, dictadura, democràcia, tot passant per una cruenta guerra civil); i 
l’última convulsió que ha afectat directament a la generació actual, el pas 
del sistema econòmic basat en l’agricultura al fonamentat en la construcció 
i el turisme. 

El que hem de tindre clar és que el pas del temps, juntament amb el 
progrés i el menyspreu per tot allò relacionat amb la cultura popular, pro-
voquen la pèrdua i l’allunyament d’aquesta riquesa tradicional. En alguns 
casos, pocs, els ritus s’han adaptat a les noves formes de vida, en altres 
n’han evolucionat i en uns altres, com el del cas que hem descrit, a hores 
d’ara han desaparegut per complet. Esperem que aquest treball servisca per 
a conéixer millor el que hem sigut, per sentir com hem sigut, per a emoci-
onar-nos i per a mantenir viva en la memòria col·lectiva el que van fer els 
nostres avantpassats. 

 
 
 



ÍTACA 
 

76 

 

5. BIBLIOGRAFIA 
AMADES, Joan (2003): Costumari català. El curs de l’any II. Barcelona: Sal-

vat. 
CAPÓ, Bernat (1994): Costumari valencià. Picanya: Bullent. 
[manuscrit] (1769): Instrucciones del sacristán de la parroquia de Xàbia 

(1769). Efemérides parroquial, p. 47. 
PONS, Antonio (2009): Aquell poble. Ecos remotos, recuerdos dispersos, no-

tas, referencias, comentarios. Xàbia: Fundació Cirne. 
RIERA, Carme (2004): La meitat de l’ànima. Barcelona: Proa. 
TOMÀS, Alicia (coord.) (1993): Xàbia, el meu poble. Xàbia: Ajuntament 

de Xàbia. 
ZABALA, Fernanda (1994): La Valencia de los años 50. València: Ajunta-

ment de València.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista de Filologia 
 

   77 

  

LITERATURA POPULAR EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
DE LA TRADICIÓ FOLKLÒRICA A LES NOVES TENDÈNCIES DE MÚSICA 

ACTUAL 
Carles Millà Castelló 

Grau de Mestre en Educació Primària 
Universitat d’Alacant 

 
A Minerva Lucas, 

excel·lent companya d’aquest ofici 
i millor persona. 

 
1. INTRODUCCIÓ 

a literatura popular és el motiu d’estudi d’aquest article. Ho 
és per la meua inclusió dins de col·lectius que, a la localitat 
de Petrer, s’han preocupat i han treballat per recuperar tant 
la literatura popular com altres aspectes relatius a la música 
tradicional, les danses, les tradicions, etc. Aquests aspectes 

ens defineixen com a societat, amb una cultura, història i patrimoni propis. 
Per això, treballar aquesta literatura amb la qual, a més a més, he crescut i 
m’he format com a ciutadà, combinada amb les noves tendències actuals 
de música en valencià —i el seu aprofitament didàctic—, seran alguns dels 
punts que es tractaran al llarg d’aquest treball. Prèviament al cos del treball, 
cal parlar dels termes dels quals s’hi parteix: la literatura popular i el folk-
lore. És important referir-se a la base dels continguts subsegüents. D’una 
banda, definir i especificar la literatura popular ens permetrà entendre tot 
allò que integra, a més de conéixer-ne la pervivència amb el pas del temps. 
D’altra banda, conéixer o definir, en la mesura del possible, la noció de 
folklore ajudarà a concretar els fenòmens comunicatius i culturals que nai-
xen d’aquest terme i les seues expressions. 

La literatura popular és un tipus de manifestació estètica del llen-
guatge, de transmissió oral, mancada d’un autor concret i conegut, i que, a 
més a més, ha estat adquirida i assumida per la societat que l’envolta. Es 
tracta d’una literatura que ha sobreviscut gràcies a la transmissió de gene-
ració en generació fins als nostres dies. Aquesta literatura no sempre s’ha 
mantingut confinada en l’àmbit oral, sinó que sovint ha estat adaptada al 
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text escrit per tal d’ampliar-ne la difusió i conservar-ne l‘existència amb el 
pas del temps. La literatura popular integra des de cançons de diferent ti-
pus, com nadales, religioses, etc., fins al teatre i la narrativa, amb les ron-
dalles, les llegendes o els acudits. Molts d’aquests elements que la literatura 
popular integra es conserven hui en dia gràcies a la recuperació i l’estudi, o 
a la recreació literària per part d’autors com Enric Valor, que amb el seu 
treball han aconseguit mantenir, recuperar i prestigiar una literatura prò-
pia de la llengua i la cultura valencianes. 

Pel que fa al folklore, segons el Diccionari Normatiu Valencià es de-
fineix com el «conjunt de tradicions, costums, llegendes, rondalles, re-
franys, danses, cançons i altres manifestacions de la cultura popular». D’al-
tra banda, l’Institut d’Estudis Catalans defineix el terme de forma més 
abreujada, com a «conjunt de tradicions, de creences, de llegendes i de dites 
populars». Amb aquestes dues definicions es podria parlar de folklore per 
a referir aquells elements, des de la literatura oral i escrita, fins a la música, 
els balls, etc., incloent-hi les tradicions pròpies del col·lectiu. D’altra banda, 
Vicent Vidal (2016) en fa referència a la primera definició, aportada pel 
nord-americà Dan Ben-Amos (1971): 
  

El folklore és una interacció social que es diferencia d’altres maneres de parlar i 
gesticular per la intenció i els mitjans artístics a través dels quals es desplega, i es 
dóna en un context d’«small group»; un «grup petit» entès com aquell en què és 
possible la comunicació directa interpersonal: des d’una reunió d’amics a una ma-
nifestació en què es coregen diverses consignes enginyoses (VIDAL: 2016, 48). 

 
Amb aquestes definicions s’ha d’incloure tot allò tractat anterior-

ment. Fet i fet, el folklore s’integra en l’objecte de treball d’aquest estudi: la 
literatura popular. Al llarg del treball es presentaran uns punts que, una 
vegada coneguts, permetran una millor comprensió i desenvolupament 
dels continguts i les possibles aplicacions didàctiques en l’àmbit de l’edu-
cació primària.  

 
2. LA LITERATURA POPULAR: LA CANÇÓ TRADICIONAL A L’AULA 
2.1 LA IMPORTÀNCIA DE L’ENSENYAMENT D’UNA CULTURA MUSICAL  

Com és ben sabut, la música és un eix que mou i forma les persones. 
No només aquella música que es treballa a les escoles d’educació infantil i 
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primària, sinó tots aquells sons, totes aquelles composicions que dia a dia, 
hora rere hora, escoltem i ens transmeten sentiments, sensacions, valors… 
Potser un dia estem tristos i una cançó ens alegra, o just a l’inrevés. Les 
cançons també ens fan recordar i oblidar. Ens mouen com a persones amb 
sentiments i pensaments. Tal com Dick Clark va dir: «La música és la 
banda sonora de la vida». I ens acompanya ja des d’abans de nàixer i per 
sempre més. Aquesta música pot ser de tot tipus, dins de la diversitat de 
gèneres musicals. No obstant això, sempre hi ha alguns gèneres que ens 
marquen més que unes altres: algunes cançons que ens emocionen més que 
altres quan les escoltem. Llavors, el context amb el qual hem contactat amb 
aquella música és allò que crea eixe sentiment. Un exemple és quan recor-
dem cançons que els iaios o els pares ens cantaven i, immediatament, acon-
seguim recordar-ne el lloc, el moment, etc. És a dir, el context. 

Tota aquella música que més ha perdurat al llarg de la nostra vida 
és la que més ens impacta: la que, per més que vulguem oblidar-la, no ho 
podrem fer. Hem crescut amb ella i ens continuarà acompanyant amb la 
interacció amb altres persones i, a més a més, amb la interacció amb els 
alumnes de primària. Si no és així, alguna cosa falla. Per això, convé que els 
alumnes de l’etapa d’educació primària disposen de mestres amb un ampli 
repertori musical, de diversitat de gèneres, perquè els puguen ensenyar a 
ser crítics amb aquesta diversitat i a conéixer i aprendre dels diferents tipus 
de música. Tot i que les lleis educatives fan aquesta feina més complicada 
(amb l’aplicació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educa-
tiva es redueix la possibilitat de fer aquest tipus de treball amb els alumnes 
a causa de la reducció d’hores de l’assignatura de Música), l’objectiu i el 
funcionament del tractament de la música a les aules hauria de reformular-
se: no solament en la matèria de Música, sinó també en la resta d’assigna-
tures, de forma transversal. De la mateixa manera que s’ensenya els alum-
nes a ser crítics en certs aspectes, se’ls ha d’ensenyar a ser crítics amb la 
música i a conéixer-la millor. No es tracta d’analitzar i criticar les lletres o 
els ritmes d’aquestes o aquelles cançons, o només d’escoltar composicions 
perquè treballen l'oïda, sinó també que, en general, coneguen cançons que 
els formen com a persones i ciutadans d’una societat; cançons que els per-
metran, a més a més, desenvolupar la motricitat i l’expressivitat corporal o, 
fins i tot, conéixer fets que desconeixien. Amb aquest treball, els alumnes 



ÍTACA 
 

80 

 

s’iniciaran en un procés de participació en una determinada cultura musi-
cal, la qual, el dia de demà, els permetrà tindre una pròpia «personalitat 
musical», en el marc de la qual podran anar definint els seus gustos i gau-
diran de tota aquella música des d’una visió diferent de qui segueix els gè-
neres musicals segons les tendències del moment. 

 
2.2 ÚS DE LA MÚSICA FOLKLÒRICA COM A RECURS DIDÀCTIC 

En paraules de Jordi Reig (2010, 15), «la música folklòrica és una 
divisió dins de la música tradicional on s’inclouen músiques que, en el seu 
origen, estaven associades a determinada tradició i que n’han perdut la fun-
ció tradicional encara que continuen interpretant-se». Aleshores, podem 
afirmar que tota aquella música relacionada amb les nostres tradicions, les 
nostres festes, els balls tradicionals acompanyats per instruments tradici-
onals, etc., forma part d’aquesta música folklòrica. Al mateix temps, 
aquesta música folklòrica es relaciona amb la literatura popular. Les lletres 
de les cançons de bressol, de batre, etc., formen part de l’ampli repertori de 
la literatura. Moltes de les cançons, d’origen llaurador, que s’utilitzaven per 
a amenitzar el treball al camp no han perdurat a l’hora de realitzar aquest 
tipus de treball.Només en espais concrets com les escoles s’hi han mantin-
gut vives. No obstant això, amb el pas del temps, si no s’hi treballa per la 
conservació, aquesta literatura es perdrà i romandrà en l’oblit. 

Com s’ha comentat anteriorment, la música folklòrica ha sigut i en-
cara és un recurs didàctic en l’educació infantil i primària. Pel que fa a 
l’educació primària, on més es treballa aquesta música és en els primers 
nivells. Tot allò que treballa i transmet té el seu efecte, de manera més con-
tundent, en aquests primers nivells de primària i en l’etapa d’infantil, perí-
odes en què el desenvolupament del cos, l’aprenentatge dels números, la 
motricitat, etc., són continguts destacats que cal atendre i assolir. És el cas 
de cançons tradicionals com «Ja no canta el capellà», en què l’habilitat de 
contar els números cap enrere és l’objectiu a aconseguir; o «En Joan Petit 
quan balla», en què s’aconsegueix treballar la motricitat i, alhora, es treballa 
el ritme i la pulsació. Així mateix, s’hi aconsegueix que els alumnes desco-
brisquen i coneguen el propi cos. Són exemples prototípics de l’ampli re-
pertori que aquesta música conté. 
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A mesura que els nivells educatius avancen aquestes cançons trans-
meten uns altres continguts. No obstant això, com ja s’ha comentat ante-
riorment, l’aprofitament a l’aula tendeix a ser-ne menys freqüent. Els ob-
jectius d’aquestes cançons passen a ser més teòrics, o pretenen ensenyar la 
cultura que les envolta. No només es limiten a crear una base en les des-
treses dels alumnes, sinó que pretenen transmetre una història i una cul-
tura, tant de manera directa com indirecta. 

Grans referents de la música folklòrica en valencià com Al Tall o 
Pep Gimeno Botifarra tracten temes tan interessants per a treballar com 
els esmentats adés. El primer grup ens explica la història del País Valencià 
tal com el coneixem hui en dia i, a més a més, ofereix la possibilitat de 
conéixer el perquè de l’actual context. «Romanç de Cec» o «El cant dels 
Maulets» permeten conéixer alguns protagonistes d’una època molt desta-
cada de la història del País Valencià que, en l’actualitat, són cada vegada 
menys coneguts malgrat l’esforç per mantindre el valencià en un període 
difícil. D’altra banda, Pep Gimeno Botifarra permet conéixer allò més tra-
dicional del món del camp i de la natura, del treball dels llauradors i de 
totes aquelles cançons que es cantaven com a mitjà d’entreteniment a l’hora 
de treballar i que, ara per ara, s’han perdut o han sigut substituïdes per un 
altre tipus de música comercial que fomenta noves tendències. És a dir, la 
música que antigament s’utilitzava per amenitzar, fora al camp o al treball 
a casa, ha sigut substituïda per altres gèneres de moda que s’allunyen 
d’aquest folklore i que, amb això, provoca un distanciament de la pròpia 
cultura i de les pròpies arrels tant dels alumnes com, en general, dels va-
lencians i les valencianes. 

El treball amb aquest tipus de música ha d’estar focalitzat des dels 
nivells més alts de l’etapa d’Educació Primària, on de forma indirecta per-
meten treballar diversitat de continguts de diverses matèries: ciències so-
cials, llengua i cultura valencianes, etc. 
 
2.3 EDUCAR EN VALORS A TRAVÉS DEL FOLKLORE VALENCIÀ 

Barquin (2016, 45) defineix el concepte de valor com una «qualitat 
o conjunt de qualitats que fan que alguna cosa tinga valor, és a dir, que 
valga». Al mateix temps, defineix el concepte de folklore com un «conjunt 
de tradicions, de creences, de llegendes i de dites populars pròpies d’un 
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territori, que formen una unitat popular». Aleshores, si observem amb-
dues definicions es pot crear un camí pel qual poder avançar, en el qual 
mitjançant el folklore es treballen els valors, i a l’inrevés. És a dir, en treba-
llar el folklore es treballen els valors; i treballant els valors es treballa alhora 
el folklore. 

Existeixen molts recursos, estratègies, metodologies, etc., per a apro-
fitar didàcticament aquests continguts. Segons el caràcter i la personalitat 
del conjunt de la classe i del mestre, el treball conduirà d’una forma o una 
altra cap a un camí o un altre. Una cosa clara, que no depén de cap tipus 
d’estratègia o recurs és que el folklore té una funció educativa. William R. 
Bascom (1954) ja va reflexionar sobre aquesta funció i va concloure que el 
folklore «It has a formative value when it comes to instilling the ethical 
standards and customs of society to the youngest». Tal com s’ha comentat, 
i d’acord amb allò que Bascom deia, el folklore és transmissor d’uns valors 
característics i propis d’una societat determinada. Carme Oriol (2002) afe-
geix que «aquest valor instructiu del folklore es fa més evident en aquelles 
societats en què l’educació dels seus membres no està institucionalitzada o 
en aquells estaments socials que no tenen accés a l’escola com a institució». 
Així doncs, el folklore, allà on no han existit les escoles tal com hui en dia 
les coneixem, ha sigut el mitjà difusor d’una cultura, d’uns costums, d’unes 
creences. Si analitzem el nostre passat, no molt llunyà, podem concloure 
que cançons, rondalles, llegendes, etc., han sigut els recursos utilitzats per 
a informar, ensenyar, educar i inculcar valors propis i característics de la 
nostra cultura. Aquests elements del folklore i, al mateix temps, de la lite-
ratura popular que hui en dia perduren, han sigut els que han permés edu-
car les generacions passades —per més que actualment hagen perdut força 
en l’àmbit de l’educació institucionalitzada. 

No només el treball d’aquest folklore fomenta valors, sinó que la 
participació, en aquest món del folklore, mitjançant diferents col·lectius, 
agrupacions, colles, etc., també és una font de difusió i foment de varietat 
de valors. Conéixer gent diversa, tindre interessos en comú, estudiar i tre-
ballar objectius comuns, fomenta el valor de l’amistat entre els joves. Per 
exemple, participar en un mateix conjunt musical —la música de les ban-
des o de les colles de dolçainers i tabaleters— crea vincles entre els dife-
rents components. Els ensenya que, sense l’un, l’altre no funciona. Crea en 
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certa manera una família en la qual tots aquells participants s’hi senten in-
tegrats i, de més a més, integren tots aquells que s’involucren, que volen 
conéixer aquell folklore. D’aquesta manera, pel fet de conéixer i ser inte-
grant d’una cultura, es busca la connexió amb altres cultures, s’evita la dis-
criminació i es treballa per la unió i l’acceptació de tots i cadascun dels in-
dividus en convivència. Es creen ponts i no fronteres entre les cultures; les 
persones s’uneixen i no se separen. 

Aquesta última idea naix a partir de l’àmbit musical que el folklore 
integra. No obstant això, en tractar les rondalles o les llegendes també s’ob-
serva un punt d’unió i de connexió entre les persones i les cultures. Moltes 
de les rondalles valencianes que coneixem s’assemblen a unes altres ronda-
lles que pertanyen a cultures diferents. Moltes de les diferències les trobem 
en els personatges o els contextos, però l’objectiu, allò que pretén transme-
tre, el desenvolupament de la història, hi coincideixen. Per tant, aquest al-
tre mitjà és un nou punt en comú entre altres cultures que, en certa ma-
nera, ens explica que —parafrasejant Joan Borja (2003, 31)— existeix una 
realitat social en la qual l’ésser humà comparteix un imaginari col·lectiu en 
què s’integren diversitat de pensaments i emocions entre tots els inte-
grants. 

 
2.4 REFERENTS PER AL TREBALL DE LES CANÇONS POPULARS 

Entre l’ampli ventall de recursos disponibles per al treball de les can-
çons populars, destaca, al País Valencià, la base de dades Canpop. Aquest 
espai permet la difusió tant de les lletres de cançons populars, com el tes-
timoni sonor dels actes etnopoètics en què el cant és protagonista (BORJA: 
2016, 68). Suposa un avançat recurs a l’abast de tot el públic amb un ampli 
repertori de tot el territori valencià. Es poden trobar milers de cançons de 
diferents comarques i municipis, registrades seguint uns criteris sistemà-
tics de transcripció. Mitjançant aquests criteris, a més a més, es poden tre-
ballar els més diversos fenòmens de la variació dialectal, les possibles vari-
acions de les cançons entre els municipis, etc. També es pot conéixer el 
context que envolta les cançons segons l’informant que la canta. Permet 
conéixer la vida d’una societat dècades abans i, mitjançant aquest coneixe-
ment, permet igualment conéixer-ne l’evolució fins a l’actualitat. Com que 
es troba a Internet, la base de dades és d’accés lliure i obert per a tot el 
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públic, raó per la qual és els docents poden fer-ne ús tant com a recurs per 
a documentar i treballar les cançons a les aules, com també com a plata-
forma per a l’ingrés de noves cançons no enregistrades. 

Canpop permet conéixer l’amplitud i la diversitat de cançons popu-
lars valencianes. Mitjançant la plataforma es pot saber que les cançons que 
es canten en un poble també les canten en altres una mica llunyans però 
que comparteixen una mateixa cultura. En la base de dades podem trobar 
totes aquelles cançons que, quan érem xicotets, cantaven els avis o els pares. 
Moltes d’aquestes cançons, ja recollides en llibre en el cas d’alguns munici-
pis —com ocorre a Petrer amb Una cançó de fil i cotó (BROTONS, NA-

VARRO & GARCIA: 1988)—, es poden trobar en aquesta plataforma jun-
tament amb altres enregistraments d’altres municipis. 

Pel que fa a alguns grups musicals que també són i han sigut refe-
rents per al treball de les cançons populars, cal tornar a destacar el grup Al 
Tall o Pep Gimeno Botifarra. Els primers, ja retirats dels escenaris, van 
treballar en l’estudi, la recopilació i la difusió d’una àmplia diversitat de 
cançons populars que, posteriorment adaptades —en el nivell musical—, 
van formar part del seu repertori i de la diversitat d’àlbums del grup. Al 
Tall, juntament amb les cançons recollides, van ser difusors d’unes cançons 
pròpies que, amb el pas del temps, es van convertir en símbols de la música 
en valencià. Entre aquestes cançons, destaca «Tio Canya» (1976), que és 
la narració d’un personatge valencià que entra en conflicte en les diferents 
situacions de substitució lingüística durant el franquisme i els anys poste-
riors. Aquesta cançó permet conéixer una situació sociolingüística que, ara 
per ara, encara perdura i provoca diversitat de conflictes. Aquest grup, amb 
la diversitat d’àlbums i cançons, ofereix una òptica de la societat valenciana 
que moltes vegades no es conta als llibres de text. Quan el mal ve d’Al-
mansa… (1979) facilita l’aproximació a episodis històrics com la desfeta 
d’Almansa, i els moments en els quals la història i la llengua dels valencians 
van ser sacsejades. Mitjançant el coneixement i l’estudi d’aquest material 
es pot donar a conéixer la situació actual de la llengua i la cultura valenci-
anes. 

Pel que fa a Pep Gimeno Botifarra, aquest singular cantant està con-
tribuint decisivament a la popularització de cançons que antigament can-
taven els llauradors quan treballaven al camp. Mitjançant les cançons del 
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Botifarra es poden conéixer anècdotes i històries de diferents municipis del 
país, així com la coneixença, des d’una prisma diferent, del món llaurador 
i de la vida dècades enrere. Aquests podrien ser alguns dels referents útils 
per tal d’introduir els alumnes en el món de les cançons populars. Existeix 
molta més varietat de recursos i grups musicals. No obstant això, aquests 
exemples, com a referents emblemàtics de la revivificació del cançoner va-
lencià tradicional a què hem tingut l’oportunitat d’assistir en els últims 
temps, motiven els mestres i els alumnes d’una forma diferent, d’acord amb 
una finalitat que apuntarà a propòsits tan nobles com donar a conéixer la 
història (la diversitat dels fets, la vida temps enrere, etc.), i donar veu a un 
poble. 
 
3. EVOLUCIÓ DEL PANORAMA MUSICAL VALENCIÀ I APROFITAMENT 

DIDÀCTIC 
3.1 NOUS MÈTODES DE TREBALL PER A L’ENSENYAMENT DE LA LLEN-

GUA I LA CULTURA VALENCIANES 
Els mètodes tradicionals per a ensenyar en els quals els mestres ex-

posaven la informació han canviat i han de seguir canviant per tal d’adap-
tar-se a les necessitats que ara com ara es requereixen. El llibre de text com 
a únic recurs per al procés d’ensenyament i aprenentatge no és suficient 
per a la transmissió dels continguts. Cal aprofitar la diversitat de recursos 
que tenim al nostre abast. Entre ells, la música i la imatge adquireixen una 
gran importància: són estímuls que permeten als alumnes captar la infor-
mació d’una forma diferent i motivadora. 

La música és un recurs que s’utilitza des d’edats primerenques en els 
xiquets i les xiquetes. Aquesta música, sovint, l’acompanya una lletra que 
els hi transmet una informació. Bé els parla del cos o bé els ajuda a desen-
volupar les capacitats motrius, entre altres. No obstant això, aquest recurs 
es perd en els primers anys de l’etapa d’Educació Primària. La música ja no 
és tan present i no s’utilitza per al treball en les àrees lingüístiques, tot i que 
és n’és un gran difusor de la llengua, a més de la cultura que l’envolta. Les 
cançons són un recurs eficaç: són textos que interpel·len de moltes mane-
res, que permeten treballar la llengua mitjançant el foment de la comuni-
cació. És a dir: permeten treballar la competència comunicativa en els 
alumnes (MARTÍNEZ: 2004). 
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En efecte: les cançons permeten treballar, de manera fàcil i atractiva, 
tant l’expressió com la comprensió oral. Exerciten la comprensió auditiva 
en totes les microestratègies (interpretar, seleccionar, retenir a llarg i curt 
termini, etc.) i, a més a més, permeten millorar la fonètica —i, en conse-
qüència, l’expressió oral— en l’alumnat mitjançant repeticions d’estrofes 
en veu alta o cantant com una coral. Juntament amb això, tal com sosté el 
mateix Martínez: 
 

Les cançons no serveixen només per a estimular les habilitats socials, ans per la 
seua càrrega lingüística permeten i estimulen diverses estratègies lectores i poden 
provocar múltiples possibilitats d’expressió escrita, amb el valor afegit que, a més, 
treballant amb cançons es treballen aspectes de competència literària, de retòrica, 
d’ús lúdic del llenguatge (MARTÍNEZ: 2004, 5). 

 
Aleshores, les cançons ens permeten treballar les quatres habilitats 

bàsiques: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió 
escrita. A més a més, tal com s’ha comentat anteriorment, també permeten 
treballar la cultura. Moltes cançons s’integren dins de les cultures del po-
ble, formant part de les diferents tradicions. Per exemple, les cançons de 
Pasqua o les nadales s’identifiquen com a cançons tradicionals que es can-
taven —i es canten— en els respectius períodes de l’any: bé per menjar la 
mona o per demanar les estrenes. No obstant això, aquestes cançons han 
perdurat com a herència dels majors cap a les noves generacions en un en-
torn familiar, és a dir, han sigut transmeses per les famílies i no als centres 
educatius. Amb la pèrdua d’algunes d’aquestes tradicions en alguns muni-
cipis valencians, s’han perdut les cançons que amenitzaven les correspo-
nents situacions. Els nous gèneres de moda han substituït les cançons tra-
dicionals. S’hi han imposat: transmeten uns missatges nous i diferents de 
l’actual societat, i desplacen els missatges tradicionals, intrínsecament vin-
culats a una cultura i uns valors únics del món valencià. Potser per aquest 
motiu —la demanda entre les noves generacions d’un nou repertori— les 
cançons tradicionals han sigut apartades a un segon pla, circumscrit a di-
ferents col·lectius i associacions que busquen el foment de la cultura valen-
ciana. Impulsar unes noves tendències musicals al voltant de la llengua prò-
pia pot ser útil per al foment i la recuperació tant de cançons populars com, 
en general, de la cultura valenciana (llengua, tradicions, costums, etc.) que, 
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en molts territoris del País Valencià, s’ha perdut amb el pas del temps. 
 

3.2 NOVES TENDÈNCIES EN EL MÓN DE LA MÚSICA EN VALENCIÀ 
La música en valencià, ara per ara, està d’enhorabona pel seu impuls 

i la seua repercussió en la societat valenciana. És a dir, ja des de fa molts 
anys, molts grups i cantautors, els quals s’han esmentat anteriorment, tre-
ballen per la recuperació d’una llengua, d’una cultura, d’un país. Mitjançant 
cançons crítiques, combatives, reals, etc., pretenien relatar la situació que 
anys enrere es vivia en el territori valencià. Ara per ara, gràcies a totes eixes 
persones, la música en valencià ja té l’impuls que necessitava, ha aconseguit 
consolidar-se i estar a l’altura que es mereix. Novament ens transmet valors 
i ens dóna força per a seguir millorant el nostre territori i la nostra societat. 
Des de ben menuts els nostres i fills i filles poden gaudir de diversitat d’au-
tor i cançons destinades a ells. Diversitat d’autors es centren en el públic 
infant per tal de donar a conéixer, ja des de ben joves, tot allò que la música 
en valencià transmet: motivació, alegria, optimisme, lluita, etc. 

Entre aquesta diversitat destaca un personatge que, treballant inten-
sament des dels inicis, ha aconseguit ser un dels principals referents, ara 
per ara, en el panorama musical valencià i, en especial, en la música en va-
lencià per a infants: Dani Miquel. En paraules de Francesc Gisbert (2017), 
«tot sol o amb una colla d’amics, embrió dels Ma me mi mo músics, co-
mença cantant aquelles cançons populars que els xiquets moderns estaven 
oblidant». Unes cançons que altres han estat recuperant i divulgant al llarg 
dels anys, però que no ho han aconseguit fer de la mateixa manera que ell; 
els xiquets, gràcies a ell, s’aprenen diversitat de cançons seues com «La ma-
sereta», «Marieta, Marieta» o «Parla sempre valencià», entre altres. S’ha 
convertit en un fenomen que motiva els xiquets i xiquetes d’una manera 
que, com comenta Gisbert (2017), «ara t’encaterina, amb un embarbussa-
ment o un joc, adés t’encomana una cançó o et fa moure els peus com el 
flautista d’Hamelin». Les seues lletres s’assemblen a les dels rondallaires i 
els rodamons versadors, acompanyades d’una música amable produïda, so-
vint, per instruments tradicionals o estranys que en cap altre lloc es troben 
(GISBERT: 2017). Aquest únic personatge, conegut també com el Canta-
cançons, ha superat les barreres ideològiques mitjançant una música que fa 
recordar, riure, botar, somiar, viure, etc., amb unes lletres i una música tota 
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en valencià. D’aquesta manera, si des de ben petits canten música en valen-
cià, en un futur, quan siguen adults, també continuaran (GISBERT: 2017). 

Un altre referent que, a poc a poc, està guanyant-se un espai en l’exi-
tós món de la música en valencià és el grup El Diluvi. Amb músics proce-
dents de Castalla, Onil, Ibi i Alcoi, creen una música única definida pels 
mateixos com a «mestissatge mediterrani». Al llarg de la seua trajectòria 
han interpretat cançons d’autors com Ovidi Montllor fins a definir el seu 
estil pur, carregat d’emocions, sentiments i valors. Cançons com «Alegria», 
«I tu, sols tu» o «Vell record» transmeten unes sensacions que pocs grups 
ho aconsegueixen. En paraules de Manel Alonso (2015): 
 

El Diluvi considera que la música és alegria, alegria de viure, l’alegria de descobrir 
que cada dia paga la pena alçar-se del llit i enfrontar-se a la realitat, per més dura 
que aquesta siga, i fer-ho amb un somriure d’esperança, que no és el somriure dels 
idiotes, dels amargats que es deixen arrossegar pel corrent de resignació i pessi-
misme que no nega tot (ALONSO: 2015). 
 
Aquest fet queda reflectit en una de les cançons anomenades ante-

riorment. El seu esperit, aquesta alegria és allò que els alumnes han de tin-
dre cada vegada que van a l’escola, on han de ser feliços i aprendre de di-
versitat de maneres i amb el suport de la música per tot allò que ens pro-
porciona. Aprendre de la música és un fet que es pot aconseguir a través 
d’aquest grup musical. La igualtat entre homes i dones, estimar com ca-
dascú vulga, etc., són uns valors que des de ben menuts han de treballar a 
l’escola. Amb El Diluvi és possible, ja que aconsegueix crear unes cançons 
amb missatges optimistes i reals sobre la realitat que ens envolta, així com 
espais des del respecte i la llibertat, sense imposicions i oberts a la resta del 
món (ALONSO: 2015), de la mateixa manera que l’escola ha de ser i funci-
onar. 

Aquestos dos referents són alguns dels molts grups i cantautors 
d’actual panorama musical valencià. Tots dos, potencialment forts en 
l’emissió de valors positius i del treball, es mouen entorn a una gran diver-
sitat de grups d’altres gèneres. Alguns d’aquests grups musicals, tot i no 
estar-hi actius, encara mantenen l’esperit viu de la lluita per la recuperació 
i el manteniment d’una cultura. Obrint Pas, al llarg de la seua trajectòria, 
ho ha demostrat i ens ho expressa en algunes de les seues cançons com «Al 
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País de l’olivera» o «Jota valenciana», entre altres. Cançons que ens parlen 
d’una cultura única i singular: la valenciana. Una cultura que s’ha de trans-
metre a les futures generacions per tal que la conserven i la milloren dia a 
dia mitjançant el respecte i el raonament. Juntament amb altres grups de 
parla catalana, hi ha una gran diversitat musical que encara continua i con-
tinuarà divulgant els seus missatges tant dins com fora de les escoles. 
 
3.3 EXPERIÈNCIA SOBRE L’APROFITAMENT DOCENT DE RECURSOS MU-

SICALS EN VALENCIÀ EN L’AULA DE PRIMÀRIA 
Al llarg d’aquest treball s’han comentat diversitat de cançons i gène-

res musicals de diferents contextos i amb diferents missatges. Moltes 
d’aquestes cançons s’han posat en pràctica i han sigut un recurs per a estu-
diar la llengua i la cultura en una aula d’Educació Primària. Durant la meua 
estada en un centre de la localitat de Petrer vaig decidir utilitzar aquests 
cançons amb aquest fi. El resultat va ser positiu, atés que la majoria de 
cançons treballades van tindre la seua repercussió en els alumnes i els van 
servir per a aprendre, mostra-hi interés, despertar-los curiositat. En el re-
pertori es trobaven cançons com «Tendresa insubmisa» del grup El Diluvi 
o «Al país de l’olivera» d’Obrint Pas. Aquestes dos cançons van ser de les 
més exitoses del treball. Les lletres, les melodies i els ritmes donaven lloc a 
un gran treball per a treballar la llengua i la cultura valencianes, així com 
diversitat de valors. Aquest treball es va realitzar a la classe de 6é de valen-
cià i, amb el pas del temps, va ser notable la millora en la llengua. 

«Al país de l’Olivera» va ser la primera cançó utilitzada i, per tant, 
una de les que més va marcar els alumnes. Els instruments utilitzats, les 
referències a elements del País Valencià, els ritmes i les melodies, van cri-
dar l’atenció dels alumnes, interessats des del primer moment per tot allò 
que els hi transmetia la cançó. Pel que respecta al vocabulari, al principi els 
alumnes van presentar algunes dificultats en algunes paraules, bé perquè 
no les coneixien o perquè no les entenien. No obstant això, a mesura que 
es va analitzar la cançó, a poc a poc, hi van avançar i van superar eixes difi-
cultats. Amb aquesta anàlisi, i mitjançant el debat i la interacció entre tots 
els membres de l’aula, es van resoldre aquelles referències culturals de les 
quals la cançó parla. Aquesta cançó va permetre millorar el vocabulari dels 
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alumnes, treballar fonètica amb algunes paraules, conéixer part de la geo-
grafia i certa gastronomia del territori i, principalment, reconéixer ele-
ments de la seua cultura i aprendre’n altres de nous, tant per la lletra com 
per la música acompanyada d’un instrument tradicional com la dolçaina. 
En general, aquesta cançó va permetre crear una base de diversitat de con-
tinguts a treballar, no solament en Llengua, sinó en altres assignatures com 
Ciències Socials i Naturals, Música, etc. 

La cançó «Tendresa insubmisa» del grup El Diluvi se centra en el 
valor d’estimar com vulguem i a qui vulguem. En el fet d’estimar la gent, 
els animals, el nostre entorn, etc., amb total llibertat i sense cap tipus de 
prejudici, i respectant a més a més les formes d’estimar de la resta de gent. 
Mitjançant aquesta cançó es va aconseguir cridar l’atenció, amb l’ajuda de 
les imatges del videoclip, de la importància d’estimar com a un valor molt 
important que es vincula a uns altres com ara l’amistat o l’afecte. 

De la mateixa manera que en el cas anterior, l’adquisició de vocabu-
lari i la pràctica de fonètica i pràctica auditiva van ser uns aspectes molt 
importants que es van treballar en aquesta cançó. A diferència de l’altra 
cançó, els valors van guanyar més importància que la cultura o altres con-
tinguts. No obstant això, aquesta cançó permet crear una comunicació, 
una via en la qual tots opinem respecte a les formes d’estimar i a les perso-
nes a les quals estimar. D’aquesta manera, es potencia la competència co-
municativa mitjançant l’ús dels valors. Aquestes dues cançons són només 
alguns dels exemples de les possibilitats educatives que proporcionen les 
cançons. Juntament amb aquests recursos, una gran diversitat de cançons, 
populars o no, permeten el treball de diversitat de continguts que el Cur-
rículum ofereix. Dins de l’experiència, altres cançons es van treballar acon-
seguint èxit en la proposta, i els alumnes, després de tot, van mantenir un 
interés i una voluntat per voler aprendre d’altres cançons de música en va-
lencià, a més d’haver millorat el seu nivell de llengua i de comunicació.  

 
4. CONCLUSIONS 

En conclusió, la música —referint-nos a aquelles cançons populars 
tractades en aquest treball, els grups esmentats de música en valencià— 
constitueix un recurs excel·lent per al procés d’ensenyament-aprenentatge 
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de l’Educació Primària en el marc del Sistema Educatiu Valencià. No obs-
tant això, igual que en tots els recursos, se n’ha de fer una selecció i una 
anàlisi. És a dir, cal que els docents estudien i seleccionen, prèviament, 
aquelles cançons que poden ser-ne útils per al procés. Clar és que no en 
tots els nivells es pot treballar qualsevol tipus de cançó. En els primers ni-
vells (1r, 2n, 3r) és important treballar el folklore i, a més a més, utilitzar 
les cançons populars com a font d’aprenentatge pel contingut que, en ge-
neral, aquesta música tracta; un contingut focalitzat en la millora de la mo-
tricitat i de les quatre competències comunicatives essencials: parlar, escol-
tar, llegir i escriure, així com també en el desenvolupament inicial de la 
personalitat i la cultura de l’individu, i en la creació d’una base sobre con-
tinguts que al llarg de l’etapa es treballaran. D’altra banda, l’actual música 
en valencià, pels seus valors inherents, permet un millor treball en uns ni-
vells superiors (4t, 5é, 6é). Els fets que narren, les lletres utilitzades, la 
forma de transmetre, etc., requereixen un major desenvolupament dels xi-
quets per tal d’aconseguir una correcta comprensió, a més de poder realit-
zar-ne un bon treball. Un treball en el qual puguen aprendre diversitat de 
continguts amb música en valencià. 

Canpop, Al Tall, El Diluvi o Dani Miquel són alguns dels molts 
referents útils per a la selecció i la realització. A més d’aquests referents, 
trobem molta més diversitat no només en el món de la música en valencià, 
sinó també, en general, en la música en la resta de territoris de parla cata-
lana. Uns altres referents que, de la mateixa manera, resulten útils per al 
treball de la llengua —de la variació lingüística— amb la fonètica, la diver-
sitat en les formes d’expressió, etc. O les Ciències Socials i Naturals, amb 
tot allò que les lletres ens conten. L’esperit crític, la reflexió i el pensament 
propi, el raonament o l’educació en valors són altres dels continguts que 
aquesta música ens permet treballar. Multitud de grups i multitud de can-
çons integren i fan difusió de valors positius que els alumnes poden conéi-
xer i transmetre als seus companys des del seu primer dia a l’escola. 
D’aquesta manera, aquests valors, ben assolits pels alumnes, els definiran 
al llarg del periple escolar, en el futur educatiu i en la formació com a ciu-
tadans d’una societat democràticament avançada. A més a més, treballar la 
identificació de fets i elements sobre els quals algunes cançons els parlen, 
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els ajudarà a desenvolupar-se millor i reconéixer i analitzar críticament si-
tuacions reals quan lligen un llibre o un article, o quan escolten pels dife-
rents mitjans de comunicació la informació que els transmeten. 

Treballar aquests recursos els ensenya que la música és també una 
font d’informació, però que, com tota font, s’ha de contrastar-hi amb altres 
i traure les pròpies conclusions a partir d’aquest treball. La música és un 
mitjà de difusió d’informació dels més antics de la història. Trobadors, 
cantautors i grups de música, al llarg del temps, han creat música per en-
tretenir, per agradar i per emocionar, però també per informar: una funció 
que el docent ha de ser capaç d’analitzar a partir de l’estudi i el coneixe-
ment. L’experiència d’aquest treball és la que millor en demostra l’efectivi-
tat. Ben clar està que aquest tipus de treball requereix d’un procés llarg, i 
més encara quan entra en conflicte amb uns altres mètodes tradicionals. 
No obstant això, en tractar-se d’un treball que des del primer minut mo-
tiva els alumnes per treballar amb música i amb cançons, conegudes o no, 
la facilitat d’aquest procés és notable. 

Mitjançant aquest procediment és important treballar també sobre 
la necessitat d’ensenyament, millora i foment d’una cultura musical valen-
ciana. La nostra societat presenta una diversitat de gèneres musicals, ca-
dascun d’aquests únic, que ens formen per a bé com a éssers humans. En-
front d’aquesta música, es presenta una de caràcter internacional amb unes 
lletres artificials, buides d’idees que no beneficien gaire. Aquesta música és 
la predominant i cal fer un esforç perquè la nostra música, la que —a més 
a més— ens representa a tots els valencians i valencianes, guanye força en 
el terreny de la nostra societat. Els docents i l’educació, juntament amb la 
resta de la comunitat, són uns dels agents socials més importants per tal 
de crear, millorar i fomentar aquesta cultura musical valenciana des de la 
base.  
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L’ENSENYAMENT MUSICAL DE MOSSÉN VICENT GARCIA JULBE 
Francesc Rocamora Riquelme 

IES Federica Montseny, Badia del Vallès 
 
1. INTRODUCCIÓ 

ls mitjans socials com ara Twitter, Instagram o Facebook, 
juntament amb altres productes de la investigació científica 
i tecnològica com els telèfons mòbils, tauletes o wearables, 
han passat a formar part de les nostres vides. No hi ha cap 
dubte que tots aquests avanços faciliten el nostre dia a dia 

fins al punt que moltes persones no hagen de desplaçar-se a treballar a 
l’oficina o puguen comunicar-se de banda a banda del planeta. El món de 
l’educació no hi ha estat cap excepció i els recursos tecnològics suposen un 
gir metodològic en la pràctica docent. 

Aplicacions digitals com Scratch, Edpuzzle, Kahoot o Socrative enva-
eixen les aules. Una de les disciplines més enriquides amb els recursos di-
gitals és la música, l’aprenentatge de la qual ha patit una metamorfosi en 
els últims temps. Els pares han passat d’una recerca incessant per trobar 
una acadèmia de música per als fills a l’extrem que aquests puguen apren-
dre a tocar un instrument a través d’aplicacions com Simply Piano, Pianist 
HD: Piano+ o Yousician. 

En definitiva, cada vegada hi ha més professionals que aposten per 
les noves metodologies emergents com el treball per projectes, Flipped 
Classroom o Design Thinking, recursos digitals que marquen el camí per a 
traure el màxim rendiment als alumnes. Però sempre ha estat així? Neces-
sitem ser innovadors i aplicar les últimes metodologies en la nostra pràctica 
docent per tal d’aconseguir uns millors resultats? Per a intentar donar res-
posta a aquestes qüestions ens centraren en l’educació musical, concreta-
ment en l’anàlisi de l’ensenyament d’un mestre de capella, mossén Vicent 
Garcia Julbe, el qual desenvolupà la seua tasca docent al Seminari Diocesà 
de Tortosa a mitjan centúria del segle passat. És evident que en aquesta 
època la utilització de recursos digitals era una utopia, raó per la qual ens 
centrarem en els trets principals del seu sistema pedagògic. No obstant 
això, per a poder arribar a la conclusió de si fou innovador o no, repassarem 
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les principals metodologies musicals que van proliferar a Occident al llarg 
del segle XX. 
 
2. LA METODOLOGIA MUSICAL EN EL SEGLE XX 

El segle XX ha estat un període de grans avanços tecnològics com 
l’expansió de les xarxes de comunicació. Però també ha estat una etapa en 
la qual s’ha experimentat en el camp de l’educació amb una significativa 
evolució en els seus mètodes pedagògics, experimentació que de retruc 
també n’ha afectat l’ensenyament musical. 

A començament del segle passat ens assabentem de mètodes precur-
sors com el Tonic-Sol-Fa a Anglaterra o el de Maurice Chevais a França, 
enfocats en la introducció del cant a fi d’aconseguir una bona entonació en 
l’etapa inicial de l’alumne. El primer ho duu a terme practicant totes les 
escales com si foren Do major i el segon en indicar l’altura dels sons de 
l’escala mitjançant la posició de les mans, pràctica coneguda amb el nom 
de fononímia. 

Paral·lelament, en la dècada dels anys trenta sorgeix un nou corrent 
pedagògic conegut com a Escola nova o Escola activa, el qual tindrà en Pes-
talozzi, Decroly, Froebel, Dalton o Montessorie els seus màxims expo-
nents. Aquest nou corrent incideix en el desenvolupament de la persona-
litat de l’alumne a través de l’ensenyament individualitzat, socialitzat i glo-
balitzat, on el joc i la creativitat esdevenen dos dels seus principals eixos 
vertebradors. Aquesta tendència innovadora es difon ràpidament arreu 
d’Europa i els Estats Units amb la seua corresponent influència en la for-
mació musical de la dècada posterior, els anys quaranta, amb l’aparició dels 
mètodes actius de la mà de Jacques Dalcroze (1865-1950), Edgar Willems 
(1890-1978) i Maurice Martenot (1898-1980). Les seues aportacions te-
nen continuïtat al llarg del decenni següent amb mètodes centrats tant en 
la pedagogia vocal, com per exemple el de Zoltán Kodály (1882-1967), 
com en el vessant instrumental amb Carl Orff (1895-1982) i el japonés 
Suzuki (1898-1998). 

Si cal fer-li cap retret a aquest ampli espectre metodològic, aquest 
és, segons HEMSY DE GAINZA (2002), el baix grau creatiu que es desen-
volupava en els diferents mètodes. En aquest sentit, la mancança de pro-
ducció comença a ser esmenada durant la dècada dels setanta i coincideix 
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amb la popularització de la música electrònica, estil que facilita l’entrada 
dels equips de gravació a les aules i permet que l’alumnat gaudisca de l’ex-
perimentació sonora. No obstant això, es continua assajant amb nous mè-
todes que vénen a enriquir un ampli llegat pedagògic. Destaquen Schafer, 
amb una gran sensibilitat cap al silenci amb l’objectiu de desenvolupar el 
judici crític, o Paynter, centrat en l’audició a través d’un nou i valuós recurs 
que no és pas altre que la música contemporània. Aquesta tindrà la seua 
continuïtat durant els anys vuitanta i estarà lligada a la inclusió de les noves 
tecnologies en l’àmbit educatiu. D’ençà la dècada dels noranta fins a l’actu-
alitat noves metodologies no deixen d’emergir en el camp de l’ensenya-
ment, com ara les aportacions de Wytack amb la incorporació dels musi-
cogrames que permeten l’anàlisi concreta d’un fragment musical amb el 
suport d’un gràfic; de Tomatis, centrat en alumnes amb problemes de 
TDAH o dislèxia; i d’altres centrades en la interpretació del piano, com el 
mètode Yamaha. 

Aquesta constant evolució en el camp de l’educació musical ens ha 
permés comptar amb un llegat molt enriquit mercés a les aportacions i ex-
periències metodològiques recollides al llarg de tot un segle. En canvi, no 
es pot dir el mateix en la formació musical superior, és a dir, en l’àmbit dels 
conservatoris, instal·lada en metodologies més tradicionals i no tan pro-
clius als canvis. 
 
2.1 ANÀLISI D’ALGUNS MÈTODES 
Mètode Dalcroze  

El suís Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) desenvolupà una peda-
gogia musical centrada en la rítmica a través del treball del moviment cor-
poral i musical, en la qual es prioritza la improvisació i la relaxació. En 
altres paraules, es pretén que l’alumne puga sentir el ritme en el seu propi 
cos. Per a autors com BACHMANN (1998), Dalcroze considera que a tra-
vés del moviment expressiu es treballen aspectes musicals tan importants 
com els matisos i el caràcter. Així mateix, entre els recursos més coneguts 
d’aquest mètode, els professors solen emprar en les seues classes pilotes, 
cèrcols o instruments de petita percussió com panderos o claus.  
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Mètode Willems 
El belga Edgar Willems (1890-1978), alumne de Dalcroze, relati-

vitza l’acció musical com un fet humà en què es donen vincles de la natu-
ralesa i la música. En aquest sentit hi relaciona el ritme amb la vida física, 
la melodia amb la vida afectiva i l’harmonia amb la vida intel·lectual. És per 
això que Farnández Ortiz (2010) recalca que el moviment i la veu tenen 
prioritat en la seua metodologia per damunt de qualsevol altre instrument. 
Amb la persistència d’aquest objectiu, les seues classes estan centrades al 
voltant de la cançó, on se solen treballar els intervals, l’audició musical amb 
la discriminació de sons i el sentit rítmic i la notació, tan necessaris per a 
poder llegir una partitura. 
 

Mètode Kodály 
El compositor i musicòleg hongarés Zoltán Kodály (1882-1967) 

introdueix els jocs i les cançons populars en la seua metodologia, en la qual 
l’educació de la veu des de menut és un aspecte fonamental perquè l’alumne 
puga desenvolupar una bona oïda i així aconseguir una bona afinació, fet 
que serà determinant en la seua formació instrumental. Aquesta formació 
anirà acompanyada de la lectura musical, l’escolta i l’anàlisi d’estructures 
formals de les obres dels grans compositors clàssics. 
 

Mètode Martenot 
La professora de piano Madeleine Martenot (1887-1982) dissenyà 

un mètode d’aprenentatge que busca en l’alumne el desenvolupament de 
capacitats com ara la rítmica, la memòria, l’altura del so i la improvisació 
des d’una dinàmica entretinguda basada en el joc. Hi empra el diapasó com 
a recurs amb l’objectiu d’aconseguir l’oïda absoluta i considera aspectes psí-
quics com la concentració com elements primordials per a la millora con-
tínua de l’alumne. A més a més, implica una gran comunicació entre pro-
fessor i alumne, on el primer té en compte les possibilitats del segon i li 
proporciona peces de considerables dificultats tècniques que puguen su-
posar-li un estímul. 
 

Mètode Orff 
La metodologia de l’alemany Carl Orff (1985-1982) combina la pa-

raula, la música i el moviment cap a una única direcció com és el ritme. El 
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seu objectiu és treballar de manera conjunta el ritme, la paraula, la melodia, 
l’harmonia i la interpretació instrumental i vocal. A més a més, un dels 
aspectes més reconeguts de la seua pedagogia és la pràctica musical amb 
instruments Orff combinada amb altres de diferents famílies com per 
exemple la flauta de bec, que contribueix al desenvolupament de l’audició 
activa, la creació i la improvisació. 

 

Mètode Suzuki 
El violinista i pedagog Shinichi Suzuki ofereix una metodologia que 

abasta la interpretació del violí amb altres elements musicals com el ritme 
i l’audició des d’una edat molt precoç. La clau del seu èxit rau en una edu-
cació personalitzada i activa de l’alumne, pràctica diària, classes individuals 
i col·lectives i concerts públics. En altres paraules, intenta assolir tal grau 
de constància que permetrà a l’alumne automatitzar la tècnica violinística 
a través de la repetició i variació de models rítmics, melòdics i obres musi-
cals. 
 

En conclusió, els mètodes analitzats tenen les seues diferències entre 
si, però com apunta CUEVAS (2015), tots coincideixen en el fet que les 
classes han de ser actives i participatives i han de girar al voltant de 
l’alumne. 
 
3. ESTUDI D’UN CAS: EL MÈTODE GARCIA JULBE 

El Seminari Diocesà de Tortosa fou durant la primera part del fran-
quisme un centre de contínua afluència de seminaristes per diversos mo-
tius. Allà s’aplegaven seminaristes de tota condició: els qui tenien per pro-
pòsit servir Déu, els seduïts per les possibilitats acadèmiques que oferia el 
centre, i fins i tot infants enviats pels seus pares per fugir dels temps difícils 
de la postguerra. Siga com vulga, hi trobaren un centre i un professorat 
que van permetre als alumnes gaudir d’una formació acadèmica que els 
marcarà al llarg de les seues vides. 
 
3.1 CONTEXT 

En l’actualitat, la Diòcesi de Tortosa comprén els municipis del sud 
de la província de Tarragona i el nord de la de Castelló (les poblacions del 
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Baix Maestrat, Catí i Tírig de l’Alt Maestrat), si bé no sempre ha estat així, 
ja que abans de les segregacions dels anys 1955 i 1960, acomesses durant 
la dictadura, la Diòcesi abastava per una banda gairebé tota la província de 
Castelló, i per l’altra també incloïa les localitats aragoneses d’Arenys de 
Lledó, Calaceit i Cretes, indrets ara pertanyents a la Diòcesi de Terol. 

Hui en dia l’afluència i l’accés de seminaristes al centre no és gaire 
elevada, circumstància i problemàtica inexistent a mitjan del segle passat, 
temps en què els alumnes havien d’enfrontar-se a una prova complexa cen-
trada en matèries troncals que estudiaven a l’ensenyament primari com ara 
Matemàtiques (Aritmètica i Geometria), Llengua Castellana (Gramàtica: 
Morfologia i Sintaxi), Geografia, Història, Ciències Físiques, Químiques 
i Naturals i Història Sagrada. Una vegada al Seminari els alumnes dipo-
saven d’un pla d’estudis organitzat en dotze cursos de gran exigència i va-
rietat que els permetia adquirir uns coneixements tant generals com espe-
cífics inassolibles en altres centres d’ensenyament i menys encara d’entitat 
pública. 

Però dins d’aquest pla d’estudis una matèria destaca per damunt de 
la resta: la música. Aquesta disciplina prengué un nou impuls al centre 
l’any 1943 arran de l’arribada d’un nou Bisbe, Manuel Moll i Salord. Jun-
tament amb ell hi arribà Vicent Garcia Julbe, en condició de Canonge Pre-
fecte de Música Sagrada de la Catedral de Tortosa, l’any 1949. Com 
s’apunta en un estudi més extens (ROCAMORA: 2018, 18), Vicent Garcia 
Julbe naix l’any 1903 a Vinaròs, població on des de ben menut comença 
els estudis musicals, concretament solfeig i violí a l’Acadèmia de Música 
del Círculo Católico amb el Reverend Antolí, fins que amb onze accedeix 
al Seminari Diocesà de Tortosa. Després d’assolir la segona posició en la 
plaça de Mestre de Capella de la Catedral de Tarragona, Garcia Julbe in-
gressarà a la de Lugo l’any 1928, on funda i s’encarrega de la direcció de la 
Schola Cantorum, la qual té una presència important en celebracions reli-
gioses com els Oficis de la Setmana Santa. Al cap de tres anys de la fi de la 
Guerra Civil espanyola és traslladat a la Catedral de Lleida per motius fa-
miliars i dos anys després, el 1944, ocupa la plaça de director de capella del 
Col·legi del Corpus Christie del Patriarca de València, etapa en què apro-
fundirà en la seua tasca musicològica amb la transcripció de diverses obres 
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renaixentistes com ara Las Danzas al Corpus de Juan Bautista Comes i les 
Vilanescas de Guerrero.  

A mitjan centúria i en plena maduresa musical hi arriba a Tortosa 
gràcies al seu nomenament com a Canonge Prefecte de Música Sagrada de 
la Catedral de Tortosa. A partir de la dècada dels setanta, ja a Vinaròs, 
s’enceta un període d’homenatges i distincions com la Dert Ilerca, el canvi 
de nom de la Coral Vinarossenca pel de Coral Garcia Julbe i el seu nome-
nament com a fill predilecte de Vinaròs. Tanmateix, en aquest període se 
centra en les transcripcions, algunes composicions com ara el Tríptico Res-
ponsorial per a la coral Vicent Ripollés de Castelló o en harmonitzacions 
de peces per a la coral Garcia Julbe, fins que mor l’agost de 1997. 
 
3.2 ACTIVITAT MUSICAL AL SEMINARI  

L’etapa més fructífera de la carrera de Garcia Julbe fou la tortosina, 
període en què es féu càrrec de les classes de cant gregorià dels diferents 
cursos, de la direcció de la Schola Cantorum, i de les classes de piano i 
composició per als alumnes més avantatjats. Mossén Garcia Julbe im-
plantà al Seminari Diocesà un context que ha estat decisiu perquè molts 
seminaristes tingueren contacte amb l’ensenyament musical, tasca gens 
senzilla per a la població durant el règim franquista, i en què sense ell molts 
alumnes com ara Josep Pavia i Simó, Joan Ramon Herrero, Josep-Enric 
Peris i Rossend Aymí no hagueren pogut desenvolupar les seues carreres 
musicals i haver-hi contribuït a la cultura musical de la zona des dels seus 
respectius vessants musicals. 
 
3.2.1 ACTIVITAT PIANÍSTICA  

Segons ALANYÀ (2001, 724), dins de les preocupacions del Bisbe 
Moll i Salord sempre estigué la formació dels seminaristes, no només des 
d’un vessant acadèmic sinó també musical. En aquest sentit, s’hi apostava 
per l’aprenentatge pianístic dels alumnes amb l’objectiu d’aconseguir bons 
organistes capaços inclús de poder acompanyar la salmodia, els cants i els 
motets que se solen cantar pels pobles. La iniciació a l’aprenentatge del 
piano era en tot moment voluntària i segons el curs podien tenir com a 
professors els organistes Mn. Sirisi o Constantino Ahís, si hi estudiaven 
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en el Seminari Menor, o bé Mn. Garcia Julbe si cursaven estudis en el Se-
minari Major. 

Mn. Vicent no era pianista i, en conseqüència, no tenia la tècnica 
que poguera tenir un especialista. Els coneixements que posseïa els havia 
aprés en la seua època de seminarista davall la tutela de l’organista Mn. 
Peris. En aquest sentit, cal destacar l’interés del capellà pel control del do-
mini dels dits i per l’aprofundiment en l’expressió màxima dels sentiments, 
com ara en l’inici de la simfonia núm. 5 de Beethoven (ROCAMORA: 2018, 
26). De fet, al Seminari el piano era tractat com una altra matèria i, per 
tant, requeria del treball metòdic d’altres assignatures. El progrés no era 
possible si no hi havia una constància a través del treball diari. En aquest 
sentit, els alumnes hi practicaven una hora diària a les diferents sales habi-
litades per a l’estudi, a l’hora del pati i durant tota la setmana fins que ar-
ribava la classe de dissabte de matí amb mossén Vicent, que els feia les 
correccions oportunes. 

Entre els diversos mètodes pianístics emprats pels alumnes en des-
taquen dos que practicaven de forma diària, els de Beyer i Mikrokosmos. 
Ferdinand Beyer fou un compositor i pianista alemany nascut a Querfurt 
l’any 1803. La seua obra més coneguda, que encara perdura fins als nostres 
dies, és Vorschule im Klavierspiel o Mètode d’Iniciació al piano op.101 de 
1851. Aquest mètode té una introducció amb una base teòrica en què s’ex-
plica el pentagrama, les claus de sol i fa, intervals, figures musicals, etc. 
Després s’hi divideix en dues parts: la primera, amb exercicis per a cinc dits 
que van del número 1 fins al 64, i la segona, que va del 65 al 106, centrada 
en el treball del pas de polze. Finalment, el mètode acaba amb una mena 
d’apèndix que contempla exercicis tècnics per a estudiar les 24 escales tant 
en el relatiu major com menor. El segon mètode pianístic que hi treballa-
ven era el Mikrokosmos de Bela Bartok, un conjunt de peces, concretament 
153 de dificultat progressiva, agrupades en sis volums i que recullen els 
problemes tècnics i musicals de la literatura pianística. En aquest mètode 
s’intenta evitar la monotonia repetitiva d’altres exercicis a través de la in-
clusió d’altres elements com la politonalitat, els ritmes irregulars, encreua-
ment de mans, etc. 

A l’aprenentatge pianístic hi havia dos moments culminants: les vet-
llades literàries musicals que s’organitzaven al Seminari. La primera tenia 
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lloc el 28 d’agost, amb motiu de la celebració de sant Aureli Agustí, dia del 
sant del rector D. Aurelio Querol, i la segona el dia 15 de desembre, per la 
commemoració de la Immaculada Assumpta. Per tal que pugueren parti-
cipar-hi tots, principalment els nous, eren freqüent en aquestes vetllades 
les interpretacions a quatre mans, amb nombrosos avantatges pedagògics 
(ROCAMORA: 2018, 29). En primer lloc i el més evident és la sincronitza-
ció entre els dos intèrprets, tasca gens fàcil per la incomoditat que implica 
situar quatre mans sobre el teclat. Així mateix, s’han de tenir en compte 
aspectes com la digitalització o l’ús dels pedals. En segon lloc, amb aquesta 
pràctica es duu a terme un treball d’escolta atenta de les altres veus, fona-
mental en la música coral. En tercer lloc, hi han de prestar atenció als ele-
ments expressius. Per una banda, s’ha de buscar la igualtat en els atacs, 
acció que en el piano és molt més evident que en altres instruments. Per 
l’altra banda, la interpretació de diferents estils, un dels aspectes musicals 
més complicats, ha d’anar sincronitzada entre els executants. Finalment, 
aquesta pràctica permet el coneixement d’un ampli repertori, el qual ha-
guera sigut impossible de conéixer durant la primera meitat del segle XX a 
causa de la dificultat d’assistir a concerts o de la limitació en l’accés a emis-
sores de ràdio o discos. 

Tal com recull ALANYÀ (2001, 592), d’aquestes classes sortiren or-
ganistes com el mateix Rossend Aymí i Escolà, Contastino Ahís i Escrig, 
Joan Ramon Herrero Llidó, Jesús Reboll i Maneu, Manuel Jordà i Estu-
piñà, Isaïes Riba i Cucala, Josep Roda i Batlle o Refael Prades i Antolí, 
entre altres. 
 
3.2.2 CLASSES D’HARMONIA I COMPOSICIÓ 

Durant el mes d’agost el Seminari oferia uns cursets d’estiu dins dels 
quals s’impartien classes de composició centrades en l’harmonia i en l’es-
tudi i anàlisi dels diferents estils musicals amb les seues corresponents au-
dicions. Garcia Julbe emprava el mètode d’harmonia d’Arin y Fontanilla i 
el complementava amb exercicis basats en harmonitzacions d’algunes 
corals protestants com la Passió segons Sant Joan o Sant Mateu de Bach i 
amb l’estudi i l’anàlisi d’altres compositors del passat com ara Victoria o 
Palestrina. 
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En tot cas, la manera de procedir que seguien els alumnes en aques-
tes harmonitzacions era molt simple, ja que copiaven la melodia o el baix 
del coral a treballar. Tot seguit es prosseguia a l’harmonització i, finalment, 
la comparaven amb la versió original del compositor. Amb aquest mètode, 
Vicent Garcia Julbe pretenia, senzillament, que els seus alumnes prengue-
ren com a model els grans mestres de la composició, mitjançant la compa-
ració i anàlisi de la manera d’encadenar els diversos acords amb la finalitat 
d’automatitzar les diferents formes compositives (ROCAMORA: 2018, 31). 
És a dir, mossén Vicent buscava que els seus deixebles hi assimilaren els 
diferents estils respectant sempre les regles d’harmonia i composició. A 
més a més, els permetia la realització de dissonàncies, sempre que estigue-
ren preparades anteriorment.  

En cas d’errada per part de l’alumne, es procedia a una reflexió en la 
qual els feia raonar sobre allò que havien d’escriure. I és que tal com afir-
men els seus deixebles, el capellà era molt rígid amb les regles compositives, 
fins al punt que un d’ells especifica els arguments que els donava per a jus-
tificar aquesta rigidesa: «No eren prohibicions, sinó que ens explicava que 
si els grans mestres de l’antiguitat no ho feien, nosaltres tampoc ho havíem 
de fer i, per tant, si no aconseguíem evitar aquestes incorreccions, era per-
què no en dominàvem la tècnica» [RA]. Tanmateix, a l’hora de compondre 
els alumnes deixaven les regles escolàstiques de l’harmonia i gaudien de 
certa llibertat, perquè «per a Garcia Julbe el més important és que allò que 
compongueren ho férem des de la consciència i no des de la ignorància» 
[AM]. En aquest sentit, els seus alumnes expliquen que el compositor de-
fensava que «a l’hora de compondre obres, aquestes havien de ser realment 
noves, que sortiren de l’ànima i no una mera recopilació d’altres autors. Per 
aquest motiu, havies de dominar tots els estils, tant els antics com els nous» 
[RA].26 

Per a aprendre les diferents tècniques compositives, els alumnes du-
ien a terme una tasca d’estudi i anàlisi d’obres de diferents estils i autors 
amb l’objectiu esmentat anteriorment d’interioritzar la manera d’encade-
nar els acords dels grans mestres. Quan es pregunta per aquesta pràctica 

                                                 
26 Opinions extretes de l’obra Mossèn Garcia Julbe. Un llegat en l’oblit (2018). 
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als alumnes, sempre contesten a corre-cuita el nom de Tomás Luis de Vic-
toria, concretament els responsoris de Tenebres d’Officium Hebdomadae 
Sanctae, que eren interpretats pel cor. Segons la Dra. AGUIRRE (2012), en 
l’Officium Hebdomadae Sanctae Victoria utilitza el llenguatge musical del 
moment, un contrapunt imitatiu «harmonitzat», en el qual les consonàn-
cies desencadenaven en un teixit musical homorrítmic i inclús de vegades 
homofònic. En altres paraules, les peces analitzades pels seminaristes te-
nien certa complexitat. 

Un altre dels autors que solien analitzar era Johan Sebastian Bach, 
especialment el Clavecí Ben Temprat. I és que l’estudi de la fuga ajuda a 
escoltar totes les veus, raó per la qual és tan important en la interpretació 
coral. Entre les seues pertinences es va localitzar una edició titulada Otto 
fughe dal Clavecin bien tempéré i editada Bernardo Boekelman. En aquesta 
peça s’analitza la fuga núm. 7 en Mib M, tant del primer com del segon 
volum, i la fuga núm. 4 en Do ♯ menor. Aquesta edició es caracteritza per 
una exposició en colors dels subjectes i contrasubjectes que faciliten l’anà-
lisi de l’estructura de la fuga. Per altra banda, contempla una reducció dels 
patrons harmònics que en faciliten l’assimilació. 

Garcia Julbe també era un gran pedagog i sempre intentava econo-
mitzar al màxim el temps que passava amb els deixebles. Segons ALANYÀ 
(2001, 731), durant el curset de 1960 van analitzar música de Falla, segu-
rament amb la intenció de fer una preparació prèvia per a la interpretació 
de la cantata escènica del compositor andalús que interpretà més endavant 
la Schola Cantorum. Per una altra banda, els exalumnes descrivien al ca-
pellà com a «didacta» (ROCAMORA: 2018, 34), perquè aprofitava qualse-
vol context per fer indicacions musicals, com per exemple quan interrom-
pia els assajos del cor per a remarcar girs harmònics, fet que facilitava que 
els alumnes els pogueren interioritzar. 

Finalment, en el mateix sentit que es realitzaven vetllades literari 
musicals per a estimular als seminaristes en l’estudi del piano, també s’or-
ganitzaven festivals o concursos nadalencs per tal d’animar els alumnes a 
compondre les seues primeres peces. 
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3.2.3 SCHOLA CANTORUM 
L’any 1949 Garcia Julbe és nomenat Canogne Prefecte de Música 

Sagrada de la Catedral de Tortosa per Butlla Pontifícia del Papa Pius XII. 
D’ençà, el Seminari pren impuls i assoleix prestigi gràcies a la permanent 
activitat musical que es viu sota la seua tutela, especialment la Schola Can-
torum. Aquesta hi comptava amb una base sòlida arran d’un pla d’estudis 
que prioritzava la formació musical. Durant els cinc primers cursos, que es 
corresponien amb la secció d’humanitats, els alumnes impartien la matèria 
de Cant figurat i empraven mètodes com ara el Canto Figurado de José 
María Peris o el Método Graduado de Solfeo de Llambert-Alfonso-Zama-
cois (LAZ). En canvi, en els tres cursos de la secció de filosofia i en els 
quatre de teologia, els alumnes impartien Cant gregorià, en què empraven 
el Liber Usualis Missae et Officii. Eren vint minuts de cant diari amb l’ob-
jectiu de preparar la litúrgia de diumenge. En altres paraules, els semina-
ristes tenien coneixements musicals i això augmentava el nivell musical del 
cor. A més a més, eren entre vuit-cents i nou-cents alumnes al centre i se 
seleccionaven de forma acurada aquells que formarien part de la Schola 
Cantorum. 

Sens dubte, el màxim transmissor d’expressió musical corresponia a 
la Schola Cantorum, dirigida per mossén Sirisi fins a l’arribada de mossén 
Vicent l’any 1949. A partir d’aquell moment, la «Schola Cantorum, men-
tre existí, solemnitzà a gran nivell musical la Setmana Santa de la catedral 
de Tortosa» (ALANYÀ: 2001, 709). A més a més, el cor també era present 
en totes les solemnitats litúrgiques de la Diòcesi i el mateix Seminari. Però 
la celebració litúrgica més important en què hi participaven era la de Set-
mana Santa, durant la qual interpretaven un repertori que sempre incloïa 
alguna obra nova composada pel director i mestre que s’afegia al repertori 
de Victoria, Ginés Pérez, Otaño, Lotti, Ett, Goicoechea o Tàpies. 

L’activitat del cor s’intensificava a partir de Nadal amb assajos diaris 
de trenta o quaranta minuts a l’hora del pati i fins i tot a la tarda, coincidint 
amb el berenar, amb l’objectiu de preparar els actes referents a la Setmana 
Santa (ROCAMORA: 2018, 36). Al llarg dels més de vint anys que Garcia 
Julbe romangué al capdavant de la Schola Cantorum, comptà amb l’ajuda 
d’aquells seminaristes més avantatjats en l’aprenentatge musical, com ara 
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Rossend Aymí, Isaïes Riba i Cucala, Josep Pavia i Simó, Joan Ramon Her-
rero, Antonio Melià, etc. La funció d’aquests era la mateixa que en el seu 
dia tingué Garcia Julbe quan fou seminarista i que recull QUINZÀ (1990) 
en una de les seues entrevistes al capellà: «Mossèn Peris me apreciaba mu-
cho, y me pidió que le preparase a los niños, esto lo hacía cuando aca-
bábamos de comer y en la hora del patio. Recuerdo que una de las piezas 
que ensayábamos era precisamente el Haec est dies preciosa pieza compu-
esta por mossèn Peris, yo les ensayaba a los niños la parte de las voces de 
los tiples». 

En aquest sentit, els seus ajudants descriuen la metodologia que em-
praven en aquests assajos parcials. En primer lloc, els alumnes del Seminari 
menor, com que eren els triples, eren recollits per aquells alumnes més 
avantatjats. Tot seguit solfejaven la partitura, pràctica certament dificul-
tosa perquè els triples encara eren massa joves i no comptaven amb els ma-
teixos coneixements musicals que els membres d’altres cordes, fins al punt 
que s’havien d’aprendre algunes peces de memòria. A continuació, es tre-
ballava el text perquè hi havia alumnes que encara no tenien suficient do-
mini del llatí i després l’introduïen amb la melodia corresponent. En últim 
terme, per acabar de polir-lo, incidien en els girs melòdics de la polifonia 
del segle XVI. 

En aquests assajos els ajudants no solien emprar un piano per no 
perdre el temps. De totes maneres, l’objectiu principal no era un altre que 
els alumnes aprengueren la melodia de les peces, la resta ja era feina de 
Garcia Julbe. Els assajos generals eren curts, disciplinats i intensos, en els 
quals mossén Vicent intentava no aturar-se massa i reservar els comentaris 
per al final, encara que si a vegades es produïen errades garrafals com un 
«gall», la interrupció era inevitable. Per una altra banda, els assajos es feien 
sense orgue, encara que la peça tinguera l’acompanyament de l’orgue; per 
donar el to, mossén Vicent sempre utilitzava el seu diapasó. 

Atesa la brevetat dels assajos, no es perdia temps en fer exercicis au-
ditius ni tampoc vocalització. De tota manera, pel que fa a la impostació 
de la veu, els seus alumnes remarquen la forta expressivitat de la cara del 
capellà; només veient-li l’expressió ja sabien com col·locar la boca. Així ma-
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teix, els exseminaristes afirmen que tampoc no els explicava el funciona-
ment de l’aparell respiratori tot i reiterar en què només pel fet de fixar-se 
en l’expressió del mossén ja sabien quan havien de respirar. 

Per una altra banda, sí que hi feia indicacions referents a la dicció 
del text. A diferència del català, el llatí és una llengua amb les vocals tanca-
des. Mossén Vicent demanava als alumnes que pronunciaren les vocals 
amb tancaments fonètics i, a tall d’anècdota, sentenciava: «pareixeu de la 
Cava», en referència a la peculiar parla de la gent d’aquest municipi del 
Delta de l’Ebre (ROCAMORA: 2018, 37). A més a més, Garcia Julbe tenia 
molta picardia, i quan havien de cantar «Ex Christus», les esses les feia 
sonores perquè no se n’escoltaren trenta. Tots aquests aspectes els anava 
treballant i corregint sobre la marxa i sense fer cap mena d’exercici especí-
fic. 

Quant al timbre, el capellà no diferia al d’un altre director. Sempre 
buscava l’equilibri de les veus i que no sobresortira una per damunt d’altra, 
però sempre donant-ne preferència a la melodia dels tiples. Tanmateix, hi 
posava molt d’èmfasi en el contrapunt, concretament en el fet de recolzar 
o accentuar la part dèbil del compàs on l’autor havia posat l’accent. Al llarg 
de les gairebé dues dècades que mossén Vicent estigué al capdavant de la 
Schola Cantorum, aquesta aconseguí un prestigi que els mateixos semina-
ristes arribaren a constatar. 
 
4. CONCLUSIONS 

La majoria d’alumnes de mossén Garcia Julbe destaquen del seu 
professor que era un gran pedagog i un innovador, encara que la seua me-
todologia no es corresponia del tot amb les que en aquell moment prolife-
raven a Europa, si bé sí que hi presentava trets en comú. 

Primerament, Garcia Julbe comparteix amb els pedagogs Willems i 
Kodaly l’interés pel desenvolupament de l’oïda, perquè l’afinació és un as-
pecte vital en les Scholes Cantorum i la de Tortosa no podia quedar-hi 
enrere. Tots dos mètodes tracten l’aprenentatge de la notació musical i, en 
aquest sentit, el pla d’estudis del Seminari atorgava una gran importància 
a la lectura musical a través de llibres de solfeig com el LAZ. En segon lloc, 
tal com féu Kodály, el capellà li donava molta transcendència a l’anàlisi de 
les obres dels compositors clàssics com ara Palestrina, Victoria o Bach. En 
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tercer lloc, accions com les vetllades musicals, pensades per a posar el focus 
d’atenció sobre l’alumne, recorden Martenot, com també el freqüent ús del 
diapasó per tal d’aconseguir una bona oïda, que tant va promoure entre els 
seus alumnes. Una altra semblança entre els dos és la bona sintonia entre 
professor i deixeble. I és que Vicent els veia diàriament, bé en l’assaig de la 
coral, en classes de piano, etc. En quart lloc, Garcia Julbe confluïa amb 
Carl Orff en l’interés per l’estudi de la melodia i l’harmonia, que el mestre 
solia treballar en els assajos de la coral. Així mateix, el pedagog alemany 
oferia la possibilitat de desenvolupar la tasca creadora en la seua metodo-
logia, la qual el capellà impulsà en les seues classes de composició i els con-
cursos nadalencs. Finalment, quant a formació pianística presenta punts 
coincidents amb Suzuki en l’atenció individualitzada, en la insistència en 
la pràctica diària o en la promoció d’activitats col·lectives com els concerts 
de piano a quatre mans per les vetllades. També coincideix en el treball 
metòdic d’obres per a automatitzar i millorar la tècnica instrumental, en 
aquest cas la pianística. 

Tot i les moltes semblances entre Garcia Julbe i els grans pedagogs 
musicals de mitjan segle XX, és ben probable que el capellà els descone-
guera, si més no n’ignorava les tasques pedagògiques. Aquests autors no es 
van posar de moda fins a la dècada dels noranta del segle passat i l’inici de 
l’actual arran de la incorporació dels seus mètodes en els estudis de la car-
rera de magisteri musical. Per tant, es pot afirmar que la metodologia de 
Garcia Julbe era innovadora? Depén. El seu mètode compagina aspectes 
de caràcter tradicional com la repetició, el treball diari i la inspiració en 
grans mestres del passat, amb aspectes nous per a l’època com els concerts 
a quatre mans o el fet d’introduir durant els assajos de la Schola Cantorum 
referències a continguts musicals que els alumnes estudiaven en altres clas-
ses de música. És a dir, no introduí res de nou però utilitzà alguns recursos 
que tampoc eren gens habituals en l’ensenyament musical d’aquella època. 
D’aquesta manera va anar construint una manera d’ensenyar pròpia, que a 
ell li funcionava bé. 

En definitiva, Garcia Julbe solia emprar una manera de treballar 
semblant a la que ell havia conegut des de menut, però barrejada amb altres 
recursos que tenia al seu abast, els quals podien donar certa sensació d’in-
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novadors, si bé realment tampoc no ho eren en excés. Siga com vulga, con-
seqüència de les seues classes hi constatem una gran fornada de seminaris-
tes que van sortir de Tortosa a mitjan segle passat. Molts d’ells van conti-
nuar amb la vida pastoral i d’altres van optar per uns altres camins, però 
allò més important és que Garcia Julbe va aconseguir una forma d’ensenyar 
pròpia, la qual deixà empremta en els seus alumnes. Fet i fet, aquest hauria 
de ser, al nostre entendre, l’objectiu fonamental de tots aquells professio-
nals que ens dediquem a aquest ofici, independentment de la metodologia 
i els recursos que fem servir a l’aula. 
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LA CANÇÓ TRADICIONAL INFANTIL: 
EL FENOMEN DANI MIQUEL, ALGUNS PRECEDENTS I COETANIS 

Francesca Cano i Server27 
IES Rodolfo Llopis, Callosa d’en Sarrià 

 
       Patilles tòrtiques, 

dum peluquèstricum, 
som de l’airú. 

Som de la pelitrúmpeli, 
pelicutxim catarrim 

catarrim catxim. 
 

AL TALL, Som de la pelitrúmpeli 
 

on dia amics i amigues, benvinguts a viatjar. Amb les male-
tes plenes anem a començar». No podríem trobar millor 
inici per parlar del nostre personatge que la lletra de la 
cançó amb què comença bona part dels seus concerts. Per-
què, per a Dani Miquel, la vida és una festa. Eixa idea, eixa 

emoció, és la que tracta de transmetre i encomanar en cadascun dels seus 
recitals. I és que aquest mag de les cançons ens ha retornat a l’imaginari 
infantil actual aquelles melodies i lletres que formaren part tradicional-
ment d’un altre temps. Fa uns quants anys que ens presenta totes aquelles 
cançons que havíem sentit als iaios i iaies, amb un aire nou. Però el seu 
treball, per més que siga innovador i renovat, compta amb precedents que 
van anar obrint camins des dels anys de l’anomenada Transició. Seria in-
just ―i incorreríem en l’error d’ignorar una part molt important d’infor-
mació― no esmentar alguns d’aquells referents. 

Tanmateix, i per sort, Dani Miquel no és l’únic que ocupa en l’actu-
alitat els escenaris dedicats als més menuts, tot i que potser sí el principal. 
Tractarem de fer-ne esment, ni que siga, d’alguns d’aquells que compartei-
xen intencions i públic amb ell: Trobadorets, Ramonets, Marcel el Marcià, 
la POP, el grup Llum i uns altres projectes conjunts. I retrem el nostre 

                                                 
27 Agraïments: a Vicent Vidal, Joan Borja, Vicent Torrent i Ali Castelló, fonts de saviesa 
popular sempre disposats i disponibles per a compartir-la. Als meus, els qui m’han ense-
nyat a escoltar i m’han escoltat tant. 
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homenatge a aquells projectes engegats en el passat com els de Paco Mu-
ñoz, Toni Mestre, Carraixet o Al Tall; treballs que van fer possible que els 
pares que hui acompanyem els nostres fills als concerts de Dani Miquel 
tornem a cantar les cançons perdudes dels iaios. 
 
1. DE LA DOBLE PLATINA A L’MP3: ENS HA COSTAT DÉU I AJUDA ARRI-

BAR FINS ACÍ 
1.1 AI RAMON, COM ESTAVA EL MÓN 

Començaven els anys 80 i, amb una democràcia encara en bolquers, 
els mitjans de comunicació buscaven un nou llenguatge per dirigir-se als 
xiquets. La televisió, amb un únic canal estatal en castellà, tot i existia 
l’UHF des del 1966 amb horari restringit, proposava a la fi, de la mà d’in-
novadors productors, nous formats i missatges infantils que s’adeien d’allò 
més amb l’anomenada Movida. Dins d’aquest context apareixen personat-
ges com Lolo Rico, creadora de la mítica Bola de cristal, a qui segurament 
la majoria d’infants de l’època no vam acabar d’entendre fins ben passats 
els anys. 

Des d’aquest punt de vista es marcaren uns objectius inimaginables 
pels creadors infantils que els precediren (RICO: 1994). Els productes in-
fantils deixaren de ser productes de segona categoria i passaren a tindre 
altes exigències estètiques; tractaren els més menuts amb la sinceritat i amb 
la seriositat que requereix educar des de qualsevol mitjà: ensenyar i fixar 
l’atenció en fets i personatges concrets, facilitar coneixements, donar infor-
mació sobre altres llocs del món i altres grups socials, estimular l’interés 
intel·lectual, despertar emocions, educar per a la convivència i el respecte, 
canviar actituds violentes, donar una imatge positiva de la vida, despertar 
la imaginació, aportar un llenguatge complet o elevar el nivell educatiu. Se-
gons Rico, «pretenien ensenyar a ser crítics». Eren programes per a totes 
les edats, amb influència i implicació dels artistes de la Movida: Alaska, 
Santiago Auserón (Radio Futura), Javier Gurruchaga. «La bola de cristal 
era com un pastís de diverses capes, als més menuts només els arribaven 
les molles i altres se la menjaven amb la boca plena» (RICO: 1994). S’es-
trenava així un nou model que tractava els més menuts com a éssers amb 
pensament propi i autònom, més enllà de considerar-los adults en minia-
tura sense capacitat creadora i reflexiva.  
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1.2 NO DEIXES LES SENDES VELLES PER LES NOVELLES 
A casa nostra, no cal dir-ho, no vam comptar amb cap mitjà de co-

municació en la nostra llengua fins molts anys després. Fins i tot els espais 
informatius de desconnexió regional conservaven la llengua oficial de l’Es-
tat. No debades es van fer coneguts i repetits els crits d’«Aitana, Aitana, 
en llengua catalana!».28 

Però nous aires entraven per les finestres de les nostres escoles, i 
molts docents van decidir que contar i cantar en la nostra llengua aquelles 
històries i cançons de sempre seria la millor manera de reviscolar tantes i 
tantes coses que la pols i un obligat oblit havien cobert. La tasca no era 
gens fàcil: per on començar? O, més ben dit: amb què començar? La crea-
tivitat i la memòria en varen ser la clau. A l’àmbit dels mitjans generalitzats 
optaven per la innovació com a recurs cap a noves claus educatives, mentre 
que a casa nostra l’opció fou mirar el passat i trobar els tresors amagats que 
feia anys no ens permetien gaudir amb normalitat. Aquells que ens havien 
volgut fet creure que ens havien deixat de pertànyer. 

D’una manera o una altra, es pot comprovar que els objectius es-
mentats29 s’acomplien i, a més a més, amb la tradició ens identificàvem de 
nou com a poble, podíem saber d’on veníem i quins eren els elements pro-
pis del nostre entorn més proper i familiar. Tornàvem a construir des de 
l’imaginari infantil eixa petita pàtria sentimental i l’arrelament a la terra des 
dels jocs, les cançons, les rondalles… Tot allò que no havíem pogut estimar 
durant anys. 
 
1.3 JA NO ANEM A COSTURA 

Feia anys que anar a escola havia deixat de dir-se «anar a costura», 
amb el concepte d’un aprenentatge de les tasques domèstiques repartides 
a la llar de forma clàssica amb regust masclista. Per aconseguir-ho, hague-
ren de patir la discriminació alguns precursors i precursores d’eixa escola 
laica, igualitària i en valencià que es reclamava a crits. Escau el reconeixe-
ment als mestres, com Marifé Arroyo, a qui Víctor Labrado va dedicar la 

                                                 
28 En referència a l’informatiu territorial que portava el nom de la serra on s’ubicava el 
repetidor de senyals televisius. 
29 Els que proposa Lolo Rico (1994) amb la creació de nous formats televisius. 
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novel·la La mestra,30 convertida en referent dels lluitadors per l’escola pro-
gressista. 

Així doncs, calia anar per feina. I tant que s’hi posaren. Els mestres 
preguntaren, buscaren, capgiraren i elaboraren materials per treballar amb 
cançons. Alguns van editar llibres, per exemple l’Ajuntament de Vila Jo-
iosa va editar Al trencall del maror (BALDÓ et al.: 1985), creat per mestres 
i que fa poc va reeditar l’Associació Santa Marta (2013). 

Per a les lectures, van emprendre dos camins: el de les rondalles, on 
Enric Valor fou protagonista indiscutible i imprescindible, i el de la creació 
pròpia. Contava Vicent Pasqual que cada dissabte es reunien i havia d’anar 
escrivint un capítol més de la seua novel·la El guardià de l’anell perquè els 
companys li deien que ja s’havien acabat a classe l’anterior i en necessitaven 
més per llegir.31 És dins d’aquest ambient, per cobrir necessitats i donar 
nous recursos, on apareixen noves propostes de recollida i enregistrament 
per part dels escolars, animats pels mestres. L’exemple més important va 
ser la campanya dels Tallers de Música Popular. 

Però, per què volen cantar els mestres? Està demostrat que la música 
contribueix a un millor desenvolupament del cervell i facilita les funcions 
de l’aprenentatge (LACÀRCEL: 2003). En la funció cerebral de la música 
intervenen diferents components que se situen en estructures distintes: 

 
HEMISFERI ESQUERRE HEMISFERI DRET 

Rítmica (aprenentatge instrumental) Melodia 
Elaboració de seqüències Discriminació de timbres 

Execució musical Funció vídeo-espacial 
Pronúncia de paraules per al cant Intuïció musical 

Representacions verbals Imaginació musical 
Taula 1. Estructuració del cervell per emisferis: Font: Lacàrcel (2003) 

 

                                                 
30 El grup Zoo l’ha convertida en cançó (al seu disc Raval, de 2017). «La mestra» està 
inspirada a partir del text de Víctor Labrado, en què conta l’experiència d’aquesta docent 
a l’escola de Barx i les conseqüències d’eixe intent de canvi. 
31 Vivència extreta de la ponència «La literatura escrita per a joves: una experiència per-
sonal». XXVII Curs de Sociolingüística de la Nucia. Ensenyament de la literatura: soci-
etat, lectura, escriptura i identitat (15 de novembre de 2014). 
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En definitiva, en la conducta musical s’utilitza tot el cervell, raó per 
la qual podríem concloure que la música permet un equilibri dinàmic entre 
les capacitats dels hemisferis esquerre i dret. L’aprenentatge amb la música 
també implica beneficis en la socialització (FRITZ: 1997): 

a) La música popular com a resposta a qüestions d’identitat: fem servir 
les cançons com una mena d’auto definició particular, per fer-nos un 
lloc en el si de la societat. 

b) Perquè la gent necessita donar-li forma i veu a les emocions que 
d’una altra manera no podrien expressar sense resultar incòmodes o 
incoherents. 

c) Per organitzar el nostre sentit del temps, la seua capacitat per «atu-
rar» el temps, per fer-nos sentir que estem vivint en un altre mo-
ment. 

d) La música popular és un element que es posseeix. En «posseir» una 
determinada música, la convertim en una part de la nostra pròpia 
identitat i la incorporem a la percepció de nosaltres mateixos. 

 Òbviament, el fet de buscar en la música popular noves formes 
d’aprenentatge estava més que justificat. El que uns havien trobat experi-
mentant amb noves formes a la televisió, a casa nostra arribaria de la mà 
de tot allò que teníem amagat al calaix de la memòria. 
 
1.4 I VOSTÉ, QUAN CANTAVA ESTA CANÇONETA? 

Els Tallers de Música Popular és el nom d’una campanya escolar 
portada a terme durant els set cursos escolars que van des del curs 1984-
1985 al de 1990-1191 (BATALLER: 2015). El pla va ser assumit i impulsat 
per la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana com 
una campanya institucional. Bàsicament es proposava una campanya es-
colar de recopilació de música tradicional que produiria després un pla 
d’edicions discogràfiques dels materials recopilats. Aquest treball, enco-
manat a les escoles a través de gravacions que portaven a terme alumnes de 
segona etapa d’EGB, tenia com a objecte l’enregistrament de cançons i me-
lodies tradicionals. Per a fer-ho, els escolars s’entrevistaven amb familiars i 
veïns majors i, d’acord amb les instruccions del mestre i les fitxes orienta-
tives, anaven de casa en casa gravant. 
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Imatge 1. Logo dels tallers 

 
Aquesta tasca estava impulsada en eixe moment per un motiu fona-

mental: era precís ―que diríem els valencians― recuperar tota aquella 
part de la tradició oral: «El criteri fonamental que hui reclama la tasca de 
recerca folklòrica és la urgència. Resten pocs anys per recollir tot allò que 
està a punt de perdre’s i que encara no s’ha perdut» (FONOTECA DE MA-

TERIALS: 1987). 
La campanya es va implantar cada curs en una cinquantena de cen-

tres d’EGB. En cada col·legi treballaven per terme mitjà uns 40 alumnes. 
Per tant, en el període de set anys la campanya va involucrar més de 14.000 
alumnes de 202 poblacions o nuclis de població diferents. El resultat, un 
miler de cintes de casset i al voltant de 35.000 peces gravades amb la cor-
responent fitxa. De les gravacions que es consideraven més interessants, 
se’n feia una nova gravació de més qualitat. Amb aquestes gravacions s’ha 
editat la col·lecció Fonoteca de Materials que compta amb 30 discos en 
suport vinil, CD i casset. El projecte s’ha consolidat com un dels més im-
portants en l’àmbit estatal i europeu, mostra del seu ressò internacional és 
el comentari del musicòleg alemany Pieter Minden l’any 1993, on ja eti-
quetava la iniciativa com un treball excepcional en la recuperació de la mú-
sica tradicional (BATALLER: 2015). 
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El valor d’aquests materials és inqüestionable, d’una banda ha evitat 
la pèrdua de moltes peces que hagueren caigut en l’oblit provinents d’unes 
140 poblacions i 1.400 comunicants. Una mostra, per tant, de tot l’àmbit 
geogràfic i d’una generació ja desapareguda. D’una altra banda, va suposar 
un material didàctic més per a l’inici de l’escola en valencià. En tant que 
mestre, Vicent Torrent coneixia molt bé la transversalitat que el projecte 
oferia als ensenyants: «El mateix mestre pot construir les seues unitat di-
dàctiques adaptades a les necessitats concretes a partir de les cançons tra-
dicionals». No són aquests, però, els únics objectius aconseguits: a) esta-
blir contacte amb la gent major, b) reflexionar sobre l’entorn, c) practicar 
l’entrevista, o d) millorar l’actitud al voltant de la llengua i la cultura. 
D’aquell treball, una experiència privilegiada per a aquells alumnes, encara 
se’n recullen fruits. Tanmateix, la tasca encara no ha acabat. Els tallers van 
marcar una fita dins de la recerca que encara continua molta gent en l’ac-
tualitat, un testimoni que han recollit alguns dels protagonistes que es-
mentarem més endavant. 
 
1.5 SOM DE LA PELITRÚMPELI 

Repetida i recordada, la cançoneta de Patilles tòrtiques no és, com 
haguérem pensat la majoria, un invent per al disc per part dels creadors. 
Patilles tòrtiques forma part de la tradició oral i la cantava l’avi de la dona 
de Vicent Torrent, cantant d’Al Tall i artífex de la lletra i música de la 
majoria del repertori:32 «Uelo: i això pa què ho cantaven?/ En quines oca-
sions? Això ho cantàvem pa riure-mos». 

Sense conéixer l’origen, la cançoneta de l’auelo Visantet va ser la que 
va provocar la creació d’aquell idioma amb estranyes terminacions, una es-
pècie de «catalàmpelim-valencianicum»33 dels xiquets que arriben en vaixell 
al port de la Vila Joiosa i emprenen el seu viatge terra endins. A partir d’ací, 

                                                 
32 Contat pel propi Vicent Torrent en conversa telefònica el 23 de març de 2018. La 
informació sense referència bibliogràfica prové d’aquesta font. 
33 Del text de Vicent Torrent La nostra escola comarcal. Anuari (llegit a la Casa de la 
Cultura de Picassent l’any 2002). 
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es desenrotlla tota la fantasia i la història que va enganxant cançons i con-
tes, i que presenta personatges tradicionals que s’insereixen dins del recor-
regut i acompanyen els pelitrúmpelis en el seu viatge.  

 

        
Imatge 2. Portada del disc Som de la Pelitrúmpeli i quadern didàctic 

 
Amb les cançons compilades i classificades en fitxes, Vicent Torrent 

va començar a teixir el guió que articulava el trajecte i buscar les cançons 
que tingueren cabuda en cada escena. 

 
Per exemple, quan els xiquets van trobant-se personatges pel camí, quan troben 
la Bolangera que s’acollonen tots [...]. Tot això eren cançons de personatges que 
ja teníem i anaven bé. O el Taninà, socarrats de Cocentaina, vam pensar que els 
xiquets anaven de la Vila per la muntanya cap a Cocentaina. La historieta et duia 
a buscar cançons i alguna cançó et duia a canviar la història, una cosa duia a l’altra. 

 
Classificat com a música tradicional dins de la discografia del grup, 

el disc Som de la Pelitrúmpeli va aparéixer dins de la sèrie monogràfica de-
dicada als xiquets. Un terreny que Vicent Torrent coneixia molt bé com a 
mestre. Per això aquest interés per crear materials sonors per a l’ús en l’es-
cola. Publicat l’any 1980, va ser un disc amb molt bona acceptació, amb 
comentaris de premsa molt positius. Però per a ell, la millor resposta va ser 
la dels xiquets que demanaven que tornaren a posar el disc una vegada i 
una altra. 
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Un format poc habitual fins el moment, on un disc era una seqüèn-
cia de cançons sense més. Com diu Torrent, «vaig pensar que si les cançons 
venien motivades pels personatges i les aventures, els estimularia i motiva-
ria molt més. [...] Això es produeix a través d’una estructura en forma de 
teranyina». Un disc que els xiquets de la generació Pelitrúmpeli apreníem de 
memòria enganxant diàlegs i cançons. Un disc reeditat en format CD que 
encara és vigent i del gust dels més menuts. 

 
Aquest disc crea un ambient virtual per a la fantasia dels xiquets; un ambient en 
què naveguen per un so de la terra, per uns indrets i uns paisatges de la terra. I 
provoca en ells una experiència agradosa per als sentits i per als sentiments que 
els fa ancorar la voluntat en la Terra amb majúscules; i ho fa a través dels pai-
satges concrets i les olors d’esta terra concreta que xafem (TORRENT: 2002). 
 

És aquesta una de les intencions d’eixe ús de la música popular de la 
qual hem parlat: l’arrelament i la creació d’identitat comuna d’un territori 
amb una cultura i una llengua comuna. Les cançons i contes són de tot 
mena: cançons per a fer jocs com «Els donyets», «Les claus de Déu» o «La 
Margarideta»; cançons i músiques per a ballar com «La dansà», «Els Por-
rots de Silla» o «La Dansa de Sorita»; cançons per jugar i engronsar els 
xiquets com el «Gori-gori» o cançons de bressol com les que tanquen el 
disc, «Mareta, mareta» i «La meua xiqueta és l’ama». A més, anava acom-
panyat d’una guia didàctica per als mestres amb explicació per a poder fer 
els jocs i balls, partitures per a flauta dolça i descripció dels instruments 
emprats en la gravació. Un disc on tornem a comprovar que es compleixen 
amb escreix tant els objectius didàctics com de socialització que es propo-
sen com a base en la formació dels infants. 

 
1.6 PACO MUÑOZ, SENTIR CANTAR LA MAR EN CALMA 

«No seré el cantant més conegut, però sí el més estimat», diu Paco 
Muñoz tot just ara que definitivament es retira dels escenaris després de 
vora 50 anys.34 La seua carrera com a cantant va començar tardana, però 
tot i això li ha donat temps a ser el nostre cantant que més discos ha dedicat 
                                                 
34 Entrevista emesa al programa Tria 33 del Canal 33 el 14 d’abril de 2017: 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/paco-munoz-no-sere-el-cantant-mes-fa-
mos-pero-si-el-mes-estimat/video/5661358/ 
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als xiquets. En l’imaginari de tots ha quedat gravada la «Serra de Mariola» 
engronsada del cantant, és impossible sentir-la sense remetre’ns a la seua 
veu i la seua calma. 

La seua aparició al món de la música va ser impulsada per Ovidi 
Montllor. Aquella cançó de «Què vos passa valencians?» va ser un èxit a la 
manifestació del 1977 i, d’ençà, tot va començar. El 1986 comencen a pu-
blicar-se els cassets de la sèrie Paco Muñoz canta per als xiquets, un total de 
deu discos amb repertori infantil, homenatge a Xesco Boix. Un dels culpa-
bles d’aquest treball va ser Joan Fuster. Paco Muñoz havia gravat un disc 
per a xiquets per a una editorial de Barcelona; Fuster, en sentir-lo, li va dir: 
«A ma casa no tornes fins que no en tingues deu com aquest».35  

Aquests deu discos han creat el repertori de diverses generacions. 
En paraules de Joan Manuel Serrat, «formen part de l’ADN educatiu dels 
xiquets valencians».36 A més, el propi protagonista reconeix que el reper-
tori infantil li ha permés econòmicament seguir treballant altres gèneres, 
en un temps on les discogràfiques deixaven d’apostar per la música en va-
lencià. Les cançons de Muñoz tenen també una finalitat didàctica. El seu 
«Romanç del penyal» és tota una lliçó de geografia, l’arrelament a la terra 
i la mar en què vivim en són una constant. L’any 1990, animat per Serrat, 
crea la seua discogràfica per a difondre els nostres poetes. A banda de les 
cançons, també ha publicat set llibres infantils. 

La major part de la música dels discos de Paco Muñoz ha sigut com-
posada per Enric Murillo, amb qui ha treballat durant més de 40 anys. Els 
seus arranjaments per als poemes d’Estellés o Martí Pol han suposat la 
difusió d’una forma més popular de la poesia per a tots els públics. Sense 
formar part explícita de la sèrie dirigida als més menuts, han servit de guia 
per a l’aprenentatge dels autors en literatura. És justament eixe vessant po-
pular, tendre, d’un home que destil·la bonhomia damunt dels escenaris, la 
clau en bona part de l’èxit de L’home de la guitarra:  

 

                                                 
35 Entrevista a la televisió digital d’Ontinyent en la seua gira de comiat. Publicada el 19 
d’octubre de 2017: https://www.youtube.com/watch?v=uzyg-6Ri7t8  
36 De l’entrevista del Canal 33. 
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Açò era un home i una guitarra. I aquell home, gran, amb els cabells llargs i un 
somriure de caramel, va trobar un parell de xiquets que li van demanar que cantara 
una cançó. I l’home en va cantar una, de ben preciosa. Però els xiquets no l’havien 
sentida mai. Així, pam amunt, pam avall, va començar la tasca, dedicada als in-
fants, del cantant Paco Muñoz. De l’home de la guitarra (LLUCH: 2017). 

 
La figura del cantant sempre s’ha mostrat amable i participativa, el 

recordem en diverses edicions de les Trobades de les escoles en valencià, 
així com en multitudinaris concerts que omplien a gom la plaça de bous de 
València. El cantant ha col·laborat al llarg de tota la seua carrera, com ara 
en el projecte escolar Musiescola, on l’any 2017 nou-cents xiquets van can-
tar amb ell la popular caonçó «Serra de Mariola» per retre-li homenatge.37 

 

 
Imatge 3. Segon volum de la sèrie monogràfica 

 
Per a Muñoz, el secret és simple: «els xiquets no diuen: me’n vaig a 

escoltar a Paco. Diuen, vaig a cantar amb Paco». Una fórmula que ha do-
nat els millors resultats i demostra el saber fer del músic. No debades, ja 
ho deia Pau Casals: «El veritable respecte per la música consisteix a donar-
li vida».  
 
1.7 AQUELLES XIQUETES QUE CANTAVEN DOLCET 

«Totes les monges de bon matí, s’alcen i reguen, s’alcen i reguen». 
Les veuetes de les xiquetes de Carraixet sonaven en concert damunt de la 
tarima d’alguna festa de barri. Des de l’aparició del primer disc del grup, 

                                                 
37 Musiescola és un projecte on participen escoles de gairebé totes les comarques valenci-
anes. En parlarem del projecte més avant. Vídeo de la Trobada 2017 amb l’actuació del 
cantant: https://www.youtube.com/watch?v=aXQTJfp-ux4 
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l’any 1978, fins a hui en dia, les variacions en el repertori han sigut contí-
nues, així com els seus components, que ja van per la tercera generació. 

Tot va començar allà per l’any 1972, amb una rondalla de joves de 
Tavernes Blanques liderada per Leonard Giner. Aquest grup de músics 
valencians iniciava, al costat d’altres formacions, la lluita per recuperar la 
memòria perduda del País. 

 
Era l’època de Franco i hi havia censura i repressió contra la llengua. Llavors ens 
vam proposar un nom que no es poguera traduir al castellà i així burlar els burò-
crates. Així que triem el nom del barranc que travessa L’Horta, per Vinalesa, Ta-
vernes, Alboraia…, el nostre territori. El funcionari de torn volia posar Carras-
quito però pressionem i ens eixim amb la nostra. Així va nàixer Carraixet (MU-

ÑOZ: 2013). 
  

Carraixet no s’ha dedicat en exclusiva a la cançó infantil, però ha 
col·laborat en diferents discos i projectes: Nadal Valencià I (1979), Nadal 
Valencià II (1980) i Contes valencians per a Xiquets (1980). 

 

 
Imatge 4. Les xiquetes de Carraixet en la dècada de 1980 

 
Aquelles xiquetes han crescut i continuen fent música, tot i que ara 

abracen uns altres camps més enllà de la música infantil. Però n’han man-
tingut la tradició i, sense abandonar-lo, han passat el testimoni al grup in-
fantil anomenat Pabordets. Ells són la tercera generació de carraixets. Néts 
de Leonard Giner (Carraixet), amb l’ajuda de les seues mares, han gravat 
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un primer CD amb cançons infantils valencianes.38 A més de Carraixet, hi 
han col·laborat Paco Lucas, Nèstor Mont, Josep Juste «Mama», Pepe Ba-
laguer, Cristòbal Rentero i José Luis Porras. 

 
Imatge 5. Disc de Pabordets i Carraixet 

 
1.8 ABANS QUE EL SOL NO CREME39 

No podem tancar el capítol dels referents sense anomenar Toni 
Mestre. Encara que Mestre no feia música, la narració de les seues ronda-
lles solia incloure alguna cançoneta amb què acabava el conte. Són especi-
alment recordades les rondalles d’Enric Valor a les quals va posar veu. En 
alguna d’aquestes, com el Corb i la rabosa i el Mig pollastre, reeditades en 
llibre CD (Edicions del Bullent, 2007) s’ha tornat a fer servir la seua versió. 
També cal esmentar altres projectes dedicats a xiquets: els cassets editats 
per Marfil Cantaescola i Xip Xap, dirigits per Vicent Brotons, Toni Rode-
ric i Tudi Torró en què també van participar alguns membres d’Al Tall 
(Vicent Torrent i Ximo Caffarena). 

 

                                                 
38 El disc La denteta de llet de Pabordets i el grup Carraixet es va publicar el 2010. 
39 Títol d’una rondalla del disc Contes valencians per a xiquets gravat a l’estudi Tabalet 
(Alboraia). El disc contenia les rondalles següents narrades per Toni Mestre: «Història 
d’un mig pollastre» (popular de Xixona, l’Alacantí, versió d’Enric Valor); «El conte de 
Xiulet» (popular valencià, versió de Maribel Negre); «El corb i la rabosa» (de La Fon-
taine, versió d’Eulàlia Valeri); i «Abans que el sol no creme» (de Joan Fuster). 
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Imatge 6. Caràtula del casset Cantascola 

 
Amb aquest panorama i tanta gent disposada a fer cantar els xiquets 

de nou les velles cançons, s’obria un llarg recorregut pel qual encara anem 
fent camí. 
 
2. VELLS CAMINS, NOVES SENDES 
2.1 L’ESCOLA QUE VOL DONAR ARRELS I ALES 

D’aquell temps ençà han canviat moltes coses, però per diversos mo-
tius encara no ha conclòs la tasca de recerca i recuperació del nostre reper-
tori tradicional. Si ho mirem des d’un punt de vista poc optimista, encara 
no vivim una situació totalment normalitzada on qualsevol acte en la nos-
tra llengua supose un fet totalment ordinari. Des d’una altra perspectiva, 
podem celebrar que les nostres cançons continuen configurant una font 
inesgotable de recursos educatius adaptables als nostres temps. És per això 
que esmentarem algunes propostes que es porten a terme des de les aules 
de primària o secundària i en donarem testimoni. 
 
Musiescola 

És una trobada musical i artística on participen alumnes i mestres 
d’Educació Primària d’arreu de les comarques valencianes. Musiescola ha 
celebrat l’any 2018 la quarta edició i és un projecte que creix any rere any i 
on qualsevol manifestació musical hi té cabuda. La trobada de Musiescola 
té lloc a Tarvernes de la Valldigna la segona setmana de maig i ja la formen 
més de nou-cents escolars. Darrere d’aquest dia festiu s’amaguen moltes 
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hores de treball a l’aula on es posen en valor molts aspectes artístics i es 
donen a conéixer als xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys alguns elements 
de la tradició d’una forma molt activa: preparació de passacarrers amb ins-
truments tan propis com la dolçaina; actuacions de danses populars per 
part de tots els participants; tallers de tota mena; divulgar figures com la 
de Paco Muñoz en l’edició de 2017. 

Musiescola és un dia d’agermanament que uneix l’entusiasme dels 
mestres per crear una jornada de convivència arrelada a la nostra música. 
Les propostes d’aquesta jornada inclouen la tradició pròpia, així com la 
música ètnica d’uns altres indrets del món, una forma de mostrar el poder 
màgic de la música. A més a més, cada any ret homenatge a algun dels 
nostres grups o autors i l’alumnat aprén i canta amb ells algunes de les se-
ues cançons. En la IV edició de Musiescola, el grup homenatjat fou Al 
Tall, amb qui els xiquets cantaren «Tio Canya», «En casa del dimoni» i 
«El Cant dels Maulets».  
 

 
Imatge 7. Paco Muñoz en Musiescola 2017 

 
Com sona l’ESO 

Aquest projecte va nàixer de la mà d’uns quants professors valenci-
ans que treballaven a Catalunya i el País Valencià i volien crear vincles d'u-
nió entre ambdues terres. L’entusiasme pel seu treball els va empényer, ara 
fa 20 anys, a unir les seues propostes de treball en l’aula per mostrar tot 
allò que es podia aconseguir amb alumnes de qualsevol condició social, cul-
tural i acadèmica. Per portar-ho a terme, s’han servit de la seua principal 
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eina de treball (la música) i d’aquells elements que ens atorguen la identitat 
com a poble: la cultura i la llengua.  

El resultat del treball a l’aula es trau fora de les quatre parets en una 
trobada anual de tres dies on vora 1.500 estudiants de secundària de tots 
els territoris (estatals) de parla catalana conviuen i assagen l’espectacle fi-
nal. Aquest muntatge varia cada edició de tema però inclou sempre algun 
tret característic cultural propi en cançons o danses. Al llarg de les 19 tro-
bades hi han participat artistes de l’àmbit tradicional com Pep Gimeno 
Botifarra, Dani Miquel, Pau Puig, Hipòlit Agulló, Quico el Celio i el Mut 
de Ferreries, entre d’altres. 

Entre els objectius hi figuren sempre l’ús de la llengua, la difusió de 
la cultura pròpia, la vinculació al territori (ja que cada edició se celebra en 
una població diferent del País Valencià o Catalunya) i el coneixement de 
gèneres i textos poc lligats al context habitual dels més joves. Per aconse-
guir-ho es fa ús de la música popular com una eina més de treball que rep 
sempre l’acceptació per part de tots.40 El projecte Com sona l’ESO ha sigut 
reconegut amb el III Premi Valor a la Promoció del Valencià (2017) de la 
Federació Escola Valenciana i ha estat guardonat també amb el premi al 
civisme de la comarca dels Ports després de la Trobada de 2011. 

 

 
Imatge 8. Com sona l’ESO a Cocentaina, amb Pep Gimeno Botifarra 

                                                 
40 Més informació sobre el projecte en «Com Sona l’ESO: un exemple del tractament de 
la llengua i la literatura des de l’àrea de música dins del concepte d’ensenyament integral» 
(CANO: 2015), Ítaca. Revista de Filologia:  
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/55574/1/Itaca_06_04.pdf  
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Projecte Oliveta 
Podríem dir que és l’exemple més clar de com ancorar el passat en el 

present i de com la innovació tècnica no ha de ser contrària a la tradició. 
El projecte Oliveta culmina amb un curtmetratge nomenat Un miler de ra-
ons, reconegut amb la menció al curt més innovador a la Mostra de Cinema 
Educatiu de Cinema Jove i el reconeixement al tractament de la igualtat 
entre homes i dones per part de la Mostra Internacional de Cinema Edu-
catiu (MICE). Representa el final d’un llarg recorregut guiat pel professor 
de Música Josep Alcover de l’IES Pare Arques de Cocentaina. 

El «Romanç d’Oliveta» va ser compilat per Just Sansalvador en el seu 
recull Cançons de Cocentaina de l’any 1923. Un recull amb lletres i parti-
tures de les cançons a les quals Josep Alcover va decidir fa anys donar vida 
en encomanar als seus alumnes l’enregistrament per part de persones ma-
jors que encara les recorden. Aquestes gravacions, guardades i classificades 
dins del treball a l’aula, són el fruit de més de deu cursos acadèmics de 
treball on s’ha tornat a posar en contacte la joventut amb la vellesa i la sa-
viesa popular. Amb l’Oliveta, però, el treball ha anat més enllà. Com li 
agrada dir a Alcover, és «l’escola que dóna arrels i ales».41 

La història d’Oliveta és la d’un pare autoritari que no deixa anar a 
ballar la seua filla sota l’amenaça del càstig físic, fet habitual en una altra 
època fins al punt de fer-ne esment en una cançó. A partir d’ací, els estu-
diants van anar creant un guió on el pare autoritari i maltractador no deixa 
de ser-ho, però els seus motius canvien. Una excusa per tractar el tema del 
maltractament domèstic, el masclisme i la llibertat sexual mentre es posava 
en pràctica la creació musical pròpia i el treball amb professionals com An-
dreu Valor, Borja Penalba i Mireia Vives (GISBERT: 2017). Oliveta no ha 
donat només un curtmetratge fantàstic, sinó que s’han realitzat a partir del 
tema de la seua banda sonora Trencant fronteres dos videoclips per parts 
dels alumnes de segon i quart d’ESO.42 El curt, a més, ha estat traduït i 
doblat pels actors-estudiants al valencià, castellà, anglés i llatí, cosa que ha 

                                                 
41 Explicat per Josep Alcover al curs Enseñanza del fabiol en el aula de música (CEFIRE), 
realitzat a l’IES Serra de Mariola de Muro el juliol de 2017. 
42 Explicació del projecte, curt i videoclips: 
https://www.youtube.com/watch?v=rQJPVLehs-U  
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permés la pràctica de les llengües. Llengua, tècnica, composició, escriptura, 
música, dramatització i tots els valors transversals s’han treballat a partir 
d’una cançó. 
 
Sotavent 

És el nom que rep el Cançoner Popular d’Altea que enceta la col·lec-
ció «La lluna en un cove», dirigit per Joan Borja i editat l’any 2015 per la 
Universitat d’Alacant, l’Ajuntament d’Altea i Aila Edicions. El cançoner 
està organitzat en diferents seccions depenent de la temàtica, l’època de 
l’any o la finalitat de les cançons: Bressol, Joc i pluja, Divertiment, Festa i 
festeig, Pasqua, Nadal i Treball. L’elaboració de les partitures i la proposta 
didàctica va córrer a càrrec de la mestra Pepi Gomis, qui també les ha 
transcrites per a flabiol. El cançoner és un exemple de com es pot treballar 
a partir de la riquesa cultural de cada poble diferents àrees a l’escola com 
la música i el moviment, la llengua o el coneixement del medi. 

 
Recull etnopoètic de Mutxamel 

Publicat com a Treball de Final de Grau fi per la mestra Alícia Cas-
telló de León (2014), aquest recull suposa una proposta didàctica per a ben 
bé tots els àmbits. Provat a les aules durant el període de pràctiques de la 
pròpia autora, va demostrar la bona acollida per part de tots els xiquets 
fóra quina fóra la seua llengua materna. Amb l’ús de cançons, els contin-
guts són assolits amb major facilitat i gust per part dels aprenents. Aquest 
és l’exemple de l’aplicació de les cançons a les diferents matèries (CASTE-

LLÓ: 2014):  
 
Llengua i literatura  
En aquest cas, hem fet un plantejament general d’ús de les cançons i d’altres 
materials etnopoètics per treballar llengua a l’aula; a més de la fonètica, propo-
sem treballar mitjançant les cançons populars la rima, el vocabulari, els dimi-
nutius, els adjectius...  

Gallineta cega, què has perdut?  
Una agulla i un canut.  
Busca-la tu que jo no puc.  
Tens anar de perdiueta i beure de pardalet  
i com eres tan curreta em fas beure sense set.  
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Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural  
Localitzacions geogràfiques concretes:  

En Alcoi ha mort un burro,  
i en Xixona l’han pelat, 
en Busot l’han fet a trossos, 
i en Aigües se l’han menjat.  

Sobre els molins del riu:  
Pepeta del Molí Nou, 
Pepeta del Molí Vell 
sa mare s’ha barallat, 
per un ro[t]llo de forment  

Vers la cultura de l’aigua local:  
Cantaré la despedida, 
la que fan a Benaüt, 
quan toca la campaneta, 
és que ve l’aiguaut.  

L’agricultura:  
Des de lo mas venim ben carregats 
perquè l’augüieta no mos ha faltat. 
Portem tomaques i melons 
i un alficòs polit i gros.  

 
Matemàtiques  
L’adicció i la propietat associativa:  

Arrier m’han posat en cinc muletes  
Tres i dos són de l’amo  
i [l]es demés meues...  

Conceptes matemàtics: la meitat, la quantitat, comptar cap arrere:  
Ja no canta el cap pelat, perquè no li’n donen una  
ni una, ni mitja, ni cap, ja no canta el cap pelat...  

 
Educació Física  
Podem ensenyar els xiquets a què i com jugaven els seus iaios, per a després 
intentar que aquests jocs en valencià es traspassen a l’hora del pati. A més, el fet 
que els iaios de molts dels nostres alumnes hagen jugat a aquests jocs és una 
qüestió que pot resultar ser molt motivant per als xiquets, més si són els matei-
xos iaios els qui ensenyen a la classe a jugar a eixos jocs rescatats de la memòria. 
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Ensenyar amb cançonetes no és cap novetat, l’exemple més conegut 
potser siga el de les taules de multiplicar; el que resulta estrany és que se 
n’haja perdut el mètode. Treballs com aquest ens demostren que les can-
tarelles ajuden la memòria i darrere les cançonetes hi ha molt més que un 
passat. 

 
2.2 LA RÀDIO TORNA A CANTAR EN VALENCIÀ 

Hi ha un element que no ens ha sigut propici per a la difusió i apre-
nentatge de la música pròpia, els mitjans de comunicació. Com esmentà-
vem al principi, van passar molts anys fins que vam comptar amb una te-
levisió en la nostra llengua i la que vam tindre no va acomplir ni de lluny la 
funció educadora que també ha d’assolir en part un mitjà. A l’actualitat, 
comptem amb almenys una ràdio dedicada als més menuts (Menuts rà-
dio)43 i la ràdio pública À Punt, de caràcter general però que dedica part 
de la seua programació a la música infantil i els seus autors actuals. La nova 
televisió d’À Punt Mèdia també promet una major cura de la nostra cul-
tura i algun espai dirigit a l’etapa infantil. Aquest fet permetrà a les actuals 
generacions créixer escoltant amb normalitat la música que hem hagut de 
rescatar durant anys. 

 
2.3 ARA GRAVEM EN MP3 I HO SENTIRAN PER INTERNET 

Deslligat d’aquells Tallers de Música Popular, però arreplegant el 
testimoni d’una tasca amb semblant intencionalitat, el 2009 es presenta la 
primera versió de la base de dades en línia Canpop (BORJA: 2016). En 
aquell moment, la plataforma comptava amb 316 cançons, enregistrades 
durant els dos anys anteriors; al cap de sis anys la quantitat s’havia multi-
plicat fins a 2.342 arxius. 

Canpop es converteix així en una plataforma informàtica que per-
met consultar els enregistraments per part de qualsevol usuari a través d’un 
arxiu en format MP3, així com una transcripció textual de les composici-
ons arreplegades. El projecte va més enllà dels enregistraments i la recollida 
de dades efectuats fins al moment, i s’adapta als nous espais de comunica-
ció. La difusió es produeix a través d’un camp virtual, el qual permet el 

                                                 
43 http://www.menutsradio.com/ 
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testimoni complet del cant i el seu entorn. Hem vist ja en uns altres pro-
jectes la intenció de donar vida a les transcripcions textual i musicals (com 
el cas del projecte del professor Josep Alcover de l’IES Pare Arques de Co-
centaina). Canpop ens ofereix, a banda dels accents, fonètica, elements so-
nors d’acompanyament i altres elements del context, l’opció de funcionar 
com un arxiu central on tenen cabuda materials de procedència variada i 
la seua difusió. Podríem dir que és el projecte que uneix totes les propostes 
existents fins ara i les actualitza. 

La consulta de Canpop és lliure i gratuïta; està a disposició de qual-
sevol personal, ja siga per a la pràctica docent o per simple plaer de conei-
xement. La principal font d’on es nodreix Canpop són els treballs de camps 
dels alumnes de la Universitat d’Alacant, fet que propicia que la base s’en-
riquisca dia rere dia amb nous materials. Paral·lel a Canpop, apareix la pla-
taforma Anapop, on es recullen i transcriuen rondalles i llegendes. Una 
vegada més, entraríem en el terreny sociològic de la música tradicional, ja 
que amb Canpop tornem a vincular els més joves al món dels avis, tota una 
descoberta en alguns casos. 

La base de Canpop no és només útil per als estudiants universitaris 
en els seus coneixement lingüístics, sinó que suposa una font de recursos 
per als mestres. A partir de les dades del Canpop s’hi poden cercar cançons 
de cada localitat, comparar-les amb les versions de les altres, fer tries temà-
tiques, treballar el lèxic de diferents àmbits, festes marcades, etc. Però no 
només serveix com a recurs didàctic propi de l’escola: l’accés obert en xarxa 
permet que, siga quin siga l’interés envers les cançons, s’hi trobe allò que es 
busca. Sabem, per exemple, que Dani Miquel n’és usuari de la base a l’hora 
de triar temes per als seus discos. Amb Canpop hi trobarem enllestit, per 
endavant, tot el procés d’investigació, enregistrament i classificació. Can-
pop és referent per a altres webs educatives, tant pel que fa a la música com 
pel que fa a la llengua. Com a exemple més proper, podem parlar de tre-
balls ja esmentats, que han recorregut al Canpop per comparar o comple-
tar les seues dades, com ara el cançoner Sotavent. Ali Castelló, de qui ja 
hem parlat pel seu recull, és col·laboradora del Canpop i ha intervingut en 
un CD de Dani Miquel (Musiqueries. De Vinaròs a Oriola el país vola!) 
amb la cançó «Ai mare, la fam que tinc», documentada a Crevillent el 2014 
per al projecte Canpop. 
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2.4 DE MARCIANS I PIRATES 
Hereus d’aquells pelitrúmpelis són Albert Ortega Bertomeu, fill del 

membre d’Al Tall Enric Ortega, i Carles Llinares, que, junts, porten ja més 
de 10 anys donant vida a Marcel el Marcià (GISBERT: 2017). Un projecte 
didàctic on el personatge de Marcel, és «eixe marcià que és un etern xiquet, 
inquiet, provocador, amb ganes d'experimentar i conèixer» explica Berto-
meu,44 i que serveix com a excusa per a abordar temes d'actualitat sobre els 
quals fer girar cançons i textos que conformen les aventures del marcià. Els 
seus treballs tracten d’acostumar als xiquets a la literatura musicada en va-
lencià, mentre el personatge personifica problemes com la immigració o la 
multiculturalitat. El viatge de Marcel ha donat lloc a quatre discos. A més, 
Bertomeu ha publicat com a llibre CD en solitari Sensacionari (Bromera) i 
El pirata pataxula (Bullent). 

Podríem dir que cal tindre valor per fer-ne raps. És just el que van fer 
Vol de núvol i Rapsodes l’any 2011: aprofitar les rondalles d’Enric Valor 
per fer el seu llibre CD Ric rap rondalles (Bullent). Per commemorar el 
centenari de l’homenot de Castalla es va fer la tria de sis rondalles que van 
ser musicades amb estils urbans com el rap o el soul. Una aposta exitosa 
per facilitar l’aprenentatge de les narracions. 

Dins les antologies temàtiques podem trobar exemples com el CD 
Bressolant (Andana), cançons per a dormir de tota la vida renovades i in-
terpretades per diversos artistes com Mireia Vives, Eva Dénia, Pep Gi-
meno Botifarra, Carraixet, Clara Andrés o Miquel Gil.  

Trobadorets sorgeix sota el leitmotiv de fer xalar als xiquets; de fer-
los gaudir. Són tres amics castellonencs, Pau Sancho, Gerardo Chiva i Javi 
Ruá, com a banda estable, endolcida de vegades amb Dani Chiva i Santi 
Altava. El projecte nasqué de la casualitat de tindre una amiga que neces-
sitava que algú interpretara unes cançons del mateix Paco Muñoz, conver-
tint-se en el seu primer ‘bolo’ (CALERO: 2016). Per a aquests músics, la 
finalitat de l’entreteniment és gaudir i educar. Per això, ho tenen present i 
a l’hora de compondre s’inspiren «en les coses quotidianes que envolten als 
menuts». Es busca «cridar l’atenció de les xiquetes i xiquets sobre algun 

                                                 
44 «La música infantil vol fer-se gran», El Mundo (05/06/2016). 
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tema en concret que els puga fer pensar una mica, buscant sempre coses 
positives, inclusives i que donen bon rotllo», explica Pau Sancho. 

Altres grups amb propostes renovades en l’escena actual són el grup 
Llum, Ramonets, la POP o Rubén Suárez i Tina Pla. L’oferta per als més 
menuts va ampliant-se i eixa educació de la qual en parlàvem a través de 
les cançons s’obri pas a poc a poc en més escenaris. Hi ha fins i tot alguns 
festivals dedicats als més menuts, com el festival Formigues a Benicàssim, 
el Panderoletes a Castelló o el Feretes i cançonetes a València. Heus ací el 
camí recorregut des d’aquells primers passos fins ara, molta faena feta i 
molta faena encara per fer.  
  
3. L’ALQUIMISTA DE LES CANÇONS 

«Tu em substituiràs» (GISBERT: 2017), va ser allò que Paco Muñoz 
li va dir a Dani Miquel el dia que va anar a demanar-li consell. Amb aquesta 
sentència, i venint de qui venia, la cosa estava clara: hi havia poc marge 
d’errada. Substitut i titular però, no han pogut mai compartir escenaris per 
més que els haguera agradat, com diu Miquel, sembla que fins que no se’n 
va un no en pot vindre un altre. 

La vocació, o aquella inspiració que diuen que a tothom li arriba en 
la vida, a Dani Miquel li va aparéixer de ben menut, si bé més que ell, els 
qui ho van tindre clar van ser els seus pares.45 Així que el van apuntar a 
dolçaina i amb 12 anys ja anava tocant amb el tabaleter de Benimodo, en-
cara més menut que ell, o amb el seu cosí Vicent Millo, actual bateria dels 
Ma, me, mi, mo, músics. Com que en l’ensenyament musical reglat encara 
no hi tenia cabuda el nostre instrument tradicional per excel·lència, va anar 
passant per escoles de música i mestres. Allò li va permetre de ben jove 
conéixer els pocs, però bons músics tradicionals: Josemi Sánchez, Enric 
Gironés o Joan de Bocairent, successors del Mestre Blasco. Com que no 
hi havia mestres, ells ensenyaven allò que sabien fins que per fi el conser-
vatori en va implantar la titulació. 

Però la intenció de Dani Miquel no era l’ensenyament, estudiava i 
treballava ahora en una empresa de fabricació de maquinària. El poder de 
la música el portà a decidir emprendre nous camins. En aquests camins 

                                                 
45 Contat per ell mateix al programa Café Gadea de Ràdio Altea el 09/03/2018. 
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coneix el grup Rodamons teatre, uns «hippies faranduleros» com ell mateix 
apunta. Atret per ells, inicia la nova aventura de l’ofici de les cançons. La 
primera experiència musical és amb la música antiga, en fires medievals, fet 
que li permet prendre contacte amb un altre instrument desgraciat.46 Cursa 
dos anys d’estudis de viola de roda, eixe instrument que ja forma part de la 
seua imatge i que identifica popularment amb els ceguets. 

 

 
Imatge 9. Dani Miquel rega i cull les cançons per fer-ne ramells 

 
Després d’uns anys al món de la faràndula li sembla que cal obrir 

nous ventalls de possibilitats. El seu coneixement de la música tradicional 
s’havia solcat amb la dolçaina, anant de festa en festa i de poble en poble, i 
així era com observava quines eren les cançons que coneixia i agradaven a 
la gent. D’aquesta manera, rumiant rumiant, va trobar que la millor manera 
era fer-les arribar als xiquets abans que es perderen. La seua primera in-
tenció no era ser cantant, tenia 40 anys i no havia cantat en sa vida, però, 
com en altres grans descobriments, la casualitat de no trobar ningú, va de-
mostrar una vegada més que la necessitat fa mestres. Així, amb la guitarra 
i la viola de roda, comença l’experiment a l’escola del seu poble. L’etiqueta 

                                                 
46 En paraules seues i equiparant-la de forma irònica al desprestigi de la dolçaina en els 
estudis oficials. 
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de canta-cançons li l’atorga Llorenç Giménez: «a mi em diuen el contacon-
tes i tu seràs el cantacançons». Amb Giménez i Muñoz, no podia engegar-
se una empresa amb millors padrins. 

Els referents per a un inici, ja ho hem advertit, eren escassos. La mú-
sica infantil, així com la literatura, sembla que ha estat bandejada durant 
molt de temps, titllada de gènere menor. Un gènere que, com ja hem de-
mostrat és fonamental per bastir l’estructura del coneixement i la formació 
emocional dels més menuts. Així que Dani Miquel indaga en aquells grups 
o cantants que ja feia anys que treballaven en aquesta línia. Grups com els 
americans Peter, Paul and Mary (els autors de Puff, el drac màgic) o el 
cantant Peter Seeger. Gent que a la dècada dels 70 del seglee passat i al ple 
del moviment pacifista als EUA van saber emprar la cançó dedicada als 
xiquets com una eina educadora en la pau i els valors positius. En bona 
part, la música dels americans arriba a casa nostra i a la nostra llengua de 
la mà de la veu més aina― de Xesco Boix―, aquell personatge a qui Paco 
Muñoz ja li havia dedicat la seua discografia infantil.47 

Evidentment, els anys de música tradicional i medieval, així com la 
música de la seua etapa adolescent, aquella Movida que va regirar un estat, 
també havien deixar solatge en la seua enciclopèdia i hi seran la base de 
moltes cançons. La seua idea, però, no és la reproducció fidel d’allò que ha 
sentit tota la vida, «si una cançó és ja bonica no cal tocar-la», rebla. La seua 
proposta d’adaptació lligaria amb aquella definició que havia aparegut feia 
anys de riproposta.48 

La riproposta és nova música feta per músics actuals que componen 
seguint l’estètica de la tradició. La riproposta naix als països on la música de 
la cadena tradicional està en decadència. En la dècada dels setanta, Mikis 
Theodorakis, Papajuanu i altres personalitats llançaven un manifest on 

                                                 
47 Va ser un fundador del Grup de folk (1966) a Catalunya i després el grup Ara va de 
bo. Gràcies a una beca d’estudis als EUA va conéixer personalment Peter Seeger i va 
adaptar algunes de les seues cançons, com també de Dylan. Va enregistrar trenca-cinc 
discos i va publicar deu llibres. Va introduir el moviment escoltista de l’educació a través 
del lleure. La seua tasca és molt reconeguda com a animador i educador. Malauradament 
va morir molt jove a causa de contínues crisis depressives.  
48 En http://www.cervantesvirtual.com/portales/al_tall/ 
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alertaven sobre la pèrdua de prestigi de la música popular per la implanta-
ció de la música de consum. A Poc a poc, apareixen grups als països occi-
dentals amb intenció reivindicadora, amb un repertori d’aspecte modern i 
so tradicional. És, al cap i a la fi, un intent de tornar el prestigi a la música 
i llengua pròpia que han patit un procés de colonització i n’han quedat 
arraconades. Un repte per demostrar que antic no significa inepte. 

Dani Miquel empra melodies tradicionals a les quals afegeix lletra o 
adapta les cançons de sempre a les circumstàncies d’ara: «pertanyen a una 
època en què es vivia d’una altra manera i els valors eren uns altres» (GIS-

BERT: 2017). Per això, Miquel canvia les lletres per eliminar prejudicis 
masclistes, adaptar-les al medi on vivim, donant-li marxa i refrescant-les 
sense trair-les. El canvi social també ha provocat la pèrdua d’algunes fun-
cions dins de l’engranatge familiar, els iaios ja no són en molts casos els qui 
conten als néts. Algú els hi ha de contar i cantar. El seu procés d’adaptació 
conclou quan veu la careta del seu gran públic, les mirades infantils d’apro-
vació són el feed-back que més el convenç per donar per enllestida una 
cançó. 

Pel que fa a la creació pròpia, el seu procés comença amb la tornada, 
tant la lletra com la música, i a partir d’ací va creant estrofes que li quadren. 
També cal crear noves melodies i lletres, hi ha una panorama actual que 
abans no existia i cal parlar-ne, siga bo o dolent. Així, per exemple, en la 
cançó «Parla valencià» es reivindica l’ús de la llengua perquè és una neces-
sitat del moment. Així mateix, al darrer disc podem trobar una cançó sobre 
l’assetjament perquè, malauradament, és un fet que està passant i no s’ha 
de callar perquè no continue. La música per a Dani Miquel té eixa funció 
pedagògica de la qual n’hem parlat i cal aprofitar-la. Les cançons i la nar-
ració es barregen per fer arribar als més menuts els valors bàsics de respecte 
i tolerància, però sempre amb l’alegria com a bandera. Per això entre les 
seues històries inclou contes com aquest: 

 
—Hi havia una rei que estava trist: que estava mogolló de trist. I van anar els set 
metges que tenia el rei aquell a vore com podien curar-lo. El miraren de dalt a 
baix, d’un costat a l’altre. I no sabien què fer-li. Però va anar un savi, el va mirar i 
va dir: «Se te n’anirà la tristor el dia que et poses la camisa de l’home més feliç del 
regne.» Aleshores, tots se n’anaren a buscar l’home més feliç del teu regne. I ana-
ren des d’on es ponia el sol fins on eixia, amunt i avall, a buscar l’home més feliç 
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del regne. I al final el trobaren. I estava davall d’un garrofer, aquell home. I saps 
què passava? Que aquell home era tan feliç que no portava camisa (BORJA: 2018). 

 
Tots els qui l’escoltàvem, com xiquets, amb la boca oberta, vam fer 

un silenci expectant. Fins que ell va donar a entendre que el conte era allò: 
que acabava així i no continuava més. «Que guapo, eh?», va deixar caure, 
satisfet. I ens va interpel·lar amb la mirada i el somriure. 

És evident que ni xiquets ni majorets poden quedar indiferents amb 
el personatge. Personatge que s’acompanya i es complementa amb uns mú-
sics peculiars: els Ma Me Mi Mo Músics. Tots ells, Vicent Millo, Àlvar 
Carpi, Rafa Solbes i Josep Alcover, connecten i complementen a la perfec-
ció l’esperit Dani Miquel. Mestres de formació («la paraula mestre és molt 
guapa» diu Dani), cadascun d’ells prové d’una trajectòria musical diferent: 
jazz, banda, tradicional, música eclèctica. Amb aquestes aportacions li cap-
giren en alguns casos les cançons originals, una miscel·lània encertada. 

El mag de les cançons ha sabut posar-se a la butxaca grans i menuts, 
eixe és un altre secret del seu èxit. Al seus concerts sap llençar la picardia o 
la sorna necessària per captar l’atenció dels grans, que es deixen portar i 
acaben ballant i gaudint com a xiquets. Perquè si una cosa té clara és que 
els xiquets no són només el futur, els xiquets són els present i no cal deixar 
res per a demà. «Els xiquets xuplen tot el que diem [...] si un és maleducat 
és perquè els adults que l’envolten no ha sabut educar-lo» (GISBERT: 
2017). «Ens queixem que juguen massa amb les tablets però no són els 
xiquets qui han fet les tablets, són els majors». La seua idea és jugar a viure. 
«Caldria una assignatura on ensenyar els xiquets a saber què volen ser de 
majors». 

Una de les seues reivindicacions és l’existència de varietat musical 
per als xiquets, que els escenaris no estiguen restringits a un sol artista del 
moment, que puguen gaudir d’estils diversos. Perquè això fóra possible ens 
caldrien més plataformes de difusió, la manca de mitjans de la qual n’hem 
parlat. Per existir cal fer discos, perquè no hi ha cap altre accés a la música 
infantil en valencià si no és comprant-la. Tot i això té clar que, com deia el 
mestre Joan Blasco, «la nostra cultura, si no la paguem, no ens la pagarà 
ningú». 

Rodamóns teatre, Sonadors de la guaita, Aljub, Mateta de fenoll, 
Estrombòtics; grups que han configurat el camí fins arribar a Dani Miquel. 
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El títol d’alquimista musical li ve d’aquell experiment musical nomenat 
Triquilisó, en què es va permetre barrejar sons d’instruments clàssics, tra-
dicionals, medievals, de joguet, reclams, una alquímia sonora. Però el fe-
nomen Dani Miquel no s’acaba amb aquest segell. La mare carabassera és 
el nou projecte que tenia en ment des de fa temps, la unió de tots els dia-
lectes: dos catalans, dos mallorquins i ell. Perquè la llengua és un element 
per estimar, no per emprar com a arma i amb aquest conjunt cadascú 
manté la seua identitat mostrant la diversitat com a riquesa. 

Tenim un país ple d’històries per contar i cançons per cantar i de 
totes elles en podem aprendre tant i tant. La seua tasca és continuar el tre-
ball que alguns començaren: Enric Valor, Joan Fuster, etc., gent que ens 
ha fet com a poble. Les rondalles arreplegades per Valor no tenen lleons 
ni tigres, tenen raboses que és el que hi ha a les nostres serres. Tanmateix 
les seues cançons més actuals estan dedicades a les espantacriatures autòc-
tones. Amb col·laboració amb Francesc Gisbert els han tret dels racons 
foscos de les cambres i després d’aquella Maria no té por (2013) ha publicat 
un disc sencer De por (2018), en què encantades, la quarantamaula, el bu-
toni, els greixets, l’home dels nassos, els dimoni xicotet, mumorotes i la 
bolangera ballaran amb tots nosaltres. 

La seua jugada és intentar educar els xiquets i xiquetes des de la 
igualtat, amb aquesta fórmula tan simple ha aconseguit guanyar-se l’estima 
de diverses generacions. La seua contribució a la normalització lingüística 
és segurament incalculable, quants són els casos de persones que han aprés 
valencià cantant les seues cançons. I tot, amb alegria, la que reparteix con-
tínuament mentre comparteix la seua música. Ningú s’haguera imaginat 
en aquell intent de publicació del Musiqueries roig, que el món editorial no 
li va voler publicar (GISBERT: 2017), fins que Andana, acabada de nàixer, 
s’hi va arriscar, que aquest fenomen arribaria tan lluny. La clau: creure en 
un mateix. Com ell diu, «ens hem de creure allò que fem i jo sempre he 
volgut ser professional de la cultura popular». Amb un cel blau per sostre, 
un mar sovint tan seré i un món redó i preciós, què més podem voler? 
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OBRINT PAS: DE LA NOVA CANÇÓ AL FENOMEN ACTUAL DE LA MÚ-

SICA EN VALENCIÀ 
Roser Durà Ronda 

Màster en Comunicació i Mediació Cultural 
Universitat d’Alacant 

  
brint Pas va nàixer l’any 1993 al pati de l’Institut Benlliure 
de València, en un grup de joves amb l’objectiu de crear un 
grup de música i que aquesta fora en valencià. L’any 1994 
van gravar la seua primera maqueta i, després d’esforços, 
constància i il·lusió, i amb els prejudicis que amb el català 

com a llengua d’expressió no arribarien gaire lluny, vint anys després fina-
litzaren la seua trajectòria musical havent actuat arreu del món. El grup 
utilitza la música per tal d’expressar les inquietuds col·lectives, polítiques i 
socials tractant temes com la defensa de la terra, les arrels, la llengua i la 
cultura; la denúncia social, la solidaritat, l’antifeixisme i l’antiracisme o d’al-
tres que fan referència a les experiències vitals. 
 

 
Imatge 1. Foto extreta del portal de Facebook d’Obrint Pas 

 
Més endavant, una vegada consolidat el grup, els components del 

grup han sigut: Xavi Sarrià (veu, guitarra, ànima fundadora i compositor 

O 
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de la majoria de lletres del grup), Miquel Gironés (percussió, dolçaina, gra-
lla, veus i compositor de moltes cançons), Robert Fernàndez (guitarra), 
Ximo Tomàs (bateria), Miquel Ramos (teclats, samplers i veus), Albert 
Benavent (trompeta), Marcos Úbeda (trombó), Jaume Guerra (baix elèc-
tric) i DJ Chola (amb l’scratch i les bases).  

La primera maqueta que van enregistrar (1994), l’utilitzaren per 
presentar-se al Tirant de Rock que va celebrar la seua final a la Plaça de 
bous de València i que va nàixer al País Valencià amb l’objectiu de promo-
cionar la música en la nostra llengua. Durant aquests anys hi participaren 
en festivals, concerts que es feien als pobles i concursos per tal de promo-
cionar-se com a grup. L’any 1997 gravaren el seu primer disc, La revolta de 
l’ànima; l’any 2000, el segon, de nom homònim al grup; l’any 2002, el ter-
cer, Terra; és en aquesta època quan comencen a ser coneguts arreu dels 
territoris de parla catalana. 

Segons la notícia del periòdic digital Vilaweb «Obrint Pas i Feliu 
Ventura presenten els seus nous treballs» (2004), Obrint Pas es converteix 
en un dels grups del País Valencià que més discos ven a tot l’Estat. En un 
moment en què la venda de discos toca mínims històrics, aconsegueix ven-
dre’n 12.000 còpies. L’any 2004 enregistraren La flama, mentre que el cin-
qué disc, enregistrat en directe, fou En moviment! (2005). L’any 2006 van 
dur a terme la gira Internacionalista Tour 2006 on, durant sis mesos, via-
tjaren arreu d’Europa i al llarg del territori de parla catalana, tal com s’ex-
plica al blog de Mesvilaweb.cat anomenat «Obrint Pas: Diari d’una gira» 
on ells mateixos conten les seues experiències. 

El sisé disc del grup va nàixer l’abril de 2007. Hi podem veure col·la-
boracions de diversos artistes com Pep Botifarra, Tobal Rentero, Miquel 
Ferré d’Agraviats, La Gossa Sorda, Miquel Gil, Xabi Arakama, etc. A par-
tir d’eixe any comencen a ampliar encara més les seues fronteres, recorren 
el món amb gires arreu d’Espanya i assisteixen a diversos festivals coneguts 
estatalment com el ViñaRock (Albacete), el Lumbreiras Rock (Múrcia), 
el Derrame Rock (Astúries), el Kilometroak, el Sagarrondotik o el Bilboko 
Aste Nagustia (País Basc), el Baitu Rock (Burgos), el Festival Interpue-
blos i l’Internacionalista (Madrid), etc. També viatgen arreu d’Europa: 
Alemanya, Itàlia, Països Baixos, França, Bèlgica, Àustria, Bòsnia, Croàcia, 
Suïssa, Portugal, República Txeca o Eslovènia. I a països d’Amèrica del 
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Sud com Veneçuela, Cuba o Equador, a ciutats d’Amèrica del Nord, com 
Nova York i San Francisco; i països de l’Àfrica i l’Orient Mitjà com el 
Marroc i Palestina. Fins i tot, també a l’Àsia, al Japó. 

 

Imatge 2. Obrint Pas al Fuji Rock (el Japó, 2011), un dels festivals més multitudinaris 
de tot el món. Foto extreta del portal de Facebook d’Obrint Pas 

 
Després de no haver tret cap disc en quatre anys, l’abril de 2011 fan 

públic el seu disc-llibre anomenat Coratge, el qual contenia 15 cançons, 
editat per Propaganda Pel Fet. Aquest treball acabà convertint-se en el 
número 12 de la llista de discos més venuts de l’Estat espanyol. El 21 de 
març de 2013, Obrint Pas anunciava una aturada indefinida. 

 
1.1 ANÀLISI I CONTRAST DEL MÓN POÈTIC DE XAVI SARRIÀ AMB EL 

MOVIMENT ARTÍSTIC I MUSICAL DE LA NOVA CANÇÓ 
1.1.1 NAIXEMENT I DAVALLADA DE LA NOVA CANÇÓ 

Per a poder comprendre en la seua totalitat tot allò que ha significat 
el fenomen Obrint Pas i el missatge de les lletres, cal que ens situem en el 
seu context històric fent un repàs de la història de la música en català des 
dels anys seixanta del segle passat fins a hui dia.  

Al segle XX, la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i el seguit triomf 
franquista, va significar l’inici d’un llarg període històric de repressió contra 
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les llibertats democràtiques nacionals i individuals. Francisco Franco com 
a cap de l’Estat va suprimir les institucions democràtiques i els estatuts 
d’autonomia i, a més, el seu caràcter totalitari i els seus objectius unifica-
dors van significar la imposició d’una cultura i una sola llengua, la caste-
llana. Per tant, des del mateix 1939, la llengua catalana va ser eliminada de 
l’activitat pública, les institucions culturals van ser clausurades i es va 
prohibir l’edició en català. Molts autors catalans van ser protagonistes de 
l’exili i es va imposar el castellà en tots els mitjans de comunicació reduint 
el català a l’àmbit familiar. És a dir, les noves generacions d’aleshores van 
créixer en un context de desorientació i desinformació. 

La postguerra va ser un temps difícil per a tots aquells que es guan-
yaven la vida expressant-se en llengua catalana perquè qualsevol temptativa 
de reflexió ideològica era censurada per la dictadura. La fi dels anys cin-
quanta és marcada pel creixement de l’oposició al règim franquista, on els 
obrers van tindre l’oportunitat d’organitzar-se socialment i, a poc a poc, va 
anar creant-se, consolidant-se i prenent força una oposició política i cultu-
ral que més tard va desembocar, amb la mort del dictador, en una transició 
democràtica (1975) que es va allargar fins a l’establiment de les institucions 
democràtiques espanyoles. 

Als anys seixanta també sorgeixen diverses iniciatives per tractar de 
tornar a posar al seu lloc la cultura i la llengua catalanes. Una d’aquestes 
inventives —potser la més coneguda— va ser sens dubte la de la Nova 
Cançó. La Nova Cançó és el nom del moviment artístic que va nàixer a 
Catalunya i que va acabar estenent-se al llarg del territori de parla catalana 
en ple franquisme. Cantant, reivindicava la normalització de la llengua al-
hora que denunciava les injustícies de la dictadura. Al capdavall, va ser un 
moviment popular que compartia un conjunt de sensibilitats distintes, que 
cantava en català i que rebutjava el feixisme amb l’objectiu d’assolir una 
transformació democràtica, una renovació cultural i un redreçament idio-
màtic. Es caracteritzava per compondre, normalment, cançons protesta, i 
tot aquest moviment va acabar convertint-se en un fenomen de masses 
perquè els concerts es convertien en manifestacions de caire polític i social. 

El moviment de la Nova Cançó va ser contemporani amb el feno-
men del rock i de la cançó pop, però també va beure de la cultura francesa 
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perquè existien chansonniers que eren intèrprets de cançons que feien crí-
tica social i política i que explicaven els costums i els successos que trans-
corrien al país de manera humorística o satírica. Després, més endavant al 
segle xx, quan es parlava de chanson era per referir-se a cantautors. 

L’any 1961 es fa fundar Els Setze Jutges, un grup de cantants en 
llengua catalana que, inspirats en les manifestacions de música popular in-
ternacional que arribaven a Espanya de manera clandestina, van tindre 
l’afany de cantar en aquesta llengua —la seua— per normalitzar-la i de-
fensar-ne l’ús mitjançant cançons contemporànies, amb la finalitat de 
mantindre una cultura que es trobava minoritzada. Entre «Els Setze Jut-
ges» hi havia Miquel Porter, Remei Margarit, Josep Maria Espinàs, Joan 
Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet o Lluís Llach, entre altres. 

Els cantants d’aquest grup van fer reviscolar la cultura i la llengua 
catalana i van aconseguir que començara a tindre presència activa en la so-
cietat, gràcies al ressò obtingut —dins i fora del país— després d’aquells 
anys de dictadura franquista. Diguem que, sense saber-ho, van començar 
a sembrar un fruit que donaria un bancal musical ric i divers a sabor a me-
diterrani que no es resigna, creant cançons que no solament durarien un 
estiu. 

Els Setze Jutges, que, al cap i a la fi, era el motor del moviment, es 
va dissoldre l’any 1968. L’envelliment del dictador —i per tant, del 
règim— va fer que, per una banda, l’esperit de lluita minvara i, per l’altra, 
com que molts no eren cantants i tenien altres interessos professionals, van 
anar deixant a poc a poc el grup fins que va desaparèixer. La resta de mem-
bres del moviment va seguir la seua carrera artística de manera indepen-
dent. Els Setze Jutges, en efecte, impulsaren el moviment, però cal destacar 
altres cantautors com Raimon, Ovidi Montllor, Guillem d’Efak, Xavier 
Ribalta, Pau Riba, Jaume Sisa, Xesco Boix, etc., com també d’altres músics 
que vestiren la cançó amb temàtiques diferents a la reivindicació purament 
política. La discogràfica Edigsa, entre altres, va ser també una peça clau del 
moviment. Malgrat que en molts documents s’afirma que la Nova Cançó 
va durar fins l’any 1980, després de la mort del dictador i un any després 
del restabliment de l’Estatut d’Autonomia, Miquel Pujadó afirma en Veus 
per existir. Catalunya, País Basc i Còrsega: La cançó d’autor vista per una 
japonesa (2004) que:  
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A parer meu, crec que la Nova Cançó va acabar en el moment de la dissolució dels 
Setge Jutges. Segur que hi ha tesis que defensa que la Nova Cançó va durar fins 
els anys vuitanta. Després de l’any 1968, no podem parlar de la Nova Cançó. 
Penso que es tracta d’una simple cançó catalana. La Nova Cançó en sentit estricte 
va acabar el 1968. Encara que et dic que és una opinió totalment personal (UENO: 
2004, 49). 
 
Diguem que tot va començar amb un grup de cantants aficionat a 

pujar damunt de xicotets escenaris, però, amb el temps, aquesta afecció es 
va convertir en un moviment artístic, al qual la dictadura va tractar de parar 
els peus. Als anys setanta, semblava que els objectius d’aquest moviment 
s’havien complit i que havia nascut una generació de cantants que no sola-
ment cantaven en català, defensaven la seua cultura i miraven de contar la 
realitat sociopolítica que hi havia al país, sinó que també estaven molt ben 
dotats tècnicament i eren el mirall de molts cantants que s’iniciaven en el 
món musical d’expressió catalana. 

Però com ja hem vist, la desaparició del grup Setze Jutges i també 
del Grup de Folk, la professionalització d’alguns cantautors, la diversitat 
d’ofertes artístiques que els aparegueren, la possibilitat de cantar en am-
bdós llengües, etc. van fer que el terme Nova Cançó es substituira pel de 
Cançó catalana. I al llarg dels anys setanta, van començar a aparèixer grups 
i solistes d’arreu del territori de parla catalana. Al Tall, els Pavesos, Lluís 
el Sifoner, Paco Muñoz, etc. (al País Valencià), el grup Uc, Toni Morlà, 
Isaac Melis, etc. (a les Illes), Toni Montané, Gisela Bellsolà, Pere Figueres 
(a Catalunya), Pinó Piras (a l’Alguer), són només alguns exemples. 

Però en els anys vuitanta ens trobem en una època en què tot aquest 
moviment decau: es fa poca música comercial o de ball en català, el pop-
rock és escàs, falta qualitat i també acceptació per part del públic i són molt 
pocs els qui aconsegueixen desenvolupar una carrera densa i amb títols in-
teressants. A més, la gent relacionava cantautor amb aquell que feia cançons 
i concerts protesta contra la dictadura, i pot dir-se que, una vegada tombat 
el règim, molts van deixar de tindre aquest compromís social amb la con-
vicció que ja estava tot fet. 

Per altra banda, ens trobem en ple moviment de la Movida madri-
lenya, un fenomen social, cultural i lúdic que es va desenvolupar a Madrid 
en plena transició entre els anys 77 i 84, on un grup d’artistes de caràcter 
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excèntric cantaven per tal de canviar el panorama artístic que hi havia ha-
gut a Espanya, i amb l’objectiu de trencar amb l’època franquista i la cen-
sura. Aleshores, tot aquest moviment originat dècades abans a Catalunya 
i arreu del territori de parla catalana passa a quedar-se a l’ombra al costat 
del moviment que acabava de nàixer a Madrid. Per una banda, per la falta 
d’èxit dels grups de parla catalana de l’època i per l’altra, perquè després 
d’aquell boom originat a la capital espanyola es tendia a pensar —i així ho 
transmetien els mitjans de comunicació centralistes— que el pop i el rock 
català dels 80 eren irrellevants comparats amb els de la movida, llevant-li 
valor a qualsevol expressió musical que no estiguera relacionada amb 
aquesta. A més, molts artistes van començar a emigrar a Madrid atrets per 
l’onada de postmodernitat que lluïa la ciutat. 

 
1.1.3 DELS NORANTA A L’ACTUALITAT 

Però els anys noranta van arribar amb força, i una vegada instaurada 
la democràcia i arran de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de l’any 
1983, i amb molt d’esforç, el català es va oficialitzar a les escoles com a 
matèria i com a llengua d’ús. A més, entre els objectius d’aquesta llei hi 
havia recuperar la llengua no solament en el sistema educatiu sinó també 
en els usos oficials i en els mitjans de comunicació públics. Però hi va haver 
un objectiu que no es va acomplir: el suport institucional en l’ús social, que 
més endavant tractarem. També cal tindre en compte que a Catalunya el 
reconeixement de la llengua, la promoció i el suport institucional ha sigut 
explícit des que el règim franquista va arribar a la fi, però aquest reconei-
xement no és ni ha sigut de la mateixa forma en la resta de territoris de 
parla catalana; és a dir, Catalunya ha anat sempre molt per davant si ho 
comparem amb les Illes o el País Valencià. 

 Encara que els joves nascuts en els anys noranta tenien pocs refe-
rents musicals que cantaren en català, sí que és cert que el fet d’haver estat 
escolaritzats en la llengua pròpia va ser un pas cap a la normalització. Com 
bé va dir Xavi Sarrià en una entrevista realitzada al programa Café Gadea 
de Ràdio Altea: «A l’hora de cantar, vam triar la nostra llengua perquè vam 
ser la primera generació a estudiar en valencià, els amics parlaven en valen-
cià, al pati es parlava en valencià i això ens va donar forces per tirar enda-
vant amb el nostre projecte». 
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En un primer moment, els grups més representatius d’este nou mo-
viment que estava (re)naixent foren catalans: Sopa de Cabra, Sau, Els Pets, 
Lax'n'Busto, Sangtraït, etc. Aquests nous grups van començar a connectar 
més amb el públic per utilitzar un llenguatge més pròxim al que s’identifi-
caven els joves —un llenguatge més apartat del missatge reivindicatiu que 
transmetia la Nova Cançó—, amb un estil més decisiu com és el pop-rock, 
que es trobava lluny de la cançó d’autor. Entre tantes propostes i estils en 
música en català, van arribar propostes influïdes pel gènere punk-rock. El 
moviment del rock català va anar estenent-se poc a poc cap al País Valencià 
i les Illes. És en aquest punt on cal parlar del grup Obrint Pas i el fenomen 
que va crear. 

 
1.1.3 EL FENOMEN OBRINT PAS 

El grup valencià Obrint Pas, com bé ens conta Xavi Sarrià en la ja 
citada entrevista del programa Café Gadea de Ràdio Altea, va començar 
l’any 1993 en l’IES Benlliure de València. Tenien setze anys i ganes de fer 
música, i ho van decidir fer en la seua llengua materna. Tenint en compte 
que la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià fou aprovada l’any 1983, ens 
trobem davant d’uns alumnes que formaren part de les primeres genera-
cions a estudiar en valencià a secundària i això els va donar forces per triar 
la seua llengua materna per a emprendre aquell projecte que acabava de 
nàixer. Formar un grup de música en aquella època tenint com a llengua 
vehicular el valencià no era una cosa normal, i és que els grups que alesho-
res es donaven a conèixer cantaven en castellà o en anglès. Malgrat els pre-
judicis, els components d’Obrint Pas tenien ganes de superar eixos reptes 
i ho van fer de la manera en què pensaven fer-ho, transmetent les seues 
idees, pensaments i emocions en cada cançó. 

Quan Obrint Pas va començar, el panorama musical valencià era ra-
dicalment diferent. I tampoc hi havia xarxes de comunicació ni la cober-
tura mediàtica que hi ha hui en dia, de concerts o entitats que li donen 
vida. Com ja hem vist, venien de la crisi de la cançó dels 80, i en els anys 
90 no hi havia una gran quantitat de grups que cantaren en català. A més, 
eren també els anys en què el govern socialista —que havia estat a càrrec 
de la Generalitat des de la transició ençà— estava arribant a la fi i la dreta 
començava a entrar amb força per governar. 
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No va ser fàcil arribar on van arribar. Sense xarxes socials ni mitjans 
de comunicació per promocionar-se i fer-se difusió, havien d’assolir-ho 
mitjançant el boca a boca. La seua aposta era fer concerts per trencar la 
incomunicació i donar a conèixer la seua música. Primer feien maquetes 
en casset i després van passar a gravar en CD. Des de ben joves, van co-
mençar a tocar amb el prejudici que no farien cap concert més lluny de 
València i van acabar apostant per tocar arreu del País Valencià, perquè la 
gent els coneguera. És a dir, com més concerts feien, més gent els coneixia 
—i més barreres trencaven. Anys més tard, ja van passar a tocar a Cata-
lunya i a les Illes. I, com ens conta Xavi Sarrià en l’entrevista realitzada en 
Café Gadea: 

 
Sempre intentàvem anar on ens cridaren perquè era l’oportunitat de donar a 
conèixer la nostra música, la nostra llengua i la nostra cultura. I amb eixa filosofia 
d’anar de poble a poble i fent xicotets passos, va anar fent-se més gran i més fort 
el grup (SARRIÀ: 2018). 
 
Després, anys més tard —tenint en compte que van estar vint anys 

damunt de l’escenari— van començar a viatjar arreu del món per a fer la 
gira dels seus discos. 

Cal dir que la seua música és un mestissatge d’estils que ha begut i 
que fusiona tant el hardcore punk o el rock basc, amb aqueixa idea de ge-
nerar música radical amb un sentiment independentista revolucionari. 
També formaren part d’aquesta barreja grups del País Basc com Pixaman-
durries, el rock estatal, l’ska, el reggae i el folk amb música popular —amb 
grups com Al Tall— i, amb tot açò, tracten de buscar el seu propi estil 
amb la dolçaina com a nexe d’unió que, amb el seu so mediterrani, feia de 
fil conductor en aquella barreja de gèneres musicals que en realitat són 
d’arrel negra. 

Obrint Pas va tindre un reconeixement del públic català, valencià i 
balear molt gran. Va aportar normalitat a les nostres cançons i a la nostra 
llengua i es va convertir així en un fenomen que marcaria un abans i un 
després en el panorama de la música en català. Fins aleshores, eren pocs els 
grups que havien connectat tan directament amb el jovent que fera rock i 
que usara el català com a nexe d’unió entre l’escenari i el públic. 



ÍTACA 
 

150 

 

És a dir, en aquesta nova època, els joves no tenien ni tenen els ma-
teixos referents que tenien els cantautors del període de la Nova Cançó, 
però s’identifiquen amb la llengua amb què canten i amb les coses que els 
passen. Esta nova generació és un grup de carrer que toca de poble en po-
ble. Estos últims anys, sense cap suport institucional i amb el boicot reite-
rat dels mitjans de comunicació, ha nascut una generació del rock que els 
adolescents reclamaven. Les seues lletres tracten temes com la denúncia 
social, l’antifeixisme, la solidaritat, la unitat de la llengua i del territori de 
parla catalana, la defensa de la nostra cultura i tradicions, etc. 

Obrint Pas va crear un impacte tan gran que va ser conegut tant 
nacionalment com internacionalment. Va ser un esclat de masses prenent 
així molta visibilitat, ja no solament per cantar en valencià sinó també per 
la seua qualitat sonora i pel seu estil. Com diu el politòleg Jordi Muñoz en 
l’article «Obrint Pas: Crònica dels anys difícils» (2013) de l’Ara.cat: 
«Obrint Pas ha sigut el fenomen musical en llengua pròpia més important 
del País Valencià des de Raimon». 

Possiblement la clau del seu èxit va ser crear eixa combinació de di-
versos estils contemporanis que venien de fora, barrejant-ho amb la música 
tradicional de la nostra terra. A més, usaven el català com a llengua d’ex-
pressió —símbol d’identitat que tants anys havia estat en decadència—, 
moltes de les seues lletres fan un cant d’enyor al país, la cultura i les iden-
titats perdudes, fet que atreia molts joves. A més, tenien un discurs polític 
i social que els va obrir les portes més enllà del seu cercle geogràfic i d’edat. 

Dels anys noranta a l’any 2013 —que és, recordem-ho, quan Obrint 
Pas va deixar els escenaris—, foren uns anys difícils on la dreta fou l’enca-
rregada de governar el País Valencià. La música en valencià no va tindre 
cap suport institucional perquè el PP valencià es va encarregar de rebutjar 
qualsevol expressió cultural que fora en català o que no anara d’acord amb 
la seua ideologia política. Posava així tots els impediments possibles a 
l’hora d’organitzar concerts, i els feia invisibles davant de qualsevol mitjà 
de comunicació, com era en aquell moment Radiotelevisió Valenciana. 
Però així i tot, amb aqueixes ganes de trencar els murs que els envoltaven 
a tota eixa gent que feia cultura en llengua minoritzada com a combustible 
i amb l’ajuda de diverses entitats i associacions, van anar creixent i projec-
tant eixa idea de consolidació cap a les generacions futures. Siga com siga, 
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Obrint Pas ha esdevingut —efectivament— la formació musical més im-
portant del País Valencià si ens fixem en el nombre de seguidors, en tots 
aquells grups que posteriorment els han fet servit de model, en el volum de 
discos venuts, i en la quantitat d’actuacions fetes arreu del món. 

 
1.1.4 UNA GENERACIÓ POST OBRINT PAS 

Durant l’època en què Obrint Pas triomfava dalt dels escenaris, i 
també després de la seua aturada, van començar a aparèixer arreu del País 
Valencià —i també de les Illes i de Catalunya— nombrosos grups de mú-
sica que, seguint el model d’Obrint Pas, començaven a endinsar-se dins del 
món de la música en llengua catalana. Al principi, en els anys 2006 i 2007, 
l’ska amb dolçaina o les cançons d’autor amb missatges reivindicatius foren 
els estils més definitoris i, si a hores d’ara posem la mirada enrere, avui dia 
podem parlar d’un esclat creatiu de diversos estils arreu del territori de 
parla catalana. Vam passar del lirisme reivindicatiu que feien Raimon i 
Lluís Llach, a la barreja de ska, rock i dolçaina que va crear Obrint Pas. 
Després va seguir La Gossa Sorda, passant per altres cantautors com Mi-
quel Gil, Feliu Ventura, Pau Alabajos; el folk de Pep Botifarra; o els ritmes 
més electrònics d’Orxata Sound System o Aspencat. Gràcies a aquests 
pioners, avui dia podem gaudir de reggae en valencià amb grups com Au-
xili; de rap, com At Versaris, Atupa i los Chicos del Maíz; o d’altres, com 
La Raíz, Zoo o Smoking Souls. 

Actualment, l’estat de la música en valencià és el millor de la seua 
història. L’empremta d’Obrint Pas va ser incomparable però, com hem po-
gut veure, d’aquella llavor plantada han nascut una gran quantitat de di-
versos fruits. L’oferta de hui en dia és fantàstica, no ja com a quantitat de 
grups o diversificació d’estils —que també—, sinó per la qualitat que 
aquests demostren tindre, i també per l’acollida tan bona que ha tingut en 
el públic jove. I, en part, eixe reviscolament al qual estem assistint és pro-
ducte directe de l’ensenyament en valencià que ha aconseguit començar a 
normalitzar la llengua dins del panorama musical del País Valencià, sense 
suport institucional i amb la voluntat i l’esforç tenaç de milers de persones 
que treballen darrere d’entitats i associacions. Actualment, el ventall de 
grups i estils és grandíssim: rock, pop, rap, hip hop, electrònica, soul, jazz, 
cançó d’autor renovada, folk, etc. I hi ha un element que els unifica a tots: 
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la llengua, en primer lloc, i el missatge reivindicatiu de compromís i combat 
davant d’un context de desconfiança, inestabilitat i injustícia amb l’objectiu 
de caminar amb pas ferm cap a un futur esperançador. 

Davant d’aquest panorama musical, cal dir que la música en valencià 
no és ni pot ser un estil. La música en valencià és el conjunt de grups que 
canten en aquesta llengua i dins d’aquest conjunt hi ha diferents gèneres 
musicals. Com que no vivim en una societat normal, hi ha la temptació de 
posar-ho tot dins del mateix sac, en part, per l’estratègia lògica de projectar 
una imatge de fortalesa davant de la discriminació cultural dels poders pú-
blics que pateix la cultura minoritzada i per fer veure que sí que existeix 
música en valencià i de qualitat. Els músics valencians no haurien de tendir 
a menejar-se —solament— en els àmbits que són habituals, sinó al con-
trari, la música en valencià ha d’anar obrint portes per arribar a conèixer-
se internacionalment i que qualsevol festival d’arreu de l’estat o de l’estran-
ger arribe a contractar qualsevol grup de música en la nostra llengua sense 
cap prejudici i amb total normalitat.  

També és cert que la música en valencià seguix sent un moviment 
de resistència pel poc interès que aquests últims anys ha posat l’adminis-
tració pública per a recolzar els nous valors. A més, els mitjans de comu-
nicació no estan a l’altura d’eixa demanda, encara que, hui en dia, amb 
l’aparició d’À Punt Media, l’actual televisió pública valenciana, la música 
en valencià comença a tindre un poc més de visibilitat. Així i tot, perquè 
tot funcionara com cal, les institucions, les xarxes de distribuïdores i les 
botigues haurien d’estar connectades per tindre una indústria sòlida. I 
també hi hauria d’haver agents valencians i discogràfiques que donaren su-
port perquè es creara un negoci: comencen a haver-ne, però en són poques. 
Si no creem eixe mercat, la música en valencià es quedarà endarrerida com-
parada amb la música d’altres països —i en altres llengües— perquè aques-
tes sí que tenen un recolzament professional. 

Queda vist que quan més grups musicals apareixen, més necessitat 
hi ha de transmetre la pròpia música a través de concerts o festivals. I és 
que aquests últims han començat a fomentar la creació d’una identitat va-
lenciana entre la gent jove pel fet d’empatitzar amb l’ideal valencià que es 
transmet als concerts. A més, lluiten contra un sistema que perjudica el 
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que està començant a ser la seua identitat, i no solament reivindiquen la 
seua llengua, sinó que també serveix com a motor de resistència cultural. 

Les persones que es senten d’un mateix lloc o grup, comencen a crear 
hàbits com poden ser l’estètica, la música, la llengua, etc. Actualment, un 
dels àmbits que ajuden a crear aquest sentiment són els concerts de música 
en valencià o els festivals que es fan arreu del territori de parla catalana com 
per exemple el Festivern, el Feslloch, el Diània, el Nyesprorock, el Fespo-
rrat, el Xufarock, el Festardor, el Clownia Festival, etc. I és que als festivals 
es potencia la comunicació i la germanor, i fa que molts joves troben en 
aquests festivals una ideologia, una llengua i una cultura que defensar. A 
més, com hem dit anteriorment, la música que envolta aquest context és 
de caire reivindicatiu, tot un esperit que molts cantautors de la Nova Ca-
nçó van deixar com a herència. I és que és cert que les subcultures estan 
carregades de símbols i valors que configuren la posada en escena d’aquest 
fenomen sociocultural. 

 
2. ANÀLISI I CONTRAST DEL MÓN POÈTIC D’OBRINT PAS AMB EL MO-

VIMENT ARTÍSTIC I MUSICAL DE LA NOVA CANÇÓ 
Una vegada posada la vista enrere, ens proposem fer una anàlisi de 

les diferències i les similituds entre la música i les lletres que els cantautors 
empraven en la Nova Cançó i les del grup Obrint Pas. Com bé ens explica 
Joan Borja en l’article «Les fonts tradicionals de la Nova Cançó» (2007), 
podem veure que la Nova Cançó beu en gran part de la tradició et-
nopoètica catalana. Diguem que la cultura catalana va patir molts anys de 
censura i anteriorment no es tenia una discografia pròpia com cal, per tant, 
els cantautors de l’època recorrien als models de fora, és a dir als francesos 
o anglosaxons o, alternativament, recorrien a les cançons tradicionals 
pròpies, les cançons populars, perquè eren els únics referents que els va-
lencians teníem com a autòctons. Vegem-ho. 

Pel que fa a l’harmonia tonal de la música, es fa ús d’esquemes bàsics 
com són els acords de tònica (I), dominant (V) i subdominant (IV), que 
coincideix amb aquell model harmònic utilitzat majoritàriament també en 
el món de l’etnopoètica catalana i no en el de l’època —que coincideix amb 
l’evolució de l’avantguardisme artístic. 
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Per altra banda, podem veure que molts cantautors del moviment 
de la Nova Cançó incorporen cançons populars als seus discs, com per 
exemple: Maria del Mar Bonet amb «La Balanguera», «Cançó d’esterros-
sar», «Jota marinera», etc. també Joan Manuel Serrat amb el seu disc Ca-
nçons tradicionals o d’altres com Al Tall, Els Pavesos, Paco Muñoz, Lluís 
el Sifoner... que versionaven les cançons populars catalanes. 

Una altra característica pròpia, com ens comenta Borja en el seu ar-
ticle, és que molts recursos literaris que molts cantautors de la Nova Cançó 
empren (paral·lelismes, enumeracions, al·literacions, repeticions, onoma-
topeies etc.) coincideixen amb aquells recursos que la poètica del cançoner 
popular català usava. El mateix ocorre en les imatges que moltes de les lle-
tres evoquen, ja que aquestes remeten a un univers tradicional de caire na-
turalista —podem veure símbols com els arbres, les flors, el vent, els ocells, 
els rius, la lluna, la terra, els fruits etc.— i no elements de caire postindus-
trial, propis de l’època. A més cal destacar que aquests elements naturals 
fan referència a la llibertat que no tenien i que tant anhelaven. Fixem-nos 
amb el següent poema de Josep Maria Sagarra: «Vinyes verdes / soledat 
del verd en l’horta calenta. / Raïm i cep retallat / damunt la terra lluenta; 
/ vinyes verdes soledat» («Vinyes verdes vora el mar», v. 16-20). 

Per altra banda, les metàfores tenen un lloc molt important en la 
poesia de la Nova Cançó. I és que, com que la censura va estar molts anys 
controlant la llibertat d’expressió dels artistes i, en aquest cas, dels músics, 
els mateixos cantautors feien ús de tota una sèrie de símbols que al·ludien 
a la crítica política del moment i a l’estat de repressió en el qual es trobaven. 
Ens podem fixar així en l’exemple de l’Estaca de Lluís Llach, que en la lletra 
explica, mitjançant una metàfora del lligament a una estaca, el treball per 
la llibertat: «No veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfer-
la mai no podrem caminar»; és a dir, l'única forma d'alliberar-se'n, del 
règim franquista —l’estaca— és mitjançant l'acció conjunta: «Si estirem 
tots, ella caurà, si jo estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que 
tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar». Com diu Joan Borja al seu 
article: 

 
Aquest simbolisme permet salvar els filtres que els censors imposen contra qual-
sevol al·lusió crítica, a la situació política del moment; per l’altre, la força de les 
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metàfores –sovint amb valor d’emblema-, i l’eficàcia populista d’un codi et-
nopoètic arrelat entre la gent (herència de generacions anteriors, i en certa mesura 
reprimit durant la dictadura), responen estratègicament al compromís de protesta 
social que també caracteritza la Nova Cançó (BORJA: 2007, 167). 
 
L’autor conclou l’article afirmant que la cançó tradicional resulta ser 

la font més poderosa d’on beu la Nova Cançó. I, fins i tot, quan la lletra no 
en beu directament, és la música la que ho fa. I posa d’exemple els efectes 
sonors que simulen el vent en la cançó Verges 50 de Lluís Llach. 

Vegem què ocorre amb la poètica d’Obrint Pas. I cal començar 
l’anàlisi considerant que una de les característiques més importants de la 
Nova Cançó —efectivament— ha sigut la manipulació dels materials 
poètics populars. Però, i Obrint Pas? Ha begut també de la Nova Cançó 
que, a la vegada, beu del cançoner popular català? 

En primer lloc, si ens fixem en la primera característica que destaca 
Joan Borja (2007, 174): «La Nova Cançó edita discos que incorporen ca-
nçons tradicionals, directament manllevades del filó popular». I així ho fa 
també Obrint Pas: ho podem veure si llegim la cançó popular «La Mala-
guenya de Barxeta» que Obrint Pas acaba versionant o «El cant dels mau-
lets» que en realitat és una cançó del grup de folk Al Tall (1975) que ha 
acabat sent assumida com popular. Per altra banda, també podem veure 
com incorpora cançons de bressol com és en el cas d’«Esperant», del disc 
La flama, on els primers versos diuen: «La mare canta noneta / per a dor-
mir totes les nits, /i de matí sembrar la terra / i recollir tots els seus fruits. 
/ Que la xiqueta és la flama / d'un poble i d'uns carrers, / de la llimera i la 
parra / i de la flor dels tarongers». O d’altra banda, també podem destacar 
la «Jota valenciana» del disc Coratge, on la cançó està inspirada en una 
adaptació de la nadala tradicional «Pastorets i pastoretes» feta per Al Tall. 
De fet és una jota i està plantejada com una suma de veus valencianes de 
referència com Mara Aranda, Feliu Ventura, Al Tall, Pep Gimeno Botifa-
rra i Miquel Gil. Una altra cançó que cal destacar també dins d’aquest as-
pecte és «Camins» de Benvinguts al paradís que inclou els versos d’un fan-
dango popular: «Sempre venies darrere / Que t’ensenyara cançons / I ara 
que en saps de boniques / T’amagues pels carrerons». Per tant, Obrint Pas 
no solament agafa cançons que provenen del moviment de la Nova Cançó 
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sinó que també ho fa d’altres que provenen directament de la cultura po-
pular valenciana. 

D’altra banda, de la mateixa manera que molts cantautors de la 
Nova Cançó com Raimon o Ovidi Montllor van apostar per posar música 
a poemes d’autors valencians del segle xx —com Vicent Andrés Estellés o 
Miquel Martí i Pol—, Obrint Pas agafa prestats versos d’aquests poetes 
per introduir-los a l’inici de les seues cançons. Per exemple, la cançó «La 
vida sense tu» d’Obrint Pas està introduïda per uns versos del poema 
«Cant de Vicent» d’Estellés: 

 
Temies el moment. Confessa-t’ho: temies. 
Temies el moment del teu cant a València. 
La volies cantar sense solemnitat, 
sense Mediterrani, sense grecs ni llatins, 
sense picapedrers i sense obra de moro. 
La volies cantar d’una manera humil, 
amb castedat diríem. Veies el cant: creixia. 
Lentament el miraves créixer com un crepuscle («Cant de Vicent», v. 1-8). 
 
Però és que amb Obrint Pas també hem pogut conèixer a Joan Fus-

ter (ja que li dediquen la cançó «Fuster 82/02» de l’àlbum Terra), i també 
Guillem Agulló (un jove valencià que va ser víctima d’un atac feixista) amb 
la cançó «No tingues por» de l’àlbum En moviment!, de la mateixa manera 
que ens hem endinsat en la història d’un país que intentaven fragmentar 
des de fa tres-cents anys. 

Fixem-nos en la segona afirmació que destaca Borja (2007): «moltes 
de les estratègies discursives activades en les lletres —enumeracions, pa-
ral·lelismes, repeticions, etc.— coincideixen amb les que caracteritzen la 
poètica popular». I és que Obrint Pas segueix també molts paral·lelismes 
que recorden l’estructura dels romanços tradicionals. Fixem-nos, sense 
anar més lluny, en la cançó «Esperant» del disc La flama: 

 
Esperant veure la mare 
Esperant que arribe el pare 
Esperant que algú t'escolte 
Esperant que no es barallen («Esperant», v.1-3) 
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I és que les reiteracions de la mateixa estructura «Esperant [...] / 
Esperant [...] /Esperant [...]» ens duu a recordar les tècniques de repetició 
que s’utilitzaven antigament en el cançoner popular. De la mateixa manera 
ocorre amb la cançó «Seguirem» del disc Coratge: 

 
Amb la tendresa que ens deixares 
amb les coses senzilles 
amb la terra entre els dits 
amb l'enyorança a les finestres 
amb les cançons d'Ovidi 
amb les lluites d'ahir («Seguirem», v.1-4) 
 
Amb la cançó «Som» del disc La flama ocorre el mateix: 
 
Som la cançó que mai s´acaba, 
som el combat contra l´oblit, 
som la paraula silenciada, 
som la revolta en un sol crit. 
I també amb «1939», del disc La flama: 
«Renaix la memòria. 
Renaix de consciència 
Renaix l'esperança. 
Renaix la victòria.» 
I amb «Se’n va amb el vent» del disc Coratge: 
Se'n va amb el vent 
la lluna i la poesia 
Se'n va amb el vent 
el cel pintat de colors 
Se'n va amb el vent 
la màgia alegre i senzilla 
 
O també amb «La caça de bruixes» del disc En moviment!: 
Avui també has assassinat les veus, / 
avui també han bombardejat els cors, 
avui també en nom de la llibertat 
avui tot és soledat... 
Pel que fa a les enumeracions, Joan Borja afirma que: 
 
Lluís Meseguer (1997, 220), a propòsit d’açò mateix, ja feia notar 

que «L’enumeració, que presenta una gran facilitat per a la parataxi i per a 
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la mnemotècnia, prové del cabal folklòric», i hi insistia en treballs poste-
riors (1999, 275-276). I és que, efectivament, del «cabal folklòric» és d’on 
sembla beure la Nova Cançó aquest tipus de figures de dicció (Borja: 2007, 
166). 

I és que les cançons d’Obrint Pas estan repletes d’enumeracions. I 
així ho podem veure al llarg de «La vida sense tu» del disc Coratge: 

 
una caputxa negra, texans amples  
un mural descolorit [...]  
un sol roig colant-se a l'assemblea 
apunts bruts, cabells daurats.  
[...] quatre espelmes grogues a la cuina  
ombres nues, plats trencats  
[...] una cançó d'Extremo, roba estesa 
 
O al «País de l’olivera» de l’àlbum Coratge: 
 
Al país de l'olivera 
hi ha un riu de paper 
unes galtes color terra 
i un somriure d'argent 
[...] hi ha polsim de fruites velles 
bicicletes entre sèquies /arracades de cireres  
[...] hi ha besos d'aigua llimó arrapades a les cames  
parotets a dins del cor (v. 1-8) 
 
I així ho fan les Cançons d’Obrint Pas seguint el patró de moltes 

cançons populars, de la mateixa manera que molts cantautors de la Nova 
Cançó. Fixem-nos amb la cançó de Joan Manuel Serrat, aquella que deia 
«Ara que tinc vint anys...»: 

 
Vull cantar a l'amor. Al primer. Al darrer. 
[...] Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, 
sense cap amor van passant pel món. 
Vull alçar la veu, per cantar als homes [...] 
Vull i vull i vull cantar (v. 24-28) 
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Pel que fa a les imatges que evoquen les lletres, podem trobar molts 
elements que ens recorden a la cançó tradicional, com són els elements na-
turals o el lèxic que fa referència al món agrari que es troba molt lluny de 
la societat postindustrial i l’era de la informació en la qual ens trobem. En 
les cançons populars trobem elements com «mar, terra, sol, pedres, arbres, 
vent». Fixem-nos en la següent cançó popular que Pepe Gimeno Botifarra 
versiona i anomena «Havanera de canyes i fang»: 

 
De l'una a l'altra terra 
hem trobat un bon racó, 
prop de l'aigua i d'una era, 
en un cel ple de claror. 
 
Com que la Nova Cançó també beu de l’etnopoètica catalana, també 

hi podem trobar aquests elements en molts cantautors d’aquella època. Fi-
xem-nos, per exemple, en «Petita tramuntana» de Maria del Mar Bonet: 

 
Adéu amor, jardí de flor menuda 
illa del meu cor i mar que m'envoltava, 
adéu besades, gavines de la nit, 
adéu al temps encara per venir. 
  
I el mateix ocorre amb les cançons d’Obrint Pas. Si tractem d’agru-

par el lèxic més comú en el conjunt de les cançons analitzades, observem 
que hi ha un àmbit que hi predomina. Obrint Pas basa gran part del ventall 
de paraules de les seves cançons en l’àmbit natura. Com diu Joan Borja 
(2007: 168), «els elements naturals representaven la llibertat anhelada i 
reivindicada» en la Nova Cançó... I també en les lletres d’Obrint Pas. En 
l’època de la Nova Cançó es cantava contra la repressió política, social i 
cultural de mans de la dictadura franquista i en aquesta nova època Obrint 
Pas reivindicava la lluita diària, el compromís i la identitat, i cantava contra 
les injustícies polítiques i socials. Així ho podem veure en la cançó del «País 
de l’olivera» de l’àlbum Coratge: 

 
Al país de l’olivera 
hi ha un riu de paper 
unes galtes color terra 
un somriure d’argent 
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al país de les riberes 
hi ha un canyar sota els estels 
i un mural de fulles seques / 
a l’ombra d’un taronger 
 
De la mateixa manera ocorre amb «Del sud» del disc En moviment!: 
 
Del sud, 
d’allà on la terra mor  
d’allà on la calor  
no em deixa veure el sol 
 
Però Obrint Pas també presenta una altra característica en comú 

amb la Nova Cançó. I és que hi comparteix elements que fan referència al 
camp semàntic de la cançó protesta, tant per a reivindicar la llengua i la 
cultura com per defendre la justícia, el respecte i la solidaritat. A continua-
ció, he dividit el lèxic de les seues cançons en quatre grans i fonamentals 
camps semàntics que també podríem trobar perfectament en la música 
dels cantautors de la Nova Cançó: el de la «terra», el de la «lluita», el de la 
«guerra» i el de les «emocions». 

Per una banda, podem trobar un camp semàntic que Obrint Pas 
utilitza per a denominar la seua terra. I és que després de fer una anàlisi 
podem trobar en el total de la seua discografia paraules com «pobles» 
(«creuarem els pobles amb les finestres obertes», «el poble dels socarrats» 
–aquesta últim vers per fer referència a Xàtiva-), «país» («Al país de l’oli-
vera», «amb les banderes velles d’un país clandestí»), o «països» (sóc del 
sud del record d’uns països sense nom –per fer referència al territori de 
parla catalana), «terra» («mira si he corregut terres»), «sud» (sóc del sud 
–per fer referència a la zona valenciana meridional i alicantina). En aquest 
mateix camp semàntic també abunda molta toponímia: «València» 
(«València entre llençols blancs»), «Mercat Central», «Cavallers», «la Va-
lldigna», «les Torres dels Serrans», «Pont de Fusta», «Cabanyal» (tots 
aquests elements presents en «La vida sense tu»). Per altra banda, també 
trobem «Alfarrasí», «Atzeneta», «Albaida», «Palomar», «la Costera», 
«País Valencià» (tot aquest lèxic present en «La Malaguenya de Barxeta»). 
O també «l’Horta» i «la Ribera» (presents a la cançó «Amb la teua gent») 



Revista de Filologia 
 

   161 

  

o «la Marina», «la Vall d’Albaida», «la Safor», «l’Alcúdia», «la Vall de La-
guart» o «la Vall de Gallinera» (en lletres com «Més lluny» de Terra). 

Un altre camp semàntic que cal destacar és aquell que fa referència 
a la lluita i a la resistència dels valencians com a nació oprimida. Hi trobem 
paraules com: «crit» («vells escenaris d’un nou crit»), «lluita», «combat» 
(«hem lluitat i hem fracassat però encara ens queda combat»), «victòria» 
(«la victòria ens sorprendrà si la continuem buscant» o «camí de la victòria, 
seguir, seguirem»), «seguirem» («amb les lluites d’ahir, seguirem!»), 
«construir» («Amb tot allò que construïres»), «moviment» («baixant pels 
carrers, la gent i el seu moviment»), «batalles quotidianes» («amb les ba-
talles quotidianes i amb les guerres de sempre»), «compromís» («amb el 
teu compromís, seguirem»), «memòria», «consciència», «esperança» 
(«Renaix la memòria, [...] la consciència [...] i la victòria»), «història», 
«guanyar», «començar», «futur» («Som una història per guanyar, tot un 
futur per començar») i «puny» («i ara que la terra calla, alce el meu puny 
novament»), «revolta» («Som la revolta d’un nou crit»), entre moltes al-
tres. 

El tercer camp semàntic que vull destacar és aquell que fa referència 
a les emocions: pràcticament quasi totes relacionades amb l’estima per la 
cultura, la llengua i la terra del grup, però sobretot amb l’esperança de 
creure que, a pesar de ser una nació que ha estat molts anys menyspreada, 
podem construir, totes i tots junts, un futur millor. En aquest apartat po-
dem subratllar paraules com «il·lusió» («amb la il·lusió que desbordaves»), 
«somnis» («amb els somnis humils»), «tristesa» («tristeses vençudes»), 
«llàgrimes» («i porte als ulls llàgrimes de lluita i futur»), «esperança» 
(«pels carrers del son i l’esperança»), «enyorança» («amb els ulls plens de 
fred i enyorança»), «coratge» («i encara ens queda coratge per avançar»), 
«soledat» («i aquesta nit la soledat pels vells camins ens ha retrobat»), 
«empenta» («seguirem, encara amb el mateix empenta»), «passió» («se-
guirem, encara amb la mateixa passió»), «fidelitat» («fidels a aquell 
somriure que mai no oblidarem»), «ràbia» («plore de ràbia i l’aprete amb 
les mans»), «por» («no et deixes que et guanye la por»). 

Per últim, el quart camp semàntic que he diferenciat és aquell que 
està relacionat amb la guerra o l’opressió. La guerra, perquè en molts as-
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pectes fa referència a la Guerra Civil o a la Batalla d’Almansa on els valen-
cians vam perdre els furs fa tres-cents anys. O l’opressió patida per un 
règim feixista i una democràcia que no és real i que segueix minoritzant el 
poble català. Podem trobar paraules com «apuntar», «disparar», «morir» 
(«apunta, dispara, ets massa jove per morir»), «ferides» («sent les ferides 
del meu temps»), «afusellar» («quants amors i companys d’aventures van 
afusellar als amples horitzons»), «silenci» («som la paraula silenciada»), 
«esborrar», «armes» («mapes que s’esborren amb les armes»), «mort», 
«oblit» («de la terra naix un xiscle, testimoni d’una mort»), «matar», «pre-
sons», «horror» («em vas contar com els mataren a les presons d’oblit i 
horror»), «llàgrimes» («escrita en llàgrimes de foc»), «1939» («cames i 
cors plens de ferides aquell mil nou-cents trenta-nou»), «front», «fugir» 
(«he caigut pres fugint de l’últim front») «pena», «tres segles» («als tres 
segles de llarga pena» –tres segles que fan referència a la batalla d’Almansa 
de 1707). 

Per altra banda, si ens fixem en allò que Joan Borja (2007: 174) 
afirma al seu article, en el sentit que en la Nova Cançó «les fonts tradicio-
nals són documentables també pel que fa a la comunicació no verbal: de 
vegades, al marge del discurs textual, els efectes sonors o la música poden 
apel·lar directament al pòsit popular», tenim que això mateix també passa 
amb les cançons d’Obrint Pas: malgrat que, pel que fa a la música sí que hi 
ha molta influència que prové de fora del territori català com l’ska punk, el 
hardcore, el reggae, la cúmbia i el metall, cal dir que Obrint Pas, de vegades, 
també incorpora a la seua discografia melodies tradicionals. Fet i fet, una 
de les coses que més caracteritza el grup és la presència de la dolçaina com 
a instrument valencià. 

Per últim, tenim al davant un grup de joves que fa 50 anys van donar 
origen a un moviment artístic que tenia com a objectiu principal posar en 
valor la música en català com a símbol d’un poble que havia estat tants anys 
silenciat. Fent cançons protesta conscienciaven i sensibilitzaven a una part 
de la població davant dels problemes polítics i socials que presentava la 
societat catalana d’aquell moment. 

Sí que és cert —i molt important— que Obrint Pas també presenta 
divergències respecte del moviment de la Nova Cançó. El punt més im-
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portant és que, a excepció d’algunes cançons, que sí que segueixen els es-
quemes bàsics d’harmonia tonal propis de la tradició musical valenciana, 
Obrint Pas hi dóna un pas endavant, i l’estil de la seua música, com s’ha 
dit, barreja gèneres com la fusió de l’ska i el punk propis dels Estats Units 
d’Amèrica i Gran Bretanya, el hardcore punk propi també de Nord-
Amèrica, el rock basc acompanyat d’eixe sentiment revolucionari i inde-
pendentista, el reggae propi de Jamaica, la cúmbia que té els seus orígens a 
Colòmbia o el metall. 

A més, pel que fa al vocabulari, cal dir que, de vegades —encara que 
no moltes—, introdueix en les seues lletres un lèxic propi de la societat 
actual, com per exemple: «telediaris», «sirenes», «trens», «helicòpters», 
«pistolers a Wall Street», (en «Benvinguts al Paradís»), «televisors», «xa-
lets de luxe» o «camps de golfs» (en «Mentides»). A més d’introduir ex-
pressions en anglès com: «On tour, on tour» (en la cançó «Més lluny»), 
«You are welcome, uoh oh, welcome to paradise» (en «Benvinguts al Pa-
radís»). 

Per tant, podem concloure aquest apartat afirmant que el moviment 
de la Nova Cançó —que a la vegada beu del cançoner tradicional valen-
cià— ha esdevingut una font molt directa (possiblement: la més directa) 
per a la inspiració de les lletres dels Obrint Pas. Per les següents raons: 

a. En primer lloc, Obrint Pas recorre a les cançons de la Nova Cançó 
perquè els valencians no tenien més música en la llengua autòctona. 
L’únic llegat era el de les cançons populars. 

b. En segon lloc, podem veure que Obrint Pas incorpora o versiona 
cançons populars als seus discs, de la mateixa manera que ho van fer 
els cantautors de la Nova Cançó en aquella època. 

c. Obrint Pas també fa ús de nombroses imatges que fan referència a 
la natura —com es feia popularment—, de la mateixa manera que 
feien els cantautors de la Nova Cançó, encara que en moltes cançons 
sí que és cert que utilitzen un vocabulari propi de la societat de hui 
dia. 

d. Obrint Pas, com hem comprovat, segueix en les seues lletres moltes 
de les mateixes estratègies discursives —enumeracions, paral·lelis-
mes i repeticions— que feia servir la Nova Cançó —que, al seu torn, 
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bevia de la cultura popular. Per tant, podem veure que Obrint Pas 
també troba una font important d’inspiració en el patrimoni l’et-
nopoètic valencià. 

e. Obrint Pas beu de la Nova Cançó i, en les seues lletres, comparteix 
amb aquest moviment els quatre camps semàntics bàsics de la cançó 
protesta: a) el de la guerra i l’opressió; b) el de les emocions; c) el de 
la lluita i la reivindicació; i d) el de la identitat. 

f. Tant Obrint Pas com la Nova Cançó compateixen unes mateixes 
temàtiques i, a la vegada, un mateix objectiu: el de defendre valors 
com la justícia, la llibertat, la llengua i la cultura catalana. 

g. Pel que fa a la música, Obrint Pas també incorpora música tradicio-
nal i, a més, una de les coses que més caracteritza aquest grup és la 
fusió de diferents estils musicals amb un instrument valencià com és 
la dolçaina. 

h. Així i tot presenta també divergències amb el moviment de la Nova 
Cançó pel que fa a l’estil musical —que és la diferència més impor-
tant—, influït per altres estils internacionals que arriben al País Va-
lencià en els anys 90. A més, les lletres també presenten un vocabu-
lari, encara que escàs, propi de la societat postindustrial i postmo-
derna en la qual vivim, a més d’expressions en anglès per la influència 
de la cultura anglosaxona com a cultura dominant. 

Per últim, cal dir que coincidim amb Bartomeu Mestre i Sureda 
amb allò que diu en el seu article d’opinió «La cançó catalana d’ahir i avui»: 
«Entre la cançó d'ahir i la d'ara, hi ha aspectes coincidents. El més evident 
és la constatació que el públic canta amb els intèrprets. Però hi ha un as-
pecte substancialment divergent entre el passat i el present: l'actitud posi-
tiva d'avui» (Mestre i Sureda: 1992). 

I és ben cert perquè la cançó dels últims segles cantava —i denun-
ciava— l’opressió i li donaven el seu toc de frustració i pessimisme. En 
canvi, la cançó d’ara desprén optimisme. «Nosaltres protestàvem contra 
les opressions, els novells d’avui gaudeixen de les il·lusions. Nosaltres 
anunciàvem que veníem d’un silenci antic i molt llarg i el jovent d’ara sap 
cap on vol anar. I és el públic, al cap i a la fi, el que la segueix perquè la 
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música és viva perquè la gent li dóna prestigi i valor» (Mestre i Sureda: 
1992). 

  
3. CONCLUSIÓ  

Una vegada posada la vista enrere, és inevitable afirmar que el feno-
men Obrint Pas, després de vint anys de carrera musical, ha sigut l’esdeve-
niment musical en valencià més important del País Valencià des de la 
Nova Cançó. Del fenomen Obrint Pas ha sorgit una expansió de la música 
feta en català. Hui dia hi ha cada vegada més grups que, amb el valencià 
com a llengua d’expressió i el missatge reivindicatiu a favor de la justícia i 
la llibertat davant d’un estat opressor, conformen una escena de qualitat i 
diversitat d’estils que es troba en evolució. La cançó dels últims segles can-
tava i denunciava l’opressió i li donava un certs aires de pessimisme. La 
cançó de hui dia transmet il·lusió i esperança entre el públic, ja que és 
aquest, al cap i a la fi, el motor perquè la música —i la cultura en general— 
romanga viva, fent que la societat li atorgue prestigi i valor. 

Xavi Sarrià —excantant d’aquest grup— deia en una entrevista feta 
a Café Gadea de Ràdio Altea que les nostres cançons narren «com hem 
batallat, com hem aprés a viure, amb eixa esperança com a motor de vida. 
Nosaltres podem fer la política de l’esperança, i de l’optimisme, i d’intentar 
aferrar-nos a la idea que podem transformar les coses». I no podria estar 
més d’acord amb les paraules del cantant. Perquè esperança és il·lusió i la 
il·lusió és —en part— allò que mou el món. Esperança és creure que sí que 
poden canviar les coses i a partir d’ací, l’esperança és una nova manera d’en-
carar la vida. I és així, una persona que no creu que el dia de demà serà 
millor, que les coses poden canviar, que els somnis poden fer-se realitat, i 
que no lluita pel que vol... Una societat que no treballa, que no s’esforça o 
que es deixa vèncer és una societat que està perduda i està condemnada al 
fracàs. Però hui dia ens trobem en una societat que no creu ni té utopies. 

L’esperança és esforç, és tenacitat, és llibertat, és pensar en un futur 
mentre construïm present. I com van escriure els Obrint Pas per formar 
una de les seues cançons: «Cantem. Cantem per celebrar que ningú mai 
no ens farà callar i que la vida és coratge i alegria, un got a l’aire un brindis 
pel demà, perquè avui desafiem la por que el poble que canta mai no amor, 
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amunt els punys i amunt les il·lusions —i les esperances— perquè si can-
tem, si cantem mai morirem». 
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ASSIMILACIÓ DE DESTRESES I APLICACIONS PRÀCTIQUES CONSE-

GÜENTS EN L’ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, LA MEDIACIÓ LIN-

GÜÍSTICA I LA GESTIÓ CULTURAL 
Dari Escandell 

Universitat d’Alacant 
 
es del Departament de la Filologia Catalana i la Càtedra Enric 
Valor, la Universitat d’Alacant va estrenar el curs acadèmic 
2017-2018 el Programa d’Estudis Propis en Comunicació, 
Llengua i Mediació Cultural, conformat per cinc mòduls for-
matius que permetien l’obtenció simultània d’un títol de 

Màster (en Comunicació i Mediació Cultural), un títol d’Especialista (en 
Comunicació i Mediació Lingüística) i un títol d’Expert (en Comunicació 
i Gestió Cultural). 

Aquests estudis propugnaven una atractiva oferta alternativa al 
gruix de programes de postgrau, sovint absorts per l’especificitat i l’espe-
cialització categòriques dels continguts. No debades, l’objectiu n’era tot 
just el contrari: assolir una formació universitària transversal, multidisci-
plinar i, sobretot, aplicada a capacitats i funcions que seran requisit en es-
pecialistes qualificats en l’àmbit de la mediació lingüística i la gestió cultu-
ral: tant en institucions i administracions públiques com en el sector pro-
fessional dels projectes i les empreses privades. 

Mitjançant aquest programa, l’alumnat ha pogut conéixer i dominar 
les estratègies bàsiques per a la gestió i la promoció cultural inherent a 
l’àmbit valencià: a) hi ha adquirit l’habilitat necessària per a redactar, crear, 
adaptar o traduir textos de tota tipologia per a entorns com les adminis-
tracions locals i autonòmiques, els mitjans de comunicació social i el món 
empresarial; b) hi ha conegut els principals corrents estètics, literaris, ar-
tístics i culturals que incidiran en el treball d’un comunicador, programa-
dor o mediador cultural; c) hi ha aprés a establir relacions coherents entre 
autors i moviments concrets de la història de la cultura en les diferents 
formes de l’expressió i la creativitat humana: escultura, pintura, música, 
cinema, arquitectura, dansa, fotografia, etc.; d) hi ha assimilat destreses per 
a l’anàlisi crítica dels discursos propis de la gestió cultural i recursos comu-
nicatius essencials en mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió) i 
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xarxes socials; e) en definitiva, hi ha disposat de les tècniques escaients (es-
crites, orals i audiovisuals) per a optimitzar la creació verbal en contextos 
de comunicació social, mediació lingüística i gestió cultural. 

I ho ha fet de la mà d’un equip docent de màximes garanties que ha 
plasmat a la perfecció eixa transversalitat i la multidisciplinarietat ne-
cessàries per tal de bastir amb escreix una formació integral en matèria de 
comunicació, mediació i gestió. No hi ha cap dubte que aquests estudis 
han comptat amb professorat de primera fila: el mediàtic Eugeni Alemany, 
actor, showman i presentador en la televisió d’À Punt Mèdia; prestigioses 
i consagrades locutores, directores i presentadores de programes de ràdio 
com Mamen Asencio, de RNE, o Amàlia Garrigós, d’À Punt Mèdia; 
reputats periodistes com Miquel González, director del diari digital Ali-
cante Plaza, o Manel Lillo, director de la històrica revista El Temps; alguns 
dels escriptors valencians actuals més llegits i guardonats, com Carles 
Cano, Francesc Gisbert, Víctor Labrado o Mercé Climent; destacats 
noms del sector editorial valencià com Josep Gregori, Ricard Peris i Juli 
Capilla, directors empresarials respectius d’Edicions Bromera, Andana 
Editorial i Lletra Impresa Edicions; cèlebres referents del panorama mu-
sical valencià actual com el cantautor Dani Miquel, el cantant i també au-
tor Xavi Sarrià o Josep Vicent, prestigiós director de l’ADDA, prodigiós 
compositor i director d’orquestra; actrius punyents com Pepa López o Al-
mudena Francés, també cèlebre narradora oral; Verònica Cantó, secretària 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; historiadors i creadors culturals 
com Joan Vicent Martín Devesa o Teodor Crespo; etnopoetòlogues com 
M. Jesús Francés o Alícia Castelló; assessores educatives com Anna Fran-
cés; i professors de la Universitat d’Alacant especialistes en llengua i lite-
ratura com Enric Balaguer, Joan Borja, Baltasar Ripoll, Vicent Vidal o 
Dari Escandell. 

Aquest últim, autor del present pròleg i coordinador d’un dossier 
monogràfic que pretén ser precisament altaveu d’alguns dels treballs més 
reeixits en el marc d’aquest postgrau, confeccionats pels mateixos estu-
diants. Un dels objectius fundacionals d’Ítaca. Revista de Filologia és, de fet, 
esdevenir aparador de treballs i investigacions de destacats i prometedors 
alumnes que servisca de trampolí per a les seues tendres i ―per què no― 
incipients trajectòries en divulgació acadèmica. 
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És per això que aquest nové volum monogràfic de la revista corres-
ponent a l’any 2018 arreplega, en un format reajustat als paràmetres de 
l’article científic, diversos treballs de final de màster de la primera promo-
ció d’alumnat d’aquests estudis, culminació i síntesi d’aquesta formació in-
tegral reglada en matèria de comunicació social, mediació lingüística i ges-
tió cultural. A més de les aportacions de Maria Lluïsa Iglesias Nieto, per 
partida doble, Bea Sellés i Ahuir, M. del Mar Reus Bas i Isabel Martínez 
Lloret, s’hi ha considerat favorablement un parell d’estudis complementa-
ris afins també a l’àmbit de la comunicació i la gestió cultural: el de Vicent 
Aleixandre Lluch, doctorand a la Facultat de Filologia, Traducció i Co-
municació de la Universitat de València, i el de l’estudiant del Grau de 
Mestre en Educació Primària de la Universitat d’Alacant Virginia Moriel 
Bueno, derivat del seu treball de final de grau guardonat amb matrícula 
d’honor. 

A grans trets, el monogràfic s’estructura i s’ordena a partir de tres 
eixos fonamentals: el primer, amb treballs entorn a la comunicació i la me-
diació lingüística, es concreta en un estudi sobre el fenomen audiovisual 
dels youtubers i en un projecte educatiu primerenc centrat en l’ús adient i 
reflexiu del llenguatge; el segon bloc té per protagonista la comunicació 
radiofònica, amb un projecte de ràdio pensat per a l’àmbit escolar i amb un 
parell de textos al voltant del qüestionari estandarditzat d’entrevista en 
profunditat, un des del vessant més teòric i l’altre més aïna emplaçat en la 
concreció de la conversa personal; per últim, tanquen el monogràfic un pa-
rell de treballs circumscrits a l’àmbit de la gestió cultural: sobre la im-
portància de la paratextualitat a l’hora de promocionar l’edició literària del 
gènere teatral i sobre estratègies i claus per a la creació i consolidació d’un 
públic cultural fidel a llarg termini. Pertoca fer-ne, però, una descripció 
més acurada de cada peça. 

Com déiem, el volum s’enceta amb l’article panoràmic de l’estudiant 
d’aquest Màster en Comunicació i Mediació Cultural Maria Lluïsa Iglesias 
Nieto, un treball entorn als anomenats youtubers, creadors digitals de con-
tinguts que comptem amb llargues rastreres de seguidors virtuals arreu de 
la catalanofonia. Iglesias contextualitza la història recent de la plataforma 
de vídeos en xarxa més popular del món i tracta de definir els trets 
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d’aquests novells creadors de continguts, sobre els qui hi analitza contin-
guts, tipologies i tècniques més habituals dels seus canals i els hi llista i 
cataloga basant-se en criteris com ara nombre de seguidors, àrees temàti-
ques, freqüències d’ús, visualitzacions totals o interaccions amb altres 
usuaris. L’article ofereix una panoràmica fresca i reveladora sobre l’univers 
youtuber en llengua catalana per interessos o camps temàtics, amb els con-
següents rànquings quantitatius i qualitatius, i hi analitza en profunditat 
els casos més mediàtics: la histriònica i agosarada valenciana Miss Tagless, 
la companyia teatral Pot de Plom, la prescriptora literària Marta Botet o 
el fenomen trencador del jove camperol mallorquí Miquel Montoro. Un 
document sens dubte suggestiu i peculiar que ofereix una panoràmica ex-
haustiva d’aquest novedós circuit en l’àmbit de la comunicació digital en 
què tot apunta que ha vingut per a quedar-s’hi. 

La mestra del CEIP Les Rotes d’Altea (Marina Baixa) Bea Sellés i 
Ahuir, qui ha compaginat el treball a peu d’aula amb aquests estudis de 
postgrau en Comunicació i Mediació Cultural, exposa i avalua en el seu 
article una experiència comunicativa oral implementada al mateix grup-
classe d’educació infantil de l’escola on exerceix professionalment la docèn-
cia. Articulada sobre el projecte Pots de paraules, la pràctica en qüestió pre-
tén orientar estratègicament els alumnes en el seu autoconeixement i en les 
relacions humanes amb els companys a través de les paraules. El títol del 
treball, ben eloqüent, resalta el fet que les persones som al capdavall parau-
les, i que els mots que proferim condicionaran inexcrutablement la imatge 
que projectem als ulls dels altres. En paraules de Sellés, el llenguatge ens 
ofereix la possibilitat de comunicar tot el que sabem, sentim i som dins 
d’un context social i de convivència amb altres persones. I com que la pe-
dagogia actual és ben coneixedora de les potencialitats del joc, cal treballar 
en aquesta línia a fi d’incidir ―més i millor― en la formació integral de la 
personalitat de l’alumnat. L’observació crítica del projecte Pots de paraules 
palesa les dificultats a les quals fan front els xiquets d’infantil per tal de 
resoldre conflictes amb els altres a través del llenguatge i el pensament. El 
projecte és, en definitiva, una mostra de com d’important resulta la comu-
nicació efectiva quan comptem amb els recursos de mediació i de gestió 
adequats. 
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El tercer article d’aquest dossier encapçala una trilogia de treballs 
amb la comunicació radiofònica com a element neuràlgic vertebrador. 
L’autora, Virginia Moriel Bueno, recentment graduada com a mestra de 
primària i actual docent a l’acadèmia Hamilton School of English, pre-
senta els resultats d’un projecte de ràdio escolar desplegat durant la seua 
estada en pràctiques al CEIP Ntra. Sra. de l’Esperança de Crevillent (Baix 
Vinalopó). Aquest mitjà de comunicació oral és un exemple efectiu de com 
una situació comunicativa real pot convertir-se en una eina eficient i prag-
màtica si la sabem orientar i gestionar de forma correcta envers l’aprenen-
tatge lingüístic del valencià. Amb tot, la gestió d’un producte comunicatiu 
i cultural com un programa radiofònic en l’àmbit escolar no és una tasca 
senzilla: el rol mediador del professorat és un factor determinant per a 
l’èxit o el fracàs del projecte. La ràdio escolar permet que els alumnes de 
tots els nivells educatius de primària s’apropen a aquest mitjà de comuni-
cació i que, a partir d’una relació de coordenades procedimentals estratègi-
cament dissenyades, siguen capaços de transmetre a través de les ones 
anècdotes, inquietuds i vivències; les seues veus, que s’escoltaran per la me-
gafonia del centre durant l’hora del pati, són la culminació d’un projecte 
que contempla, de forma prèvia, el fet de conéixer i preparar apartats com 
els elements tècnics, les seccions, els guions, l’eslògan, els encapçalaments, 
etc. En definitiva: un projecte pensat perquè l’alumnat desenvolupe la 
competència comunicativa i cultural en situacions públiques estimulants i 
motivadores. 

La perspicàcia analítica de Maria Lluïsa Iglesias Nieto torna a 
irrompre amb força en aquest dossier a través d’un revelador article sobre 
l’entrevista literària, mètode assidu en mitjans de comunicació com la pre-
msa escrita, la ràdio o la televisió. Iglesias en revisa els orígens i focalitza 
l’atenció en les evolucions experimentades pel conegut Qüestionari Proust. 
És a partir d’aquest famós test intemporal que es basteix la pràctica perio-
dística d’entrevistar en directe a representants de la cultura valenciana a 
través del programa de ràdio Café Gadea de Ràdio Altea, produït i emés 
en el marc d’aquest Màster en Comunicació i Mediació Cultural. Aquesta 
experiència acadèmica fonamentada en la comunicació radiofònica té com 
a eix l’entrevista en profunditat o de caràcter. Iglesias en descriu les vicissi-
tuds: traçar amb encert el recorregut per la biografia i experiència vital del 



ÍTACA 
 

174 

 

convidat és una pràctica ben habitual al llarg de la història del periodisme 
que ha derivat, en l’actualitat, cap al recurs de l’entrevista imperfecta, fór-
mula pensada per a donar a conéixer de forma directa i propera els trets 
més amagats de personalitats significatives.  

Aquesta praxi pedagògica de la ràdio en directe al llarg de totes les 
sessions d’aquest Màster en Comunicació i Mediació Cultural, tractada a 
bastament en l’anterior d’article d’Iglesias, serà també la base del treball de 
la tècnica del Departament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament 
de Dénia (Marina Alta), M. del Mar Reus Bas. L’autora aconsegueix po-
sar en valor la concepció artística de la paraula des del prisma de la retòrica 
clàssica, a partir de l’entrevista a l’actriu, escriptora, docent i contacontes 
Almudena Francés. Reus hi analitza l’expressió i la forma de comunicar 
de Francés i destaca el seu savoir faire a l’hora de persuadir l’oient com a 
exemple referencial, amb paraules que en la seua dosi justa són capaces de 
transmetre l’emoció. L’article de Reus emana de forma reiterada la volun-
tat de l’autora de reivindicar la importància de la paraula i la comunicació, 
que paradoxalment resulten cada vegada més determinants i fonamentals 
malgrat viure immersos ―cada dia més― en un món indefectiblement 
tecnològic i digital. 

El monogràfic inclou encara un darrer mòdul focalitzat en la gestió 
i la mediació cultural. És en aquest camp que se situa l’article de Vicent 
Aleixandre Lluch, doctorand de la Universitat de València que tracta d’es-
tablir les línies definitòries de la col·lecció «Micalet teatre» de l’editorial 
Bromera a partir de la informació paratextual que hi ofereixen els títols. 
No debades, som davant de la primera i més important col·lecció de teatre 
infantil i juvenil en valencià, amb vora una cinquantena d’obres publicades 
a dia de hui. Aleixandre remarca el paper decisiu dels paratextos a l’hora 
d’orientar i guiar els diversos receptors: els lectors, per un cantó, i els ges-
tors i mediadors culturals, per l’altre, com ara docents, bibliotecaris o fa-
miliars. L’autor emfasitza la transcendència d’aquests elements paratex-
tuals en aquest gènere concret, cas d’il·lustracions, sinopsi, títol, tipografia 
o disseny, per tal de seduir els futurs consumidors potencials i convertir-
los de més a més en recomanadors a posteriori del producte. 
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Per últim, Isabel Martínez Lloret, responsable de comunicació del 
Centre d’Arts Palau Altea (Marina Baixa), reflexiona entorn a la im-
portància del repte d’assolir ―amb les preceptives eines per saber com fer-
ho― la creació de nous públics en els diferents viaranys de l’univers cultu-
ral: des de suscitar-ne l’interés inicial, a arrelar-ne una continuïtat a través 
de l’ensenyament sense renunciar per això al graó artístic més alt: el de la 
comprensió del fet artístic en si mateix. Més enllà de saber diferenciar entre 
cultura i art, l’educació artística a les escoles té el repte i la responsabilitat 
social d’aconseguir que les distintes pràctiques culturals comptem amb 
molts més seguidors. És en aquest terreny que entren en joc les teories de 
l’Escola de l’Espectador, que en opinió de l’autora venen a recalcar que en 
una societat capitalista com la nostra és fonamental que hi haja un públic 
que estiga plaentment disposat a pagar per l’art i la cultura. En aquest sen-
tit, l’assaig de Martínez Lloret traça fórmules per tal d’acostar els menors 
a les pràctiques culturals a través de la família, l’escola i les institucions 
públiques, una gallina dels ous d’or que passa necessàriament per adaptar 
els continguts als seus interessos perquè s’hi familiaritzen i prenguen gust 
de consumir cultura, fet decisiu a l’hora de crear i consolidar els nous pú-
blics del futur. 

Esperem que aquest preàmbul faça encara més suggeridora la lec-
tura, ara detinguda, dels articles que integren el present volum monogràfic: 
un dossier com déiem transversal i interdisciplinar, en la línia dels estudis 
de postgrau entorn dels quals hi gravita, però amarat pel fil conductor de 
la comunicació i la paraula com a elements indestriables a l’hora de saber 
programar, mediar i gestionar més i millor. 
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YOUTUBERS EN LLENGUA CATALANA: 
ESTUDI QUANTITATIU I QUALITATIU 

Maria Lluïsa Iglesias Nieto  
Màster en Comunicació i Mediació Cultural 

Universitat d’Alacant 
 

1. INTRODUCCIÓ 
ésser humà és social per natura i s’ha hagut d’adaptar al llarg 
del temps a les noves formes de comunicació. Internet és un 
dels descobriments més importants de la humanitat, com 
fou el foc, l’electricitat o la impremta en el seu moment, un 
invent que ha canviat radicalment la forma de comunicar-

nos. Internet és un mitjà massiu d’intercanvi d’informació que permet con-
nectar-nos i comunicar-nos de manera instantània amb altres persones. 

El terme web 2.0 va ser encunyat per Darcy DiNucci l’any 1999 
(GRAHAM: 2005). Aquesta veu descriu la segona generació de la World 
Wide Web centrat en la capacitat de les persones per col·laborar i com-
partir informació en línia. És en aquest entorn que van nàixer les xarxes 
socials, al llarg de la primera dècada del segle XXI: Facebook fou fundat 
l’any 2004 i YouTube (YT) el 2005. Aquesta última xarxa és la plataforma 
més popular de vídeos a la xarxa. El nom és un joc de paraules de l’anglés 
que ve a significar ‘Fes-te emetre’. La segona edició de l’informe Net Chil-
dren Go Mobile a Europa indica que l’activitat digital més popular consis-
teix a compartir fotos, vídeos i altres continguts digitals i això va en aug-
ment des dels principis de dècada. Les seues estadístiques mostren com els 
joves han substituït en bona mesura la televisió pels vídeos a YT. 

Gràcies a aquesta plataforma digital han sorgit una tipologia nova 
de creadors de continguts digitals que pugen vídeos a YT per a compartir-
los amb la seua comunitat: són els anomenats youtubers. Es tracta normal-
ment d’una persona jove que es grava a soles a la seua habitació, que parla 
directament a càmera i que s’adreça a la seua audiència mitjançant un vo-
catiu expressament inventat per a la seua comunitat youtubera. L’acte cre-
atiu es produeix en l’espai íntim del dormitori per a ser compartit amb la 
resta del món en l’espai públic digital de YT. Són molt populars entre els 
usuaris més joves d’aquesta xarxa perquè al capdavall són persones d’una 
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mateixa generació amb qui resulta fàcil identificar-se. Encara més, els nous 
creadors de continguts digitals s’han convertit en un model a seguir per 
part dels més joves. És per això que són considerats influencers, això és, 
prescriptors de la seua comunitat. 

Cada volta es publiquen més recerques i articles sobre el fenomen 
dels youtubers, des de diversos punts de vista: social, cultural, mediàtic, 
econòmic, etc. Cal destacar els estudis realitzats sobre la influència dels 
nous creadors en la creació d’identitat dels joves. Per contra, si repassem 
les aportacions existents fins ara sobre els youtubers en llengua catalana, 
només trobem un Treball de Final de Màster a la Universitat de Barcelona, 
«Fem-nos youtubers en català», de Marcel Fernàndez Roca (2017). Es 
tracta d’una seqüència didàctica que té com a referent els vídeos dels you-
tubers i com a objectiu la creació a través de l’aprenentatge col·laboratiu de 
vídeos a l’aula. En l’annex 2 de la proposta es recull una llista de canals de 
YT en català (FERNÀNDEZ: 2017). 

 
2. OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest treball és elaborar l’estudi quantitatiu i 
qualitatiu dels creadors de continguts digitals en llengua catalana per a do-
nar a conéixer els youtubers actius més rellevants, és a dir, els creadors de 
continguts digitals amb major nombre de seguidors i visualitzacions a data 
de publicació d’aquest article. Per assolir aquest propòsit, ens hem marcat 
uns objectius específics: 
● Contextualitzar la plataforma de vídeos en la història recent 
● Definir els nous creadors de continguts digitals 
● Descriure les temàtiques més populars en els canals 
● Examinar la tipologia de vídeos que utilitzen els youtubers per a ge-

nerar contingut a la xarxa 
● Identificar quins són els youtubers en llengua catalana actius actu-

alment, què fan, des de quan, quants vídeos han publicat i quin és, 
d’una banda, el nombre de visualitzacions dels seus vídeos i, de l’al-
tra, el nombre de seguidors dels seus canals de YT 

● Classificar els youtubers en funció de la temàtica dels seus canals 
● Triar els creadors més rellevants en funció de la seua temàtica 
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● Oferir una panoràmica d’aquests youtubers i analitzar qui són i 
quina classe de continguts ofereixen al seu canal 

● Extraure conclusions sobre els youtubers més importants de la co-
munitat youtubera en la nostra llengua 

 
3. METODOLOGIA  

La metodologia emprada per assolir l’objectiu principal i els especí-
fics d’aquesta recerca es basa en un estudi descriptiu de la comunitat you-
tubera de parla catalana. La primera tasca ha estat obrir Google Acadèmic 
per a conéixer l’estat de la qüestió i trobar llibres, articles i recerques aca-
dèmiques relacionades amb els nous creadors en altres àmbits lingüístics. 

En primer lloc, s’ha portat a terme un estudi quantitatiu dels nous 
creadors arreu de l’àmbit lingüístic de la catalanofonia. En la fase de reco-
llida d’informació, hi ha dos portals digitals que ofereixen llistats d’aquests 
creadors en actiu: la Plataforma per la Llengua i Gaming.cat. A més, en 
articles de la revista Tresdeu dedicats a aquest fenomen també en podem 
trobar de nous. Una altra font d’investigació han sigut els mateixos canals 
dels youtubers, els quals connecten amb altres usuaris a través de la secció 
de canals relacionats. A continuació, n’elaborarem el llistat i de manera pa-
ral·lela distribuirem els youtubers en relació amb la temàtica que tracten 
en els seus vídeos, fet que els ha permés generar una narrativa pròpia de 
vida a les xarxes socials. Més endavant, per tal de conéixer millor els inte-
grants d’aquesta comunitat youtubera actualment en actiu, els classifiquen 
segons el gènere i l’autoria en solitari o de forma col·lectiva, és a dir, aquells 
canals dirigits per més d’una persona. Per acabar, confeccionarem diferents 
rànquings de canals en la llengua catalana. Els factors de la classificació a 
considerar seran, fet i fet, el nombre de visualitzacions, de seguidors i de 
vídeos al canal. 

Destriarem els youtubers més destacats de la seua categoria temà-
tica. D’una altra banda, confeccionarem un estudi qualitatiu dels youtu-
bers més representatius i rellevants a través de l’anàlisi de la temàtica i la 
forma de fer del seu canal. En acabar l’estudi qualitatiu, exposarem les con-
clusions a què hem arribat en aquesta primera panoràmica de la nostra 
escena youtubera. 
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4. YOUTUBE: NOU CANAL DE COMUNICACIÓ  
Les xarxes socials són un fenomen massiu recent, per això, encara és 

difícil trobar xifres i dades fiables sobre Internet o noves tecnologies. We 
are social és una agència de màrqueting i comunicació digital que té com a 
objectiu «ajudar les marques a relacionar-se en els mitjans socials, a escol-
tar, entendre i participar en les converses que tenen lloc al seu voltant». 
Elabora estudis sobre xarxes socials i, de forma habitual, en publica infor-
mes. Els seus treballs són rigorosos, presenten xifres avalades i, per tant, 
són referent en el camp de la investigació universitària (MaCom). El seu 
Estudi Digital 2018 revela que hi ha més de 4.000 milions de persones ar-
reu del món connectades a Internet (WEARESOCIAL: 2018). Segons les 
prediccions de Nacions Unides per a l’any 2017 sobre població universal, 
l’any 2025 serem 8.185.613.757 habitants al planeta. Això vol dir que 
aproximadament vora meitat de la població mundial està en línia, connec-
tada a Internet. S’estima que gairebé un quart de mil milions d’usuaris 
nous van estar en línia per primera vegada l’any 2017. El nombre d’usuaris 
d’Internet creix a un ritme de més d’un 20% interannual. Aquest rànquing 
recull les xifres de les pàgines que atrauen el major volum de trànsit web. 
Els llocs webs més visitats per dia van ser, en aquest ordre, Google (per a 
recerca), YT (per a vídeos) i Facebook (com a xarxa social). Per tant, YT 
és la plataforma de vídeos més gran del món. 

Si mirem arrere, el 2005 es va publicar el primer vídeo a YT, en què 
es veia un jove gravant diferents animals amb l’etiqueta A day in the zoo. 
D’ençà, aquesta plataforma ha tingut un impacte sense precedents en la 
cultura popular. El seu creixement ha esdevingut exponencial. Actualment 
es pugen i es carreguen a YT més de 100 hores de vídeo cada minut, és a 
dir, més de quatre dies de gravacions de vídeo al minut. Pel que fa a l’edat 
dels usuaris, són els més joves els qui prefereixen YT per a veure vídeos. 
Per tant, per als adolescents aquesta plataforma digital és una alternativa 
real a veure la televisió.   

Chris Anderson, en una conferència a Ted Talk sobre la forma en 
què els vídeos potencien la innovació global, argumenta que els cervells es-
tan «programats per descodificar el vídeo d’ample de banda alt, és a dir, 
per a escoltar i veure al mateix temps». La transferència d’emocions com-
binada amb informació té com a conseqüència l’aprenentatge. Vivim en un 
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cicle propici per a la innovació i l’autoaprenentatge a gran escala que podria 
ser tan important per a la difusió de coneixements com la invenció de la 
impremta. 

YT s’ha convertit en un mitjà de comunicació popular per a la difu-
sió de fenòmens d’Internet de tot tipus i és ací on resideix la seua impor-
tància. En aquesta xarxa social podem trobar canals dedicats íntegrament 
a la música, el cinema, l’educació, etc. I encara més, podem explorar YT en 
un total de 76 idiomes. Cadascú és lliure de publicar els vídeos en la llengua 
que trie. 

La visualització de vídeos a YT constitueix un dels hàbits més este-
sos entre els adolescents. Al voltant del 70% dels adolescents d’entre 14 i 
17 anys prefereixen passar temps a YT, encara que un gran percentatge 
són usuaris passius d’aquesta xarxa. La mateixa plataforma ha donat lloc 
al naixement de nous creadors que comparteixen els seus vídeos i interac-
cionen amb els seus seguidors a aquesta xarxa social. Coneguts com a you-
tubers, són els usuaris més actius d’aquesta xarxa social. Fan servir la pla-
taforma com un mitjà d’expressió i comunicació amb altres persones que 
tenen els mateixos gustos, interessos i aficions. 

 
5. YOUTUBERS: EMISSORS I RECEPTORS  

Els youtubers són creadors de continguts, és a dir, ells mateixos di-
rigeixen i realitzen el procés creatiu sencer i de promoció dels vídeos: es-
criuen el guió, agafen una càmera, editen el vídeo, el publiquen a YT, el 
promocionen i atenen els comentaris de la seua audiència. Encara que la 
promoció del vídeo la fan des d’altres xarxes socials com Facebook, Twitter 
o Instagram, els vídeos s’allotgen a YT. 

Per norma general, són creadors amateurs i autosuficients. Abans, 
per a portar a terme qualsevol projecte audiovisual de cinema o televisió 
calia un gran equip de professionals on almenys una persona desenvolu-
para alguna d’aquestes tasques: guionista, càmera, comunicador, munta-
dor, publicista, etc. Hui en dia l’accés a tecnologia i la creativitat permeten 
a una sola persona produir continguts audiovisuals per a compartir amb 
altres persones. En principi, els youtubers són autodidactes i no tenen cap 
formació específica. El fet d’obrir un canal i publicar vídeos és una forma 
d’aprenentatge. Si bé són creadors amateurs i autosuficients, col·laboren 



ÍTACA 
 

182 

 

amb altres creadors i mantenen una relació directa amb els seus seguidors. 
A mesura que els subscriptors creixen, solen externalitzar fases del procés 
com la gravació o l’edició de vídeo i fotos. 

Els canals de YT representen un espai d’expressió i creació artística 
que proporciona una connexió social amb altres creadors i els seus segui-
dors. Normalment, els youtubers i la seua audiència comparteixen carac-
terístiques similars com ara l’edat, la llengua, la cultura o el context social. 
Els youtubers estableixen una relació virtual molta propera. A més, els 
usuaris podem, a banda de visualitzar-ne els continguts, valorar-los i in-
teractuar directament amb el youtuber en qüestió i amb els altres inte-
grants d’aquesta comunitat. La possibilitat d’interacció directa trenca les 
distàncies i apropa els creadors a la seua comunitat en temps real. Els usu-
aris passius participen de la conversa interactiva amb la resta de la comu-
nitat i en el contingut dels vídeos. 

YT és un sistema basat en la conversa i la comunicació interactiva i 
aquesta part del procés sempre la porten personalment. Si bé els creadors 
de continguts es comuniquen principalment amb l’oralitat, també inclouen 
en la imatge text escrit per a fer aclariments o correccions pertinents. La 
interacció amb els seus subscriptors la fan a través de la llengua escrita en 
la secció de comentaris de YT o en altres xarxes socials. Així mateix, la 
salutació i el comiat dels seus vídeos solen mantindre una mateixa estruc-
tura lingüística fàcilment reconeixible pels seguidors. Des del punt de vista 
de la innovació lingüística, generalment aquests creadors creen vocatius 
per a interpel·lar els seus seguidors. Es caracteritzen per la forma directa 
de retransmetre, l’ús de la llengua oral i escrita amb funcions diferents i la 
innovació lingüística. Per tot això són considerats els nous comunicadors 
d’Internet. 

Ramos-Serrano (2016) organitza els youtubers en dues categories. 
Per una banda, els «youtubers estàndards» són els usuaris que creen i com-
parteixen vídeos amb amics i familiars. Per l’altra banda, hi ha els «youtu-
bers especials»: aquells qui interactuen amb la comunitat en línia, reben 
comentaris i subscriptors, a més d’oferir recomanacions i suggeriments. 
Aquests youtubers especials seran l’objecte de la nostra investigació. 
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Herrero-Diz, Ramos-Serrano i Nó, en analitzar l’evolució dels usu-
aris digitals, destaquen que els menors que participen a Internet es descri-
uen per l’activitat que desenvolupen a les xarxes socials més que per pertà-
nyer a una determinada època o fer servir una tecnologia concreta (HER-

RERO-DIZ, RAMOS-SERRANO & NÓ: 2016, 1318). YT organitza els ca-
nals segons categories temàtiques. Murolo i Lacorte, en el seu article sobre 
aquesta plataforma, seleccionen les tipologies de canals més visitades pels 
usuaris (MUROLO & LACORTE: 2015, 17-19). Nosaltres ens centrarem 
en aquelles temàtiques més populars entre els youtubers: 

 
1. Estil de vida. És la tipologia de youtubers més populars, els quals 

parlen de qüestions quotidianes i casolanes. Aquests creadors 
desenvolupen el que Henry Jenkins defineix com a narratives trans-
mèdia, és a dir, la pràctica de contar històries a través de diverses 
plataformes digitals (JENKINS: 2003). Els youtubers mostren amb 
naturalitat les seues experiències personals, inseguretats i preocupa-
cions que solen ser les mateixes dels joves de la seua generació i, per 
consegüent, els seguidors s’identifiquen amb ells. 

 
2. Bibliotubers o booktubers. Es tracta de canals on es parla únicament i 

exclusivament de llibres, amb el propòsit de compartir les seues lec-
tures i inquietuds literàries amb els seus iguals. Aquesta categoria va 
nàixer al món anglosaxó per a comentar sagues de llibres. 

 
3. Gamers. Són aquells canals dedicats als videojocs, en què els hi pre-

senten, els analitzen, juguen, en fan tutorials i unboxings. 
 

4. Comèdia: En aquests canals, generalment, els creadors són monolo-
guistes que parlen a càmera i fan crítica social i política, acudits, es-
quetxos i conten situacions habituals en to humorístic. 

 
Així mateix, els youtubers han creat els seus gèneres propis. Cal in-

sistir en el paper que juga la creativitat i la llibertat d’adaptar continguts en 
el món youtuber on l’estil personal és essencial. Els creadors adapten gè-
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neres periodístics, televisius i cinematogràfics per a generar continguts au-
diovisuals per al seu canal. Els treballs acadèmics fan referències aïllades 
sobre els gèneres youtubers. A continuació, els exposarem i explicarem el 
que signifiquen, perquè en aquest camp popularment s’utilitza terminolo-
gia anglesa: 

 
● Tags (etiquetes). Sota aquesta denominació estan els vídeos en els 

quals el youtuber en qüestió contesta un nombre de preguntes refe-
rents a un tema concret. El tag més popular que utilitza un creador 
per a donar-se a conéixer s’anomena 50 coses sobre mi. No té una 
estructura predeterminada. Consisteix a contar 50 coses sobre un 
mateix. Trobem tags de tota mena: Youtubers en valencià, 50 coses 
sobre mi, 20 cançons en valencià i el Tag de Llibre de Miss Tagless; 
20 coses sobre Glasgow de Leopolda Olda; 20 coses sobre mi, Què ens 
passa als valencians? o + BookTag de Frank Surimi; Tag de les can-
çons d’anime de la meua infància (Está toh xulo!) d’Adriana Colom i 
Parés; Tag de Reggaeton 2017 ft. Marina Garrido d’Irina García Pro-
duccions; Draw my life del Renao. 

 
● Vlogs. Murolo (2015) considera que el vídeo vlog testimonial o vlog 

a seques té la forma audiovisual de blog personal textual i va ser un 
dels primers formats explotats per l’usuari de YT. És un vídeo casolà 
que sol basar-se en el testimoni de l’usuari parlant a càmera, en un 
sol pla i sense a penes edició, per la qual cosa tenen una aparença 
més aviat amateur. Entre els exemples hi destaquen: Vlog Abril 
2018: La Fira del Llibre de La prestatgeria de Marta o Sant Jordi 
2018 Vlog de Recomanacions de Llibres. 

 
● Unboxing (desempaquetar) i Hauls. En aquest tipus de vídeo, el cre-

ador obri els paquets de missatgeria que rep o mostra les noves ad-
quisicions. Normalment, es tracta d’articles relacionats amb la te-
màtica del seu canal. Exemples: Mega Unboxing!!!, Unboxing de Re-
comanacions de Llibres; La Nostra Senyora de París de Paper i Pí-
xels; Haul: Nike, Primark, CK o Canon d’Irinia García Productions; 



Revista de Filologia 
 

185 

 

Botí d’aniversari (Book Haul); Book Haul XXL de Recomanacions 
de Llibres. 

 
● Q&A (preguntes i respostes). Aquests continguts estan creats en 

col·laboració amb els seguidors gràcies a la comunicació i participa-
ció interactiva dins de la comunitat d’usuaris. Els seguidors formu-
len les preguntes en la secció de comentaris dels vídeos i el youtuber 
les contesta. El youtuber llegeix les preguntes més freqüents que ha 
formulat la comunitat i les contesta. Exemples: Faig anys + Q&A 
de Ban Anna; Trasto es declara, sexe, vida (Q&A) de Miss Tagless. 

 
● Tutorials. Es diu que YT és la nova escola perquè hi trobem ense-

nyaments de tota mena. Els tutorials són el tipus de vídeo que des-
perta més interés en els usuaris. La llista de tutorials és tan llarga 
com permet l’enginy humà. Receptes de la terreta: Coca Maria de 
Frank Surimi; Com fer una «paella valenciana» del Renao; Com su-
perar una ruptura de Leopolda Olda; Com Llegir en anglès de Reco-
manacions de Llibres. 

 
● Challenges (reptes). L’objectiu és passar una estona divertida. Són 

allò que coneixem popularment amb la dita «no hi ha nassos». Un 
youtuber proposa un repte, el vídeo es viralitza i altres youtubers el 
copien a la seua manera. Alguns dels reptes més populars són Try 
not to laugh de Miss Tagless; Què hi ha a la meua boca? d’Irinia Gar-
cía Productions; Book Tower Challenge de Recomanacions de Lli-
bres. 

 
● Reviews (ressenyes). Ací es vessa l’opinió sobre llibres, pel·lícules, 

webseries, dispositius mòbils, sabates, bicicletes, cubs de Rubik i un 
infinit més. A les bibliotuberes els agrada fer ressenyes de llibres: 
Històries de dues bèsties (Fiona Roberton) de Paper i Píxels; Review 
de «El despertar de la primavera» de Sóc Tastaolletes. 
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Per a resumir podem dir que la plataforma de vídeos ha donat lloc a 
l’aparició de nous creadors. Els youtubers han desenvolupat en una dècada 
una nova cultura audiovisual i comunicativa pròpia amb gèneres híbrids 
que han adaptat a la temàtica dels seus canals. 

 
6. YOUTUBERS EN LLENGUA CATALANA. ESTUDI QUANTITATIU  

Els youtubers són creadors de continguts audiovisuals que compar-
teixen públicament les seues creacions a YT. El creador pot triar la llengua 
de la seua transmissió. En aquesta xarxa social trobem vídeos en un total 
de 76 idiomes diferents, això abasta un 95% de la població d’Internet. El 
català és una d’aquestes llengües i podem trobar nombroses mostres de 
youtubers en la nostra llengua. 

Els portals web youtubers.cat i gaming.cat s’encarregen d’actualitzar 
la classificació dels youtubers d’arreu de l’àmbit lingüístic catalanoparlant 
que reflecteix la diversitat d’aquesta comunitat i alhora distingeix entre 
youtubers actius i passius. Els creadors actius són aquells qui han penjat 
almenys un vídeo al llarg dels tres últims mesos. La major part de canals 
de la primera generació han desaparegut o estan inactius encara que podem 
trobar actius canals d’aquesta generació. Segons la data de creació dels ca-
nals, trobem que els youtubers actius més veterans són els següents: Shen-
deluth (gamer), maig de 2006; Pot de Plom (humor), juny de 2010; Reco-
manacions de Llibres (bibliotubera), novembre de 2011.  

Per aconseguir les xifres anteriors de visualitzacions es parteix del 
nombre de vídeos publicats. En primer lloc, veurem que els 10 youtubers 
que més vídeos han pujat en llengua catalana a data de 15 de juny de 2018 
en aquesta plataforma són tots gamers: 

 
1. NIL 66: 458 vídeos publicats 
2. Xavalma: 421 vídeos publicats 
3. Dev Id: 362 vídeos publicats 
4. Gamer Català: 283 vídeos publicats 
5. Shendeluth: 236 vídeos publicats 
6. Fredolic2013: 228 vídeos publicats 
7. Dannides: 228 vídeos publicats 
8. Gamingcat: 201 vídeos publicats 
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9. Català HD: 168 vídeos publicats 
10. Garbageben TV: 163 vídeos publicats. 

 
En segon lloc, podem veure que a YT no hi ha fórmules màgiques. 

El fet realment important són la quantitat de visualitzacions. Com hem 
dit, la influència dels nous creadors es pot mesurar per l’abast dels seus 
continguts. Els gamers són els youtubers que han generat més continguts 
fins ara, però la seua repercussió no es significativa com veurem més avant. 
En definitiva, per a tindre influència en les xarxes cal crear contingut sufi-
cientment interessant perquè esdevinga viral. Segons el Diccionari Norma-
tiu Valencià, el terme viral fa referència al «contingut que s’escampa de ma-
nera massiva per la xarxa a partir de reenviaments constants entre els usu-
aris». Malgrat representar la meitat de la comunitat youtubera i publicar 
més quantitat de vídeos, els gamers tenen una influència menor que els 
altres youtubers en què centrarem el nostre estudi. 

Convé fer ressaltar que aquestes relacions de youtubers no són ex-
haustives perquè no reflecteixen completament la comunitat youtubera va-
lenciana. Per això, en segon lloc, hem seleccionat un article de la revista 
digital Tresdeu sobre aquest assumpte, «Les últimes novetats dels youtubers 
en valencià». En la fase de recollida de dades hem accedit als vídeos de dos 
creadors valencians i el canal d’una revista cultural i aquests són els nous 
canals en valencià que hi hem trobat: 
 
● Youtubers valencians de Jordi Sant Jordi (20/05/2018): La prestat-

geria de Marta, Kale Barraka i Pomelo TV 
● Youtubers en valenciano de Miss Tagless (03/07/2017): Xavi Mates 
● Youtubers valencians de Tresdeu TV (07/04/ 2016): Pau Díaz 

 
Fet i fet, el corpus d’aquesta investigació està conformat pels crea-

dors trobats en els llistats de dos portals web, un article i un vídeo de la 
revista Tresdeu i els vídeos sobre youtubers en valencià de Jordi Sant Jordi 
i Miss Tagless. Són un total de 125 youtubers i youtuberes. Si reprenem 
el que déiem adés, els youtubers amb més subscriptors són aquells que han 
creat comunitats més nombroses i, per tant, es trasllada a la influència que 
tenen sobre la seua comunitat. Ara en donarem el nom del canal, seguit 
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pel nombre de subscriptors a data de 15 de juny de 2018. El rànquing està 
liderat per un jove mallorquí que té 12 anys: 

 
1. Miquel Montoro (youtuber) 30.986 subscripcions 
2. Pot de Plom (comèdia) 15.372 subscripcions 
3. Leopolda Olda (youtubera) 11.615 subscripcions 
4. Miss Tagless (youtubera) 9.975 subscripcions 
5. Miquel Serrano de Poble (comèdia): 7.956 subscripcions 
6. Xavi Mates (educació) 5.118 subscripcions 
7. Juliana W (youtubera): 4.897 subscripcions 
8. El Renao (comèdia): 2.986 subscripcions 
9. Carquinyol (comèdia): 2.458 subscripcions 
10. Recomanacions de Llibres (bibliotubera): 2.294 subscripcions 

 
Pel que fa a les xifres de visualitzacions de vídeos, és a dir, l’abast de 

les seues creacions, en la primera posició trobem de forma molt destacada 
el canal de la companyia valenciana de teatre de Xavi Castillo a data de 15 
de juny de 2018: 
 

1. Pot de Plom (comèdia): 4.293.968 visualitzacions totals 
2. Jordi de Sant Jordi (youtuber): 3.147,376 visualitzacions totals 
3. Miquel Montoro (youtuber): 1.639.599 visualitzacions totals 
4. Miquel Serrano de Poble (comèdia): 843.844 visualitzacions totals 
5. Leopolda Olda (youtubera): 777.816 visualitzacions totals 
6. Miss Tagless (youtubera): 724.617 visualitzacions totals 
7. Arandur (gamer): 607.697 visualitzacions totals 
8. Xavi Mates (youtuber): 581.678 visualitzacions 
9. Eugeni Alemany (comèdia): 487.043 visualitzacions 
10. Olidoliva (cultura mediàtica): 286.556 visualitzacions 

 
La majoria dels youtubers són joves. És lògic perquè són els joves els 

qui més utilitzen les xarxes socials, especialment YT. És un mitjà al qual 
estan habituats. Inclús trobem youtubers adolescents que obrin el canal 
amb 11 o 12 anys, com és el cas de Marta Botet o Miquel Montoro. Per 
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una altra banda, sense ser tan jove, el canal Pot de Plom de Xavi Castillo 
es troba en primera posició pel que fa al rànquing de visualitzacions. 

En general, el youtuber és un creador que actua en solitari, és a dir, 
una sola persona que s’encarrega del procés creatiu de cap a peus encara 
que ocasionalment hi col·laboren amb altres. En canvi, trobem excepcio-
nalment alguns canals col·lectius integrats per dues o més persones que en 
comparteixen l’autoria. Del corpus total de 125 canals de youtubers en 
llengua catalana, únicament n’identifiquem 14 d’autoria compartida. En 
aquest grup distingim dues classes de canals. Per una banda, els creats per 
diferents institucions: Preparats, llestos, universitat!, Revista Tresdeu, Es-
colasantjordiblog i Edicions Bromera. Per l’altra banda, hi ha els canals 
digirits per dues o més persones que decideixen compartir aficions, vivèn-
cies, jocs, opinions; en suma, tot allò que fa un youtuber d’estil de vida, tot 
i que en aquest cas l’autoria és compartida. La comunitat youtubera cata-
lanòfona en té uns quants: No hi havia a València, Lilipendas, Família Ca-
ricú, Los Mallorquinos, La Pinya, Olidoliva, 7 Vides, Préssec i Síndria, 
Fersab i Problemes Primer Món. 

En relació a la temàtica, en destaquem els següents d’acord amb 
nombre de canals que es dediquen a la mateixa àrea de coneixement: 

 
● 7 canals de bibliotuberes 
● 7 canals de youtubers de comèdia 
● 8 canals de youtubers musicals 
● 44 canals de youtubers d’estil de vida 
● 45 canals de gamers 

 
En resum, aquest estudi quantitatiu reflecteix l’escena actual de you-

tubers en llengua catalana i la seua diversitat temàtica. Les xifres parlen 
sobre l’abast dels continguts dels creadors. Per exemple, hem vist com la 
meitat de youtubers són gamers i produeixen una gran quantitat de vídeos. 
En canvi, els creadors que tenen major impacte en la seua audiència són 
youtubers que conten el seu estil de vida, parlen de llibres o fan humor. A 
continuació, triarem quatre youtubers que representen les temàtiques se-
güents: dos d’estils de vida, una bibliotubera i un canal col·lectiu dedicat a 
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la comèdia. Cadascun d’aquests exemples també són una mostra de les di-
ferents variants dialectals de la llengua catalana. Començarem amb Reco-
manacions de llibres, canal que representa la comunitat de joves bibliotu-
beres a la xarxa. Continuarem amb el cas de Miss Tagless, una de les you-
tubers d’estil de vida més seguides per la comunitat youtubera en valencià. 
Leopolda Olda i Miss Tagless s’alternen el primer lloc en les classificacions 
de visualitzacions i seguidors. Prestarem especial atenció al canal Pot de 
Plom com un exemple d’adaptació ràpida i exitosa a les noves tecnologies 
per a fer humor. Per acabar, analitzarem el canal de Miquel Montoro com 
a exemple d’innovació temàtica perquè ens parla de la terra a les xarxes 
socials. 

 
7. ESTUDI QUALITATIU DELS YOUTUBERS EN LLENGUA CATALANA 

MÉS RELLEVANTS 
7.1 RECOMANACIONS DE LLIBRES. BIBLIOTUBER 

Les bibliotuberes o booktubers són les youtubers que comparteixen 
la seua passió per la lectura a YT. En llengua catalana són totes dones, 
excepte el canal de Perduts entre Llibres. Els booktubers es diferencien de 
la resta de creadors per la temàtica literària del seu canal. L’objectiu prin-
cipal d’aquestes creadores és compartir les seues lectures en la xarxa amb 
els seus iguals. Moltes tenen també un blog que aprofundeix en qüestions 
literàries de forma escrita. El treball de recerca comparatiu de Gemma 
Lluch (2017) sobre els booktubers ens mostra com els joves han transfor-
mat la comunicació literària en les xarxes socials: 

 
Com els adolescents i joves amb els tuits, a els blocs, als canals de YouTube o amb 
Instagram han transformat la manera de llegir, de relacionar-se amb la lectura i 
amb els llibres. Han sabut crear un espai de comunicació, de conversa social, que 
alhora és un espai de relació qualitat, de joc i de diversió. Espais que alberguen 
gèneres textuals diversos i on els lectors participen per recomanar, descobrir, co-
mentar, elogiar o criticar, jugar o competir. (LLUCH: 2017, 22) 
 
En la comunitat youtubera en català trobem 7 canals que parlen de 

manera exclusiva de llibres encara que són portats per 5 creadores com ara 
veurem: Paper i píxels, Recomanacions de Llibres, Marta Botet Borràs, 
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Teresa Saborit - Tere SM, Emociona’t amb la lectura, La prestatgeria de 
Marta i SócTastaolletes.  

Com hem advertit abanss, hi ha dues bibliotuberes que porten dos 
canals endavant. En primer lloc, parlarem de La prestatgeria de Marta, que 
pertany a la bibliotubera valenciana Marta Meneu Borja. En la secció d’in-
formació d’aquest canal es presenta com un espai de recomanacions de lli-
bres en valencià d’una manera nova i amena amb l’únic objectiu de fomen-
tar la lectura i descobrir nous títols als seus seguidors. Conrea gèneres bi-
bliotubers de tota mena: ressenyes, tag de llibres, unboxings, vlogs. De ma-
nera paral·lela porta el canal Emociona’t amb la lectura, espai on desplega 
les seues habilitats comunicatives i audiovisuals i ens proposa noves expe-
riències amb la lectura com les entrevistes amb els creadors i les creadores 
o els tràilers d’obres literàries. A més a més, fa tutorials per a booktubers i 
ofereix recursos per al professorat i les famílies. Fins i tot té una llista de 
reproduccions anomenada «Booktubers on xiquets i xiquetes ens recoma-
nen llibres». Fa poc més d’un any que forma part de YT i ja ha col·laborat 
amb l’editorial Bromera. 

 

 
Imatge 1. Captura de pantalla de Recomanacions de Llibres: Favorits Estiu 2017 

 
En segon lloc, analitzarem el cas de la bibliotubera que lidera la clas-

sificació de les bibliotuberes en català tant en nombre de seguidors com en 
visualitzacions del seu canal principal, Recomanacions de llibres. La bo-
oktuber amb més influència, ja que ocupa el desé lloc del rànquing, és Marta 
Botet, que va obrir el seu canal de YT en les primeries d’aquesta plataforma 
(novembre de 2011) quan tenia 12 anys. Ha crescut envoltada de llibres i 
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ara té 17 anys. Marta Botet volia tindre el seu programa de televisió per a 
parlar de la seua gran passió: llegir. Porta 132 vídeos publicats que han 
sigut vistos 165.667 voltes. El vídeo de Recomanacions de llibres més po-
pular és la xarrada sobre booktubers per a TedYouth 2015 (més de 16.000 
visualitzacions), però aquest és l’únic vídeo que està en una altra llengua, 
en l’anglés, subtitulat en català. El vídeo en llengua catalana amb més re-
produccions és el Whisper Challenge sobre llibres que va gravar en col·la-
boració amb les seues amigues. 

Aquesta lectora empedreïda és la bibliotubera més creativa 
d’aquesta comunitat temàtica. Al seu canal trobem vídeos d’una gran vari-
etat de gèneres bibliotubers. Fa els tags clàssics de les booktubers com el 
tag del llibre, recomanacions, ressenyes, vlogs, reptes, clips de lectura, rep-
tes, entrevistes, etc. Així mateix, com és habitual a la comunitat youtubers, 
hi ha adaptat al català altres tipus de vídeos d’altres creadores de la mateixa 
temàtica del món de parla anglesa. Com indica Gemma Lluch (2017), 
aproximadament la meitat dels llibres dels quals parlen els bibliotubers es-
tan escrits en anglés. L’any 2015 va ser seleccionada per a participar com 
ponent a les xarrades TEDYouth a Nova York al voltant dels bibliotubers. 
Va parlar del passat, el present i el futur de llegir des del punt de vista de 
lectora i creadora de vídeos sobre literatura infantil i juvenil. 

D’altra banda, i gràcies a la seua influència en les xarxes, ha col·labo-
rat amb diversos mitjans de comunicació com el programa Clicka’t de Ca-
talunya Ràdio, adreçat a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys, i fa vídeos per 
als canals de YT d’oci i cultura d’El Periódico i ElNacional.cat. Aquesta jove 
youtubera diu: «Cada vegada que entres en un llibre, surts del món. Jo 
sento com els personatges prenen vida. Sento les seves veus. Evoluciono 
amb ells. Llegir és com veure una pel·lícula al teu cap» (Marta Botet, 2015). 

 
7.2 MISS TAGLES. LA VARIANT DE LA MARINA A LA XARXA 

Miss Tagless és una youtubera de Pedreguer que juntament amb 
Leopolda Olda lidera la classificació dels youtubers més populars que de-
diquen els seus canals a compartir el seu estil de vida. Aquestes creadores 
de continguts digitals es caracteritzen per la temàtica que aborden en els 
seus canals. Les podem reconéixer de seguida per la seua temàtica. En els 
seus vídeos es parla de temes relacionats als interessos, inquietuds i gustos 
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de la seua generació. El seu canal té 9.975 subscripcions. Va obrir el seu 
canal al novembre de 2013 i a data d’elaboració d’aquest article ha com-
partit 137 vídeos que comptem amb un total de 740.960 visualitzacions. 

 

 
Imatge 2. Captura de pantalla del canal de Miss Tagless: 50 coses sobre mi 
 
Els seus vídeos d’estil de vida estan organitzats en llistes de repro-

ducció sobre tabús, xarrades, viatges, col·laboracions, vlogs, tops anuals de 
sèries, etc. Parla de la seua identitat i orientació sexual, amb especial refe-
rència a la construcció social que existeix en el seu entorn immediat. En el 
seu vídeo Gènere & Identitat descriu el repte i les dificultats que comporta 
l’elecció d’una identitat de gènere. Aquest tipus de contingut és el més 
comú als canals i també normalment és el més vist (PÉREZ TORRES et al.: 
65). Encara que Miss Tagless té més visualitzacions en altres continguts 
audiovisuals: els vídeos de Miss Tagless amb més visualitzacions són Inde-
pendència, democràcia i humanitat (més de 8.100 visualitzacions), Youtu-
bers en valenciano (més de 7.400 visualitzacions). 

 
7.3 POT DE PLOM. LA COMÈDIA VALENCIANA DE L’ALCOIÀ 

Com hem vist al llarg d’aquest estudi descriptiu, la majoria dels you-
tubers són joves. És lògic perquè els més joves són els qui més utilitzen les 
xarxes socials, especialment YT. No obstant això, en l’estudi quantitatiu 
hi ha un canal de comèdia al capdavant dels rànquings i aquests youtubers 
de l’humor no són precisament adolescents. Es tracta del canal de la com-
panyia de teatre alcoiana Pot de Plom, que de seguida es va adonar de les 
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possibilitats de difusió que oferia la plataforma de vídeos. Per tant, es 
tracta d’un canal d’autoria col·lectiva. Van ser el primer canal en la variant 
valenciana de la llengua i es va obrir el juny de 2010, un parell d’anys abans 
del tancament de la radiotelevisió pública autonòmica Canal 9. Hi han pu-
blicat 146 vídeos en una sèrie de programes d’humor de l’actualitat valen-
ciana. Xavi Castillo és el fundador i l’actor principal de Pot de Plom. Els 
vídeos dels programes Veriueu-ho i Xavi Castillo News! han esdevingut vi-
rals. 

 

 
Imatge 3. Captura de pantalla de Pot de Plom: Xavi Castillo News: Cau Zaplana 

 
Aquests últims anys, el canal de Pot de Plom ha sigut un referent 

còmic per a la societat valenciana. Aquest canal de sàtira lidera el rànquing 
de visualitzacions dels vídeos del canal amb un sumatori de 4.293.968 vi-
sualitzacions totals. En canvi, pel que fa al nombre de subscriptors, ocupa 
la tercera posició amb 15.372 subscriptors. L’èxit del canal demostra que 
no cal ser jove per a crear continguts atractius per a la xarxa. Així mateix, 
és un exemple de com uns professionals s’han adaptat als nous canals de 
comunicació i han tret tot el suc a la plataforma de vídeos. Recordem que 
l’objectiu del canal és donar-se a conéixer i promocionar les seues funcions 
de teatre. 

  
7.4. MIQUEL MONTORO. ESTIL DE VIDA RURAL 

Miquel Montoro és un xicon mallorquí de Sant Llorenç que té 12 
anys. Es va obrir un canal a YT perquè volia mostrar al món que, a banda 
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de ciutats, també hi ha vida foravila. En els seus vídeos comparteix la seua 
passió per la terra i els animals perquè és llaurador i a més cuida animals. 
El seu canal és l’últim fenomen entre la comunitat youtubera en llengua 
catalana i compta amb continguts originals poc habituals que han cridat 
l’atenció dels usuaris en poc temps. Miquel Montoro saluda amb l’expres-
sió «Uep! Com va?» i dedica els seus vídeos a mostrar la seua passió de 
llaurador i cuidador d’animals. El seu primer vídeo ensenya com llaurar 
amb motocultor. Aquest jove comparteix els seus coneixements d’expert 
conreador. En els seus tutorials pots aprendre com diferenciar ametles, 
com plantar un taronger, com llaurar mecànicament, etc. A més a més, 
part de la seua producció audiovisual se centra en els seus animals i les 
cures que requereixen: el seu ase Menut, els guarniments, el gall dindi Ber-
nat, etc. Aquest jove contesta sovint preguntes dels seus seguidors. 

 

 
Imatge 4. Captura de pantalla del canal de Miquel Montoro: Ses Taronges 
 
Va obrir el seu canal el 8 de març de 2018 i ja lidera el rànquing de 

subscriptors amb un total de 30.968 seguidors. En la classificació de les 
visualitzacions totals per canal ocupa el tercer lloc i compta amb 1.639.599 
de visualitzacions amb només 27 vídeos. Miquel Montoro ofereix uns con-
tinguts que triomfen a YT. L’interés que ha despertat ha tingut repercus-
sió: fora del seu canal ha col·laborat en el seu programa favorit de la televi-
sió balear IB3 Foravila i recentment ho ha fet amb Ítaca Band, un grup de 
música català. 
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8. CONCLUSIONS  
D’ençà l’inici encara relativament recent de la plataforma de vídeos 

de YT, hi han sorgit uns usuaris que no es limiten a veure vídeos sinó que 
els creen ells mateixos per a després compartir-los amb la resta d’usuaris. 
Ho fan des de la seua habitació i de forma amateur i autodidacta. Porten 
les seues creacions de l’espai privat a una audiència potencialment univer-
sal. I amb el pas del temps han creat una comunitat de seguidors al seu 
voltant. En aquest tipus de comunicació, el receptor analitza allò que diu 
l’emissor: pot criticar, confluir o fins i tot modificar les seues opinions. 
Perquè això passe, s’han d’intercanviar els rols.  

Els youtubers són emissors de missatges que interactuen amb els 
seus seguidors a través de vídeos i missatges en la xarxa. Els dos són emis-
sors i receptors de missatges en un context digital. El codi en el qual els 
youtubers transmeten els seus missatges és la llengua catalana en la seua 
pròpia variant dialectal. Són prescriptors perquè són creadors d’opinions 
que són emulades per la seua audiència. 

Hem revisat els diversos gèneres creats pels youtubers per a trans-
metre els seus continguts. Els youtubers de la catalanofonia no s’hi han fet 
esperar. Hui en dia hi ha una comunitat de youtubers que compta amb 
125 canals actius dedicats a diferents temàtiques entre les quals cal desta-
car les bibliotuberes, els youtubers que parlen del seu estil de vida i els ca-
nals dedicats a la comèdia. En l’àmbit lingüístic català, els youtubers que 
generen contingut en aquesta llengua han estat present des de les primeries 
de la plataforma. 

En l’estudi quantitatiu hem mesurat diversos factors com ara l’anti-
guitat i el nombre de creacions. Per a identificar els youtubers més impor-
tants en l’actualitat hem parat atenció als rànquings de visualitzacions. 
L’estudi qualitatiu ha estat dedicat a aprofundir en els youtubers en llen-
gua catalana més populars. Miquel Montoro és el líder pel que fa al nom-
bre de seguidors amb uns continguts que semblen a primera vista poc ha-
bituals. Montoro ha començat a subtitular els seus vídeos per tal que arri-
ben a més gent. La companyia alcoiana Pot de Plom està al capdavant de 
la classificació que mesura el nombre de visualitzacions totals del canal. 
Miss Tagless retransmet la seua vida al seu canal, des de la Marina Alta al 
món sencer. Marta Botet comparteix la seua passió pels llibres al seu canal 
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Recomanacions de Llibres. En definitiva, els youtubers imprimeixen el seu 
segell en totes les seues creacions des de tots els seus vessants. 

Els youtubers trenquen els estereotips de la concentració de creaci-
ons en les ciutats i provenen sobretot de nuclis petits de població, però els 
seus continguts arriben a usuaris d’arreu del món. Per això, fan arribar el 
seu missatge expressat en la seua variant dialectal. Podem dir que en l’es-
cena youtubera es parla en totes les variants dialectals de la llengua cata-
lana. Són creadors de continguts digitals que fan ús de l’oralitat per a co-
municar. Estableixen una comunicació interactiva amb la seua comunitat 
on tots són emissors i receptors. 

Els continguts digitals creats pels youtubers poden ser aliats a l’hora 
de la promoció de la lectura. En aquest sentit, Rovira-Collado (2017) plan-
teja una proposta didàctica on els booktrailers i els bibliotubers serveixen 
com a eina per desenvolupar l’hàbit lector. Aquest projecte recull també 
pràctiques d’animació a la lectura infantil i juvenil. La seua influència entre 
els més joves és tan gran que han esdevingut models de llengua i referentes 
a tindre en comptes en els temes clau d’aquesta etapa vital de formació de 
la identitat, l’autoconcepte, el gènere i la identitat vocacional (PÉREZ: 
2017, 67). Per tot això són coneguts també com a influencers. Els youtu-
bers aporten, a través de la tecnologia, narratives singulars sobre la vida i 
les seues passions que cada volta inspiren a més gent. 

Per a concloure, aquesta anàlisi dels youtubers en llengua catalana 
evidencia que, tot i que criticats per alguns i idolatrats per d’altres, els you-
tubers són sens dubte, per creixement exponencial, un dels més grans fe-
nòmens mediàtics de l’última dècada que caldrà, per tant, estudiar amb 
més profunditat.  
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SOM PARAULES: APROXIMACIÓ AL QUE SOM I PROJECTEM QUAN PAR-

LEM. REFLEXIÓ I APLICACIÓ PRÀCTICA 
PER A EDUCACIÓ INFANTIL 

Bea Sellés i Ahuir 
CEIP Les Rotes, Altea 

 
es persones vivim íntimament relacionades amb les paraules. 
Som paraules. Tant és així que podem assegurar —sense 
caure en l’atreviment— que sense la nostra capacitat lingüís-
tica no podríem conéixer el món ni comunicar-nos, ni tam-
poc podríem ser qui som. El llenguatge com a eina per a co-

néixer el món estableix, necessàriament, una relació amb el sistema cogni-
tiu de l’individu —amb el seu pensament. Ara mateix en podem fer una 
prova, ja que mentre llegim aquest text (capacitat lingüística), interpretem 
o volem entendre allò que estem llegint (capacitat cognitiva). A tall d’exem-
ple, si diem la paraula llapis tots podem representar quina cosa és, la utilitat 
que té, així com identificar-ne la matèria prima. Però aquesta relació va 
molt més enllà: si utilitzem conceptes abstractes —que no tenen un ob-
jecte tangible al qual fer al·lusió—, com per exemple odi o pau, també po-
dem saber de quina cosa estem parlant. El llenguatge, per tant, ens permet 
representar-nos la realitat i l’experiència conscient que en fem, ens permet 
afirmar que aquesta capacitat lingüística de l’individu i el seu pensament 
formen un binomi inseparable. 

La relació llenguatge-pensament s’ha estudiat molt i són diverses les 
teories que tracten d’explicar-la. Trobem autors com Vigotsky, Chomsky 
o Piaget que es qüestionen aquesta interdependència. Encara que aquests 
experts tenen opinions diferents quant a si l’adquisició del llenguatge és 
anterior, simultània o posterior al pensament, el que ens interessa arreple-
gar ací és que la seua vinculació i importància en l’activitat cognitiva de la 
persona és indiscutible.49  

                                                 
49 Sobre la relació entre el llenguatge i el pensament hi ha teories que descriuen postures 
diferents. Autors com Vigotsky i la seua Teoria Interaccionista defensen la simultaneïtat 
entre llenguatge i pensament. Per a Vigotsky les operacions mentals i l’adquisició del llen-
guatge es desenvoluparien conjuntament. El llenguatge seria el resultat d’una construcció 
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Conjuntament amb l’activitat cognitiva de l’individu, el llenguatge 
ens permet aprehendre el món, però també ens ofereix la possibilitat de 
comunicar allò que sabem, sentim i som dins d’un context social i de con-
vivència amb altres persones. Si juguem a pensar en aquest precís moment 
i ens imaginem si som capaços de percebre’ns a part d’allò que pensem, 
diem o sentim, no cal esperar massa perquè ens adonem que això és im-
possible. 

Per tant, construïm la nostra identitat subjectiva i social per mitjà 
dels nostres pensaments —i les paraules que els donen significat o els ma-
nifesten—, dins dels context cultural en què vivim. Tenint en compte 
aquest precepte, hauríem d’anar amb cura amb el llenguatge que conforma 
la nostra identitat de la mateixa manera que cuidem un òrgan vital del nos-
tre cos, ja que si necessitem que tot el nostre organisme estiga sa per ga-
rantir-nos una bona vida a nivell físic, també necessitem tindre cura del 
nostre pensament lligat a les paraules, per tal d’aconseguir una bona vida a 
nivell mental. 

Tenim davant, llavors, un element de vital importància dins del cro-
quis de l’estructura humana i és per això que, a banda del l’estudi morfo-
sintàctic i gramatical del llenguatge, hauríem de conéixer-lo com a eina que 
conforma el nostre pensament i contribueix a la formació de la nostra per-
sonalitat, i d’aquesta manera saber-ne també a les cases, el carrer i l’escola.  

Aquest és el nostre propòsit: atorgar-li a la capacitat comunicativa, 
íntimament lligada al pensament dels individus, l’atenció necessària que 
requereix, i aprendre com mitjançant la influència de les paraules que for-

                                                 
interna, un instrument del pensament que aniria ampliant-se —juntament al coneixe-
ment— amb el constant contacte de la realitat externa a l’individu. Per un altre costat, 
trobem Chomsky, qui prima l’aspecte lingüístic sobre el cognitiu i assegura que el llen-
guatge és la condició per encendre el botó de pensar. Chomsky recolza aquesta idea en 
una capacitat lingüística universal i innata (Language Acquisition Device, LAD) que tenim 
tots els individus, gràcies a la qual podem accedir al coneixement. Per últim, veiem una 
tercera concepció de la mà de Piaget, qui li capgira la teoria generativista de Chomky i 
situa l’aspecte cognitiu per davant de l’aspecte lingüístic. La Teoria Cognitiva de Piaget 
anuncia que abans de l’aparició del llenguatge el xiquet ja posseeix una representació sim-
bòlica o representativa que està a l’arrel del seu pensament i que el llenguatge, una vegada 
adquirit, afavorirà el desenvolupament cognitiu, però no hi és una condició suficient. 
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men els nostres pensaments, poden sentir-nos o fer sentir als altres aními-
cament bé o malament. Una qüestió que connecta directament amb la con-
vivència, l’empatia i la intel·ligència emocional, que tractarem de treballar 
des de l’Educació Infantil. 

L’Educació Infantil és l’etapa més delicada i important de tot el sis-
tema educatiu, atés que és durant els primers anys de vida de l’individu 
quan aquest construeix els pilars fonamentals de la seua personalitat. Els 
mestres d’infantil sabem que l’alumnat d’aquesta etapa mereix una atenció 
delicada i vocacional i se’ls ha d’oferir una manera de treballar que connecte 
amb els seus interessos i respecte el procés de maduració biològica i natural 
pel que passen. Pel que fa a la manera de treballar, ens referim a la meto-
dologia com el procés que ens ajudarà aconseguir els objectius, als qual hi 
arribarem per mitjà de l’anàlisi de les paraules i a partir de dues pautes 
metodològiques essencials: en primer lloc, utilitzarem el joc en ser l’activi-
tat que fa que l’aprenentatge resulte més divertit, significatiu i efectiu en 
els xiquets. Però també, en segon lloc, farem servir el mètode filosòfic com 
a eina que desperte la reflexió i agite el pensament a través de l’observació, 
el plantejament de qüestions, l’experimentació i la recerca de respostes. 

En aquest article exposarem més endavant l’experiència viscuda a 
l’aula d’infantil amb el projecte Pots de paraules, una pràctica que pretén 
orientar la construcció de l’autoconeixement i afavorir les relacions huma-
nes fent servir les paraules com a bisturí de la «cirurgia». I tot, perquè la 
qualitat de la nostra vida dependrà de la qualitat del nostres pensaments i 
a estos últims, les paraules els formen. 
 
ÉS QÜESTIÓ DE QUÍMICA 

El terme intel·ligència emocional fou encunyat per Peter Salomon i 
John D. Mayer l’any 1990, però serà Daniel Goleman (1995) qui difondrà 
el terme mundialment com la capacitat de sentir, entendre, controlar i mo-
dificar els estats anímics propis i aliens mitjançant habilitats associades a 
allò intrapersonal —internes i d’autoconeixement— i a allò interpersonal 
—externes i de relació. Aprendre a gestionar i desenvolupar aquesta capa-
citat en l’individu és encara una assignatura pendent a les escoles, perquè 
actualment vivim reticents al canvi, a eixir de la zona de confort en els con-
tinguts escolars, per part del professorat i del sistema educatiu; i no és que 
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els continguts hagen de desaparéixer —encara que alguns podrien fer-
ho—, sinó que han d’ampliar-se i renovar-se sabers i metodologies així 
com es desenvolupa i progressa la humanitat. 

Hui en dia el coneixement sobre la intel·ligència emocional resulta 
imprescindible dins del sistema educatiu, ja que l’individu ha de conéixer 
les seues emocions i els pensaments que les desencadenen per tindre una 
bona convivència amb la resta de les persones. Som i sentim el que diem o 
pensem amb paraules i també fem sentir i ser als altres quan ens relacionem 
amb ells. I aquest sentiment que ens queda, després d’experimentar l’emo-
ció provocada pels nostres pensaments o els dels altres, col·labora en la 
formació del nostre autoconcepte, de la nostra identitat i en la forma en 
què viurem en societat. 

Sabem de la mà dels estudis en pneurociència que les persones apre-
nem el món des de l’emoció, no des de la raó (AGUADO: 2015) i açò és una 
qüestió química, natural en l’individu, a la qual l’escola no li pot girar l’es-
quena. Durant l’etapa d’Educació Infantil observem que els descobriments 
dins de qualsevol camp de coneixement causen sorpresa als xiquets i els 
resulten emocionants; però al mateix temps hi podem veure una manca 
d’autocontrol, de coneixement d’un mateix, de lògica i llenguatge, a l’hora 
de gestionar les emocions i la conducta dins del necessari procés de socia-
lització a què s’han d’enfrontar des del seu pensament encara minso en sa-
bers i egocèntric. 

És necessari, llavors, que l’adult que acompanya l’infant l’ajude a ges-
tionar la conducta que li esdevé del seu pensament afectat d’egocentrisme 
i la falta de coneixences. I per aprendre a gestionar aquesta conducta hem 
de conéixer necessàriament el funcionament del nostre cervell, al qual fa-
rem ara una ullada senzilla per dins, de la mateixa manera que li ho expli-
caríem a un xiquet.  

El nostre cervell està format per distintes parts i cada una té unes 
funcions diferents. La part dreta del cervell és aquella que percep els nos-
tres sentiments més intensos com quan ens sentim contents, valents, tris-
tos o molt enfadats. De vegades, quan ens disgustem molt, els nostres sen-
timents poden créixer tant que ens poden dir o fer coses que no voldríem. 
Però com que la natura és molt sabuda, ens equilibra amb l’altra part del 
cervell, la part esquerra, que ens ofereix la possibilitat d’expressar les nostres 
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emocions i posteriors sentiments amb paraules i d’aquesta manera, les dues 
parts del cervell treballen en equip per poder tranquil·litzar-nos (SIEGEL: 
2014, 33). 

Els adults sabem que si posàrem una càmera dins del nostre cervell 
veuríem alguna cosa pareguda a una tempesta elèctrica amb nombrosos 
rajos que correspondrien als nostres pensaments. Aquests generarien al-
hora una química —emoció— que connectaria amb el nostre sistema ner-
viós i ens activaria la respiració, el cor i els músculs, se’ns dilatarien les pu-
pil·les, augmentaria la pressió sanguínia, etc. La química que provoca 
l’emoció i connecta amb el sistema nerviós genera hormones i neurotrans-
missors (serotonina, dopamina, endorfines, cortisol, etc.) que ens fan sen-
tir diferents estats d’ànim corporals segons quines s’originen; i així, per 
exemple, davant de pensaments agradables, hormones com la serotonina o 
l’endorfina ens donarien sensació de plaer; o si, per contra, els nostres pen-
saments foren desagradables, hormones com el cortisol ens provocarien la 
sensació d’estrés. 

És des dels nostres pensaments des d’on es desencadena la química 
que fa sentir als individus anímicament bé o malament. Segons siga el do-
mini que tinguem sobre el contingut dels nostres pensaments podrem tin-
dre una vida més o menys intel·ligent emocionalment i açò ens ajudarà a 
reconduir les relacions amb les altres persones i amb nosaltres mateixos. 
Aquesta en seria la fórmula: 
 

PENSAMENT → EMOCIÓ → CONDUCTA → RESULTAT 
 

En aplicar la fórmula veiem que si generem un pensament desagra-
dable, esdevindrà una emoció desplaent, que provocarà una conducta ina-
propiada i tindrà un resultat insatisfactori. Altrament, arribaríem a un re-
sultat satisfactori si tenim un pensament positiu, ja que això canviaria la 
química de l’emoció i la conducta.50 Aquesta seria la fórmula per a gestio-
nar les emocions i treballar, al cap i a la fi, la convivència a l’aula —que seria 
el resultat que tractaríem d’aconseguir.  

                                                 
50 Fórmula plantejada per Laura Lòpez durant el curs de formació per al professorat In-
tel·ligència Emocional aplicada a l’aula, impartit al CEIP Les Rotes d’Altea l’any 2016. 
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Però com que el propòsit és treballar-ho des de l’Educació Infantil, 
pararem atenció al fet que el procés d’ensenyament-aprenentatge haurà 
d’anar de les coses senzilles a les coses complexes: l’aventura de l’autoco-
neixement, l’experimentació del cos i l’alfabetització emocional es treba-
llarà partint del sincretisme característic del pensament dels xiquets per 
arribar a un coneixement més reflexiu i abstracte. I a tot plegat ens ajudarà 
a arribar amb emoció a El joc de pensar. 
 
FILOSOFIA PER A XIQUETS  

Fer filosofia per a xiquets és jugar. Si preguntem als xiquets i les xi-
quetes què és allò que més els agrada, contesten: «jugar». I, segons siguen 
les seues afinitats o interessos, acompanyen aquesta divertida acció amb el 
complement que cadascú vulga. El joc és motivador perquè porta intrínsec 
la creativitat, l’esbarjo, el moviment, la llibertat. I quan ens sentim lliures 
físicament i mentalment se sent, al mateix temps, l’emoció de la felicitat. 

Fer filosofia és un tipus de joc diferent en comparació al joc lliure 
dels xiquets, i la diferència fonamental que trobem és que el moviment del 
cos minva per centrar-se en l’agitació d’un joc mental que resulta igualment 
creatiu i divertit. El gust per jugar a pensar està basat en dos premisses 
fonamentals que experimenta l’alumnat a l’hora de participar: la primera 
és palpar la llibertat de pensament sense por a no encertar amb la resposta 
que es té com a veritat —si és que en concret siga el joc, hi ha resposta 
verdadera. I la segona, saber que no hi haurà judicis de valor per part dels 
altres en el mateix moment que la persona diu allò que pensa, ja que res-
pecte a les coses que estan bé o malament pensar, hi arribarà un mateix 
segons vaja perfeccionant-hi l’aprenentatge d’aquest joc. 

Un gran defensor de l’aplicació d’un mètode filosòfic a les aules, que 
garantisca un pensament efectiu i reflexiu amb l’alumnat, és el professor 
Robert J. Swartz, director del Centre Nacional per a Ensenyar a Pensar 
(National Center for Teaching Thinking) en Newton Center, Massa-
chusetts. Per a Swartz hem d’aprendre a utilitzar el pensament amb des-
tresa i d’aquesta manera solucionar les dificultats a les quals ens puguem 
enfrontar de forma acurada i amb habilitat; Swartz recomana al professo-
rat que ensenye a l’alumnat, abans de prendre una decisió, la importància 
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de pensar en les conseqüències —resultats— dels nostres pensaments més 
enllà de tindre una opinió (SWARTZ et al.: 2008).51 

Per a treballar en l’Educació Infantil amb el mètode filosòfic els mes-
tres tenim a l’abast recursos que podem fer servir per endinsar-nos en 
l’aventura de l’aprenentatge reflexiu. Comptem, per exemple, amb els con-
tes. Als contes sempre trobem un moment on es desencadena un conflicte 
que necessita una solució i és llavors quan, abans de passar pàgina, el do-
cent tanca el llibre i convida l’alumnat a pensar. Les distintes aportacions 
—és increïble que mai no siguen iguals i resulten tan diferents com els xi-
quets mateixos— poden apuntar-se a la pissarra o en un quadern i després 
reflexionar entre tots quina seria la millor opció i per què a l’hora de resol-
dre la situació que se’ns plantejava com a delicada. Uns altres recursos se-
rien: visualitzar curts animats que tracten els temes que volem treballar i 
seguir en la pràctica de parar-lo a meitat per pensar com es pot sentir un 
dels protagonistes —autoconeixement i desenvolupament de l’empatia—; 
contemplar una obra d’art i parlar sobre l’emoció que ens transmet —alfa-
betització emocional—; comparar dos objectes i veure entre ells igualtats i 
diferències —desenvolupament del pensament creatiu i respecte per les di-
ferències—; experimentar i comunicar les emocions que ens transmet la 
música—desenvolupament de la sensibilitat—; etc. 

A l’hora de realitzar aquestes activitats, que requereixen atenció, és 
recomanable que es programen en algun moment de les dues primeres ho-
res del matí dins de l’horari escolar, encara que, com sabem, les programa-
cions estan obertes als moments espontanis i fortuïts dels quals cal aprofi-
tar el ric aprenentatge que ens ofereixen. Així mateix, cal tindre en compte 
que el material que utilitzarem resulte atractiu i estiga a l’altura i no massa 
allunyat dels ulls dels xiquets. És habitual en infantil que els mestres de-
manem als xiquets formar un rogle asseguts a terra a l’hora de parlar i 
aprendre a escoltar, però aquesta activitat resulta millor si estan còmoda-
ment damunt d’un coixí o fent rogle amb les cadiretes. 

                                                 
51 El llibre El aprendizaje basado en el pensamiento, en el qual participa el professor Swartz, 
és una guia didàctica que ajuda els docents a aplicar el pensament eficaç en l’ensenyament 
dels continguts de qualsevol matèria i curs escolar, amb abundants casos pràctics que pro-
porcionen. 
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Cal donar també importància a l’ambient i a la programació a l’hora 
de jugar a pensar, i juntament amb això no hem d’oblidar provocar en al-
gun moment una rialla contagiosa i sorollosa —com a mínim s’ha de pro-
duit tres vegades al dia—, ja que la química del plaer que provoca l’alegria 
i la diversió és additiva i, per tant, «ens enganxarà» a voler tornar a l’escola 
l’endemà (ROMERA & MARTÍNEZ: 2009). L’escola ha de ser divertida i 
emocionant. 

 
POTS DE PARAULES 

L’intercanvi comunicatiu amb persones amigues d’un mateix gremi 
pot fer brollar del pensament compartit idees i il·lusions que de seguida 
pactem portar a l’escola. Així va sortir el projecte Pots de paraules. L’obser-
vació dels mestres a l’escola arriba a la conclusió que les dificultats a les 
quals s’enfronta el seu alumnat a l’hora de resoldre conflictes en relació 
amb els altres i formar-se el seu autoconcepte encerta de ple en la diana de 
la interdependència entre el llenguatge i el pensament. 

Les paraules poden manipular, enganyar, persuadir. En definitiva, 
poden ferir les persones a qui s’hi adrecen. I tot açò ocorre des d’una in-
tenció i una situació que provoca l’individu en dir-les. Les situacions en 
què perdem el control quasi sempre tenen relació amb una experiència ex-
terna que ens provoca l’emoció de la ràbia o l’enuig i que té com a desen-
cadenant, normalment, un altre individu amb qui convivim. Saber què ens 
passa, per què i com controlar pensaments i emocions perquè no esdevin-
guen conductes i resultats inapropiats s’enceta amb aquest projecte. 

Pots de paraules comença amb la intenció d’alfabetitzar emocional-
ment l’alumnat, és a dir, posant nom a tot allò que sentim davant de deter-
minades situacions de la convivència. Aquests noms seran les etiquetes que 
introduirem en uns pots —les paraules són etiquetes d’allò que represen-
ten— i a partir d’ací pensarem com anar omplint-los amb altres paraules 
que podem «col·leccionar» per afinitats. Així, comencen a eixir pots de pa-
raules boniques, paraules de por, paraules salades, paraules noms, paraules ci-
entífiques, paraules d’amor, paraules curtes, paraules tristes, paraules de fàstic, 
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paraules paraulotes, paraules dolces i paraules inventades.52 Aquests pots de 
vidre53 transparent estaran sempre a l’abast al Racó de les Lletres, juntament 
amb el material que necessite l’alumnat per poder jugar amb ells en qual-
sevol moment que li vinga de gust o en moments programats. El material 
seran fulls de papers de diferents colors, retoladors i tisores. 

Sobre la construcció dels pots, enumerem a continuació els passos 
que s’han seguit en aquest projecte, però no sense abans advertir que, com 
deia Heràclit, res roman excepte el canvi, i qualsevol experiència com 
aquesta que es vulga portar a terme, pot ser prenga un gir de construcció 
diferent i inesperat, però de segur que amb resultats igual de sorprenents. 
La construcció dels pots de paraules és la següent: 

 
● Apareix una emoció a la classe de manera fortuïta o planificada i 

diem el nom que té. 
● Observem com tenim el cos. Les característiques físiques i l’estat 

d’ànim que sentim. 
● Parlem de situacions de la vida quotidiana que ens fan sentir d’igual 

manera i les conseqüències que es desencadenen. 
● Busquem en diversos materials (contes, vídeos, pintures, etc.) on po-

dem trobar reflectida aquesta emoció. 
● Associem l’emoció a un color. 
● Etiquetem un pot de vidre on vulguem col·leccionar paraules que 

associem a aquest sentiment tan intens. 
● Pensem i parlem què hi ha darrere de cada paraula triada. 

                                                 
52 El nom dels pots de paraules sorgeix segons les necessitats i els interessos de l’alumnat. 
Al nostre projecte no només han eixit pots que s’etiqueten amb paraules d’emocions, ja 
que l’alumnat ha tingut interés de «col·leccionar» paraules d’altres camps d’aprenentatge. 
Hi triaren les paraules científiques, perquè als xiquets els agrada fer ciència; paraules curtes, 
per l’aprenentatge gramatical intrínsec en el primer contacte amb l’apassionant aprenen-
tatge de la lectoescriptura; o les paraules inventades, perquè provocaven el riure i allibera-
ven la imaginació. 
53 Des de l’etapa d’Educació Infantil aprenen l’ús que es fa dels objectes de l’entorn i les 
conseqüències que pot comportar no tindre cura dels materials delicats. 
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● Escrivim la paraula —cada alumne segons el nivell de lectoescrip-
tura en què s’hi trobe— en un full del mateix color amb el qual hem 
associat l’emoció. 

● Revisem la paraula i la completem si s’ha donat el cas que li falte 
alguna lletra. 

● Retallem la paraula i la posem dins del pot. 
 
Aquest procés de construcció, com es pot entendre, necessita de di-

verses sessions per portar-se a terme. Els pots van omplint-se de paraules 
de la mateixa manera que ens omplim de coneixences i coneixements cada 
dia, sempre estan en construcció i vius, de la mateixa manera que ho estan 
els ulls dels xiquets que aprenen amb emoció. 

 
EXPERIÈNCIA A L’AULA 

El projecte ha estat posat en pràctica amb l’alumnat de 5 anys d’Edu-
cació Infantil. Una activitat que transcriu els pensaments i les paraules dels 
xiquets i que ha generat converses com les que llegirem a continuació. Con-
verses que no s’han produït en un mateix dia, sinó que han sigut extretes 
de moments escolars on hem jugat a pensar: 

 
MESTRA: –Què penseu que hi ha darrere de cada paraula? 
SERGI: –Paper! 
MAR: –Lletres! 
EMMA: –Les coses que diuen. 
MARC: –Les coses. 
 
La primera resposta és «paper», ja que és el material sobre el qual els 

xiquets aprenen a escriure i llegir, però el joc continua pensant en paraules 
que tenim al cap i fan referència a objectes que en eixe moment no tenim 
al davant. Ens endinsem i juguem amb les idees per acabar preguntant als 
alumnes sobre conceptes abstractes com la calma o l’enuig i els animem 
perquè ens conten què hi ha darrere d’aquestes paraules. 

 
PARAULES D’AMOR 

 
CARLES: –Són com les pel·lícules d’amor.  
BORJA: –Molt carinyoses i divertides. 
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EMMA: –Són boniques. 
VICEN: –Quan tens una cita dius paraules d’amor. 
INGRID: –Són paraules com si foren besitos. 
PAULA M.: –Sí! Com si foren una abraçada! 
CARME: –«Parlar-les» és com regalar un cor. 
MARC: –O besar-se en la boca! 
TOTS: –Ha, ha, ha! [riuen i amaguen el rostre darrere de les mans] 
MESTRA: –Si vos diuen estes paraules… com vos sentiu? 
TOTS: Feliços! [somriuen] 

 

 
Imatge 1. Alumnat de 5 anys del CEIP Les Rotes amb el pot de «Paraules d’amor» 

 
La poesia i les cançons famoses ens han acompanyat al llarg del curs 

per sentir i no oblidar que aquestes paraules existeixen.  
 
PARAULES TRISTES 
 

PAULA P.: –Són paraules que fan plorar. 
AINHOA: –Llàgrima és una paraula trista. 
DANI: –La tristesa és blava com les llàgrimes. 
MAR: –Quan et sents malament dius paraules tristes. 
DANI: –Penses paraules tristes quan ningú vol jugar amb tu. 
EMANUELA: –I les dius quan plores i es posa trist tot el cos. 

 

 
Imatge 2. Alumnat de 5 anys del CEIP Les Rotes amb el pot de «Paraules tristes»  
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La tristesa no és una emoció agradable però és necessària per valorar 
allò que podem arribar a perdre o hem perdut ja. Durant el treball de la 
tristesa una xiqueta va tindre una idea genial: va agafar el cabdell de llana 
blava que hi havia a l’aula i va demanar que la mestra l’embolicara mentre 
representava estar trista. Acabada tota la llana deia a tots que el fil de la 
tristesa no la deixava moure’s, ni caminar i entre tots pensàrem que si in-
tentava menejar el cos podria anar desfent-se del fil que l’oprimia. La con-
clusió fantàstica a què va arribar tot l’alumnat després d’aquesta experièn-
cia va ser que el moviment ens ajuda a estar millor emocionalment, i per 
celebrar el descobriment d’aquesta veritat indubtable vàrem eixir al pati a 
experimentar —aquesta vegada conscientment— que el moviment i l’es-
port ens agita la respiració i el cor i alhora ens fa sentir bé. 
 
PARAULES CURTES 

MARIA: –Tenen tres lletres! 
MAR: –I es diuen prompte, com sol, mar, ós... 
ADRIÁN: –Tenen una palmeta que es diu síl·laba. 
ISABEL: –Són fàcils d’escriure. Gat també té tres lletres i Bea també, però Bea té 
dos síl·labes. 
 

 
Imatge 3. Alumnat de 5 anys del CEIP Les Rotes amb el pot de «Paraules curtes» 

 

El pot de paraules curtes va ser el que més va agradar a l’alumnat, que 
hi participà amb molt d’entusiasme i autonomia. Les paraules de poques 
lletres els resultaven fàcils d’escriure sense ajuda i això en reforçava l’auto-
estima. Les conclusions a què arribaren jugant deixaren la mestra sense 
paraules. 
 
PARAULES PARAULOTES 

 
AINHOA: –Tenen darrere coses lletges.  
EMANUELA: –No es poden repetir i si mos les diuen ens fan sentir mal. 



Revista de Filologia 
 

213 

 

CARLES: –Com no podem tancar la boca, si les diem… després aigua i sabó! 
EMMA: –Hauríem d’oblidar les paraules paraulotes. 
MARC: –I retirar-les del llibre de totes les paraules [diccionari]. 
MESTRA: –Com podem fer sentir a una altra persona si li diem estes paraules? 
TOTS: –Malament. [seriosos] 
MESTRA: –Llavors… per què les diem de vegades? 
TOTS: –Perquè no pensem allò que anem a dir. 

 

 
Imatge 4. Alumnat de 5 anys del CEIP Les Rotes amb el pot de «Paraules paraulotes» 

 
En aquest pot només volíem guardar una paraula perquè tal com 

són de lletges aquestes paraules, acordàrem que millor no les col·lecciona-
ríem —encara que de vegades la mestra en va posar alguna que escoltava 
dins del pot, ja que hi havia qui encara no es parava a pensar allò que anava 
a dir quan s’hi enutjava. 
 
CONCLUSIÓ 

Si som conscients dels nostres pensaments, podrem tindre una vida 
sana tant amb nosaltres mateixos com amb la relació que mantenim amb 
els altres; si sabem com podem fer sentir a l’altre quan diem coses d’ell, 
potser ens parem a pensar com dir-ho d’una altra manera; i si construïm 
la nostra competència lingüística des de ben xicotets amb emoció i consci-
ència podrem també ajudar a la construcció de la nostra personalitat. Les 
paraules són un tresor per a la humanitat, ja que totes i cadascuna d’elles 
tenen una història al darrere. Història de les coses, dels fets i de les perso-
nes. Tot i tots fets de paraules. Pensa ara en el teu pronom que per a nos-
altres és tu. Una paraula curta i a la vegada, exorbitant d’emocions i d’his-
tòria. 
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APLICACIÓ DIDÀCTICA DE LA RÀDIO AL CONTEXT ESCOLAR 
Virginia Moriel Bueno 

Grau de Mestre en Educació Primària 
Universitat d’Alacant 

 
1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

l’escola estem acostumats a un aprenentatge tradicional: lli-
bres com a eina indispensable a l’aula, lliçons magistrals i un 
ensenyament tan orientat a la consecució d’objectius que, 
de vegades, fa que ens oblidem que els infants estan apre-
nent en tot moment. En classe de Valencià poden aprendre 

Ciències Socials, o en la d’Educació Física, Ciències Naturals. I, per des-
comptat, en tot moment hi estan aprenent llengua. És per aquest motiu 
que considerem necessari fer un projecte que permeta als docents treballar 
i englobar totes les qüestions de la vida del xiquet, sense oblidar el treball 
continu que comporta l’aprenentatge d’una llengua, en aquest cas el valen-
cià.  

Aquest article pretén explorar l’ensenyament i aprenentatge del va-
lencià i en valencià en l’àmbit educatiu dels cicles d’Educació Primària des 
d’un punt de vista pragmàtic. És a dir, tractarà de trobar eines que facen 
que aquesta tasca siga eficaç mitjançant situacions reals i activitats que pro-
picien un aprenentatge significatiu. En aquest sentit, estudiarem la inclusió 
de la ràdio com a eina essencial en el context escolar. 

 
1.1 ESTAT DE LA QÜESTIÓ  

Abans de poder fer una aplicació didàctica, és interessant fer una 
aproximació de la realitat valenciana, tant pel que fa a l’escola com als mit-
jans de comunicació. Quant a la situació de la llengua, hem de tenir en 
compte que el valencià ha estat una llengua minoritzada durant molts anys. 
Això vol dir que ara per ara és una llengua amb una insuficient presència 
social, encara que és usada per una bona part de la societat valenciana i la 
distància a efectes lingüístics és mínima respecte del castellà. Tanmateix, 
el seu ús social no resulta imprescindible per als infants castellanoparlants 
en determinats contextos socials i l’ús col·loquial manté certes divergències 
respecte de l’estàndard. Amb tot, el valencià és una llengua que intenta 

A 
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normalitzar-se, que té una projecció de futur i que està lligada al nostre 
entorn físic, social i cultural.  

És per això que els xiquets i xiquetes als quals s’adreça l’educació te-
nen unes característiques molt diverses. En aquest sentit, al model de 
l’equilibri (LANDRY & ALLARD: 2000) es distingeixen tres factors a tenir 
en compte a l’hora d’educar en una situació de bilingüisme on una de les 
llengües es troba en situació minorització: el medi familiar, el medi escolar 
i el medi socioinstitucional, a banda de dues vitalitats: la vitalitat dèbil i la 
vitalitat elevada, que ens mostren la necessitat de fer una promoció del va-
lencià tot començant per propiciar situacions comunicatives en la llengua 
on els alumnes puguen augmentar la seua competència lingüística. 

Pel que fa a l’espai comunicatiu (XAMBÓ: 2010), el sistema comu-
nicatiu en llengua catalana va començar a emetre en les comarques del nord 
de la Comunitat Valenciana l’any 1984 a través de TV3, que es va estendre 
cap al sud amb la instal·lació dels repetidors per part d’Acció Cultural del 
País Valencià. Va ser un pas molt important per a la normalització de la 
unitat de la llengua catalana. L’any 1989 va haver-hi un tancament tempo-
ral dels repetidors a causa de l’ocupació de Canal 9, la nova radiotelevisió 
pública valenciana, a la freqüència d’emissió de TV3. Més avant, l’any 
2011, va haver-hi un tancament definitiu d’aquest circuit en territori va-
lencià. 

A la Comunitat Valenciana es va crear, gràcies a l’aprovació per les 
Corts Valencianes el 4 de juliol de 1984, la Radiotelevisió Valenciana. 
Aquesta va iniciar les seues emissions a televisió l’any 1989 amb Canal 9, 
que tenia continguts en valencià que van augmentar amb el pas dels anys, 
i va fer necessària la creació de dos canals més: Punt 2 o Nou 2 i Nou 24. 
Pel que fa a la ràdio, RTVV emetia en ràdio dues cadenes: Ràdio Nou, 
que era la principal cadena de ràdio, i Sí Ràdio, que era una cadena dedi-
cada a la transmissió de música. Al novembre de 2013, el Consell de la 
Generalitat Valenciana va clausurar la Radiotelevisió Valenciana mitjan-
çant una edició extraordinària del Diari Oficial de la Generalitat Valenci-
ana (DOGV) on s’exposava que s’havia de «dissoldre, liquidar i extingir 
l’empresa», fet que va ocórrer per problemes econòmics derivats d’una 
mala gestió dels pressupostos de l’administració. 
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En canvi, arran d’un gir polític al Consell, el 14 de juliol de 2016 les 
Corts Valencianes van aprovar la proposició de llei d’obertura de la Cor-
poració Valenciana de Mitjans de Comunicació. À Punt Ràdio, la ràdio 
autonòmica, va començar a emetre l’11 de desembre de 2017. Per últim, el 
10 de juny de 2018 es va reintroduir l’emissió de la televisió en valencià 
amb À Punt Mèdia. 

Si analitzem la presència dels mitjans de comunicació a l’escola, hau-
ríem de plantejar-nos si realment es realitza cap activitat que plantege la 
unió entre escola i mitjans de comunicació. En aquest sentit, Escola Va-
lenciana, una federació d’associacions i escoles per la llengua, està teixint 
una xarxa de ràdios escolars. Ja són 35 les escoles que participen a la inici-
ativa i es poden sentir en directe a les Trobades: 

 
RàdioEscola emet continguts en Pequeradio TV, Universitat Jaume I, Ràdio 
Terra i la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes. Escola Valenciana produ-
eix un programa setmanal de ràdio amb càpsules radiofòniques elaborades pels 
centres de la xarxa de ràdios escolars. Entre les diferents seccions cal destacar Un 
país amb llengua, patrocinada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, un pro-
grama que permet millorar la fluïdesa amb el valencià. (RADIOESCOLA: 2018) 
 
Una de les activitats proposades per RàdioEscola és la Jornada ho-

mònima, una trobada que ja compta amb tres edicions, amb l’última el 
passat 25 de febrer, i que tracta de fer que mestres, especialistes en comu-
nicació i alumnes puguen mostrar a la resta les seues experiències a la ràdio 
escolar. A més, es realitzen gravacions que després podran ser escoltades 
en els diferents mitjans abans citats.  

 
2. MÈTODE  

Hem d’entendre que l’escola també ha anat evolucionant en els dar-
rers anys. S’ha passat d’una metodologia tradicional on el llibre era l’eina 
principal i imprescindible del procés d’ensenyament i aprenentatge, a una 
altra on aquest recurs hauria de ser només un suport o guia de consulta 
per tal de fer el treball del mestre més senzill. Aquest canvi de paradigma 
s’ha vist com una oportunitat per part de moltes escoles on es proposen 
introduir mètodes més innovadors. Mètodes que tenen en comú una pre-
missa: l’aprenentatge no hauria de ser donat per imposició, sinó que ha de 
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ser un procés natural on el xiquet adquirisca les competències necessàries 
a l’Educació Primària mitjançant l’experimentació, la manipulació, la pràc-
tica i la comunicació amb la resta dels companys. Els infants estan sempre 
aprenent: a casa, al carrer, al supermercat o veient la televisió. Aprenen 
sense adonar-se’n i aquest aprenentatge inductiu hauria de ser també la 
clau a les escoles.  

Siga quina siga la metodologia que es plantege a l’escola, un dels pro-
blemes principals que es troben a l’aula, sobretot pel que fa a l’ús de les 
llengües, és que els xiquets no veuen una finalitat clara a allò que se’ls pro-
posa i perden la motivació per a fer-ho. Per tal d’aconseguir que els alum-
nes s’involucren activament, s’hi ha d’afavorir la motivació i nodrir d’un 
pragmatisme real a allò que s’estudia. Per això, no només s’han de planifi-
car de forma adequada els objectius específics que l’alumnat ha d’aconse-
guir en el desenvolupament de les activitats dissenyades, sinó que els in-
fants han de tenir un motiu que els motive per a desenvolupar la tasca. 
Aquesta hauria de ser la clau de totes les tasques que fem a l’escola. No 
només s’ha d’ensenyar, també s’ha de propiciar que aquest procés d’ense-
nyament i aprenentatge siga un procés on les dues parts, docent i alumne, 
estiguen completament involucrades.  

 
2.1 EL TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUTS 

(TILC) 
 

Les llengües que s’aprenen i el professorat que les ensenya poden ser diferents, 
però cada alumne i alumna que les aprén és únic, i hauria de rebre un ensenyament 
que li permetera aplicar de manera estratègica, a l’adquisició de totes i cada una 
de les llengües que aprén, les capacitats cognitives, habilitats i destreses que pos-
seeix. (PASCUAL: 2006) 
 
Com assenyala Vicent Pascual, hem de tenir en compte que l’apre-

nentatge d’una llengua no es limita només a l’assignatura lingüística. Com 
es comenta en l’apartat anterior, els infants aprenen en tot moment i per 
això no té sentit que s’entenga l’aprenentatge de la llengua només en aques-
tes àrees de llengües, ja que en les àrees no lingüístiques hi ha també con-
tinguts de les llengües relacionats amb els temes que es tracten.  
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En la metodologia del tractament integrat de llengües s’entén que 
els idiomes que es treballen a l’escola i el professorat que els ensenya poden 
ser diversos, però tot i amb això cada alumne és únic. És per aquest motiu 
que la coordinació entre docents és tan important. En aquest sentit, el 
plantejament didàctic de totes les llengües ha de partir d’un consens sobre 
la consideració de la llengua com a objecte d’aprenentatge, la concepció de 
l’adquisició-aprenentatge de les llengües i el tractament unificat del meta-
llenguatge des del treball de gèneres textuals.  

Pel que fa al valencià, hem de tenir en compte que el fet de ser una 
llengua minoritzada fa que calga una organització que li done un tracta-
ment prioritari i que els continguts globalitzats siguen apresos en aquesta 
llengua. Tot i que la pràctica educativa pot ser variada, una bona part dels 
continguts de la llengua es pot integrar a partir del treball centrat en l’en-
focament comunicatiu i els gèneres textuals. Per això, el treball de llengua 
a partir de textos orals i escrits permet treballar les tipologies i les propie-
tats textuals, la reflexió metalingüística, la competència comunicativa i 
pragmàtica, la correcció normativa, etc., així com integrar els continguts 
lingüístics propis de la llengua.  
 
3. PROJECTE DE RÀDIO A L’ESCOLA 

La ràdio a l’escola és un projecte que té per finalitat que els alumnes 
d’Educació Primària s’apropen a aquest mitjà de comunicació i que, a par-
tir de les activitats proposades, siguen capaços de transmetre els seus co-
neixements, inquietuds i vivències. En aquest sentit, és un projecte que no 
va encaminat a un sol curs, sinó a tota l’etapa, raó per qual serà una tasca 
de tots i totes. La ràdio s’escoltarà a l’escola durant l’hora del pati. 

 La proposta següent està orientada al centre Ntra. Sra. de l’Espe-
rança, situat als afores de Crevillent (Baix Vinalopó). El centre està situat 
en una zona propera a un barri amb nivell socioeconòmic mitjà/baix. Els 
alumnes venen tant de zones residencials familiars com d’altres amb viven-
des de protecció oficial. A més, és una escola amb tres modalitats: general, 
escolaritat combinada i escolarització en aula específica. Per tot allò, hi ha 
una varietat molt gran entre l’alumnat objectiu de l’escola i sobretot pel que 
fa al context sociolingüístic. 
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Quant als programes educatius de l’educació obligatòria, incorpora 
dos programes educatius plurilingües (Decret 127/2012): el Programa 
Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV) i el Programa Plurilin-
güe d’Ensenyament en Castellà (PPEC), que s’han aplicat als dos últims 
cursos d’Educació Infantil, Primer cicle i Segon cicle d’Educació Primària. 
A més, el curs d’infantil 3 anys fa servir el nivell Avançat 1 del Decret 
9/2017. 

  
3.1 OBJECTIUS  

Els objectius del currículum bàsic d’Educació Primària per al pro-
jecte de ràdio seran els següents, establerts a través del Reial Decret 
126/2014, de 28 de febrer: 

 
1. Participar en col·loquis sobre temes escolars, converses, entrevistes 

i diàlegs per a resoldre conflictes escoltant amb atenció, posant-se 
en el lloc de l’altre, respectant el contingut del discurs de l’interlocu-
tor i expressant les seues idees i opinions de manera ordenada.  

2. Captar el sentit global i reconéixer les idees principals, secundàries i 
algunes dades específiques de la informació verbal i no verbal de tex-
tos orals pròxims a la seua experiència, resumint-ne oralment el con-
tingut. 

3. Produir i reproduir de forma guiada textos orals dels gèneres habi-
tuals del nivell educatiu, respectant-ne les seues característiques for-
mals i organitzant-ne el discurs amb l’entonació i pronunciació ade-
quats i fent servir el vocabulari pertinent i un llenguatge respectuós. 

4. Interpretar textos orals pròxims a la seua experiència procedents 
dels mitjans de comunicació social, utilitzant estratègies de com-
prensió oral del nivell educatiu, resumint el seu contingut i imitant, 
mitjançant el joc i la simulació, les estructures i el llenguatge propi 
d’aquests textos.  

5. Llegir en mitjans digitals per a cercar, seleccionar i emmagatzemar, 
de forma guiada, informació de fonts preseleccionades i utilitzar-la 
en les tasques d’aprenentatge.  

6. Utilitzar de manera autònoma les biblioteques d’aula i del centre per 
a obtenir informació i seleccionar lectures personals i reconéixer i fer 
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servir de forma responsable els espais i sistemes d’ordenació i classi-
ficació respectant les normes de funcionament.  

7. Aplicar els coneixements sobre els elements bàsics del sistema lin-
güístic adequats al nivell educatiu, adquirits mitjançant un procés 
guiat de reflexió individual i col·lectiva per a interpretar, elaborar i 
revisar textos.  
 
A banda dels objectius relacionats amb el decret, hem de tenir en 

compte que l’objectiu concret d’aquest projecte és el d’apropar l’alumnat 
als mitjans de comunicació, en aquest cas, la ràdio, i que siguen capaços de 
produir textos propis d’aquest àmbit, així com que adquirisquen una ade-
quada competència comunicativa.  

 
3.2 COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

 Les competències bàsiques o genèriques són construïdes i desen-
volupades segons les estructures mentals dels individus i serveixen per a 
interactuar amb l’entorn social resolent problemes inèdits. Són aquelles 
que els alumnes hauran d’haver adquirit en finalitzar l’educació obligatòria. 
En aquest projecte s’hi treballaran totes, en major o menor mesura, mit-
jançant les activitats plantejades a la ràdio: 

 
1. Competència en comunicació lingüística. El projecte de ràdio permet 

desenvolupar la capacitat comunicativa de l’infant en totes les seues 
modalitats: els alumnes aprendran a adquirir les fórmules necessà-
ries de la llengua oral i escrita per tal de ser capaços de fer-les servir 
eficaçment en contextos reals. 

2. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 
El projecte no és una activitat pròpia de la llengua, sinó que englo-
barà totes les assignatures que estudien els alumnes durant la set-
mana. Part d’aquestes assignatures tenen una base científica i amb 
el pretext de fer un programa de ràdio els infants podran investigar 
i aprendre dades científiques importants.  

3. Competència digital. Per tal de portar a terme el projecte, els alumnes 
hauran de fer servir aplicacions pròpies d’un programa de ràdio. Per 
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a fer-ho, hauran de desenvolupar la capacitat per a utilitzar l’ordina-
dor, així com aquest programa (Audacity) i altres per a penjar els 
seus podcasts on line.  

4. Competència d’aprendre a aprendre. Pel que fa a aquesta competèn-
cia, s’haurà de procurar que els alumnes coneguen els coneixements 
sobre distintes estratègies possibles per tal d’afrontar tasques, dotar-
los d’estratègies per a planificar la resolució de les tasques, per a su-
pervisar les accions que desenvolupa i perquè siguen capaços de tenir 
un pensament crític pel que fa a aquestes accions. A més, la ràdio 
serà una eina enriquidora que ajudarà a motivar a l’alumnat, que tin-
guen necessitat d’aprendre i que se senten protagonistes del seu 
propi procés d’aprenentatge. 

5. Competència social i cívica. La ràdio pot ser una eina per a donar vi-
sibilitat a unes altres activitats de l’escola, com poden ser el dia de la 
dona, el dia universal de l’infant, etc., en què els alumnes puguen 
tractar els conceptes d’igualtat, de discriminació entre homes i do-
nes, de justícia o de drets humans. Per una altra banda, aquest pro-
jecte els ajudarà a saber comunicar-se d’una manera constructiva i 
amb tolerància, manifestar solidaritat i interés per resoldre proble-
mes socials i tenir disposició per a superar els prejudicis. 

6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. La participació a la ràdio farà 
que els alumnes adquirisquen la capacitat per a dissenyar i imple-
mentar un pla: analitzar, planificar, organitzar i gestionar-lo. A més 
de aprendre a saber comunicar, presentar i representar, fer autoava-
luació i actuar d’una forma creativa, imaginativa i proactiva.  

7. Consciència i expressions culturals. Per tal de preparar els programes 
de la ràdio, els alumnes hauran d’investigar sobre diferents temes, 
entre els quals podem trobar els relacionats amb el patrimoni cultu-
ral, artístic, literari, mediambiental, etc., així com diferents gèneres i 
estils de música, pintura, cine, literatura, teatre o dansa. A més, po-
dran aplicar diferents habilitats comunicatives, de sensibilitat i sen-
tit estètic.  

 
 
 
 
 



Revista de Filologia 
 

223 

 

3.3 TRACTAMENT TRANSVERSAL DE L’EDUCACIÓ EN VALORS  
Al projecte de ràdio es plantegen activitats relacionades amb l’àmbit 

moral i el civisme, amb l’objectiu final de formar persones responsables 
amb la disponibilitat de comprometre una societat més justa i igualitària. 
En aquest sentit, al currículum de primària s’han establert una sèrie d’ele-
ments transversals que s’han de treballar en totes les assignatures i que al 
projecte de ràdio estaran presents: comprensió lectora, expressió oral i es-
crita, comunicació audiovisual i TIC, emprenedoria i educació cívica i 
constitucional. 

Els anteriors són elements que estan presents en les competències 
bàsiques, que inclouen els valors en la seua pròpia definició, ja que s’entén 
per competència «el conjunt d’habilitats pràctiques, coneixements, moti-
vació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de com-
portament que es mobilitzen conjuntament per a aconseguir una acció de 
forma eficaç» (Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu). És 
per això que sempre que es treballa una competència bàsica a l’aula, no 
s’han de deixar de banda els valors propis que la configuren.  

 
3.4 METODOLOGIA I PLANIFICACIÓ  

El projecte de ràdio escolar es realitzarà al llarg de tot el curs. El 
primer trimestre s’ensenyaran les característiques de la ràdio a l’alumnat, 
s’explicarà com s’han de fer les gravacions, es faran pràctiques i gravacions 
si han tingut temps suficient i a partir del segon trimestre començaran les 
transmissions. Hi haurà quatre tipus d’activitats: 

 
a) Primeres passes a seguir. Seran les primeres sessions, que tindran lloc 

al començament del primer trimestre. Seran unes activitats prepa-
ratòries, que donaran als alumnes les eines necessàries per tal de ser 
capaços de fer un programa de ràdio. Els temes que es treballaran 
són: 

- Presentació del projecte 
- Els informatius 
- Elements de la ràdio 
- Seccions d’una ràdio 
- El guió radiofònic  



ÍTACA 
 

224 

 

- L’eslògan 
- Entradetes o capçaleres 

b) Preparació de programes. Seran les sessions dedicades a preparar el 
guió radiofònic i el contingut del programa. 

c) Programes de ràdio. Seran les sessions pròpies del programa. 
d) Activitats complementàries. Una altres activitats de l’escola relacio-

nades amb la ràdio escolar. 
 
A l’hora d’organitzar el treball escolar, hem de tenir en compte que 

aquest projecte va encaminat a la participació de tot l’alumnat d’Educació 
Primària del centre, per la qual cosa s’hauran de facilitar espais per tal de 
fer possible aquesta tasca i que el treball siga eficaç i adequat. Per a poder 
planificar-lo, cada curs prepararà el programa de ràdio d’un dia de la set-
mana, menys en els dos primers cursos de primària, que ho faran conjun-
tament. El programa de ràdio s’escoltarà durant l’esplai i tindrà una durada 
de 20-30 minuts, segons els continguts que hagen pogut fer els alumnes 
durant la setmana. Com que la ràdio versarà sobre molts temes, el docent 
decidirà cada setmana quan se’n prepararà el contingut, però en tot cas eixe 
temps haurà de ser un mínim de 45 minuts.  
 
3.5 ACTIVITATS  
3.5.1 PRIMERES PASSES A SEGUIR  

 Abans de començar amb els programes de ràdio, s’han de seguir 
unes primeres passes per tal d’ensenyar a l’alumnat tot allò que necessitarà 
a l’hora de treballar-hi. A continuació es detallen aquestes activitats.54 

 
PRIMERA SESSIÓ: Presentació del projecte de ràdio a l’escola 

 
La primera sessió tractarà de ser el punt de partida per al nostre pro-

jecte de ràdio. Es realitzaran dues activitats, una per a fer que els alumnes 

                                                 
54 Algunes de les activitats que es descriuen han pogut ser desenvolupades a l’escola. En 
aquest cas, la tercera sessió es va poder portar a terme amb un grup de 3r de primària amb 
un gran èxit. 
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tinguen una predisposició favorable envers la ràdio escolar i l’altra per a 
treballar les propostes per al concurs d’imatge de la ràdio. 

 

Activitat 1: La caixa misteriosa 
Duració: 15 min 

Agrupació: Un gran grup 

Materials: Caixa, memòria USB amb gravació de l’entrevista a una marieta de l’es-
cola.55 

Descripció: En primer lloc, la mestra dirà als alumnes que a la caixa misteriosa de la 
classe, ha aparegut un nou objecte que hauran d’investigar entre tots. Animarà un 
xiquet perquè vaja cap a la caixa i hi fique la mà i el traga. Quan el tinga a la mà, 
l’analitzaran. És una memòria USB i la mestre preguntarà: 

a) Què hauríem de fer-ne? 

Quan els alumnes li responen, van a l’ordinador de la classe i veuen què hi ha a la 
memòria USB. Aquesta només hi conté un arxiu d’àudio al qual hauran d’accedir per 
tal de veure què hi diu. Quan la classe ha sentit l’entrevista a Marieta, la mestra els 
pregunta: 

b) Què era allò que hem sentit?  

c) Qui és Marieta? Què li passava? Li preocupava alguna cosa? 

d) Què li proposa la mestra de l’escola? 

e) I què en penseu? A vosaltres vos agradaria ajudar a Marieta fent una ràdio? 

Els alumnes comencen a donar el seu punt de vista i quan entre tots hagen decidit 
que seria una bona idea fer un programa de ràdio, la mestra els diu que entre tots els 
alumnes de l’escola es triarà el nom i el logotip de la ràdio.  

 

Activitat 2: Concurs 
Duració: 30 minuts 

Agrupació: Grups de 6 persones  

Materials: Cartolina, papers, retoladors, ceres de colors, gomets 

Descripció: En aquesta segona activitat, la mestra explicarà als alumnes la dinàmica 
del concurs del nom de la ràdio i el logotip. En aquest sentit, cada grup de la classe 
haurà de fer una proposta i les dues millors (que seran escollides per tota la classe) 

                                                 
55 Entrevista a una Marieta de l’escola que està avorrida i necessita l’ajuda dels xiquets. 
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seran les propostes per al concurs de tota l’escola. Un jurat format per una represen-
tació de mestres, alumnes i pares i mares escollirà la millor proposta per a la ràdio 
escolar. 

En primer lloc, es realitzarà una divisió de la classe en grups de 6 persones i comen-
çaran a dissenyar un dibuix a mode de logotip i un nom. Tindran prou temps per a 
fer-ho entre tots i quan acaben es farà una exposició per part de tots els grups. S’ex-
posaran els dibuixos a la pissarra i dalt de cada dibuix s’escriurà el nom de la ràdio.  

Després començarà la votació. Cada alumne disposarà de quatre gomets i en posarà 
un a les dues propostes de cada tipus que més li agraden. Quan tots hagen votat, es 
farà un recompte i les dues propostes més votades seran les que porte la classe al 
concurs escolar oficial.  

 
SEGONA SESSIÓ: Els informatius 

Pel que fa a la segona sessió, es pretén que l’alumnat siga conscient 
de la finalitat principal de la ràdio, per a això treballarem amb espots de la 
ràdio autonòmica, cosa que ajudarà als alumnes a apropar-se a la realitat 
comunicativa de la nostra comunitat. A més, es prepararà un butlletí in-
formatiu.  

 

Activitat 3: Ens comuniquem 
Duració: 20 min 

Agrupació: Grups de 5 persones 

Materials: Ordinadors per a visualitzar dos vídeos d’À Punt Ràdio: 

https://www.youtube.com/watch?v=4lPQGRm3obk  

https://www.youtube.com/watch?v=8ju5yl5Jv84 

Descripció: Durant la segona sessió, la mestra corroborarà que els alumnes enten-
guen la finalitat principal d’una ràdio, que com que és un mitjà de comunicació, tracta 
d’informar a la població d’allò que ocorre al nostre voltant. A més, procurarà que 
coneguen l’emissora autonòmica À Punt Ràdio.  

Primerament, la mestra els presentarà dos vídeos de la ràdio autonòmica valenciana 
À Punt. En un d’aquests, s’explica de què tractarà la nova ràdio: 

https://www.youtube.com/watch?v=4lPQGRm3obk 

En l’altre, podran observar un butlletí informatiu a la ràdio, en concret el primer in-
formatiu que va tenir:  

https://www.youtube.com/watch?v=8ju5yl5Jv84  
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Una vegada formats els grups i després de visualitzar-ne els vídeos, la mestra els pre-
guntarà: 

a) Quina creieu que és la finalitat de la ràdio?  

b) Què han fet en À Punt Ràdio per tal d’informar a la gent que veu la ràdio? 

c) Aleshores, si fóreu vosaltres els locutors de ràdio, quines serien les passes que faríeu per 
a informar a la gent? 

La idea és crear un debat a classe i que entre tots s’elabore un guió de treball que 
seguiran a la segona part de la sessió: 

1. Recerca d’informació i tria de notícies per a informar a la població 

2. Veure quins són els temes escollits i dividir el butlletí informatiu per seccions temàtiques 

3. Preparació de les notícies per a gravar-les a l’estudi de ràdio  

4. Creació d’un guió per a saber l’ordre en què es llegiran les notícies 

 

Activitat 4: Preparem el nostre butlletí in-
formatiu  

Duració: 25 min 

Agrupació: Grups de 5 persones  

Materials: Ordinadors per a visualitzar periòdics digitals a més de les versions de pa-
per de periòdics i revistes 

Descripció: Pel que fa a la segona part de la sessió, cada grup d’alumnes prepararà un 
butlletí de notícies amb el guió que hauran preparat durant la primera part. La mestra 
explicarà als alumnes que la pròxima setmana faran una excursió a la Ràdio de la Uni-
versitat Miguel Hernández, una ràdio que s’escolta arreu de la comarca.  

Els alumnes hauran d’elaborar un grup de notícies i les dividiran per seccions per tal 
de poder fer una gravació als estudis de Ràdio UMH. Cada grup haurà d’assegurar-se 
de tenir diverses temàtiques per a poder fer un bon contingut la propera setmana.  

 
TERCERA SESSIÓ: Ràdio UMH 

A la tercera sessió farem una visita a la Ràdio de la Universitat Mi-
guel Hernández d’Elx, cosa que aprofitarem per tal de conéixer els ele-
ments d’una ràdio i per a fer la primera aproximació a la gravació d’un es-
tudi. En aquest sentit, els alumnes tindran la seua primera experiència com 
a locutors de ràdio, ja que faran una gravació d’un butlletí de notícies. L’ex-
cursió tindrà una durada de tota una jornada lectiva i cada curs anirà un 
dia diferent. Els alumnes es prepararan a la classe i l’autobús eixirà a les 10 
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del matí. Una vegada al campus, per capacitat de les oficines, es faran grups 
d’uns 50 alumnes i mentre uns estan esmorzant i jugant a jocs populars, 
els altres faran la visita a la ràdio. 

 

Activitat 5: Coneixem els elements d’un estudi 
de ràdio 

Duració: 20 min 

Agrupació: Un gran grup 

Materials: Cap 

Descripció: Durant la primera part de l’excursió, els estudiants de periodisme faran 
un tour per la ràdio de la UMH. En primer lloc, ens mostraran les oficines on prepa-
ren el material dels programes de la ràdio. En segon lloc, a l’estudi de gravació on es 
fan les emissions en directe, explicaran tots els elements de la ràdio i, per últim, al 
segon estudi de gravació, on solen preparar els podcasts o gravacions off air, els res-
pondran als dubtes que tinguen i els diran quin tipus de programes o seccions hi ha 
en aquesta ràdio universitària. 

 

Activitat 6: Fem el nostre butlletí informatiu 

Duració: 60 min 

Agrupació: Grups de 5 perso-
nes  

Materials: Guió radiofònic i notícies per al butlletí 

Descripció: En la segona part de l’excursió es faran les gravacions. Per grups, entraran 
a l’estudi de gravació i començaran a fer el primer butlletí informatiu amb l’ajuda de 
la treballadora de la ràdio.  

Cada alumne haurà de tenir preparada la seua notícia per tal de llegir-la en el moment 
precís en què la tècnica de la ràdio ho indica. Una vegada tots han enregistrat la seua 
intervenció, la treballadora els reproduirà la gravació.  

 
QUARTA SESSIÓ: Seccions d’una ràdio 

A la quarta sessió, els alumnes hauran de veure les diferències de la 
ràdio i altres mitjans de comunicació per a poder, eventualment, escollir 
quines activitats i seccions volen a la seua ràdio escolar, tenint en compte 
les peculiaritats que té aquest mitjà (el qui escolta la ràdio no pot veure els 
locutors, tampoc tenen un escrit per tal de seguir l’oralitat, etc.). 
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Activitat 7: El joc de les diferències  
Duració: 25 min 

Agrupació: Grups de 5 persones 

Materials: Caixa amb targetes 

Descripció: En la primera activitat, la mestra començarà la sessió preguntant als 
alumnes si saben quina és la diferència entre la televisió i la ràdio. Quan els alumnes 
li diguen que una es veu i l’altra no, la mestra els explicarà que és així i els demanarà 
que relacionen cada mitjà de comunicació amb els sentits que hi fem servir: 

Televisió → vista, oïda 

Ràdio → oïda 

Premsa → vista  

Una vegada ja ho tenen clar, la mestra els dirà que com cada mitjà de comunicació és 
diferent, s’han de fer servir tècniques diferents i tot allò que es comunica s’ha d’adap-
tar a les peculiaritats del mitjà.  

A continuació, es farà un joc. Els alumnes, per grups, tindran una caixa amb targetes 
dintre. Hauran de traure-les i veure si allò que hi ha escrit es pot fer a una ràdio o no 
i, en cas negatiu, si és possible adaptar-lo per tal de poder fer-ho.  

Pel·lícules → es poden fer ressenyes de pel·lícules, es poden contar contes i uns 
altres relats 

Visualització de videoclips → es pot posar música, es pot parlar d’artistes, es pot 
fer karaoke o recitar poemes 

 

Activitat 8: Les nostres seccions  
Duració: 20 minuts 

Agrupació: Grups de 5 persones  

Materials: Cap 

Descripció: En aquesta activitat els alumnes hauran de pensar quines seccions els 
agradaria fer. Hauran d’escriure el títol de la secció i fer-ne la descripció. Una vegada 
fetes, ho exposaran a la pissarra i després la mestra farà un quadern amb els resultats 
per tal de poder consultar-lo quan hagen de fer el programa.  

Seccions → Informatius, música, reportatges, contacontes, entrevistes, debats, 
endevinalles/embarbussaments, l’oratge, països del món, experiments, poesia, 
ressenyes de cinema, ressenyes de revistes infantils, etc. 
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CINQUENA SESSIÓ: El guió radiofònic 
Una de les parts més importants d’un programa de ràdio és la seua 

programació. En aquest cas, tenir un bon guió radiofònic és essencial per 
a poder controlar el temps, allò que es vol comunicar i que el programa siga 
molt més fàcil de muntar. En aquesta sessió es mostrarà un guió radiofònic 
i després s’analitzarà part d’un programa de ràdio per tal de reconstruir el 
seu guió.  

 

Activitat 9: Analitzem un guió  
Duració: 15 min 

Agrupació: Grups de 5 persones 

Materials: Exemple de guió radiofònic, cartolina, material fungible 

Descripció: La primera activitat de la cinquena sessió es dedicarà a analitzar un guió 
radiofònic. En aquest cas n’hi haurà de disponible un de la ràdio d’un institut de Ca-
lafell i els alumnes, per equips de cinc persones, hauran d’observar-ne els diversos 
apartats:  

a) Informació sobre el grup de treball i les dades 

b) Informació tècnica 

c) Informació dels continguts  

d) Temps de duració de cada secció 

Els alumnes hauran de veure com s’estableix cada apartat, quina informació conté i 
com està escrita:  

Informació sobre el grup de treball i les dades:  

a) S’escriu el nom dels locutors 

b) S’escriu la data del programa  

c) S’escriu la web d’on es trau la informació  

Els alumnes hauran de fer un mural amb la mostra del guió radiofònic i explicacions 
amb fletxes de cada apartat per tal de facilitar el treball posterior. 

 

Activitat 10: Fem un guió radiofònic  
Duració: 30 minuts 

Agrupació: Grups de 5 persones  

Materials: Model de guió radiofònic, gravació de programa RàdioEscola 
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Descripció: Ara els xiquets i xiquetes hauran d’omplir el seu guió radiofònic. Per a 
fer-ho, escoltaran l’episodi 24 de RàdioEscola i hauran d’escriure al model de guió les 
característiques d’aquest programa. Com que no donarà temps a fer el programa sen-
cer, s’hi analitzaran els primers 20 minuts: 

http://www.ivoox.com/radioescola-episodi-24-audios-p3_rf_25495144_1.html?auto-
play=true  

 
SISENA SESSIÓ: L’eslògan 

L’eslògan és un element que li dóna identitat al programa de ràdio. 
Per això, és un dels més importants. La sessió que s’explicarà a continuació 
se centrarà a crear un eslògan per al programa de la classe. Per a fer-ho, 
primer ens centrarem en la rima per a posteriorment fer redolins amb el 
nom del programa.  

 

Activitat 11: Juguem amb les rimes  
Duració: 20 min 

Agrupació: Grups de 5 persones 

Materials: Exercicis de rimes 

Descripció: Abans de començar a triar un eslògan per al programa de la classe, els 
alumnes faran uns exercicis que els ajudaran a identificar rimes i a crear-ne ells ma-
teixos de noves.  

En primer lloc, es jugarà al joc de l’intrús. La mestra posarà a la pissarra una sèrie de 
paraules i cada vegada serà el torn d’un grup. El representant del grup haurà de dir 
quina és la paraula intrusa, aquella que no rima amb la resta, i si no l’ha dita bé, passarà 
el torn al grup següent:  

Ex. Califa, catifa, cataifa, enganyifa, rifa  

Tot seguit caldrà seguir una sèrie de paraules. La mestra posarà tres paraules que 
rimen i els grups hauran de pensar en una quarta paraula que rime igual: 

Ex. Animal, casal, corral, ......  

La tercera activitat consistirà a fer rodolins. La mestra donarà un començament d’una 
frase i els grups hauran de trobar-ne un final que rime: 

Ex. Vaig veure una aranya..., ...passejant per la muntanya 

Per últim, la mestra escriurà moltes paraules i cada grup haurà de trobar un parell de 
paraules que rimen:  
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Ex. Bacallà, forner, festí, sabó, lleuger...  

 

Activitat 12: Fem el nostre propi eslògan  
Duració: 25 minuts 

Agrupació: Grups de 5 persones  

Materials: Material fungible 

Descripció: Durant la segona part de la sessió, els alumnes hauran de fer un redolí 
amb el nom del programa de la classe. Cada grup proposarà tots els redolins que se’ls 
ocórrega. Després, tots els redolins creats en classe s’exposaran a la pissarra i cada 
alumne votarà amb gomets els tres que més li agraden (no podran votar els del seu 
grup). Una vegada fet el recompte, aquell redolí amb més puntuació serà el que s’uti-
litzarà al programa de ràdio.  

 
SETENA SESSIÓ: Gravacions d’entradetes o capçaleres 

Per tal de poder fer el programa de ràdio, necessitem les capçaleres 
del nostre programa i de les diferents seccions. A més, és interessant que 
els alumnes comencen a experimentar amb el programa Audacity, un pro-
grama gratuït que s’utilitza per a fer gravacions i muntatges de veu.  

 

Activitat 13: Gravem les capçaleres  
Duració: 45 min 

Agrupació: Grups de 5 persones 

Materials: vídeo tutorial simple d’Audacity i arxius musicals per a poder fer la cap-
çalera https://www.youtube.com/watch?v=2wB_idjiW6Y, targetes sobre les secci-
ons 

Descripció: A l’hora de fer les diferents capçaleres, la mestra començarà recordant-
ne el concepte (que ja van escoltar quan feien el guió radiofònic). En primer lloc, la 
mestra posarà un vídeo simple d’edició amb Audacity.  

Seguidament, els alumnes hauran de fer la seua pròpia capçalera. Per a confeccionar-
la, la mestra els proporcionarà el material necessari (un USB amb els arxius de mú-
sica) i els repartirà una targeta de la capçalera. Cada grup haurà d’escollir una secció 
del llibre que van fer a la quarta sessió i hauran d’omplir la seua targeta.  

Una vegada tenen clar la locució que faran per a la seua secció, la gravaran amb el 
programa amb l’ajuda, si cal, de la mestra. Totes les gravacions estaran en una carpeta 
a l’ordinador de l’estudi de gravació per a poder fer-les servir els dies que pertoque.  

 



Revista de Filologia 
 

233 

 

3.5.2 PREPARACIÓ DELS PROGRAMES  
Quan ja s’han establert les bases per a poder fer els programes de 

ràdio, una vegada a la setmana es dedicarà una sessió per a poder preparar 
el programa. En aquestes sessions, els alumnes hauran de dividir-se per tal 
d’elaborar un guió radiofònic i el contingut d’una secció. Com que hi haurà 
dues o tres unitats per cada curs, el programa de ràdio tindrà almenys dues 
o tres seccions.  

 
3.5.3 PROGRAMES DE RÀDIO  

Els programes tindran lloc a l’hora del pati de l’escola, és a dir, 
d’11:15 a 11:45 h. Cada dia farà el programa un curs, tot i què els dos 
primers cursos de primària compartiran l’espai. Els programes es faran en 
una classe d’informàtica que s’ha dotat amb l’equip necessari (micròfons 
connectats a la megafonia de l’escola, telèfon per a entrevistes i un ordina-
dor per a poder canviar entre els elements del guió radiofònic) i sempre hi 
haurà un docent de guàrdia per tal d’ajudar els alumnes.  

 
3.5.4 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
 Per últim, l’escola realitzarà una activitat complementària relacio-
nada amb la ràdio: el concurs de logotip i nom de la ràdio. D’acord amb la 
primera sessió de les activitats de «primeres passes a seguir», es realitzarà 
un concurs amb tots els cursos de primària. Amb les propostes guanyado-
res de totes les classes, s’hi escolliran tres finalistes: un de primer i segon 
de primària, un de tercer i quart de primària i un de cinqué i sisé de primà-
ria, i un guanyador que obtindrà un premi relacionat amb la ràdio. A més, 
la millor proposta de cada classe estarà exposada a la biblioteca de l’escola.  

 
3.6 ESPAI I RECURSOS  

Quant a l’espai, encara que a les primeres sessions no farà falta cap 
material específic i es podran realitzar a l’aula ordinària de cada grup-
classe, s’habilitarà la classe d’informàtica per tal de desplegar allà unes al-
tres activitats pròpies de la ràdio, com poden ser gravacions, pujada de 
podcasts, edició amb Audacity, etc. A més a més, es prepararà una altra 
sala amb el material propi d’una ràdio: micròfon connectat a la megafonia 
de l’escola, telèfon per tal de fer entrevistes i un ordinador per a poder fer 
canvis entre els elements del guió radiofònic.  
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3.7 AVALUACIÓ  
Pel que fa a l’avaluació del projecte, hem de tenir en compte què vo-

lem considerar. Per una banda, és important veure la consecució d’assoli-
ment dels objectius marcats pel projecte, però també hem de relacionar 
l’avaluació a les estratègies de pensament que deriven de les competències 
clau. En aquest sentit, sabem que els alumnes aprenen a pensar mitjançant 
totes les activitats del currículum escolar, ja que el desenvolupament del 
pensament i les capacitats intel·lectuals és un objectiu del currículum i 
aconseguir la funcionalitat dels aprenentatges és un principi de l’ensenya-
ment en l’Educació Primària.  

Per a poder millorar les capacitats cognitives dels alumnes, a més de 
construir coneixements útils, pertinents i pragmàtics, s’han de desenvolu-
par habilitats i estratègies de planificació i regulació de l’activitat d’apre-
nentatge (aprendre a aprendre). Una de les habilitats del pensament és 
l’avaluació, que emmarca les habilitats per analitzar, jutjar, sospesar i eme-
tre judicis de valor i d’aquesta forma, desenvolupar el pensament crític dels 
alumnes.  

Per tal de desenvolupar el pensament crític i l’autoregulació (autoa-
valuació) dels alumnes, es confeccionarà una fitxa que podran emplenar a 
final de cada trimestre i que els ajudarà a pensar sobre el seu propi procés 
d’aprenentatge, sobre les seues errades; una fitxa que, en definitiva, els 
ajude a aprendre a aprendre. Per altra banda, l’avaluació de la consecució 
dels objectius del projecte es realitzarà mitjançant l’observació a cada una 
de les tasques, així com als programes realitzats per l’alumnat.  
 
3.8 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

A l’hora de portar a terme les activitats, cal tenir ben en compte que 
cap infant no és igual. Cada u té unes necessitats educatives diferents, per 
la qual cosa s’han d’adaptar les activitats a aquestes característiques indivi-
duals. Pel que fa a aquesta escola, hi ha una aula específica per als alumnes 
amb dictamen que precisen un ensenyament més individualitzat.  

A més de l’aula específica, on hi ha alumnes amb mesures d’adapta-
ció significatives, també hi ha altres alumnes que precisen mesures ordinà-
ries plantejades a la programació d’aula. Potser hi ha alumnes nouvinguts 
que necessiten una adaptació curricular individualitzada per tal d’afavorir 
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la comprensió i producció dels textos en valencià o uns altres infants amb 
adaptacions poc significatives que fan possible el procés d’ensenyança i 
aprenentatge a la classe amb els seus companys.  

En tot cas, es farà una atenció als alumnes basada en els principis de 
normalització, integració, individualització i inclusió, la qual tindrà en 
compte en tot moment les premisses que es detallen als ACI (adaptacions 
curriculars individualitzades) fets pels seus tutors. A tothora es donaran 
les facilitats necessàries a fi d’aconseguir que tot l’alumnat siga capaç de fer 
l’activitat amb el nivell d’ensenyament-aprenentatge que cada un d’ells ne-
cessita.  

 
3.9 EL PAPER DEL DOCENT I DE L’ALUMNE 

Pel que fa al rol dels participants de l’activitat, hem de destacar que 
al projecte hi ha dues parts ben diferenciades: per una banda, al primer 
trimestre, la preparació de la ràdio escolar i, per l’altra banda, durant el 
segon i tercer trimestre (i els propers cursos), el projecte de ràdio escolar. 
En aquest sentit, hem de tenir clar que l’alumne tindrà un paper protago-
nista al llarg de tot el procés, però en cada cas la metodologia canviarà. El 
docent serà la persona que haurà de garantir sempre l’assoliment dels ob-
jectius del projecte. Per tal de fer-ho, i segons la Teoria de les necessitats de 
David McClelland (1965), el docent és qui ha de: 

 
a. Crear expectatives positives fortes sobre allò que els alumnes poden fer. 
b. Fer que l’alumne es propose metes realistes, pràctiques i específiques. 
c. Fer que l’alumne avance cap a aquestes metes en què s’ha compromés.  
d. Proporcionar una atmosfera on els alumnes se senten acceptats i respectats.  

 
Pel que fa a l’alumne, aquest serà el centre del procés d’ensenyament 

i aprenentatge. Tot i això, en la primera part haurà de tenir un aprenen-
tatge guiat per tal d’aconseguir, una vegada la ràdio ja estiga en marxa, un 
autoaprenentatge construït mitjançant les experiències, investigacions, 
aprenentatge col·laboratiu, i activitats que s’hi plantegen.  

 
4. DIFICULTATS OBSERVADES  

Com s’ha pogut observar, el projecte de ràdio escolar és una pro-
posta didàctica arriscada, ja que ha de partir del treball del professorat. Els 
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docents han d’estar formats per tal de comprendre i fer servir les eines de 
la ràdio, han d’estar motivats per tal de transmetre aquesta motivació als 
xiquets i xiquetes i han de fer un treball continu pel que fa a la integració 
de la ràdio al dia a dia de les assignatures de l’escola. És per aquest motiu 
que una de les limitacions inicials és, al capdavall, la participació dels mes-
tres, ja que aquesta haurà de ser activa i caldrà que creguen en el projecte 
que porten a terme, fet que en determinarà o no l’èxit. 

 
5. CONCLUSIONS  

Podem concloure aquest article parlant de tres aspectes essencials: 
el procés d’ensenyament i aprenentatge a les escoles, el tractament integrat 
de llengües i continguts al Sistema Educatiu Valencià i el projecte de ràdio 
a l’escola com a eina que unifica els dos primers aspectes.  

Com hem pogut veure, estem sent partícips d’un gran canvi de pa-
radigma escolar. L’escola tradicional es deixa de banda per a incloure en el 
nostre procés d’ensenyament i aprenentatge metodologies innovadores, 
enriquidores i atractives per als infants. En aquest sentit, hem de tenir en 
compte que aquest canvi no ha de significar perdre el valor essencial de 
l’educació. L’escola és la institució en què els alumnes aprendran els con-
tinguts del currículum d’Educació Primària i el valor didàctic, i encara que 
això siga important, no ho ha de ser més que l’educatiu.  

Una bona pràctica educativa és aquella en què els alumnes són par-
tícips del seu aprenentatge, han de conéixer el procés i han de ser capaços 
de regular-lo. És molt important fer activitats que ens asseguren el desen-
volupament de les seues capacitats mitjançant situacions de la vida quoti-
diana, que els preparen per al seu dia a dia. Aquestes seran, al final, les que 
ens asseguraran que els alumnes no esdevinguen analfabets funcionals.  

Pel que fa al tractament integrat de llengües i continguts (TILC), 
hauríem de tenir clar que el procés d’ensenyança i aprenentatge de les llen-
gües ha de ser integrat entre totes les assignatures de llengua. Per a fer-ho, 
hem de treballar conjuntament per tal de focalitzar els elements comuns 
perquè els alumnes siguen capaços de fer una transferència de trets comuns 
entre una llengua i l’altra. A la Comunitat Valenciana, ens trobem en una 
situació en què existeix un conflicte entre una llengua minoritzada durant 
anys per la llengua estatal dominant, el castellà. És per això que hem de 
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tractar de promoure i fer prioritari l’estudi del valencià, així com propiciar 
situacions comunicatives en la llengua on els alumnes puguen augmentar 
la seua competència lingüística. 

El projecte de ràdio escolar naix com a resposta a aquests dos aspec-
tes primordials: la necessitat de fer activitats que asseguren el desenvolu-
pament de les capacitats dels alumnes mitjançant situacions de la vida quo-
tidiana, i la importància de propiciar situacions comunicatives en valencià 
perquè els infants tinguen una millor competència comunicativa. En 
aquest sentit, hem de tractar aquest projecte com una eina que ens ajudarà 
a treballar amb els xiquets d’una forma dinàmica aquestes destreses.  

De més a més, la ràdio escolar pot convertir-se en un pont entre la 
cultura valenciana i els infants, ja que es pot treballar el folklore autòcton: 
festes, cançons, costums, vestits, rondalles, llegendes i uns altres aspectes 
que creen la identitat valenciana i que faran que cresca el sentiment de per-
tinença dels estudiants, sobretot pel que fa a xiquets castellanoparlants que 
pensen que el valencià no és del tot necessari, ja que tindran una predispo-
sició molt més favorable cap a la llengua pròpia del territori on viuen. 

Per últim, no hem d’oblidar-nos de la importància de fer visibles els 
mitjans de comunicació valencians perquè l’alumnat els conega i els faça 
servir. S’ha tractat d’utilitzar gravacions d’À Punt, la ràdio autonòmica, 
així com altres de RàdioEscola, la xarxa de ràdios escolars de la Comunitat 
Valenciana per tal de promoure’n l’ús entre l’alumnat. En definitiva, amb 
aquest projecte s’ha intentat donar resposta a una necessitat de les aules 
valencianes, així com atorgar importància als trets que no estan massa 
desenvolupats a les escoles, sense oblidar amb això el treball continu per 
part del docent que suposa que els alumnes tinguen un assoliment real de 
les competències clau i els objectius d’etapa. 
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1. INTRODUCCIÓ 

n el curs acadèmic 2017-2018 els alumnes de l’assignatura 
«Creació Verbal, Xarxes Socials, Premsa, Ràdio i Televi-
sió» del Màster en Comunicació i Mediació Cultural hem 
participat en la creació d’un programa de ràdio en directe. 
En aquest programa hem entrevistat diferents personali-

tats de la cultura valenciana. Per a tancar el programa, pràctica habitual, 
l’entrevistat emplenava un qüestionari del tipus «Què et portaries a una 
illa deserta?» o «Quina és la teua paraula favorita?». Es tracta de preguntes 
diferents a les de la resta de l’entrevista, tot i que d’alguna manera semblen 
pertànyer al gènere de l’entrevista. Però, ¿des de quan es formulen aquesta 
mena de preguntes que pretenen obtindre una informació més íntima del 
convidat? Podem trobar-ne l’origen? S’ha conservat o ha variat aquest 
qüestionari? Com se n’ha popularitzat l’ús en els mitjans de comunicació? 
En quin tipus d’entrevista tenen lloc? En aquest article donarem respostes 
a aquestes preguntes i descriurem com és que un joc de saló anglés s’ha 
convertit en un subgènere de l’entrevista.  

En primer lloc, situarem l’entrevista en el mapa dels gèneres i en 
revisarem els orígens. A continuació, relatarem l’evolució del Qüestionari 
Proust i la seua aplicació en entrevistes literàries en diferents mitjans de 
comunicació com la premsa i la televisió. A més a més, veurem les noves 
aplicacions de qüestionaris que hem conegut al llarg del segle XXI. Pel que 
fa a la ràdio, exposarem la pràctica periodística d’entrevistar en directe a 
representants de la cultura valenciana en el programa de ràdio Café Gadea 
de Ràdio Altea. Centrarem l’atenció en els qüestionaris d’inspiració 
proustiana realitzats dins de les entrevistes als convidats i en comentarem 
les respostes. Per concloure, indicarem les conclusions tretes d’aquest es-
tudi i pràctica acadèmica. 

E 
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Al llarg de la història hi trobem dependències i connexions mútues 
entre dues activitats culturals estretament relacionades entre si, el perio-
disme i la literatura. Des de les primeries de la història del periodisme 
modern, el gènere periodístic de l’entrevista ha estat una forma directa i 
propera de donar a conéixer a artistes i personalitats significatives de la 
cultura, principalment escriptors (GUILLAMET: 2013, 12). 

L’entrevista és un gènere periodístic molt popular que es fa servir 
per a donar a conéixer la vida i trajectòria d’un personatge al gran públic. 
El seu caràcter interactiu i espontani apropa personalitats visibles de la 
literatura i la cultura contemporània als lectors de diaris, oients de ràdio, 
televidents o navegants de les xarxes socials. Els estudis sobre aquest gè-
nere són escassos i estan dedicats fonamentalment a la relació que hi ha 
entre periodisme i literatura. Un bon exemple és la història cultural de la 
literatura periodística nord-americana de Sara Fay (2013). No obstant 
això, la difusió progressiva d’aquest tipus de textos i experiències l’han 
convertit en un gènere real i consolidat als mitjans de comunicació. Fins i 
tot hui en dia, quan sembla que les línies divisòries entre els diferents gè-
neres dels mitjans s’hi han esfumat, l’entrevista aconsegueix mantindre la 
seua estructura, així com les seues característiques tradicionals. 
 
2. L’ENTREVISTA COM A GÈNERE PERIODÍSTIC 
2.1 ETIMOLOGIA 

Segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, des del punt de vista 
etimològic, la paraula entrevista deriva del llatí i significa «els que van entre 
si». Tanmateix, el terme que es fa servir per a entrevista prové de la font 
francesa entrevue. Aquesta paraula fa referència a s’entrevoir «veure els uns 
amb els altres», «veure entre si». Tot i que la paraula entrevista deriva 
d’una veu francesa, l’ús i la popularitat provenen de l’àmbit de la comuni-
cació i l’aparició dels mass media a l’Anglaterra i a l’Amèrica anglosaxona 
del segle XIX. Tant és així que les llengües germàniques, eslaves i romàni-
ques prenen el préstec de l’anglés interview. 

A Europa, la majoria de països del nord adopten l’estrangerisme 
interview per a designar l’entrevista. La resta de llengües prenen el préstec 
de l’anglés i el calquen, l’adapten a la seua llengua receptora (en noruec i 
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suec se’n diu intervju). Amb l’excepció del finés, que utilitza la veu haas-
tattelu, i l’èuscar que també té el seu únic substantiu elkarrizketa. Tot i 
això, el préstec lingüístic interview ha sigut important a gran part de les 
llengües del planeta. 
 
2.2 CONCEPTE  

Des de l’antiguitat trobem textos pedagògics que fan servir l’entre-
vista com a procediment d’investigació. El mètode socràtic que va exposar 
Plató als seus Diàlegs consisteix en el mètode dialèctic en què els alumnes 
pregunten oralment i en públic al seu professor per aprendre. Pot ser 
aquesta manera d’indagació i recerca de nous conceptes a l’escola haja des-
aparegut en la cultura occidental. Però encara es practica en la cultura po-
pular oriental i en la filosofia hindú. Aquest mètode d’investigació va ori-
entar la posterior aparició de l’entrevista com a mètode per a conéixer en 
profunditat a personalitats. 

El mètode d’entrevista s’ha emprat pràcticament des dels inicis del 
periodisme contemporani o industrial. L’entrevista com a gènere presenta 
diverses característiques: a) tracta de reflectir una realitat en forma de pre-
guntes i respostes; b) consta de dos interlocutors, una part és l’entrevistat, 
que és la font d’informació, i l’altre l’entrevistador, que és qui rep i difon 
tal informació; c) de més a més, està dirigida a una audiència general, per 
tant, implica lectors, escoltes o espectadors segons el mitjà de difusió. En 
general, l’entrevista s’empra per a conéixer l’opinió i la personalitat de la 
persona convidada sobre diversos assumptes dins dels gèneres informa-
tius, interpretatius i d’opinió. 

L’entrevista pertany als gèneres informatius, interpretatius i d’opi-
nió dels mitjans de comunicació, juntament amb la notícia, la crònica, el 
reportatge, la tertúlia, el debat, els comentaris i les opinions d’experts i les 
transmissions. El gènere periodístic s’ha adaptat a la tecnologia pròpia del 
mitjà de comunicació a través del qual es difon l’entrevista. Dins dels di-
ferents tipus d’entrevista, en aquesta article tractarem l’entrevista en pro-
funditat o de caràcter per a donar a conéixer les persones que destaquen en 
l’àmbit de la cultura valenciana mitjançant un recorregut per la biografia i 
experiència vital de l’entrevistat.  
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2.3 ANTECEDENTS  
A les acaballes del segle XIX es produeixen al món occidental uns 

esdeveniments culturals que preparen el camí per al naixement d’aquest 
nou gènere periodístic: la massificació de l’educació i dels mitjans de co-
municació, el realisme en la literatura (que va habituar els lectors als dià-
legs), l’incipient culte a la celebritat, etc. Amb l’arribada del segle XX ir-
rompen amb força els mitjans de comunicació de masses orals com la rà-
dio i el cinema sonor. L’any 1895, els teatres de Londres s’omplin per a 
rebre l’estrena de la comèdia The importance of Being Earnest, l’última obra 
d’Oscar Wilde. A París els germans Lumière inventen el cinema amb la 
projecció de La sortie des ouvriers des usines. Al mateix temps, a València 
es funda Lo Rat Penat, la primera societat cultural valenciana, dedicada 
en els seus inicis a la promoció, defensa, d’ensenyament i difusió de la llen-
gua i cultura valencianes. 

No hi ha cap acord sobre l’origen de l’entrevista d’estil de preguntes 
i respostes com a gènere periodístic. Els experts localitzen l’origen del gè-
nere en diversos moments de la història. Grigol Robakidze troba l’origen 
del gènere en un text antic d’origen georgià publicat l’any 1750. Són dià-
legs que compleixen completament amb els criteris de l’essència de l’en-
trevista periodística. Les preguntes i les respostes de Timothy Gabashivili 
i Eugenios Boulgaris, transcrites en el seu llibre de viatges Mimoslva 
(1750), seria la prova més antiga de l’entrevista en la història del perio-
disme (ROBARIDZE: 2013, 385). 

Sarah Fay (2013) defensa que si bé la primera entrevista és d’origen 
anglés, l’entrevista literària és una invenció de la cultura anglosaxona ame-
ricana. Durant la gira de Charles Dickens pels Estats Units d’Amèrica es 
van publicar les primeres entrevistes literàries en paper, les quals s’assem-
blaven a instantànies o esbossos escrits.  

La difusió d’informació a través del mitjà escrit de comunicació de 
masses pren especial embranzida a les darreries del segle XIX. L’aparició 
de l’entrevista en premsa va suposar una innovació dins dels gèneres peri-
odístics. Des del punt de vista de la història del periodisme, l’autoria de la 
primera entrevista se li atribueix a Cristopher Sylvester i va tindre lloc a 
Greeley. Sylvester va dirigir les seues preguntes a Brigham Young, el líder 
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de l’Església mormona. L’entrevista va ser publicada al New York Tribune 
el 20 d’agost de 1859 (BOORSTIN: 2007, 257).  

No debades, alguns autors veuen fins i tot un antecedent de les en-
trevistes en les transcripcions que es publicaven dels interrogatoris judici-
als. Uns altres, per contra, consideren el Qüestionari Proust com un an-
tecedent de l’entrevista periodística. Aquest qüestionari proposa un tipus 
d’entrevista intimista més proper al diari personal. No podem concloure 
amb seguretat la fita que dóna origen a l’entrevista, però veurem com el 
Qüestionari Proust ha format part de l’entrevista de profunditat des dels 
seus orígens amb diferents adaptacions segons l’evolució dels mitjans de 
comunicació.  
 
3. EL QÜESTIONARI PROUST  
3.1 PRIMERA VERSIÓ  

En primer lloc, hem de dir que el nom és fals i enganyós: les pre-
guntes no van ser creades per l’escriptor sinó per les filles de Karl Marx 
com un joc familiar. Gallardo recull les respostes de Karl Marx i Marcel 
Proust en un article a la xarxa. No obstant això, ara veurem com va arribar 
a les mans de Proust i com l’escriptor francés el va popularitzar (VICENÇ 

I ROMAGUERA: 2018, 1).  
A final del segle XIX es va posar de moda als salons anglesos un joc 

provinent de les classes literàries victorianes. L’any 1886, l’adolescent 
Marcel Proust va rebre d’una amiga seua, Antoinette Faure, un àlbum 
amb un qüestionari titulat Confessions. Un àlbum per registrar pensaments, 
sentiments, etc.; un qüestionari dedicat a explorar la personalitat i el caràc-
ter de l’individu. Era un joc en forma de llibre en blanc i amb una sèrie de 
preguntes que el jove escriptor havia d’omplir amb les seues respostes. Les 
preguntes s’interessen pels gustos i valoracions personals: 
 

1. Què consideres com la menor profunditat de la misèria? 
2. On t’agradaria viure? 
3. Quina és la teua idea de la felicitat terrenal? 
4. Quin hàbit humà no suportes? 
5. Davant de quines falles et sents més indulgent? 
6. Qui són els teus herois de ficció favorits? 
7. Quins són els teus personatges preferits de la història? 
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8. Quines són les teues heroïnes favorites a la vida real? 
9. Quin és el teu pintor preferit? 
10. Quin és el teu músic favorit? 
11. Quina qualitat més admires en un home? 
12. Quina qualitat més admires en una dona? 
13. Quina és la teua virtut favorita? 
14. Quina és la teua professió favorita? 
15. A qui t’hauria agradat conéixer? 

 
3.2 SEGONA VERSIÓ  

El guardià de l’àlbum passaria el volum entre els seus amics i n’ar-
replegaria els comentaris com si es tractara d’una espèrie de llibre de me-
mòries. Així, el Qüestionari, en principi, pel seu caràcter íntim circulava 
per les mans de persones del mateix cercle social. El jove Proust va escriure 
les seues respostes en francés, tot i que les preguntes estaven formulades 
en anglés.  

A principis dels anys vint del segle passat, Proust completaria un 
segon qüestionari, en un àlbum francés anomenat Les Confidences du sa-
lon. Són qüestions que de manera senzilla ens permeten entreveure 
l’ànima d’una persona mitjançant les seues respostes. Les trenta preguntes 
del Qüestionari Proust que pretenen conéixer-ne els gustos i preferències 
personals, en la seua popular segona versió són les següents: 

 
1. Principal tret del teu caràcter? 
2. Quina qualitat valores més en un home? 
3. I en una dona? 
4. Què esperes dels teus amics? 
5. El teu principal defecte? 
6. La teua ocupació favorita? 
7. El teu ideal de felicitat? 
8. Quina seria una gran desgràcia per a tu? 
9. Què t’agradaria ser de major? 
10. En quin país desitjaries viure? 
11. El teu color favorit? 
12. La flor que més t’agrada? 
13. L’ocell que prefereixes? 
14. Els teus autors favorits en prosa? 
15. Els teus poetes? 
16. Un heroi de ficció? 
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17. Una heroïna? 
18. El teu compositor favorit? 
19. El teu pintor preferit? 
20. El teu heroi a la vida real? 
21. El teu nom favorit? 
22. Quin hàbit humà no suportes? 
23. Què és el que més detestes? 
24. Una figura històrica que odies? 
25. Un fet d’armes que admires? 
26. Quin do de la natura desitjaries tindre? 
27. Com t’agradaria morir? 
28. Quin és l’estat més típic del teu ànim? 
29. Quins defectes t’inspiren més indulgència? 
30. Tens un lema a la vida? 

 
Aquest segon qüestionari és més extens i complet que el trobat en 

la primera versió. La llista de preguntes és més extensa i completa perquè 
compta amb el doble de preguntes. El nou qüestionari conserva 10 pre-
guntes de la primera versió: les interpel·lacions 2, 3, 7, 10, 16, 18, 19, 20, 
22 i 29. Tornen les qüestions vitals al voltant de les qualitats que més s’es-
timen en els altres, la felicitat, el territori, referents i hàbits. 

 

 
  Imatge 1. Segona versió del Qüestionari Proust 
  contestat pel mateix escriptor entre els anys 1891 i 1892 
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A continuació, veurem les innovacions que presenta aquesta nova 
versió. En primer lloc, pel que fa al gènere, les preguntes són més igualità-
ries perquè al voltant de l’heroïcitat es formulen per separat per tal de di-
ferenciar entre el gènere femení (Quina és la teua heroïna favorita?) com el 
gènere masculí (I el teu heroi?). La segona distinció de gènere la trobem en 
la pregunta sobre quines qualitats es valoren més en una persona. 
D’aquesta manera es tracta de forma igualitària els dos gèneres i s’assu-
meix implícitament que l’heroïcitat és tant assumpte d’homes com de do-
nes. 

Així mateix, a la primera versió només indagava en les predileccions 
musicals i pictòriques, mentre que la segona versió amplia la llista de qües-
tions en relació amb les preferències literàries, cromàtiques, onomàsti-
ques, florals, ornitològiques.  

Per altra banda, aquesta relació d’interpel·lacions comença amb una 
nova pregunta: Principal tret del teu caràcter. Aquesta pregunta inicial està 
en la mateixa línia de Quina és la teua virtut principal? del qüestionari an-
terior, encara que la qüestió és més neutra perquè un tret no ha de ser en 
principi ni virtut ni defecte, si bé més avant en pregunta pel principal de-
fecte. Aquesta versió sembla més redona i equilibrada perquè ara l’entre-
vistador s’interessa per qüestions que es formulen en negatiu, és a dir, es 
vol saber què li agrada i què és allò que no li agrada a la personalitat entre-
vistada. Una bona mostra d’això són preguntes sobre el principal defecte de 
la persona, la figura històrica que li posa mal cos o què és el que més detestes? 

El qüestionari també inclou qüestions filosòfiques i vitals en relació 
amb l’amistat, la por i la mort, que miren al futur amb la popular pregunta 
Què t’agradaria ser de major?; conviden a somiar amb la pregunta Quin do 
de la natura desitjaries posseir? i alhora toca de peus a terra amb la qüestió 
Quin és el seu estat d’ànim més típic? L’entrevista es tanca amb el lema vital 
de la persona convidada. Comptat i debatut, un senzill joc de saló es va 
convertir amb els anys en una de les plantilles d’entrevistes més adminis-
trades en la història del periodisme. 

Personalitats culturals de l’època com Karl Marx, Oscar Wilde, 
Arthur Conan Doyle, Stéphane Mallarmé i Paul Cézanne van respondre 
aquest qüestionari. En la mateixa línia temporal, Oscar Wilde va omplir 
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un àlbum titulat Fotographíes mentals. Per contra, les respostes d’aquests 
qüestionaris no s’han publicat mai en cap mitjà. L’any 1924, el psicoana-
lista André Berge va descobrir l’àlbum de confessions de sa mare, Antoi-
nette Faure, emplenat pels seus amics. En un article de la revista literària 
Les Cahiers du mois, Berge va publicar les respostes de Marcel Proust jun-
tament amb la seua explicació psicoanalítica sota el nom d’A lucky find. 
 
4. QÜESTIONARI PROUST. PERIODISME I LITERATURA EN LLENGUA 

CATALANA 
Va ser el periodista i escriptor Lluís Permanyer i Lladós qui va do-

nar a conéixer el qüestionari Proust a les nostres terres (VICENÇ I ROMA-

GUERA: 2018, 2). Al seu llibre 43 respostes catalanes al qüestionari Proust 
(1967), amb pròleg de Joan Fuster, Permanyer recull una selecció d’en-
trevistes a intel·lectuals catalans del seu temps. En aquest llibre trobem les 
respostes que van donar un bon grapat d’escriptors com Joan Fuster, Tà-
pies, Josep Pla, Salvador Espriu, Victòria dels Àngels o Anna Maria 
Moix, entre altres, en les seues entrevistes a la revista Destino.  

En les respostes trobem aspectes de la personalitat dels entrevistats 
a vegades sorprenents. És per exemple el cas de la resposta proferida per 
Josep Pla a la pregunta sobre les seues heroïnes de ficció favorites; l’escrip-
tor de Palafrugell va contestar que per a ell totes les dones ho són. Vist 
des de la distància del temps, Josep Pla va donar una resposta feminista 
molt avançada a la seua època històrica. Permanyer destaca l’experiència 
enriquidora que suposa omplir el qüestionari en diferents etapes vitals 
com va fer Proust perquè és una forma de seguir l’evolució del personatge.  
 
5. EL QÜESTIONARI PROUST A LA TELEVISIÓ 

En la dècada dels cinquanta del segle passat, versions imperfectes 
del qüestionari, generalment adreçades a escriptors i altres intel·lectuals 
literaris, van començar a aparéixer regularment a les revistes de luxe, fet 
que es convertirà en un element bàsic del periodisme del món occidental.  

Dècades més tard, Bernard Pivot va rescatar aquest popular recurs 
periodístic, que ja aleshores era conegut com a Qüestionari Proust. El pe-
riodista francés va dirigir i presentar el programa cultural de televisió amb 
més audiència de la història. L’espai televisiu es deia Apostrophes i va estar 
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en graella des de gener de 1975 fins a juny de 1990 al canal francés An-
tenne 2. Cada divendres Pivot, un mite del periodisme cultural, va entre-
vistar nombroses personalitats del món de les lletres com Vladimir Na-
bokov, Margaritte Youcernar, Susan Sontag, Tom Wolf, Milan Kun-
dera, Pierre Bourdie, Roman Polanski o Jorge Luís Borges, entre altres. 
L’èxit del format i el pas del temps van provocar que diferents represen-
tants d’altres àmbits culturals van visitar el mític programa de televisió. 
Ara es deia Bouillon de culture i s’hi trobaven tota mena de productors i 
actors culturals de totes les branques de la cultura, com l’antropologia, el 
cinema, la interpretació, la música, la literatura. L’audiència televisiva va 
poder conéixer de més a prop artistes com Claude Lévi-Strauss, Marcello 
Mastroianni, Georges Brassens, Jean-Luc Godard, entre moltes altres, 
que van contestar la versió Pivot del famós qüestionari. Però Pivot no va 
seguir el qüestionari literalment. Va seleccionar algunes preguntes del 
qüestionari Proust, en va sintetitzar unes altres, i va afegir algunes noves 
adaptades al context històric i al format televisiu. Les 10 preguntes for-
mulades a tots els convidats en una secció del programa Apostrophes foren: 
 

1. Quina és la paraula que més t’estimes? 
2. Una paraula que detestes?  
3. Quina és la teua droga favorita? 
4. Quin so o soroll t’estimes? 
5. Quin so o soroll detestes? 
6. Quina és la teua paraulota preferida?  
7. A qui t’agradaria veure en un bitllet? 
8. Quina professió que no siga la teua, no faries mai? 
9. Si fores reencarnat com una altra planta o animal, què series? 
10. Si el Cel existeix, què t’agradaria que et diguera Déu quan arribes a les portes 
del Cel? 
 
En aquesta ocasió, la segona versió del popular qüestionari Proust 

es torna a transformar. El format televisiu demana un ritme més accelerat 
que el radiofònic, per tant el guió de preguntes queda reduït a 10 qüesti-
ons. El caràcter cultural i més concretament literari als seus inicis, es tras-
llada a les preguntes, que a més de conservar l’interés per les predileccions 
personals, tenen atributs poètics com ara el so i la paraula. La gran inno-
vació que aporta aquesta actualització del qüestionari són les hipòtesis que 
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planteja a la persona entrevistada en les quatre últimes preguntes. La se-
tena és una consulta sobre referents tan importants que mereixen estar 
impresos en una moneda encunyada: A qui t’agradaria veure en un bitllet? 
La segona és derivada d’una que ja apareixia des de la primera versió Quina 
és la seua ocupació favorita? Però Bernard Pivot li pega la volta i pregunta 
per la feina, però en aquest cas en negatiu, la que no es faria mai. La novena 
i la desena presenten dues hipòtesis a l’entrevistat en relació amb la reen-
carnació i l’arribada al Cel. Tota l’audiència és partícip del joc i convida 
indirectament als televidents curiosos a la formulació i resposta d’aquestes 
preguntes. A banda de conéixer amb més detall i profunditat a la persona, 
l’audiència en un procés d’imitació pot participar del joc i fins i tot el pot 
transformar i així fer-lo seu. 

El programa francés Apostrophes es va emetre durant 14 anys inin-
terromputs i va gaudir d’una audiència fidel i multitudinària. Aquest espai 
televisiu va ser un fenomen de masses i es recorda com el programa cultu-
ral emés en horari de màxima audiència més popular de la història de la 
televisió fins aquell moment. En la mateixa dècada es va emetre al Canal 
33 de la Televisió de Catalunya una col·lecció anomenada Els monogràfics 
d’Apostrophes. Parlem d’una selecció de cinc excepcionals programes de 
Bernard Pivot realitzats entre 1975 i 1984 que tenen el seu lloc al pro-
grama Millennium de Ramon Colom. La televisió catalana va permetre 
accedir a aquest llegendari programa de la televisió francesa mitjançant 
una selecció de monogràfics dedicats a grans escriptors de la literatura 
universal contemporània com Vladimir Nabokov, Marguerite Yource-
nar, Albert Cohen, Marguerite Duras o Georges Simenon. D’aquesta ma-
nera es va tindre accés els televidents de parla catalana a aquests contin-
guts culturals i literaris de primera plana i es va conéixer el famós qüesti-
onari Proust en la versió Pivot.  

Als anys huitanta, el gènere periodístic de l’entrevista es popularitza 
a la televisió dels Estats Units d’Amèrica. El programa d’entrevistes 
d’aquest mitjà de comunicació audiovisual s’anomena talk show. L’any 
1994 James Lipton va presentar el programa d’entrevistes Inside the Ac-
tor’s Studio. En cada programa rebia un convidat diferent, ja fora un actor, 
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director o guionista de cinema, i els entrevistava de manera propera. L’en-
trevista se centrava en la carrera professional dels artistes. És un espectacle 
senzill: James Lipton entrevista de manera propera a algun actor, director 
o escriptor. Repassen tota la seua carrera i alhora és un seminari per als 
alumnes de l’Actors Studio. Lipton va tornar a adaptar el qüestionari, ara 
popularment conegut com a Pivot, perquè els seus convidats el respon-
gueren. El qüestionari que va fer servir Lipton és igual que l’emprat per 
Pivot en el seu programa. Únicament canviarà el registre estàndard de la 
pregunta per una expressió més col·loquial. Per exemple: Què et torna boig?  
 
6. QÜESTIONARIS IMPERFECTES AL SEGLE XXI 
6.1 MENÚS DE CONVERSA 

Theodore Zeldin és un pensador i erudit d’Oxford. Al llarg de la 
seua carrera professional com a historiador, Zeldin ha realitzat centenars 
d’entrevistes de la seua experiència com a periodista. L’any 2001 va crear 
la Fundació Oxford Muse. Aquesta organització preveu nous mètodes 
per millorar les relacions personals, professionals i interculturals. En la 
conversa, les persones ens constituïm com a éssers socials, construïm les 
nostres identitats i donem sentit al món que ens envolta. La fundació dis-
posa de menjars amb menú de conversa per a explorar amb una sola per-
sona.  

Els menús de conversa són organitzats normalment per associaci-
ons, corporacions municipals, empreses. Estan destinats a qualsevol per-
sona interessada a tindre una conversa en profunditat amb una altra. L’or-
ganització s’encarrega de promocionar l’acte i contactar amb les persones 
interessades. A més, també farà les parelles d’interlocutors. Per tal que la 
conversa siga més enriquidora, la formació de parelles procurarà tindre en 
compte la diversitat. Per tant, l’organització procurarà que els interlocu-
tors no es coneguen i, per donar més llibertat a l’esdeveniment de conver-
sar, es barreja les persones de diferents classes socials, econòmiques, cul-
turals. Per encetar la conversa, l’organització en qüestió donarà uns quants 
consells a les persones disposades a participar-hi. El menú presenta una 
sèrie de temes estimulants de temàtica diversa com l’ambició i l’ociositat, 
l’èxit i el fracàs, l’amistat i l’aïllament, l’alegria i la por (OXFORD MUSE: 
2018). Les preguntes d’aquest qüestionari són una nova actualització 
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d’aquell llibre que va omplir Marcel Proust a les acaballes del segle XIX. A 
més, algunes d’aquestes qüestions contemplen els canvis que comporta el 
pas del temps. Heus ací un exemple de menú de conversa: 

APERITIUS 
–Quina cançó trieu per a la banda sonora de la teua vida? 
–Quin és la teua primera experiència en Internet? 

PLATS PRINCIPALS 
–Quin títol portaria un llibre sobre la teua vida? 
–Quan va ser l’última volta que vas patir por? 

POSTRES 
–És millor oblidar o riure? 
–Com seria el món si cadascú fera el que ha de fer? 

 
6.2 EVOLUCIÓ DEL QÜESTIONARI EN ELS NOUS CREADORS DE CON-

TINGUTS. TAGS I Q&A 
El gènere literari de l’entrevista continua vigent hui, però des de ves-

sants nous (GUILLAMET: 2013, 12). A la xarxa se’n parla, no se n’escriu. 
Els nous creadors de continguts audiovisuals fan ús dels gèneres periodís-
tics i dels cinematogràfics en l’elaboració dels seus vídeos. El qüestionari 
és un subgènere molt popular entre els youtubers, però l’han variat i am-
pliat considerablement. Sota la denominació de Tag, d’etiqueta, els nous 
creadors de continguts audiovisuals transformen el món de la comunica-
ció. Els anomenats youtubers fan ús d’aquest gènere periodístic de manera 
habitual introduint variacions pròpies de la comunicació audiovisual. Als 
seus canals és on publiquen continguts i es fan una sèrie de preguntes que 
han sigut formulades pels seus seguidors per aclarir temes. D’aquesta ma-
nera els seguidors s’han convertit en entrevistadors directes dels seus ídols. 
La figura del periodista es fon, i fins i tot es confon amb la persona entre-
vistada. Les noves tecnologies han apropat l’entrevistador i l’entrevistat, 
l’emissor i el receptor, celebritats amb la resta del món. En altres paraules, 
els nous creadors de continguts audiovisuals són també creadors de noves 
formes de comunicar informació personal. Hi fan ús sovint de qüestiona-
ris, de tags, que més tard uns altres youtubers copiaran i amb el temps es 
converteix en un gènere propi a les plataformes digitals.  

En la xarxa social YouTube trobem diferents creadors de contin-
guts en la variant valenciana de la llengua catalana. La més popular, i per 
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tant, amb més influència és, sense dubte, Miss Tagless, originària de Pe-
dreguer i xabienca d’adopció. Va obrir el canal a les darreries de 2013 i té 
vora 10.000 seguidors a la plataforma digital YouTube. En els seus vídeos 
parla de les temàtiques molt variades que desperten l’interés de joves i ado-
lescents. Miss Tagless escriu el guió, es grava, l’interpreta, edita i publica 
el vídeo. Els seus vídeos inclouen naturalment tags on contesta preguntes 
sobre un tema concret i determinat.  

Aquests nous actors culturals fan del qüestionari un mitjà habitual 
per a comunicar informació a la seua audiència en llocs web on es pugen i 
comparteixen vídeos. Per a mantindre informats els seguidors, els youtu-
bers creen una etiqueta que rep el nom de Q&A (preguntes i respostes) 
on és l’audiència qui formula directament les preguntes sense mitjancers 
de cap mena. Més endavant publiquen un vídeo amb les preguntes i res-
postes. Aquests creadors audiovisuals creen continguts propis amb l’ajuda 
dels gèneres de la comunicació oral en un to proper i relaxat. El gènere 
periodístic continua adaptant-se a l’aparició dels nous canals de comuni-
cació que la xarxa ofereix. El qüestionari creat per a l’ocasió manté el sub-
gènere de l’entrevista en plena vigència i vitalitat. 
 
7. CAFÉ GADEA: UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN DE LA CULTURA VA-

LENCIANA 
El Centre Cultural Gadea d’Altea, seu de la Universitat d’Alacant i 

de la Càtedra Enric Valor, ha albergat per primera volta un programa 
d’estudis universitaris. El Departament de Filologia Catalana de la Uni-
versitat d’Alacant ha sigut pioner en oferir a Altea un Programa d’Estudis 
Propis sobre Comunicació, Llengua i Gestió Cultural, concretat en un 
Màster de Gestió i Mediació Cultural. En l’assignatura «Creació Verbal 
per a Xarxes Socials, Premsa, Ràdio i Televisió», l’alumnat hem practicat, 
en rigorós directe i en primera persona, el gènere periodístic de l’entrevista 
amb una exquisida selecció de representants de la cultura al País Valencià. 
Café Gadea es va gravar i emetre en directe i redifusió a Ràdio Altea. Els 
continguts d’aquest programa de ràdio promouen la difusió de la tradició 
oral i el patrimoni cultural i el programa té en compte la diversitat terri-
torial del País Valencià convidant personalitats de diverses comarques va-
lencianes. Un dels objectius fonamentals de Café Gadea és la promoció 
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de la llengua i cultura valencianes, tal com recomana la Corporació Va-
lenciana de Mitjans de Comunicació. 

El llibre d’estil d’À Punt Mèdia ressalta la força comunicativa del 
gènere dialògic de l’entrevista i adverteix de la necessitat d’una gran varie-
tat de convidats que reflectisquen la riquesa cultural valenciana (PEÑA: 
2017, 55). Café Gadea és un programa radiofònic d’entrevistes en profun-
ditat o de caràcter. L’objectiu és donar a conéixer persones destacades en 
l’àmbit cultural i artístic a través d’un recorregut per la biografia i l’experi-
ència vital. Per tant, l’entrevista requereix una faena de documentació so-
bre la vida i obra de la persona entrevistada per adaptar les preguntes a les 
diverses trajectòries i personalitats que volem donar a conéixer. La recerca 
sobre els convidats, gràcies a la xarxa, permet l’accés directe a tota mena 
d’informació i documents sonors i audiovisuals. Les narracions per a 
adults, xiquets i joves, els poemaris, els contes, les llegendes, els articles 
d’opinió han sigut també les lectures que han acompanyat la preparació 
per a l'entrevista. 

Cada programa està dirigit i presentat per un o una estudiant en 
concret, encara que la resta d’estudiants participen en cada sessió. El di-
rector s’encarrega d’escriure en una escaleta tota la informació necessària 
perquè l’emissió es faça amb garanties, sense perdre de vista que a l’entre-
vista són freqüents les preguntes espontànies. Cal escoltar per a fer pre-
guntes a partir de les respostes i donar coherència a la conversa. Tots els 
enregistraments sonors estan disponibles a la xarxa, concretament, al por-
tal web de Ràdio Altea. L’accessibilitat és clau en la difusió d’aquests con-
tinguts culturals. 

L’entrevista s’estructura de la manera següent. El programa co-
mença amb la presentació de la persona convidada; ha de ser enginyosa, 
coherent i suscitar l’interés de l’audiència. Els convidats han sigut triats 
per la seua trajectòria professional en la cultura contemporània valenci-
ana. Café Gadea és un programa d’entrevistes literàries perquè la immensa 
majoria de personatges són autors i, per descomptat, hi hem parlat de lli-
bres. Es tracta d’una llarga llista d’escriptors, poetes, editors, directors de 
mitjans de comunicació, doctors universitaris, contacontes, músics, ac-
tors, blocaires. 
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El poder de suggestió de la música és immens, i més en la ràdio. La 
sintonia que obre el programa és el tema Al Mar del grup barceloní Ma-
nel. A més a més, la persona convidada escull una cançó per al programa 
i explica el perquè de la tria. La selecció de cançons que conformen la 
banda sonora de Café Gadea és rica en diversitat d’estils i gèneres musicals 
de música en valencià. Són temes musicals que van des de La mestra de 
Zoo a Al país de l’olivera de Xavi Sarrià, Perquè vull d’Ovidi Montllor, 
Vent que mou el temps de Blaumut o Alegria d’Antònia Font. L’objectiu 
primordial de la selecció musical és conéixer el convidat i els seus gustos 
musicals i oferir als radiooients la gran varietat musical en valencià.  

En la primera part del programa, el director del programa en qües-
tió enceta l’entrevista amb una exposició de fets protagonitzats per la per-
sona invitada al món de la cultura. Mitjançant preguntes coneixem les ex-
periències i opinions de l’entrevistat sobre diversos temes perquè l’audièn-
cia tinga accés i puga conéixer-los en més profunditat. 

En la segona part de Café Gadea continuem la conversa amb el con-
vidat i en l’última part del programa li oferim jugar a un joc de tertúlia 
literària i radiofònica. Amb l’ús d’aquest qüestionari busquem crear un 
espai de conversa on es puga donar la lliure associació d’idees per part de 
les personalitats culturals. Aquestes preguntes estan orientades a deixar a 
banda la formalitat que implica parlar de feina per a parlar sobre inclina-
cions personals. Tot això ofereix la possibilitat de connectar directament 
amb l’imaginari de la persona convidada en un ambient lúdic. Aquests 
qüestionaris estan formulats des de la curiositat, l’interés i el sentit de l’hu-
mor. Tota ocurrència, idea, imatge, emoció, record, sentiment expressat 
formen part de l’esfera més personal; encara que el material semble inco-
herent o desproveït d’interés, tota informació ens ajuda a apropar-nos a la 
persona. 

Els qüestionaris s’adapten a la disciplina professional i la temàtica 
del camp de feina del convidat. L’escriptor Víctor Labrado va reaccionar 
davant d’una sèrie de noms propis de la literatura popular valenciana com 
Sanchis Guarner, Francesc Martínez i Martínez, Pepe Carinyo, Marifé 
Arroyo. Xavi Sarrià, cantant i guitarrista d’Obrint Pas, va donar el seu 
parer sobre altres bandes de música en català com Zoo, Feliu Ventura, Al 
Tall, Orxata Sound System, Los Chikos del Maíz, Senior i el Cor Brutal, 
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Joan Miquel Oliver. Josep Gregori, fundador i director de l’editorial Bro-
mera va recomanar llibres específics per a diferents públics lectors: entre 
altres, Napoleón d’Emil Ludwig per al públic adolescents; Gregori va con-
testar que el llibre que regalaria a un amor seria És complicat de Pasqual 
Alapont. 

Una altra variació dels qüestionaris va consistir a fer jocs d’identifi-
cació amb animals, dies de la setmana, referents vitals, cançons, rondalles. 
Com a mostra, heus ací un fragment del qüestionari que va respondre 
Dani Miquel. Aquest fragment pertany a l’article «El conte de la felicitat» 
escrit per Joan Borja a la seua columna d’opinió al diari digital Alicante 
Plaza (17/03/2018). 

 
–Dani, si fores un espantacriatures, quin o quina series? —hi va proposar. 
–Dani Miquel. Seria Dani Miquel —contesta ell, veloçment, sense pensar-ho dues 
voltes. I de seguida hi afig, rient: –Ei! De por. Bé, no. Els greixets. Va: direm els 
greixets. Ja que sóc de l'Alcúdia, els greixets. 
–Si fores un poble? 
–Si fóra un poble seria l’Alcúdia, que és el meu poble. Estic encantat de viure allí! 
–Si fores un instrument, quin instrument no series? 
–Quin instrument no seria? A mi és que els instruments m’agraden tots, tots, tots, 
tots. Tots tenen el seu d’allò per a fer música. I no puc no ser un instrument. 
–I si fores un conte? 
–Si fóra un conte? Si fóra un conte. Veus? En això no tinc dubte: seria «El conte de 
la felicitat». 

 
Aquest espai radiofònic de Café Gadea alimenta tant la gana cultu-

ral com vital perquè dóna a conéixer anècdotes i vivències que han forjat 
la personalitat dels entrevistats. Mamen Asencio va contestar la pregunta 
sobre la faena més inusual que havia fet mai i què havia aprés d’aquesta 
experiència: 
 

–Fer pa al forn de la meua família. El significat de la paraula compromís.  
 

Com déiem, Café Gadea és un programa d’entrevistes literàries 
amb els representants de la cultura contemporània feta en valencià. Com 
no podia ser d’altra manera, en aquest tipus d’entrevista la paraula és la 
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protagonista. Una de les preguntes del Qüestionari Proust fa referència a 
la paraula favorita. Mercé Climent i Juli Capilla van coincidir a triar la 
paraula «llibertat». Pel que fa a les emocions, Josep Vicent va confessar 
que escoltar Altea, té en ell el mateix efecte que quan escolta els noms dels 
seus fills. S’emociona i diu: –Me’ls estime tant que quan els escolte em fa 
plorar de felicitat. Una altra qüestió en aquestes entrevistes ha sigut la pre-
gunta i el seu sentit ontològic: Què és la paraula per a tu? Concretament, 
Dari Escandell va definir la paraula com allò que ens fa diferents de la 
resta dels éssers humans i que ens permet expressar i comunicar amb efi-
ciència i nitidesa amb els altres. En una altra ocasió, Vicent Vidal va ex-
plicar que per ell la paraula és un univers sintètic que ve de molts anys 
enrere i té una història que ens permet entendre l’evolució de la llengua, 
de la societat, del món; l’ocupació favorita de Mercé Climent és la paraula. 
 
8. CONCLUSIONS 

L’entrevista és considerada per molts directors i professionals de 
mitjans de comunicació com el cor del periodisme perquè és una forma 
directa i propera de donar a conéixer artistes i personalitats significatives. 
Quan les persones convidades són escriptors s’anomena entrevista literà-
ria. Les preguntes van dirigides a la vida i trajectòria professional i es con-
versa de les obres literàries de l’autor. Café Gadea és un programa d’en-
trevistes literàries amb representants de les lletres valencianes. 

El qüestionari Proust, que va nàixer com un mer joc de saló, s’ha 
convertit en un subgènere de l’entrevista i una pràctica comuna dins l’en-
trevista cultural o literària. Les successives versions i variacions del qües-
tionari han estat adaptades al mitjà de comunicació i al moment en qües-
tió. I, per tant, ha presentat diverses formes. De fet, hui en dia, les xarxes 
socials han adaptat i transformat el gènere d’entrevista i el subgènere del 
qüestionari a la creació de continguts audiovisuals. Aquest qüestionari ens 
presenta una ocasió propícia per a descobrir més íntimament el convidat, 
mitjançant preguntes de caràcter individual sobre preferències i inclinaci-
ons personals.  

L’any 1986, Joan Miralles Montserrat va presentar un Qüestionari 
per a escriptors dels Països Catalans dins dels actes del Seté Col·loqui In-
ternacional de Llengua i Literatura Catalanes. Miralles proposa una sèrie 
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de preguntes per a realitzar entrevistes a personalitats de la cultura en ca-
talà per part de l’alumnat de Comunicació Audiovisual. En primer lloc, 
s’han assolit plenament els objectius de promoure la llengua i cultura va-
lencianes a la ràdio i promoure la difusió de la cultura popular. Café Ga-
dea dóna a conéixer en profunditat a personatges rellevants de la cultura 
valenciana contemporània. Una selecció de personalitats que des dels es-
cenaris, els micròfons, els diaris, la paraula, l’escola o el contacontes porten 
la cultura per tots els racons del món i són els representants de les arts i la 
comunicació del País Valencià. Encara que les preguntes del qüestionari 
semblen universals i pertanyen a l’àmbit més personal del convidat, hem 
tingut en compte a la persona i la seua disciplina l’hora de preparar el 
qüestionari. Són qüestions per a conéixer la persona darrere del perso-
natge públic i en cada cas s’han emprat diversos graus de formalitat i es-
tratègies diferents. 

En segon lloc, aquest programa de ràdio compta amb dues audièn-
cies diferents. Per un costat, els radiooients de l’emissió en directe. Per 
l’altre, els programes són creacions de continguts en valencià per a les xar-
xes socials. El material està a l’abast de tota persona interessada en conéi-
xer o aprofundir en les diverses branques de la cultura en el nostre temps. 
Tots els àudios estan disponibles a la web de Ràdio Altea. 

En tercer lloc, Café Gadea és una experiència acadèmica i pedagò-
gica perquè ha posat en pràctica i en primera persona l’entrevista i el seu 
subgènere en forma de qüestionari. Tenint en compte l’evolució del Qües-
tionari Proust hem ofert una extensa variació del qüestionari, reproduint-
ne algunes i inventant-ne d’altres en aquesta secció del programa. El famós 
Qüestionari és un test intemporal capaç de mostrar la veritat més pro-
funda d’una persona (VICENÇ I ROMAGUERA: 2018, 1). Per una banda, 
aquest espai convida l’entrevistat a decantar-se i concretar inclinacions, 
gustos i preferències. Per l’altra, tant nosaltres com l’audiència hem fet un 
recorregut per la història del Qüestionari Proust i les seues variants, sens 
dubte una forma divertida de conéixer trets de la personalitat més amagats 
de la persona. 

En quart lloc, les preguntes que es formulen al Qüestionari Proust 
i les versions imperfectes es fan servir per a trencar el to de l’entrevista. 
Aquestes qüestions estan dirigides a l’esfera més personal i es distancien 
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de les preguntes sobre la carrera professional. A més, les respostes perme-
ten accedir a una classe d’informació extra del convidat. L’èxit del Qüesti-
onari no es troba en les seues preguntes sinó en les respostes del perso-
natge del món cultural. Al mateix temps que li dóna més qualitat a l’en-
trevista. 

Per a concloure, els éssers humans necessitem els altres per reflec-
tir-nos en ells, per entendre millor al món i a nosaltres mateixos. Neces-
sitem reflexionar sobre allò que és realment important en l’existència hu-
mana. Per això ens agrada conéixer la persona darrere del personatge, per-
què són com un mirall on reflectir-nos. Les preguntes del qüestionari 
apel·len a qüestions vitals i inviten a establir paral·lels entre la vida quoti-
diana de l'artista i la nostra pròpia existència. Els qüestionaris tenen 
aquesta funció pedagògica, perquè pregunten per circumstàncies fona-
mentals de la vida i les seues preguntes i respostes fan reflexionar. La con-
versa interna, amb el món i els altres, no cessa. La curiositat està viva en 
aquesta experiència radiofònica amb grans personalitats de la cultura va-
lenciana contemporània. Les respostes del Qüestionari Proust i les seues 
variants ajustades al perfil dels diferents convidats es poden utilitzar a 
l’aula com a material didàctic, tal com s’ha fet amb les respostes del qües-
tionari de l’escriptor Roberto Bolaño. Les preguntes són sempre un pre-
text per veure com se’n surt la persona interpel·lada. Finalment, si no vos 
fa mandra, animem els lectors d’aquest article a contestar els qüestionaris 
i compartir-los en els seus cercle, potser descobriran alguna cosa nova so-
bre ells mateixos o els altres. En aquest joc tothom guanya.  
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L’ART DE LA PARAULA: ALMUDENA FRANCÉS 
M. del Mar Reus Bas 
Ajuntament de Dénia 

 
«Doncs jo crec que la paraula 

és la cosa més meravellosa d’aquest món 
perquè en ella s’abracen i es confonen 

tota la meravella corporal 
i tota la meravella espiritual de la Natura-

lesa» 
Elogi de la paraula, Joan Maragall 

 
LA PARAULA 

uè és per a tu la paraula?» Aquesta és una de les preguntes 
més repetides en les entrevistes de la ràdio que hem fet els 
estudiants del Màster als nostres convidats excepcionals, 
que han anat passant per la nostra aula divendres rere di-
vendres.56 En formular aquesta pregunta no preteníem sa-
ber el significat literal del terme, és clar, sinó què els suggeria 

el terme, quina era la seua interpretació. I tot això perquè ells ens han de-
mostrat que, d’una manera o d’una altra, cadascú des de la seua faceta, la 
domina. 

D’entre tots els personatges que ens han visitat m’agradaria destacar 
algunes definicions, com per exemple la que va fer Víctor Labrado, qui 
afirmava: «la paraula és una cosa enorme, omnipresent, amb la qual vivim. 
La paraula és des de la llengua del teu poble, que t’uneix amb les persones 
que han decidit que eixa llengua val la pena salvar-la i això genera unes 
amistats i unes accions en la vida increïbles [...]. La paraula és una passió 
per a mi». D’altra banda, Almudena Francés apuntava: «la paraula ho és 
tot. M’agrada parlar i que em conten, explicar coses i que m’expliquen». 
Per al cantautor Dani Miquel «la paraula és comunicació». I el professor 

                                                 
56Per a la relació completa de convidats i el format detallat del programa, vegeu els articles 
respectius de Dari Escandell i de Maria Lluïsa Iglesias dins d’aquest mateix volum mo-
nogràfic. 

Q 
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Vicent Vidal assegurava que: «totes les paraules porten una història dar-
rere». 

Aquestes definicions deixen constància de la grandiositat de la pa-
raula. No debades en la nostra llengua hi ha una gran varietat de locucions 
i refranys que ens ho demostren, posem com a exemple «la paraula abans 
de tot», «la paraula és l’home» o «ser esclau de la paraula». 

És per tot això que podem afirmar que la paraula forma part essen-
cial de les nostres vides, fonamenta el nostre pensament, ens fa lliures i ens 
defineix com a espècie. Però és clar, la paraula no és res nou que haja sorgit 
ara amb el desenvolupament del món de la comunicació de masses; ans al 
contrari, la comunicació actual és hereva d’una llarga tradició literària i re-
tòrica que ve de molt antic. Poques coses noves hi ha en aquest sentit que 
no hagen estat tractades amb anterioritat en l’antic art de la retòrica.  
 
LA RETÒRICA 

Si ens remuntem a l’origen de la retòrica ens adonem que és clara-
ment judicial, a més d’estar estretament relacionat amb la política, ja que 
l’expropiació de terres l’any 485 aC a la ciutat siciliana de Siracusa, i els 
seus posteriors processos de recuperació a través de judicis populars, va fer 
indispensable l’eloqüència i la convicció per tal de recuperar les terres ex-
propiades. Per tant, va ser la necessitat qui va fer instal·lar la paraula pú-
blica a l’àgora grega i des d’allà es va estendre fins els nostres dies. Així, 
Atenes era el marc òptim per al desenvolupament de l’art de la persuasió, 
les decisions polítiques les prenia l’assemblea, on qualsevol podia intervenir 
en les propostes i les causes judicials.  

No és d’estranyar, doncs, que els pensadors més importants de la 
història antiga estudiaren tan a fons les arrels, les intencions, les tècniques 
i totes les raons que envolten l’art de la retòrica. Del correcte ús del llen-
guatge es va passar a l’interés per parlar bé en públic i a la necessitat de 
teoritzar aquesta nova disciplina, on els filòsofs es van apressar al seu 
desenvolupament. I és que per a triomfar en aquella societat tan pública, 
política i competitiva, la retòrica es va constituir ràpidament en objecte 
d’ensenyament. 

Així doncs, l’herència que ens van deixar els filòsofs i pensadors de 
l’antiga Grècia sobre la retòrica, en la seua diversitat de criteris i opinions, 
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continua encara viva en la llengua i la comunicació actual. L’àmplia gamma 
de recursos que aquesta disciplina proposava ja des del segle V aC i en el 
seu posterior desenvolupament, estan presents en la nostra forma quotidi-
ana de comunicar-nos, des de les nostres relacions personals fins als àmbits 
públics de la cultura humana. En els mitjans de comunicació, en la política, 
en l’àmbit judicial, en la publicitat, en qualsevol àmbit que, hui en dia, vulga 
influir en el pensament, les idees i les voluntats entre els ciutadans, hi serà 
present la retòrica. Com apunta Joan Francesc Mira:  

 
El discurs només era eficaç, doncs, si era pronunciat amb paraula clara i amb veu 
poderosa i vibrant. Farfallejar, trabucar-se, confondre els mots, és per a l’art de la 
paraula un defecte radical: qui parla de manera confusa, potser és que no té clar 
què vol dir. Aquest és el fonament pràctic de la retòrica, la qual retòrica, no ho 
oblidem, va ser l’instrument de la república romana, de la pràctica judicial, i també 
de l’educació dels joves de casa bona des del temps de Demòstenes fins al de sant 
Agustí, i més endavant des dels segles XIV o XV fins ben entrat el segle XX. Saber 
parlar en públic és, des dels grecs i els romans, una alta qualitat humana. [...] Ci-
ceró parlant davant del Senat de Roma ha estat per a innombrables generacions 
d’escolars europeus una mena d’exemple suprem, de number one de la paraula pú-
blica. No exactament per allò que deia, sinó per com ho deia, per l’estil (MIRA: 
2015). 
 
Actualment, la paraula retòrica s’ha convertit en sinònim de llen-

guatge fals, artificial, pompós; és per això que s’utilitza sovint en un sentit 
pejoratiu, quan es vol remarcar que certes paraules mancades de contingut, 
o fins i tot, per qualificar de dubtós un discurs. La retòrica és criticada per 
ser l’art del llenguatge confús, fals i buit, però precisament és ella mateixa 
la que proposa la claredat, l’adequació, la naturalitat i, en especial, la cor-
recció i l’elocució com a virtuts de l’expert de la comunicació. 

Però el concepte de retòrica ha anat variant, fins als nostres dies es 
descriu com l’art o la pràctica de la persuasió utilitzant el llenguatge. La 
retòrica és la disciplina que s’ocupa d’estudiar els procediments i les tècni-
ques d’utilització del llenguatge, sempre amb una finalitat persuasiva o es-
tètica. Des dels seus inicis, la retòrica és l’art de parlar bé, és la tècnica de 
la persuasió mitjançant l’ús de la paraula. 

La retòrica, a més d’estar present en el llenguatge quotidià, continua 
latent en el periodisme i en els mitjans de comunicació. A banda, un altre 
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àmbit actual on la retòrica es deixa veure és en un gènere tan modern com 
el publicitari, perquè és aquí on amb més èmfasi es recorre al discurs per-
suasiu. La publicitat utilitza i amplifica tots els recursos que la retòrica te-
nia a la seua disposició per a commoure a un auditori. 

Així doncs, publicitat, política, periodisme o tot el que implique in-
teracció humana requereix de la retòrica. Per tot això és inqüestionable el 
fet que la retòrica continua hui molt viva i forma part de la comunicació 
de l’home modern. Vivim en l’era de la imatge, però la paraula perdura 
perquè és concisa i directa, i serveix hui en la publicitat, en política, en pe-
riodisme, en l’art... En definitiva, ens valem de la retòrica dia a dia en les 
nostres vides.  

 
LA LLENGUA 

El llenguatge és molt agraït i ens permet fer moltes coses, des d’anar 
en contra de la seua essència i parlar sense dir res fins a construir un discurs 
extraordinari; ara bé, el que tenim clar és la seua finalitat: el llenguatge ens 
fa entendre’ns i entendre el món. Però no és fàcil arribar a aconseguir-ho, 
a l’escola ens passem un curs rere un altre estudiant les regles d’accentuació 
o la dièresi, els verbs o els pronoms febles, per posar-ne algun exemple, i si 
sobra temps, ja llegirem o escriurem. Però quan parlem de parlar? Quin 
temps li dediquem a l’oralitat? No vull dir amb això que no siga necessari 
el coneixement de la gramàtica o l’ortografia, és imprescindible conéixer-
les per poder dominar una llengua, però no és lògic que acabem la nostra 
escolaritat sense saber parlar-la de forma reeixida. Quantes vegades ens 
hem topat amb persones que són capaces d’elaborar un discurs escrit més 
o menys acceptable però en canvi no poden articular més de dos oracions 
en una conversa quotidiana?  

Pot ser per la cita aquella de Caius Titus: «verba volant, scripta ma-
nent» se li ha donat més valor a l’escriptura que a l’oralitat. Segons Alberto 
Manguel (2006), en l’actualitat aquesta frase clàssica significa que «les pa-
raules se les emporta el vent, en canvi, el que està escrit roman», mentre 
que abans expressava precisament el contrari: «se acuñó en alabanza de la 
palabra dicha en voz alta, que tiene alas y puede volar, en comparación con 
la silenciosa palabra sobre la página, que está inmóvil, muerta». Abans que 
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Manguel ja ho havia assenyalat Jorge Luis Borges en el pròleg de Retorno a 
Don Quijote d’Alberto Gerchunoff.57  

O més que això, no deu ser pel fet que el valencià no ha tingut una 
evolució normal com qualsevol altra llengua? Recordem-ne els anys de 
prohibició i repressió dels parlants fins i tot en l’àmbit familiar. Per des-
comptat que aquesta situació enfonsa una llengua i costa molt de temps i 
esforç recuperar-ne l’ús i consolidar-la en els diferents àmbits. La implan-
tació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià l’any 1983 ha aconseguit 
que l’alumnat haja pogut aprendre a escriure’l, a llegir-lo (almenys en les 
zones valencianoparlants) i a adonar-se que la llengua que parlem a casa té 
tota una tradició al darrere. Podríem valorar aquesta llei, fet que no farem 
ací, però el que ha quedat palés amb la implantació és que hi ha un abans i 
un després. Gràcies a aquesta llei hem pogut estudiar el valencià les gene-
racions més joves. 

La nostra llengua des de sempre ha patit una situació de diglòssia, i 
és per això que es topa amb molts obstacles; un de molt greu és l’escassetat 
de mitjans de comunicació: a banda de la ràdio i la televisió autonòmiques, 
només comptem amb alguna altra emissora local, mentre que les publica-
cions impreses són pràcticament testimonials en valencià. Però malgrat 
aquesta situació, ens podem vanagloriar de tindre un bon grapat de gent 
implicada, que treballa per difondre la nostra llengua i cultura, bé des de 
l’àmbit musical com d’altres manifestacions artístiques, i han sabut recu-
perar amb gran èxit diferents espais d’ús que fins fa poc estaven reservats a 
altres llengües. Per aquest motiu, volem tractar la gran tasca d’una conta-
contes professional com és Almudena Francés. 

 
COM EXPLICAR CONTES 

Des dels inicis de la humanitat, la paraula ha estat utilitzada per en-
tretenir, per construir històries a partir de les quals podíem entendre el 
món: «fa molts anys, això diu que era, en aquell temps en què els animals 
parlaven...». Per tant, les històries viuen entre nosaltres des del principi de 
la humanitat, i els éssers humans les hem anat transmetent de generació 

                                                 
57 Es pot consultar en Obras Completas de Jorge Luis Borges, 2011. 
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en generació. És per això que podem afirmar que la paraula també és me-
mòria, ens evoca coses del passat que podem recordar i recrear a la nostra 
manera.  

En l’obra Com explicar contes, Sara C. Bryant remarca la importàn-
cia, des de l’inici, d’explicar contes als nostres xiquets i xiquetes. Ressalta la 
rellevància del narrador, que ha de gaudir i viure el conte, ja que aquesta és 
l’única forma d’arribar a l’auditori i fer-lo partícip del seu goig. El conte 
iniciarà als infants en el món de l’art i la bellesa. En l’entorn escolar, refor-
çarà la confiança i un bon ambient entre els alumnes i el mestre, i inculcarà 
o reforçarà en els més menuts l’acció de saber escoltar. Perquè el procés 
d’escoltar no és passiu, aquell que escolta adopta un paper actiu des del 
principi perquè ha de deduir, només de la paraula oral, tots els significats 
conceptuals, el context, el sentit global d’allò que escolta. A més, també ha 
d’aprendre a respectar la paraula de l’altre, les opinions diverses, a respectar 
el torn. I una altra cosa molt important és que els contes són especialment 
útils per a ensenyar la llengua materna, motivar l’ús del llenguatge correcte 
i ensenyar una expressió oral correcta i clara. 

Segons explica Sara C. Bryant, hi ha una gran diferència entre llegir 
un conte i explicar-lo: els infants escolten molt més atents un conte expli-
cat que un de llegit, perquè el narrador, sense un llibre a la mà, és lliure, es 
pot moure, alçar-se, asseure’s, pot vigilar el seu auditori, fer servir les mans, 
els ulls i la veu per ajudar l’expressió. Per aquestes raons un conte contat 
és més espontani que un conte llegit i, per tant, la simpatia que s’estableix 
entre el narrador i el seu auditori és més ràpida i més intensa. 

 
Un conte és una obra d’art; la seva utilitat principal, per a l’infant, resideix en la 
crida al sentiment etern de la bellesa que empeny l’ànima humana, constantment, 
cap a noves curiositats, fent-la avançar així cap al seu desenvolupament harmònic. 
Per tant, explicar contes és, abans que tot, un art de distreure; com passa amb el 
teatre, la seua finalitat immediata és el plaer de l’auditori; el seu plaer, en primer 
lloc; la seua instrucció després (BRYANT: 1985, 20-21). 
 
El primer pas per a explicar un conte és elegir-lo. L’autora ens ex-

plica, basant-se en les preferències dels xiquets, algunes de les característi-
ques que aquests busquen en un conte: 
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● Acció ràpida i contínua: el text ha de ser lleuger i cada paràgraf ha 
de ser rellevant, ja que els xiquets estan pendents del que fan els per-
sonatges. Les descripcions o explicacions poden llevar-li interés al 
conte. 

● Senzillesa i misteri: els lectors han de poder visualitzar la història, i 
per això aquesta s’ha de basar en objectes i personatges quotidians, 
que siguen coneguts per l’oient i que l’atrapen i el motiven a escoltar 
el relat. 

● Elements reiteratius: les repeticions ajuden a entendre perfectament 
el conte, i l’esforç que faran per seguir l’encadenament de les repeti-
cions sense perdre’s els estimularà positivament i els motivarà a es-
forçar-se. 
Una vegada seleccionat un conte, el segon pas serà adaptar-lo, s’ha 

de pensar amb el públic a qui va adreçat. A més, si un relat és massa llarg, 
caldrà prescindir de les trames secundàries o d’aquells detalls irrellevants 
que no aporten res a l’argument principal amb la finalitat d’agilitzar la 
trama. O bé, si per contra, disposem d’una narració massa curta, caldrà 
ampliar-la, afegint detalls interessants que siguen consistents amb la his-
tòria que s’explica. Tant en un cas com en l’altre, caldrà mantindre una 
continuïtat lògica, que el conte constituïsca un objecte únic, amb un estil 
senzill i que tinga un desenllaç ben preparat. 

Fetes la selecció i l’adaptació, arriba el moment d’explicar el conte. 
La figura més important és, òbviament, la del narrador, qui ha d’assimilar 
la història per a poder-la explicar; si el narrador no sent interés pel relat, si 
no es sent disposat a transmetre’l o no li entusiasma, no aconseguirà mo-
tivar o implicar el públic, i fracassarà en el seu objectiu d’entretindre. El 
narrador ha d’anar més enllà, ha de conéixer perfectament el conte, ja que 
un moment de dubte, oblidar un fet essencial i haver de recapitular o una 
repetició involuntària poden arruïnar una narració. 

Per a una correcta narració cal utilitzar expressions senzilles, narrar 
els fets de manera lleugera i amb expressions curtes i paraules clares. Fer 
ús de la veu, el cos i el moviment per acompanyar la narració; ens podem 
valdre de la modulació de la veu, la mirada inquieta o la gesticulació per 
marcar correctament la forma dramàtica de les situacions, sempre que la 
utilitzem de forma natural. Aconseguir una narració tranquil·la, sense 
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presses i mostrar-se confiat i segur en tot moment. Anticipar les bromes i 
deixar temps per assaborir-les. Evitar parlar massa alt per a prevenir l’es-
gotament tant del narrador com del públic. No forçar la veu buscant tons 
afables o tranquils, ja que sol acabar amb veus monòtones, tímides o desa-
gradables. Si el narrador es cansa enmig d’una narració o ha d’explicar un 
conte que en aquell moment no li ve de gust, l’autora aconsella fingir per 
no fer decaure l’ambient, sobretot si el públic està concentrat. El final ha 
de ser contundent i efectiu: 

 
Resumint, direm que el mètode adequat per tal d’assegurar-nos l’èxit en l’art de 
narrar comprén la simpatia, la comprensió i l’espontaneïtat. Cal apreciar el conte 
i saber-lo bé, i aleshores, servint-se de la imaginació realitzadora com d’una cons-
tant força vivificant i deixant-se dominar per l’esperit del conte, cal dir-lo amb tot 
el cor, senzillament, vivament, joiosament (BRYANT: 1985, 109). 

 
ALMUDENA FRANCÉS 

Tot el que hem anat exposant al llarg d’aquestes línies podem pensar 
que és solament teoria i, com en alguns casos, és difícil de portar a la pràc-
tica, però després d’entrevistar Almudena Francés, conéixer-la i gaudir una 
vesprada amb les seues paraules, podem assegurar que amb ella es com-
pleixen els postulats de la retòrica clàssica, i de segur que Ciceró n’estaria 
ben orgullós, no només per com organitza la seua història, sinó sobretot 
per com l’expressa i la representa, a més d’utilitzar els mitjans per persuadir 
l’oient que ja marcava Ciceró: probare, mouere i delectare. Perquè Almudena 
no sols convenç amb les seues narracions, és capaç de commoure a menuts 
i grans, a més de deixar-nos bocabadats gràcies a l’energia que desprenen 
les seues paraules. Per tant, podem afirmar amb contundència que Francés 
és una mestra en l’art de la paraula, i com a bona mestra, prepara el recor-
regut per on han de transitar les seues paraules sense l’ajuda de cap escrit, 
i com que són vertaderes, ens emocionen. Com apuntava ella mateixa: «tot 
allò que faig des de l’emoció em funciona». 

I si volguérem seguir comprovant per què és una gran rondallaire 
podríem passar les seues narracions pel filtre de Quim Monzó, el qual, en 
l’acte d’inauguració de la fira de Frankfurt de 2007, va proposar quins són 
els passos que s’han de seguir per a ser un bon orador, mitjançant el següent 
decàleg: 1. Bona preparació del discurs; 2. Naturalitat; 3. Domini de la 
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veu: volum; velocitat; vocalització i articulació; actitud; 4. Control de la 
respiració; 5. Precisió, brevetat, claredat, 6. Correcció lingüística; 7. Con-
trol del llenguatge corporal: posició del cos, mirada, gesticulació; 8. Con-
trol del temps; 9. Adaptació al públic; 10. Enteniment i empatia: exemples, 
anècdotes, comparacions, humor. Novament hauríem d’afirmar que Al-
mudena compleix tots i cadascun d’aquests punts. 

Per tant, observem que no solament són importants les característi-
ques pròpies del llenguatge verbal. Cal també tindre en compte el que és 
una ajuda importantíssima a l’hora d’adreçar-se a un auditori; ens referim 
al llenguatge corporal, que té una missió decisiva de cara als que ens escol-
ten. En el llibre Todos pueden hablar bien, Carbonell dóna una visió general 
d’alguns consells per a aconseguir la facilitat de paraula necessària. En diu 
al pròleg: «El títol que hem triat, assenyala una meta i és, per a aquelles 
que ho desitgen [...] potenciar l’expressió oral del pensament i estimular 
l’efectiva intercomunicació humana». I més avant rebla:  

 
Paraula, rostre, cos, gestos, és l’ordre de l’èmfasi; ordre que ve regulat per la força 
posada en el moment. Sense aquesta força, la vitalitat expressiva decau, es despro-
porciona, es limita. Una atonia generalitzada empobreix la comunicació, fins a 
convertir-la en una simple rutina. [...] Quant més sentim allò que diem, més s’har-
monitza la contribució.58 

 
Cal, doncs, tindre sempre present la necessitat d’utilitzar el rostre, 

la mirada, les postures, les mans i la soltura natural dels gestos, així com 
procurar que la veu siga el més agradable possible. L’èxit així està assegurat 
en els negocis, en una classe, en una exposició, en una entrevista personal 
i, naturalment, en un cas com el d’una contacontes, que és el que tractem.  

«Sóc Almudena Francés i d’ofici contacontes, contant i embarbus-
sant arreu del món done voltes». Amb aquestes paraules es presenta Al-
mudena Francés, i és cert que dóna voltes perquè no sols ha anat a contar 
contes a molts pobles d’arreu del País Valencià, també a altres llocs com 
Gran Canària, Barcelona i Fraga. I en els últims deu anys ha anat a contar-
ne a diferents llocs: col·legis i biblioteques, places, bars, hospitals, teatres, 
universitats... I també cal parar atenció al que diu en primer lloc, «d’ofici 

                                                 
58 La traducció, de l’original en castellà, és nostra. 
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contacontes»; hui en dia poder viure de la paraula és tot un privilegi, i Al-
mudena ho ha aconseguit: és per tant, una contacontes professional. 

Almudena Francés conta contes de tot tipus: alguns que s’inventa a 
partir d’un fet, altres que reescriu, i els tradicionals, que s’han transmés 
oralment de generació en generació i majoritàriament eren contats per do-
nes, que va adaptant segons el públic a qui s’adrece. Perquè com ella 
apunta, el conte és efímer, passa ací i ara amb un públic i en un moment 
concrets, després s’oblida. Els contes tenen coneixements al darrere, però 
sobretot, diu Almudena, els contes han de servir com a entreteniment, no 
cal que tinguen un final moralitzant, confia en la intel·ligència dels qui l’es-
colten i de vegades, deixa el final a la imaginació de cadascú. 

Per a Almudena, el narrador o la narradora és el transmissor de les 
històries, i el que és realment important són les històries. I és per això que 
el narrador no ha d’intervindre per a jutjar als personatges, no ha de valorar 
les accions, i pel que fa al llenguatge corporal, pensa que no cal exagerar els 
gestos, ni voler fer totes les accions, ja que sols amb una mirada podem 
recollir informació dels oients: si estan en tensió, si els agrada o els avorreix. 
Perquè funcione un conte cal que siguem sincers i parlem de la nostra ve-
ritat, el que expliquem no ha de ser real, però nosaltres ho hem de dir des 
de la veritat, hem de creure amb allò que contem. A més, Almudena creu 
que en el conte s’ha de deixar una empremta, alguna cosa personal:  

 
Perquè contar és contar una part de nosaltres. Perquè som nosaltres qui contem 
i molts ho han fet abans, hem de creure en la nostra capacitat per fer-ho, lliurar-
nos a la màgia de les paraules i gaudir cada vegada que contarem la nostra història, 
perquè cada vegada és la primera (FRANCÉS: 2017, 101). 
 
Un altre aspecte important que hem de destacar és que gràcies a Al-

mudena Francés i altres contacontes, podem tornar a reviure les històries 
que ens han contat de menuts i, el que és més important, compartir-les 
amb les noves generacions, perquè només així aconseguirem que no s’obli-
den. És l’única manera de mantindre viva la nostra cultura popular i per 
descomptat, la nostra llengua, ja que hem guanyat un nou espai d’ús que 
fins fa uns quants anys estava reservat a altres llengües. D’aquesta manera 
avancem un pas més cap a la normalització del valencià. 
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CONCLUSIÓ 
Al llarg d’aquest escrit hem volgut deixar constància de la importàn-

cia de la paraula, que malgrat que vivim en l’era de les noves tecnologies i 
de vegades semblem captivats per les pantalles, la necessitem en el nostre 
quefer quotidià, ja que necessitem comunicar-nos, transmetre sensacions i 
emocions a tots els que ens envolten. Una altra cosa diferent és com utilit-
zem la paraula i amb quina finalitat, amb ella podem expressar des de la 
cosa més bonica, perquè hi ha paraules plenes de vida, paraules que ena-
moren, fins a tot el contrari, perquè també existeixen paraules buides de 
contingut. Només cal que ens fixem en l’àmbit de la política, per exemple; 
actualment tenim pocs polítics que parlen amb mestria, i molts els que uti-
litzen la paraula per atacar, per ocultar, o simplement per no dir res. 

Per a previndre això, seria interessant que els xiquets adquiriren a 
les escoles una bona competència oral ―i també escrita. Cal treballar per 
construir ciutadans que siguen capaços de comunicar. Però com que la fi-
nalitat ací ha sigut mostrar el control sobre la paraula, hem volgut escriure 
sobre l’ofici dels contacontes, i si hi ha algú que domina la paraula és, sense 
dubte, Almudena Francés, perquè cal dir-ho, tots tenim coses que volem 
contar, però no som capaços de contar-les de la manera en què ho fa ella. 
Quan vaig llegir aquestes paraules que cite a continuació, vaig pensar de 
seguida amb aquesta magnífica contacontes: 

 
Una història són paraules. I les paraules prenen forma amb una veu. Per tant, 
l’elecció de la veu, de qui conta i com ho conta, és un pas fonamental, que condi-
cionarà tot el relat. Veritat que totes les persones no parlen igual? Hi ha veus 
fortes i sonores, veus suaus i molletes: veus admonitòries que semblen l’oracle de 
Delfos i veus tímides que s’emporta el ventijol (GISBERT 2017, 39). 
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LA PARATEXTUALITAT:  
CARACTERITZACIÓ I FUNCIONS INTERPRETATIVES APLICADES A L’ES-

TUDI DE LA COL·LECCIÓ «MICALET TEATRE» DE L’EDITORIAL  
BROMERA 

Vicent Aleixandre Lluch 
Universitat de València 

 
1. INTRODUCCIÓ 

ls paratextos són una font d’informació que ens aporta unes 
claus prèvies a la lectura i a partir de les quals fem una sèrie 
de pressuposicions interpretatives del producte que tenim 
entre mans. Amb aquest concepte, insinuat per Gérard Ge-
nette a Palimpsests. La literatura en segon grau (1982) i pro-

posat més endavant per l’autor francès a Llindars (1987), ens estem refe-
rint a un element auxiliar, però funcional, que serveix de via d’entrada i 
accés al text. 

Si la importància que tenen aquest conjunt de pràctiques i discursos 
—on inclouríem elements com ara títols, il·lustracions o pròlegs, per 
exemple—, és remarcable en el circuit literari dels adults, pensem que els 
paratextos ocupen un lloc clau en el cas de la literatura per a infants i ado-
lescents. Així, dins d’aquesta, responen a una doble funció: d’una banda, 
ajuden a l’orientació d’uns lectors que compten amb unes competències 
lingüístiques i literàries en període de formació i desenvolupament; i d’al-
tra, guien els gestors i mediadors culturals (mestres, bibliotecaris, pares i 
mares) que en condueixen els receptors. 

És per això que, en aquest article, ens marquem l’objectiu d’establir 
les línies generals definitòries d’una col·lecció concreta, el «Micalet teatre» 
de l’editorial Bromera, prenent com a punt de partença la informació pa-
ratextual que se’ns facilita i que dota d’uniformitat el conjunt. La tria 
d’aquest segell editorial rau en el fet que dins del circuit que publica teatre 
per a infants i adolescents és «la primera col·lecció de teatre específicament 
infantil» (GISBERT: 2015, 198). Es tracta d’una aposta clara i decidida en-
vers el teatre adreçat a aquest públic des del seu naixement l’any 1995 ja 
que, d’entrada, es posa en marxa amb una quàdruple publicació simultània, 
com apunta Fluixà (2011, 27). A més, és remarcable la continuïtat de la 
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col·lecció en el temps que fa que parlem de 49 llibres editats fins el febrer 
de 2018. 
 
2. ANÀLISI DELS PARATEXTOS DE LA COL·LECCIÓ «MICALET TEATRE» 

DE L’EDITORIAL BROMERA 
Com a punt de referència epistemològica emprarem els estudis de 

Genette a què hem fet esment adés (1982, 1987) i les reformulacions 
d’aquests proposats per Lluch (2010), tot i que no en farem una anàlisi tan 
exhaustiva com les que contenen aquestes obres. Al treball La literatura 
per a infants i joves en català. Anàlisi, gèneres i història, Lluch i Valriu (2013, 
24) proposen una triple diferenciació dels paratextos a partir del lloc que 
ocupen respecte del relat i que representem al següent diagrama: 
 

  
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Imatge 1. Diagrama de paratextos. Font: Lluch i Valriu (2013) 
 
2.1 PARATEXTOS MÉS VISIBLES 
2.1.1 FORMAT I LLOM 

Quant a aquest grup, constatem que tots els volums de la col·lecció 
tenen el mateix format (13 x 20’5 cm) i una enquadernació en rústica amb 

Paratextos 
externs    

Paratextos 
del llibre 

Paratextos més 
visibles 

Textos 
informació 
editorial, 
crítica, 
recomanació, 
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impressió en blanc i negre, tret de les cobertes. Tenint en compte un pri-
mer contacte visual amb el llibre d’acord amb la seua ubicació als prestatges 
d’una biblioteca o d’una llibreria per raons d’espai, ens centrarem en els 
lloms. A aquests s’hi condensen en un ordre descendent les dades següents: 
número del volum dins la col·lecció, inici d’una franja verda, títol de l’obra 
en lletra d’impremta minúscula, nom de l’autor i, finalment, anagrama de 
l’editorial. 

A partir d’aquestes dades considerem important remarcar el fet que 
aquesta franja verda, que es perllonga fins a la meitat de la contraportada i 
que inclou l’edat recomanada dels receptors («a partir de x anys»), és un 
element identificador de la col·lecció i, com a element paratextual, contri-
bueix a l’assoliment de la unitat a què abans ens hem referit.59 De fet, el 
color verd a aquesta posició, a més del to verd clar que posseeixen tots els 
lloms, serveix per identificar el llibre com una obra teatral del «Micalet 
Teatre», ja que Bromera recorre a un ventall cromàtic diferenciat atenent 
a les propostes de les diferents col·leccions. Així, per exemple, la col·lecció 
«Micalet Galàctic» està subdividida en sèries (blanca, crema, roja i blava) 
associades a l’edat («a partir de 6 anys», «a partir de 8 anys», etc.).  
 
2.1.2 COBERTA ANTERIOR 

Si anem a l’anàlisi de les portades, aquestes presenten un requadre 
rectangular a la part superior que està dividit en dues franges horitzon-
tals:60 a la primera, de majors dimensions i d’un verd intens, es reflecteixen 
en lletres blanques de diferents mides: el nom de la col·lecció,61 el títol i 

                                                 
59 En el canvi d’imatge de l’editorial les variacions tipogràfiques en aquest sentit afecten 
l’orientació del número de la col·lecció que es llig en horitzontal o vertical, i la utilització 
de les cursives o la negreta per introduir títols i autors.  
60 A les primeres edicions de la col·lecció la distribució, en aquest sentit, era un tant dife-
rent respecte de l’actual, i consistia en tres requadres rectangulars amb alternança del fons 
blanc, verd i blanc per introduir el títol, l’autor i l’il·lustrador, respectivament. Al nostre 
parer, la variació augmenta la potència visual de cara al receptor. 
61 S’ha produït un canvi de disseny respecte d’aquest element amb el pas del temps atès 
que en un principi figurava el nom amb lletres majúscules en negreta i, actualment, con-
tinua fent-se amb majúscules, però s’utilitza el blanc i la «a» de «Teatre» es troba inserida 
dins de la reproducció d’una estrella. 
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l’autor,62 a més de l’anagrama de la col·lecció,63 mentre que a la menor apa-
reix en lletres verdes sobre fons blanc el nom de l’il·lustrador acompanyat, 
si és el cas adient, de l’autor que ha fet la versió o adaptació del text origi-
nal.64 

En aquest punt, considerem interessant analitzar els títols com a ele-
ment suggeridor i captador, tant pel que fa als lectors com en relació amb 
els mediadors culturals. Així doncs, de cara a la possible recomanació lec-
tora d’una obra concreta per un docent, intervindran factors com ara, per 
exemple, el pes i la vàlua literària d’obres clàssiques i universals. Trobem 
adaptacions i versions al «Micalet Teatre» de L’illa del tresor, Tirant lo 
Blanch, Somni d’una nit d’estiu, Romeu i Julieta, La volta al món en 80 dies, 
etc., que poden ser considerades pel professorat, i també per les famílies, 
com un camí d’entrada dels joves lectors cap a obres meritòries dins de la 
història de la literatura.65 

Des del punt de vista del futur lector, els títols també acompleixen 
una funció clau, atès que designen i introdueixen els elements amb els 
quals s’hi acararà a posteriori.66 Emprant la terminologia de Genette 

                                                 
62 És remarcable el fet que en el cas de les adaptacions, tant dels clàssics de la literatura 
universal com els de la literatura per a infants i joves, de vegades apareix el nom de l’autor 
del text original acompanyant el de l’adaptador. Pensem que açò pot respondre a una 
estratègia de «mediació/propaganda comercial» o al distanciament entre tots dos textos. 
63 Volem apuntar que l’anagrama ha sofert un canvi de disseny que el fa més dinàmic i 
modernitzat, ja que tracta, sense deixar de ser la torre del Micalet dalt d’un focus il·lumi-
nat en clara referència a l’espectacle teatral, de donar una imatge més allunyada del dibuix 
inicial per passar a una altra de més digitalitzada.  
64 En el cas de L’aneguet lleig de Carles Alberola i Ernest José Sorrentino, als dibuixos se 
li afegeix en aquest punt l’autoria de la música i lletra atès que es tracta d’una versió lliure 
teatral i musicalitzada del text de H. C. Andersen. 
65 No entrarem ací en el camp de debat que existeix entre els detractors i els defensors de 
l’adaptació dels clàssics universals per a infants i adolescents. En tot cas, remetem el lector 
a estudis com el de Soriano (1995), Sotomayor (2005) o Cerrillo (2010).  
66 Hem de ser conscients que l’estatus dels títols com a element paratextual és diferent 
respecte a la resta de mecanismes analitzats a aquest treball perquè depén directament de 
l’autor. Així doncs, l’editorial en selecciona aquells que considera més adients a la seua 
línia de publicació; tanmateix és el creador del text qui decideix amb quin títol introduir 
la seua producció.  
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(1987), en podem parlar de tres tipus: temàtics, remàtics i mixtos. La ma-
joria dels que basteixen la col·lecció amb què treballem s’adscriuen al pri-
mer grup on diferenciem tres subgrups: a) aquells centrats en el tema (Pe-
ripècies a la cort, Els viatges de Marco Polo, Ventures i desventures de Gànim 
ben Aiub, etc.); b) els que prenen com a referent el personatge principal 
(La draga Draga, Joan, el Cendrós, El drac, etc.); i c) aquells que se centren 
en un objecte ficcional important (Maleïda poma!, El príncep i la flor, etc.).  

Pel que fa als remàtics i als mixtos, també hi són presents, tot i que 
ambdós tipus tenen una menor presència a la col·lecció. En el cas dels re-
màtics tenim, per exemple, els Contes dels Grimm i els Contes de ‘Les mil i 
una nits’, mentre que serien representatius dels mixtos, títols com Història 
d’un rei vell que tenia el nas vermell o La llegenda del drac i la princesa. Fi-
nalment, i seguint la reflexió feta per Lluch (1998) trobem alguns casos en 
què es tracta d’apel·lar a la quotidianitat de les relacions amb els pares amb 
oracions breus que, en aquest cas, es formulen com a ordres i exclamacions 
(No puges a l’andana, Castigats!). 

La part restant de la portada és ocupada per la il·lustració que recrea 
sobre un fons verdós una escena o uns personatges mitjançant tècniques 
ben diverses, des de les més properes, d’una banda, a la imitació dels dibui-
xos dels propis xiquets, a, d’altra banda, grafismes més propis de les noves 
tecnologies.67 En el primer grup hi ha exemples clars com ara la Història 
d’un rei vell que tenia el nas vermell, il·lustrat per Roger Pitarch, mentre que 
una mostra clara del vessant més modernitzat el trobem a Joan, el Cendrós, 
els dibuixos del qual corresponen a Enric Solbes. 

En la majoria dels casos, aquests dibuixos corresponen a imatges 
que apareixen a l’interior del text i es caracteritzen per emprar colors cri-
daners. A més a més, a la portada també hi ha la indicació del nombre 

                                                 
67 En aquest punt no ens detindrem a fer-ne una anàlisi detallada ja que supera el nostre 
àmbit i objectiu de treball. Tanmateix és, òbviament, un element paratextual que juga un 
paper remarcable per captar l’atenció dels lectors a través de la visualització. La diversitat 
d’il·lustradors que participen a la col·lecció és vastíssima, no obstant això, volem esmentar, 
si més no, els casos d’Enric Solbes i de Francesc Santana que presenten cinc i quatre lli-
bres, respectivament, quan la majoria de les aportacions en aquest sentit són d’un treball 
per cadascun dels il·lustradors. 
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d’edició a què correspon el volum en cas que siga adient fent servir les lle-
tres majúscules augmentades i plasmades en verd.  

A açò cal afegir la indicació d’haver estat una obra guardonada,68 
fet que es fa palés mitjançant dos procediments diferents: el primer, i més 
generalitzat, consisteix en una franja verda amb lletres blanques que apa-
reix a l’extrem inferior de la portada on resa «Premi de Teatre Infantil 
Xaro Vidal69 - Ciutat de Carcaixent»70 o «Premi de Teatre Infantil Esca-
lante»;71 el segon, el tenim en parlar del «Premi de Teatre Infantil Dipu-
tació de València» que fou atorgat tant a El gorg blau, de Pau Faner com a 
El drac, de Manel Cubedo, i que apareixen al marge esquerre de la portada 
en lletres negres, en el cas del primer, i dins del volum, en el cas del segon. 

La funció dels paratextos en aquesta part del llibre, a més de dotar 
d’homogeneïtat la col·lecció, també està, al nostre parer, estretament rela-
cionada amb la consecució d’uns objectius dins del circuit literari específic 
en què es mou la literatura per a infants i joves. D’una banda, les referències 
als premis i a la quantitat d’edicions assolides per un llibre anirien més 
adreçades a la figura dels mediadors culturals que hi troben dades objecti-
ves que demostren el grau d’acceptació i difusió del text entre el públic i els 
fan decantar-se per aquests. Per l’altre costat, hi ha diferents pistes que 

                                                 
68 Com apunta Francesc Gisbert (2015, 199): «El teatre infantil i juvenil és un gènere de 
difícil publicació, covat al caliu de la fortuna de determinats premis literaris. Tàndem 
publicava el Premi de Paterna, biennal; Bromera, el Xaro Vidal, i des del 2015, el Premi 
Escalante; Tabarca, la modalitat de teatre juvenil dels Premis Ciutat de Torrent; i Bros-
quil, l’efímer Vila de Massamagrell». 
69 Aquest premi fou atorgat a La princesa Neus i la Cuca Fera, de Josep Ballester (1998); 
La draga Draga, de Pep Albanell (1999); Nassos, nassos, nassis, de Quim Canals (2000); 
Castigats!, de Juli Disla (2001); Circus, d’Eduard Costa (2003); Peripècies a la cort, de Jo-
sep M. Morreres (2006); No puges a l’andana, de Teresa Broseta (2007); L’illa del...Tea-
tre!, de Dídac Botella (2009); Tres nobles en un grapat i un soldat enamorat, d’Enric Lluch 
(2010) i L’extraordinària història del fantasma de Quim Quinqué, de Paco Romeu (2012). 
70 Excepcionalment, dues obres, Circus, d’Eduard Costa, i La draga Draga, de Pep Alba-
nell, mostren aquesta informació amb les mateixes característiques tipogràfiques, però a 
una ubicació diferent: la part inferior de la contraportada. 
71 Nom del guardó que substitueix el «Premi de Teatre infantil Xaro Vidal – Ciutat de 
Carcaixent» i amb què fou distingida el 2015 Sam el pirata i l’illa de les ànimes captives, de 
Mariano Lloret.  
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donen la informació prèvia necessària perquè els joves lectors tinguen per-
fectament clares les nocions bàsiques del que trobaran: teatre en valencià 
per a un públic bàsicament infantil. Estem parlant de: a) la formulació del 
nom de la col·lecció mitjançant el diminutiu i en clara referència a un edifici 
emblemàtic del patrimoni cultural valencià; b) la imatge de l’esmentat cam-
panar caracteritzat amb ulleres a l’estil dels actors i actrius famosos situat 
damunt d’un focus en clara al·lusió a la representació d’un espectacle tea-
tral, i c) una il·lustració amb línies i colors atractius i atraients. En un camí 
intermedi hi hauria la utilització dels títols que funcionen des de la doble 
òptica. 
 
2.1.3 COBERTA POSTERIOR 

En caracteritzar el llom de les obres, apuntàvem l’aparició de l’inici 
d’una franja verda que s’hi erigia com un dels símbols, juntament amb 
l’anagrama del Micalet, de la col·lecció; aquesta es perllonga fins la meitat 
de la coberta posterior i hi inclou en lletres d’impremta minúscula blan-
ques una altra informació paratextual important: la llegenda «a partir de 
X anys».  

Aquesta informació ens permet subdividir la col·lecció en sis blocs 
amb desigual densitat de publicacions que, majoritàriament, es concen-
tren, amb diferència, a la franja de deu anys en què hi ha vint-i-tres títols, 
seguida de la de nou i dotze, amb deu obres i la de nou, amb deu.72 

Òbviament, ens movem dins de l’àmbit d’un públic més aviat infan-
til en què l’etiqueta juvenil no seria tan adient com en tractar d’altres gène-
res, ja que com apunta Rosselló (2009, 183-184): 

 
Aquesta producció teatral va dirigida fonamentalment a la franja de 3 a 12 anys, 
ja que és força escassa l’oferta de teatre destinada a un públic adolescent. El públic 
jove, entès en un sentit ampli, acostuma a anar, tot i que sovint dut des dels centres 
escolars i en un horari especial, a obres per a públic adult. 
 

                                                 
72 A data d’elaboració d’aquest article (2018), el nombre de títols publicats a cada franja 
és el següent: 3 obres (8 anys), 10 obres (9 anys), 23 obres (10 anys), 2 obres (11 anys), 
10 obres (12 anys) i 1 obra (13 anys).  
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A més a més, no hem d’oblidar que el «Micalet Teatre» presenta les 
seues obres al catàleg editorial associades a les etapes educatives tant de 
cinquè i sisè de primària com de 1r i 2n d’ESO, mentre que la pròpia edi-
torial canvia a la col·lecció «Bromera Teatre» per adreçar-se als receptors 
de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat. Fixem-nos, per tant, en l’estret lligam que 
s’estableix en aquestes edats entre la lectura de textos teatrals i l’àmbit es-
colar com a part del pla de foment lector sense deixar de banda, evident-
ment, el vessant de la posada en escena a nivell educatiu; de fet, totes les 
obres del «Micalet Teatre» inclouen després del text teatral les «Propostes 
d’escenificació», aspecte que analitzarem més endavant en parlar dels «Pa-
ratextos del llibre».  

La resta de la caracterització de la part superior de la coberta poste-
rior la conformen l’anagrama de la col·lecció (situat just damunt de la 
franja de l’edat) i el nom d’aquesta (dalt del tot). A la part central del full 
s’hi distribueixen tres nuclis d’informació, tot i que no estan delimitats fí-
sicament ni per franges o línies emmarcadores —tret d’alguns dibuixos— 
en què apareixen: una il·lustració, una breu ressenya del text i unes pinze-
llades sobre l’autor i la seua producció. 

Pel que fa a l’element visual, els dibuixos, sempre a l’esquerra, acos-
tumen a reproduir personatges, detalls i escenes que ja han aparegut de 
forma idèntica a l’interior de l’obra. En el cas de la informació textual, es 
troba dividida en dos paràgrafs, els quals tenen una extensió aproximada 
d’unes cinquanta paraules en què s’hi presenten les nocions argumentals 
bàsiques amb valoracions crítiques, que poden captar tant el lector com els 
mediadors culturals, així com unes dades biogràfiques i bibliogràfiques mí-
nimes que presenten l’autor i justifiquen explícitament en nombrosos ca-
sos la inclusió de l’obra que es té a les mans a la col·lecció.  

En el cas de les sinopsis argumentals, és interessant remarcar el fet 
que a mesura que s’avança en la franja d’edat a què s’hi adscriuen les obres 
va augmentat el component més crític enfront del descriptiu tenint en 
compte que aquesta informació paratextual va més adreçada a un públic 
que comença a tindre més criteri propi per seleccionar les lectures que fa. 
Així, per exemple, a La princesa Neus i la Cuca Fera, de Josep Ballester 
(franja de 8 anys), podem llegir: 
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El país d’Arròs amb Panses era feliç, però, una nit, unes ombres roben el Llibre 
de les Anotacions, una obra on s’escriuen els somnis, els desitjos i les esperances 
dels habitants. La princesa Neus Somni de Canesú i els seus amics viuran mil i 
una aventures per tal de recuperar-lo (BALLESTER: 2009). 
 
Així mateix, aquesta línia descriptiva argumental també la trobem 

en el cas del llibre Història d’un rei vell que tenia el nas vermell, de Josep 
Lluís Pitarch (franja de 8 anys) on se’ns diu:  

 
El rei Ruc Primer té el nas vermell de tant de beure vi. Tanta és la seua obsessió, 
que deixa les bótes sense ni una gota. Però, a pesar d’això, no està content i vol 
casar la princesa Maria amb el vinater que li oferisca el millor vi (PITARCH: 2008). 
 
En canvi, a la coberta posterior de Cyrano de Cybergerac, de Roberto 

Garcia, (franja de 12 anys) copsem una presentació on el component crític 
té tant de pes, o més, que la pròpia sinopsi: 

 
Aquesta adaptació de Cyrano de Bergerac manté l’essència de l’original però amb 
un argument molt actual. Marc, un jove per a qui Internet és l’única realitat, em-
prén un viatge vital en què aprendrà a valorar experiències que no viuria mai a la 
pantalla d’un ordinador. Una obra que combina esperit d’aventura, lluites d’espa-
ses, comèdia i noves tecnologies (GARCIA: 2015). 
 
En aquesta mateixa línia trobarem una altra mostra en la informació 

que se’n dóna a la coberta posterior de Maleïda poma!, d’Anna Ballester: 
 
Amb aquest llibre viatjarem a la Grècia Clàssica per reviure un dels episodis més 
coneguts de la mitologia: el judici de Paris. Lluny del llenguatge tràgic, una mirada 
divertida ens presenta déus amb problemes quotidians i la gran història d’amor 
que va desencadenar la Guerra de Troia (BALLESTER: 2016). 
 
Per cloure l’anàlisi de les cobertes posteriors, farem esment, si més 

no, a la presència de l’anagrama de l’editorial, que es reitera a la part inferior 
esquerra del full, i a la inclusió de l’anagrama de la Regidoria d’Educació i 
Cultura de l’Ajuntament de Carcaixent en el cas de les obres guardonades 
amb el «Premi de Teatre Infantil Xaro Vidal – Ciutat de Carcaixent». 
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2.2 PARATEXTOS DEL LLIBRE 
De la mateixa forma que hem vist que s’estableixen unes directrius 

bàsiques comunes necessàries per dotar de conjunt la col·lecció des del 
punt de vista dels paratextos externs, aquesta uniformitat també s’acom-
pleix, tot i que amb lleugeres modificacions que comentarem quan perto-
que, a l’interior. Per tal d’analitzar-les n’establirem tres blocs delimitats per 
la part central, ocupada pel text teatral en sentit estricte.  
 
2.2.1 INFORMACIÓ PREPARATÒRIA PRÈVIA AL TEXT 

Les obres tenen a la primera pàgina l’anagrama de l’editorial a més 
del de la col·lecció, que en comptades ocasions és substituït per la imatge 
dissenyada a fi de commemorar dates rellevants per al grup editorial com 
ara els seus vint-i-cinc i trenta anys de vida. És interessant remarcar en 
aquest punt que l’anagrama de la col·lecció sofreix una diferència respecte 
al que trobem a les cobertes, ja que el Micalet està desprovist del focus que 
al·ludia a l’espectacle teatral, però no de les ulleres que li atorguen la imatge 
de les estrelles actorials.  

La segona pàgina inclou la informació dels crèdits del llibre i hi des-
taquem dos elements: la llista d’altres títols publicats a la col·lecció i la re-
ferència a les propostes didàctiques. En el primer cas, sota l’epígraf «Mica-
let Teatre. Col·lecció dirigida per Pasqual Alapont» se’ns presenta una re-
lació d’obres que podem trobar al si d’aquest segell editorial que no neces-
sàriament inclouen tots els títols publicats fins a eixe moment, sinó una 
selecció d’uns dotze o quinze llibres ordenats per la numeració que ocupen 
a la col·lecció. A més, es redirigeix el lector al web de l’editorial on, segons 
resa, s’hi poden descarregar de forma gratuïta les propostes didàctiques 
dissenyades ex professo per l’editorial. Aquestes dues informacions, les con-
siderem importants per tal com faciliten informació rellevant per als lec-
tors i per als mediadors culturals que complementen el propi text i que, 
novament, deixen clara la vinculació de cadascun dels títols a un punt de 
referència comú.  

Després d’aquesta informació editorial, a la tercera pàgina trobem 
novament un requadre rectangular amb fons gris en què, amb lletres blan-
ques d’impremta s’hi presenten: el nom de la col·lecció i l’anagrama — amb 
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la variació a què abans ens hem referit —, el títol i l’autor.73 A diferència 
del que ocorria a la coberta anterior, l’il·lustrador apareix sota d’aquest re-
quadre i, a continuació, se’ns informa de l’autoria de la introducció i de les 
propostes escèniques les quals corresponen majoritàriament, a «El Aba-
nico. Grup de Didàctica de Teatre». Clou la pàgina l’anagrama de l’edito-
rial.  

De forma variable, a aquesta tercera pàgina també apareixen expli-
citades informacions com ara l’obtenció del «Premi de Teatre Infantil 
Xaro Vidal – Ciutat de Carcaixent» o el «I Premi de Teatre Infantil Es-
calante» —encara que no totes les obres premiades tenen aquestes dades, 
mentre que sí que s’hi indiquen a les cobertes—, i en tres casos se’ns in-
forma explícitament de la font originària d’on ha begut el text: es tracta de 
Maleïda poma!, de la qual se’ns diu que és «Versió lliure del mite La poma 
de la Discòrdia»; Els valents de Valor, que explicita «A partir d’algunes ron-
dalles arreplegades per Enric Valor»; i, finalment, L’aneguet lleig, «Versió 
lliure de L’aneguet lleig de Hans Christian Andersen».74  

A continuació, és a dir, a la quarta pàgina d’aquesta secció prèvia al 
text editat, s’hi introdueixen els membres dels jurats que atorgaren els pre-
mis obtinguts pel llibre —element paratextual que dóna informació relle-
vant sobretot de cara als mediadors que poden seleccionar el títol per re-
comanar-lo als lectors— i, posteriorment, passem a un apartat amb què 
compten les quaranta-nou obres a data d’elaboració d’aquest article: la in-
troducció.  

Aquesta introducció, que no excedeix tret de comptades ocasions 
les sis pàgines, no té una estructura exacta aplicable a totes les peces tea-
trals, encara que sí que respecta unes pautes bàsiques com ara el fet que 
se’ns parle de l’autor, l’obra —informació present a la totalitat dels lli-
bres—, els personatges i l’època i els escenaris. A açò cal afegir que en el 
                                                 
73 En el cas de les edicions més antigues de la col·lecció, la tercera pàgina era un calc de la 
coberta anterior. 
74 A La ciutat dels gratacels, de Xaro Vidal i Josep A. Fluixà, una indicació semblant apa-
reix, però a l’interior del text juntament amb el llistat de personatges (2003, 19): «Adap-
tació teatral de l’obra Gratacelònia, de Josep Antoni Fluixà, elaborada per Xaro Vidal i 
revisada per l’autor de la narració». 
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cas dels textos corresponents a l’adaptació de clàssics s’acostuma a inserir 
informació tant de l’autor com de l’adaptador del volum i dades de l’obra 
original i de la versió feta, i, fins i tot, en alguns casos puntuals, es fa una 
reflexió teòrica sobre la temàtica que tracten vinculada amb els antecedents 
literaris que hi existeixen. Així, per exemple, Tirant lo Blanch fa un breu 
estudi sobre els «Llibres de cavalleria i la novel·la cavalleresca» (2015, 8-
10); A Betlem me’n vull anar! al voltant «De les representacions nadalen-
ques als ‘Betlems’» (2015, 7-9); i Maleïda poma! reflexiona sobre «Les pa-
relles d’enamorats en la història de la literatura» (2016, 15). Un altre cas 
interessant per citar, si més no, és el de L’illa del... Teatre, de Dídac Botella, 
on apareix l’epígraf «El teatre dins del teatre» (2011, 9-13) on se’n parla 
d’aquesta tècnica de construcció textual que consisteix a fer servir el teatre 
per parlar d’ell mateix i que ens permet parlar d’un joc de diferents nivells 
ficcionals. Així mateix, a Empar i Jaume el Primet, de Fani Grande, es fa 
esment a la historiografia catalana «Jaume I, ‘Jaume el Primet’: ‘Llibre dels 
fets’ i ‘Llegenda de Jaume I i l’oroneta’» (2018, 14). 

Prèviament al text, hi ha casos en què trobem dedicatòries i citacions 
textuals. Aquestes, bé com a part d’aquesta introducció, bé com a element 
anterior o posterior, o fins i tot com a primera informació després del títol 
amb què s’inicia el text a la part central, no són un element homogeni al 
conjunt i, per tant, recurrent a les peces de la col·lecció. Llevat d’alguns 
casos puntuals com ara Circus, d’Eduard Costa, L’aneguet lleig, d’Ernest J. 
Sorrentino i Carles Alberola, i Contes dels Grimm, d’Eduard Costa, aquests 
elements paratextuals són molt breus i fan esment bàsicament a l’àmbit 
personal i professional, docent i teatral, dels autors. A tall d’exemple, en 
Contes de ‘Les mil i una nits’, de Vicent Vila, llegim (2014, 5): «Als tra-
moistes, tècnics i gent de teatre que cada dia, en el silenci i la foscor d’en-
trecaixes, fan possible cada representació»; o el cas del títol El príncep i la 
flor, d’Antoni Martínez, Vicenta Cerveró i Rafael Tomàs, (2014, 17) en 
què diu: «A l’alumnat del Taller de Teatre, curs 1990-1991, de l’Institut 
Josep de Ribera, que van fer viatjar de nou el Petit Príncep». 

Per últim, volem apuntar la utilització abans d’entrar en el text prò-
piament dit de les «Paraules preliminars de l’autor», plantejades per Josep 
M. Morreres a Peripècies a la cort (2013, 17-20), i de la «Nota prèvia», feta 
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per Rodolf Sirera a Romeo i Julieta (2016, 17-22). Considerem significati-
ves aquestes aportacions perquè ambdues publicacions pertanyen a obres 
que prenen com a referència models textuals anteriors i tracten de justificar 
el perquè de les variacions a què s’haja vist sotmés l’original, mentre que a 
la resta d’adaptacions, les reflexions al voltant d’aquesta qüestió s’hi feien 
dins de la introducció en parlar de l’obra original i mitjançant les paraules 
dels creadors de les introduccions que no són la mateixa persona que ha 
fet el text adaptat.  

Un fet semblant al de la «Nota prèvia» d’Els valents de Valor, de 
Manuel Molins (2010, 21-25) i a la informació que, sense títol, aporta Fani 
Grande a Empar, fallera major infantil (2016, 19-20), tot i que en tots dos 
casos s’hi presenta dins del segon bloc, on apareix el text teatral i té una 
funció diferent: en el primer cas, esdevé una reflexió sobre la importància 
de les rondalles, de la figura d’Enric Valor i les variacions que han suposat 
adaptar al teatre textos narratius; en el segon, pretén presentar, situar i ex-
posar els antecedents de la protagonista de l’obra perquè aquesta siga ben 
entesa.  

 
2.2.2 DESENVOLUPAMENT DEL TEXT TEATRAL EDITAT 

Entrant ja de ple en el que és l’obra de text editada pròpiament dita, 
la col·lecció n’introdueix en lletres majúscules i a full complet el títol sense 
cap altra informació. Tot seguit, en cas que se n’haja dut a terme la posada 
en escena, se’ns indica la data, lloc i companyia que la féu i la fitxa tècnica.75 
Així observem que la nòmina d’obres que han estat posades en escena su-
posa al voltant del cinquanta per cent, concretament, vint-i-tres, i d’aques-
tes, divuit ho han estat a la Sala Escalante de València.76 

                                                 
75 El drac, de Manel Cubedo, és l’única de les obres en què aquesta informació apareix 
entre la introducció i el títol previ al text. A més a més, convé apuntar que les tres repre-
sentacions teatrals de A Betlem me’n vull anar, tenen la fitxa tècnica, però no la data d’es-
trena. 
76 Fem esment a vint-i-quatre espectacles i no vint-i-tres ja que Les botes del Gat amb Botes 
i Els somnis de Gulliver, corresponen a espectacles diferents, però es publiquen en un únic 
volum. 
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Inserits al llarg del cos de la trama, trobem un altre element paratex-
tual important: els títols o la numeració dels actes i escenes en què s’orga-
nitza la ficció. Aquestes poden facilitar el seguiment de l’acció a primer cop 
d’ull, de forma que són gratificants i aclaridores des de l’òptica del jove lec-
tor, i poden ser considerades útils, per això mateix, per part dels mediadors 
culturals. Al llarg de la col·lecció amb què treballem en trobem gran diver-
sitat: des de les escenes amb títols temàtics (Cyrano de Bergerac, Rosegó, el 
rodamón, Empar, fallera major infantil, etc.), a aquelles que es refereixen als 
personatges o als espais on transcorre l’acció (El llibre de la selva) o, sim-
plement, les que no tenen cap altra identificació que la numèrica (L’extra-
ordinària història del fantasma de Quim Quinqué).  

Un altre element que té una presència important en tots els textos 
és el de les il·lustracions, les quals adquireixen formats molt diferents ate-
nent al seu creador i podem observar que barregen diferents tècniques en 
què el grafisme varia d’acord amb la proposta concreta. Així en trobem 
algunes de més elaborades seguint l’estil del dibuix més o menys tradicio-
nal (La volta al món en 80 dies, Pinotxo, L’illa del Tresor), mentre que d’al-
tres recorren a les tècniques de la fotografia combinada amb dibuix (Joan, 
el Cendrós, L’extraordinària història del fantasma de Quim Quinqué). Tan-
mateix, un tret que sí que tenen en comú la major part de les obres és la 
ubicació i les mides que aquests elements paratextuals ocupen: planes sen-
ceres a les pàgines imparelles en què s’hi reprodueixen els personatges i les 
escenes més representatives d’allò que se’ns presenta al discurs.  

No obstant això, hi ha alguns casos puntuals en què aquesta tipolo-
gia es veu modificada perquè combinen xicotetes il·lustracions de detall 
amb els textos tant a dreta com esquerra, normalment fent-los coincidir 
amb el final de les escenes. Fins al moment de l’edició d’aquest article s’hi 
detecten tretze exemples d’un total de quaranta-cinc obres: Pinotxo, El ge-
perut de Notre-Dame, Ventures i desventures de Gànim ben Aiub, El drac, 
Les botes del Gat amb Botes, Els somnis de Gulliver, Això era i no era, Merlí 
i el jove Artús, Contes dels Grimm, Circus, Alícia, Contes de ‘Les mil i una 
nits’ i Tres nobles en un grapat i un soldat enamorat. 

Especificitats quant a aquest element paratextual n’hi ha a escasses 
obres, cinc concretament, en què una mateixa il·lustració es construeix a 
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dues planes (La llegenda del drac i la princesa, El príncep i la flor, La gallina 
que pogué regnar, Cyrano de Cybergerac i Maleïda poma!) o les obres, sis 
exemples, en què els dibuixos, a més d’aparèixer a l’esquerra, també ho fan 
com a elements introductoris als actes i escenes (Empar, fallera major in-
fantil, Empar i Jaume el Primet, Per sis granets de magrana!, L’univers, Ro-
segó, el rodamón i Sam el pirata i l’illa de les ànimes captives). 
 
2.2.3 ELEMENTS POSTERIORS I COMPLEMENTARIS AL DISCURS TEA-

TRAL 
Les «Propostes d’escenificació» són un altre dels components de la 

paratextualitat de les obres del «Micalet Teatre» que apareixen a la totali-
tat dels textos encara que ho fan amb disposicions i extensió no homogè-
nies. Així, per exemple, són nombrosos els exemples en què es fa una breu 
reflexió abans d’entrar en matèria on es fa esment a la possibilitat de dur a 
terme l’espectacle després de la lectura del text vinculant-la al recurs del 
teatre a l’escola. En aquest sentit, a Les botes del Gat amb Botes. Els somnis 
de Gulliver (1998, 115) se’ns diu: 

 
Després de llegir les obres de segur que us entren ganes de fer-ne la representació. 
En aquesta faena heu de col·laborar tots els companys i les companyes per tal de 
convertir-la en un treball en equip on tota la classe puga divertir-se i jugar amb els 
personatges de les històries (VILA: 1998). 
 
També n’hi ha d’altres títols en què es fa, previ a la proposta escè-

nica, un al·legat en favor dels beneficis que es poden derivar de la represen-
tació teatral com ara les propostes plantejades a Això era i no era (2010, 
75): 

 
El teatre és un art fascinant que és capaç de persuadir-nos de mons meravellosos. 
En el fons és com un joc en què per un moment ens oblidem del nostre món de 
cada dia i la fantasia s’apodera de nosaltres (ALAPONT: 2010). 
 
Fetes aquestes reflexions, i sempre deixant constància per part dels 

autors de la idea que es tracta de consells de representació amb caràcter 
orientatiu, s’introdueixen unes pautes metodològiques referides als ele-
ments claus que cal considerar i que no sempre són els mateixos a totes les 
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propostes. Els més recurrents són decorats, il·luminació, caracterització 
dels personatges i música, utillatge i efectes especials, mentre que després 
en trobem altres d’específics segons el muntatge com ara els titelles i les 
ombres xineses.  

És interessant, si més no, apuntar que algunes obres, no totes, inclo-
uen croquis a l’hora de parlar de com es pot construir el decorat (La ciutat 
dels gratacels, Rosegó, el rodamón), com s’han de caracteritzar, maquillar i 
vestir els personatges (La llegenda del drac i la princesa, El llibre de la selva, 
Els viatges de Marco Polo), de com es poden produir els efectes d’il·lumina-
ció (Pinotxo, Contes de ‘Les mil una nits’, L’aneguet lleig) o de les possibili-
tats de confeccionar els titelles (El geperut de Notre-Dame). A més a més, 
també trobem algun cas puntual en què es remet el lector a pàgines web 
concretes per ampliar aquestes informacions com, per exemple, Empar, fa-
llera major infantil. Comptat i debatut, aquest bloc ens serveix per no deixar 
de banda allò que justifica i suposa l’essència del teatre: la representació.  

Després del desenvolupament d’aquestes propostes, i abans d’arri-
bar a l’índex, present a tota la col·lecció, trobem material complementari 
en tres casos: La gallina que pogué regnar (2011, 106 i 113), on s’hi afigen 
«Alguns dissenys més» i «Notes explicatives dels dissenys» que completen 
el dibuix dels personatges que al llarg de l’obra s’han presentat dins del text; 
Història d’un vell rei que tenia el nas vermell (2008, 57-68) en què apareixen 
uns «Annexos» amb el nom dels pobles esmentats a l’obra més un vocabu-
lari agrupat per camps semàntics; i La llegenda del drac i la princesa (2010, 
74-76), on trobem «Bibliografia utilitzada» i un «Glossari». En tots tres 
exemples pensem que aquesta informació pretén reforçar tant la compren-
sió lectora com aprofundir un poc més en la proposta d’escenificació fet 
està lligat a què les obres siguen adreçades a la franja d’edat de vuit i nou 
anys, encara que a la resta dels títols inserits a aquestes edats no trobem 
aquests complements. 

Finalment, i una volta desglossat l’índex del volum, Bromera intro-
dueix en una part important de la col·lecció, però no de manera uniforme, 
un nombre reduït de pàgines sota l’epígraf «En la mateixa col·lecció» a tall 
de recomanació lectora. Ací trobem quatre o cinc planes, en el cas de les 
més extenses, a cadascuna de les quals hi ha una fotografia de la portada 



Revista de Filologia 
 

291 

 

del llibre recomanat, un bloc d’informació a la dreta de la imatge que inclou 
títol, nom de l’autor i de l’il·lustrador, l’ISBN, el nom de la col·lecció i la 
numeració que hi ocupa el llibre, i, a la part baixa, un breu resum que coin-
cideix amb el que trobem a la coberta posterior de l’exemplar a què s’al·lu-
deix. En el cas de les recomanacions, aquestes no coincideixen necessària-
ment ni amb altres títols publicats per l’autor a la mateixa col·lecció ni amb 
llibres que corresponguen a la mateixa franja d’edat a què pertanyen els 
títols que les inclouen. 
 
2.3 PARATEXTOS EXTERNS 

En tractar aquest apartat ens estem referint als documents que apor-
ten informació sobre els llibres tot i que no en formen part, segons apunten 
Lluch i Valriu (2013). Tenint en compte la informació referida al «Micalet 
Teatre» amb què treballem, comptem amb els catàlegs on apareixen clas-
sificades les obres d’acord a les col·leccions vinculades a les etapes educati-
ves, i les revistes L’Illa i TXT, en què es publiquen ressenyes dels nous 
llibres. 

Tanmateix, ens sembla més rendible centrar-nos al web de l’edito-
rial atès que ací hi trobem, a més dels documents a què suara hem fet es-
ment, d’altres complementaris molt més extensos i amb més possibilitats 
de treball. Així, si accedim a <htpp://www.bromera.com> trobarem una 
pàgina interactiva, intuïtiva i dinàmica des de la qual podem descarregar el 
catàleg de lectures, o bé accedir a les propostes didàctiques organitzades 
per col·leccions, al Pla Lector, la crítica literària mitjançant els enllaços a 
les revistes L’Illa i TXT publicades des de l’editorial, i el bloc amb les no-
vetats, notícies, enllaços al bloc «Bromera de lletres» o a la Fundació Bro-
mera per al Foment de la Lectura.  

La presència de la col·lecció amb què treballem no està excessiva-
ment desenvolupada i difosa fora del cas de les ressenyes que apareixen a 
L’Illa o aquelles que trobem a la revista Faristol —aliena a l’editorial—, de 
forma puntual.77Així doncs, de totes les opcions paratextuals plantejades 

                                                 
77 Recordem en aquest sentit les paraules pronunciades per Andreu Sotorra al II Simposi 
sobre el teatre infantil i juvenil (2009, 86): «Si parlem de la crítica teatral de l’àmbit que 
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anteriorment des de la web, aquella a què considerem que se li trau més 
rendiment és al plantejament de les «Propostes didàctiques» i, per això ens 
detindrem a analitzar-la. 

Des de la pàgina d’inici de la web accedim mitjançant les pestanyes 
o bé «Catàleg» o bé «Educació», als desplegables en què apareixen les di-
ferents col·leccions de l’editorial i on podem entrar a les «Propostes didàc-
tiques» del «Micalet Teatre». D’entrada, a excepció de set títols,78 la resta 
de llibres compta amb un dossier de treball que respon a un patró bastant 
unitari: descripció (fitxa tècnica que inclou: autor, il·lustrador, editorial, 
col·lecció, número, any de publicació, format, enquadernació, edat i una 
breu recomanació),79 resum argumental, tema i interés del llibre, l’autor, 
l’il·lustrador, suggeriments didàctics i metodològics i propostes de treball 
(organitzades en «fitxes de lectura» que combinen diferents tipus d’exer-
cicis: tests, preguntes per desenvolupar, exercicis de relacionar i «activitats 
complementàries»: jocs dramatitzats, encreuats, sopes de lletres, etc.).  

Comptat i debatut, es tracta d’una eina paratextual complementària 
molt necessària a què és convenient recórrer en plena era digital, però a la 
qual, des de la nostra perspectiva, caldria donar-li més profit per traure el 
gènere dramàtic del seu rol de ventafocs literària. 

 
3. CONSIDERACIONS FINALS 

Com hem tractat d’exposar al llarg d’aquest treball, els paratextos 
són un element clau mitjançant el qual s’estableix un primer contacte amb 
l’obra escrita des d’on es plantegen unes hipòtesis i pressuposicions del 

                                                 
ens ocupa, no cal tornar a lamentar [...] que, pel que fa als mitjans de comunicació, la 
crítica és gairebé inexistent». 
78 Els llibres que no tenen «Propostes didàctiques» són Els viatges de Marco Polo, de Pas-
qual Alapont; Ventures i desventures de Gànim ben Aiub, d’Antoni Martínez, Vicenta 
Cerveró i Rafael Tomàs; La ciutat dels gratacels, de Xaro Vidal i Josep A. Fluixà; A Betlem 
me’n vull anar!, diversos autors; L’univers, de Manuel Molins, Per sis granets de magrana!, 
d’Anna Ballester i Empar i Jaume el Primet, de Fani Grande. 
79 Aquesta informació té importància, sobretot per als mediadors (docents, família, bibli-
otecaris) que hagen de recomanar el text en concret, ja que s’hi parla directament, en molts 
casos, de les raons que fan del llibre una lectura plaent i adequada per a l’edat a què va 
dirigida. 
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producte que es consumirà. Així doncs, es basteixen els fonaments per a 
un contracte de lectura amb el receptor en el qual juguen un paper rellevant 
les dades que aquests elements paratextuals aporten als mediadors cultu-
rals (professorat, bibliotecaris, famílies, etc.) qui, en gran mesura, acompa-
nyen i guien els joves lectors.  

Estem parlant, per tant, d’una doble via de la paratextualitat ateses 
les característiques específiques que posseeix el circuit literari per a infants 
i adolescents en què actuen activament tant els potencials lectors com els 
agents educatius i culturals en sentit ampli (docents, famílies, etc.). Els pa-
ratextos desenvolupen un rol fonamental, fet que ve justificat per les par-
ticularitats d’un sector en què cal tenir molt present la dualitat quant a 
l’accés al llibre a què ens acabem de referir. És per això que totes les edito-
rials adreçades a aquests receptors cuiden la paratextualitat per tal d’acon-
seguir captivar els seus futurs consumidors, tant recomanadors —lectors 
previs— com lectors senso stricto.  

En el cas de la col·lecció que ha centrat la nostra anàlisi, hem pogut 
copsar, per exemple, com es tracta de seduir el jove lector amb uns títols 
fonamentalment temàtics que deixen ben clar el contingut que s’hi trobarà, 
o amb unes il·lustracions i unes breus descripcions argumentals tant des-
criptives com crítiques, segons l’edat, que l’orienten. A més a més, la dis-
tinció dels volums amb el color verd respecte d’altres propostes dins de 
l’editorial Bromera (franja i fons de les cobertes), o l’anagrama basat en el 
Micalet i la seua caracterització associada a l’espectacle teatral, serveixen 
per establir unes expectatives concretes al voltant del producte que es té 
entre mans: teatre, en valencià i bàsicament per a infants. L’establiment 
d’uns criteris unitaris quant al disseny, no solament exterior sinó també 
interior, i l’estructuració de les dades i els continguts basant-se en unes 
pautes comunes, faciliten al lector avançar més segur, ràpidament i eficaç 
en la interpretació textual.  

Hem de ser conscients, però, que aquestes pistes interpretatives, que 
esperen ser valorades positivament per part dels lectors, i que varien segons 
la franja d’edat de lectura recomanada, van també estretament associades, 
alhora, als mediadors, que veuran en elles un producte atraient, ben estruc-
turat i dissenyat que recomanar. S’estableix, doncs, un punt d’intersecció 
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interessant en què un mateix element paratextual s’adreça a ambdós sec-
tors on trobaríem també, per exemple, els títols o el nom del creador d’una 
obra, adaptada o no, com a informació que ajuda a decantar-se en un sentit 
o en un altre. Així, un docent veurà una aposta segura en un clàssic de la 
literatura universal, mentre que un lector pot relacionar un autor amb una 
experiència positiva per un altre títol de la seua bibliografia a què s’haja 
acarat o per una referència intertextual a un altre gènere com ara una pel·lí-
cula o una sèrie de televisió en què s’hi haja pres aquell com a text font. 

No obstant això, n’hi ha d’altres constituents més específicament 
dirigits als agents educatius com ara els catàlegs editorials, les introducci-
ons, les propostes didàctiques o les d’escenificació, tot i que en alguns 
punts també encaminen l’infant o adolescent com ara les «paraules preli-
minars» i les «notes» presents a alguns textos editats. Indicacions relatives 
al nombre d’edicions fetes, els premis rebuts, la nòmina de títols, autors i 
il·lustradors que conformen el conjunt, o bé qui dirigeix la col·lecció, també 
creen unes pressuposicions i unes pautes de tria i poden arribar a justificar, 
en certa mesura, l’elecció entre un ventall de possibilitats. A més a més, les 
editorials busquen remarcar aspectes com ara les bondats didàctiques i les 
possibilitats de dramatització dels textos. Es pretén així moure el consum 
envers uns productes molt associats al currículum escolar tenint en compte 
la necessitat per part dels lectors d’un guia que els duga de la mà i, del qual, 
a poc a poc, se’n faran autònoms.  

En síntesi, i remetent a l’obra de Genette on es desenvolupava el 
concepte de paratexts i que esmentàvem en encetar aquesta exposició, 
aquest són els llindars que travessem per endinsar-nos en un producte lite-
rari concret i, òbviament, han d’estar ben construïts i definits si no es vol 
que la drecera ens hi allunye i ens duga per altres viaranys.  
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L’ESCOLA DE L’ESPECTADOR. 
LA IMPORTÀNCIA DE LA CREACIÓ DE PÚBLICS CULTURALS 

Isabel Martínez Lloret 
Palau Altea Centre d’Arts 

 
l treball que ens atén tracta de posar en valor la importància 
de la creació de nous públics en les diferents vessants del 
món de la cultura. D’arrelar la continuïtat de les arts a través 
de l’ensenyament i la comprensió del fet artístic. En altres 
paraules, en la importància d’aconseguir que les distintes 

pràctiques culturals tinguen més seguidors. 
 
DIFERÈNCIA ENTRE CULTURA I ART 

La cultura és allò que ens dona una identitat, que ens defineix com 
a poble i és per això que l’Estat està obligat a cuidar-la i garantir-la. La 
cultura és allò que abarca les ideologies, el pensament o les conviccions 
d’un grup social, és justament el que ens defineix com a col·lectiu. També 
podem considerar la cultura com una praxi o experiència humana. Com 
un conjunt de significants (llenguatges i codis) i un conjunt de significats 
(creences, valors, sentiments, etc.). 

Per la seua banda, l’art és allò que genera expressions artístiques a 
través de distintes tècniques, materials o símbols aplicant la creativitat del 
creador. Però l’art no sols està destinat a satisfer la contemplació del pú-
blic, sinó que a més a més té l’objectiu de remenar les nostres consciències, 
de fomentar l’equilibri espiritual, la sensibilitat o l’estètica. Com deia l’ar-
tista francesa Louise Bourgeoise, «l’art és una garantia de salut».  

 
L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA A LES ESCOLES 

A diferència de molts altres països de la Unió Europea, el nostre 
sembla no donar-li encara la importància que mereix a l’educació artística 
a les escoles, una eina fonamental per tal de crear individus crítics amb 
capacitat i ganes de transformar el seu entorn. I és que quan parlem d’edu-
cació artística no parlem de l’assignatura que coneixem com a Plàstica, on 
bàsicament els xiquets i xiquetes aprenen manualitats, sinó d’una matèria 
molt més completa i transversal a través de la qual apropem els més menuts 
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a la música, la literatura, la pintura, la dansa o el teatre, entre altres mani-
festacions artístiques. L’art és una forma de relacionar-nos amb el món. 
Ho podem fer a través de la metàfora, del sentit figurat o de formes sensi-
bles que ens permeten interactuar entre nosaltres i amb l’entorn. Com 
apunta la mestra Montserrat Planelles: 
 

L’educació artística a les escoles no serveix només per a formar dissenyadors o 
fotògrafs, sinó per entendre que hi ha també un pensament simbòlic que no passa 
només per la racionalització, sinó per la sensibilitat. Les arts visuals ens donen la 
capacitat de pensar i explicar-nos a través de les imatges, la paraula, el so o el cos 
en moviment (PLANELLES: 2018). 

 
Tanmateix, tot el pes de l’educació no ha de recaure només sobre les 

escoles. L’Estat i les institucions culturals tenen també molt a fer. En una 
societat democràtica és fonamental crear espais permanents d’experimen-
tació artística que conviden a participar, sentir, observar, investigar, desco-
brir, intervenir i recórrer. Uns espais per a ser i estar dins dels museus i els 
centres d’art de les nostres ciutats. Aquests espais han d’estar dirigits a la 
infantesa des dels zero anys i arribar fins l’adolescència. Ací comença la 
vertadera Escola de l’Espectador.  
 
L’ESCOLA DE L’ESPECTADOR 

Ningú no nega la importància d’estimular els nadons amb jocs de 
colors, formes, textures, sons, etc., des dels seus primers mesos de vida. Ara 
bé, l’Escola de l’Espectador va encara més enllà i aposta perquè ampliem 
aquesta estimulació primerenca, que la continuem i adrecem a les arts per 
a la creació final de futurs públics actius. Es tracta d’estimular els infants 
des de ben menuts i, a poc a poc, a mesura que creixen, anar dotant-los de 
ferramentes per a poder entendre i sobretot gaudir dels distints llenguatges 
artístics, ja siga una peça teatral, un quadre o una cançó. Si les campanyes 
de teatre escolar van acompanyades de material didàctic per a treballar a 
l’aula, per exemple, l’obra que els alumnes veuran a l’auditori, és obvi que 
la predisposició de l’alumne davant de la peça teatral en qüestió serà de ben 
segur una altra. L’alumne relacionarà conceptes ja coneguts, acabarà de 
completar-ne d’altres i gaudirà molt més de l’espectacle. 
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Hui en dia ja són molts els centres culturals que s’han adonat de la 
importància d’aquesta formació i han desenvolupat departaments especí-
fics per a la creació de tallers i activitats destinades a menuts i famílies. Tal 
és el cas del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de Va-
lència, amb nombroses activitats per als menuts; grans museus com el 
Reina Sofía; o, en el cas del teatre, el Teatro Real Junior, amb funcions 
adreçades a menuts i adolescents. 

Segons Luis Camnitzer, escriptor, artista i pedagog uruguaià, el fu-
tur dels museus ―i de retruc, dels teatres i els liceus― passa per obrir-se 
i contactar amb les escoles per tal d’integrar el pensament artístic en el sis-
tema educatiu i corregir la fragmentació del coneixement:  

 
La pedagogía de la educación está concebida como un entrenamiento en el que se 
transfiere a las otras personas el modo de conocimiento que más conviene. En 
cambio, en una educación real se facilitarían el descubrimiento y la creatividad 
para que el alumno llegue a sus propias conclusiones. El arte no es una forma de 
expresión, es una forma de pensar, la más libre que hay, pero siempre se ha dejado 
de lado en la educación porque se supone que es un instrumento emocional que 
no es útil (CAMNITZER: 2017).  
 
Aquesta afirmació de Camnitzer és justament la que hauria de can-

viar-se. És fonamental incorporar els llenguatges de la creació contempo-
rània als processos d’aprenentatge i crear entorns de treball col·laboratiu 
que unisquen art i educació. Tal és el cas del CCCC, adscrit al Consorci 
de Museus de la Generalitat Valenciana, que ha creat un ampli programa 
d’activitats per als més menuts des que són nadons fins a l’adolescència, un 
públic que tradicionalment no ha gaudit d’espai als centres culturals i ara 
són considerats un col·lectiu decisiu pel que fa a la projecció de futur. A 
més a més, cal remarcar la importància de ―valga la redundància― for-
mar els formadors a través de la dotació de recursos pedagògics, guies i 
materials didàctics amb sessions formatives tant a famílies com a centres 
educatius. 

Cal destacar també el cas del Museu d’Art Contemporani d’Alacant 
(MACA), el qual fa anys que programa tota una sèrie de tallers per a jóvens 
i públic familiar amb l’objectiu de fomentar-ne la participació i l’interés per 
l’art contemporani i propiciar el coneixement dels processos creatius. Un 



ÍTACA 
 

302 

 

punt de vital importància és també que a través de totes aquestes activitats, 
el públic, en aquest cas els jóvens, facen seu el museu. Que senten la insti-
tució com a pròpia, com una institució propera amb la qual s'identifiquen, 
cosa que més endavant crearà un cert compromís d’ells envers el museu i 
unes exigències de qualitat cap als seus gestors.  
 
LA IMPORTÀNCIA DE LA CREACIÓ DE PÚBLICS 

El professor Jaume Colomer (2018) diferencia entre el valor objec-
tiu i el valor subjectiu d’una pràctica cultural. D’una banda, el valor objec-
tiu és el que ha sigut reconegut pel sector cultural i la realitat social en què 
es realitza; el subjectiu és, per contra, el valor que té per a cada persona la 
pràctica cultural en qüestió. Dins dels valors objectius cal diferenciar entre 
els valors intrínsecs i els instrumentals, dos taxonomies que considerem 
molt interessants. Pel que fa als valors objectius intrínsecs, en la pràctica 
cultural trobem d’una banda el benestar intel·lectual i emotiu que aporta 
com a experiència personal. D’altra banda, Colomer parla del coneixement 
que aquest aporta en facilitar la creació d’una consciència crítica, la com-
prensió de noves realitats socials i la construcció de sistemes de valors. Per 
últim, la pràctica cultural com a experiència compartida crea consciència i 
identitat col·lectiva i, en conseqüència, cohesió social. 

Els valors objectius instrumentals es divideixen al seu torn en dos 
vessants: els econòmics i els relacionals. D’una banda, la pràctica cultural 
genera riquesa i creixement; d’altra banda, aporta una distinció social o ex-
pressió de la identitat de grup. El valor subjectiu és la percepció que cada 
persona té dels valors objectius enumerats. En aquest sentit, el que a nos-
altres ens interessa és el valor subjectiu, el qual es construeix al llarg d’una 
vida però s’estructura durant l’adolescència a partir d’experiències interio-
ritzades en la infància, tal com va concloure el sociòleg, filòsof i antropòleg 
francés Pierre Bordieu (1988, 789) en els seus estudis. Totes aquelles ex-
periències socials i culturals viscudes en la infància i l’adolescència compor-
ten, per tant, una gran varietat de valors subjectius. És per això que els 
grans aliats per al desenvolupament de nous públics són els mediadors dels 
processos educatius durant la infantesa i l’adolescència, ja siga a l’àmbit fa-
miliar o de l’escola. 
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En el fet cultural distingim entre els creadors i els públics, des del 
punt de vista de la democratització cultural; o consumidors, si els analit-
zem des del punt de vista del mercat. Aquests públics són essencials en el 
fet cultural. Són els qui justifiquen certes inversions públiques i els qui 
mantenen el desenvolupament de la indústria cultural, però les pràctiques 
culturals no s’han d’enfocar només des del punt de vista econòmic, ja que 
són també productes d’interés general que deuen ser protegits i fomentats 
pels poders públics. Segons explica Colomer (2018), hi ha quatre fases en 
què es desenvolupa la relació entre el públic i els creadors:  

 
1. «Fase de curiositat i aproximació al fet cultural». Normalment ens 

aproximem a la pràctica cultural per una recomanació (d’un amic, 
un mitjà de comunicació especialitzat, publicitat, etc.) o per la curi-
ositat que desperta en nosaltres per qualsevol motiu circumstancial. 

2. «Fase de prova». Si l’experiència és positiva sorgeix el desig de repe-
tir. Per contra, tot el procés fa fallida si l’experiència és negativa. 

3. «Fase de desenvolupament de la confiança». Una vegada hem tingut 
diverses experiències satisfactòries comencem a arrelar certa confi-
ança amb el creador. 

4. «Fase de compromís». Aquesta última fase és la que ens interessa 
assolir. La confiança és el que genera un compromís del públic amb 
el creador. 
 
Cada individu del conjunt del públic d’una pràctica cultural es pot 

situar en qualsevol d’aquests estadis, la qual cosa fa que la creació de pú-
blics siga complicada. Però d’altra banda, el fet de poder enumerar diversos 
estadis facilita la creació d’estratègies comunes per a cadascun d’ells. Totes 
aquestes fases són de vital importància per a entendre i arrimar-nos a la 
creació de públics. Nosaltres ens centrarem, en aquests article, en les es-
tratègies de creació de públic infantil i adolescent, ja que és lògic considerar 
que allò més eficient per a crear futurs públics és seduir els més menuts i 
adolescents envers les pràctiques culturals. 

Com ja hem avançat unes quantes línies arrere, és a la infantesa i 
l’adolescència on es configuren els gustos i preferències de cada individu. 
Encara que aquests puguen anar canviat a llarg de l’experiència de vida, tot 
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el que interioritzem en aquestes etapes formen els nostres valors i pautes 
de comportament que continuarà durant la vida adulta. És per aquest mo-
tiu que si en aquestes etapes oferim experiències culturals gratificants i de 
qualitat es formaran en infants i jóvens gustos de consum crítics i proactius 
en un futur.  

La formació dels menuts i adolescents és per tant la inversió més 
rendible de totes, i paradoxalment, la més desatesa. Això pot ser degut al 
fet que la rendibilitat d’aquestes pràctiques se situa a mitjan i llarg termini 
i moltes vegades el que es busca en termes econòmics és la immediatesa. 
Arribats a aquest punt, és per això que posem l’èmfasi en la importància 
del paper de les institucions públiques en aquesta creació de polítiques cul-
turals per al foment de nous públics. No obstant això, hi ha tres estaments 
fonamentals en la creació de públics futurs. 

En primer lloc, la família. És de vital importància en l’accés a les 
primeres pràctiques culturals, ja que els menuts les assimilen com a valors 
propis per imitació dels seus referents adults. Els primers contactes en fa-
mília amb les pràctiques culturals són les que més determinen els gustos i 
valors futurs dels nostres xiquets i xiquetes.  
 Seguidament, el centre educatiu. A l’escola es produeixen nombro-
ses activitats culturals però poc sovint significatives. Aquestes activitats 
són fonamentals perquè l’alumnat amb pocs recursos (o poc interés per 
part de les famílies) hi tinga accés, però el més important per tal de trans-
metre interés en els menuts és que el mediador-educador els transmeta 
aquesta motivació. En els menuts, els records positius es formen gràcies a 
les metodologies emprades per part dels educadors per a la interiorització 
de l’experiència com a positiva. 

En darrer lloc, la institució pública. Si entenem la cultura com a ele-
ment democratitzador de la societat, les institucions culturals de domini 
públic tenen molt a dir en la implantació d’estratègies per a la creació de 
públic cultural. Les institucions culturals han de crear programes d’activi-
tats oberts a tots i gratuïts que familiaritzen els menuts i adolescents amb 
les pràctiques culturals diverses: música, teatre, pintura, dansa, etc. 
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CONCLUSIONS 
És fonamental entendre i adaptar-nos als nous gustos dels diferents 

públics. Dotar de prestigi la cultura per a fer-la atractiva. El caràcter social 
de les pràctiques culturals no justifica que aquestes estiguen excloses de la 
necessitat de comercialitzar els seus servicis i satisfer la demanda del pú-
blic. Per aquest motiu, les teories de l’Escola de l’Espectador recalquen que 
en una societat capitalista com la nostra és fonamental que hi haja un pú-
blic que estiga disposat a pagar per a ser-ho. S’ha d’acostar els menuts a les 
pràctiques culturals a través de la família, l’escola i les institucions públi-
ques. Adaptar els continguts als seus gustos perquè s’hi familiaritzen i 
prenguen gust de consumir cultura, fet que comportarà la creació de nous 
públics en un futur.  
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A totes les persones 

que han participat en aquesta investigació, 
en especial a aquelles que ja han traspassat d’aquesta vida 

en publicar-se aquesta investigació. 
 

1. INTRODUCCIÓ a mort és una constant en la vida. Tots els éssers humans 
sabem que al final, més tard o més prompte, hem de passar 
per eixe trànsit i morir sense poder fer-hi res. I aquest tràn-
sit s’ha de prendre amb la mateixa naturalitat amb què es 
viu, pel fet que és inevitable. Però, pel fet de ser un element 

comú del final de la vida de totes les persones del món, no deixa de ser un 
fenomen que amaga moltes incògnites al darrere, especialment aquelles 
que venen condicionades, en molts casos, per les religions. I, per eixa des-
coneixença de no saber què hi passa després de la mort, els éssers humans 
van desenvolupar i realitzar durant generacions una sèrie de rituals per tal 
d’acompanyar i acomiadar una persona que ha mort. 

En aquest treball mirarem d’analitzar quins han sigut o són aquests 
rituals a la localitat d’Altea, a la Marina Baixa, així com també farem una 
classificació de tot allò que s’ha arreplegat i que tinga relació amb la mort 
a la població, encara que a mode representatiu, a partir de la informació 
aconseguida amb el treball de camp mitjançant entrevistes i amb allò que 
s’ha considerat més rellevant dels estudis previs duts a terme sobre la cul-
tura popular al voltant de la mort, especialment estudis realitzats al llarg 
del segle XX. 

 
1.1 JUSTIFICACIÓ, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS 

Com déiem, el que es pretén amb la realització d’aquest estudi és la 
recopilació, la classificació i l’anàlisi d’una sèrie d’elements que giren al vol-
tant del pas final de la vida, que és la mort. Aquesta recopilació es farà a la 
localitat d’Altea on els informants d’aquest treball ens han facilitat moltes 
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dades sobre com s’ha tractat aquest trànsit durant els segles XX i XXI. A 
partir de la informació aconseguida, vam observar que hi havia una sèrie 
de dades bastant curioses i dignes de classificar i analitzar per tractar-se 
d’elements no estudiats anteriorment, i pel fet de girar al voltant d’un tema 
que no està massa tractat.  
 
1.2 METODOLOGIA 

Per a dur a terme la faena han sigut fonamentals tres passos: primer 
que res, s’ha recopilat tot allò que es considerava rellevant sobre la mort 
que s’observava en les entrevistes fetes. Aquestes entrevistes es van portar 
a terme entre el 2008 i 2018 per diferents motius acadèmics cercant algun 
element de la cultura popular però mai amb la intenció d’obtenir informa-
ció sobre aquest tema, encara que, no obstant això, una vegada realitzades 
i estudiades, vam observar que era un element comú en moltes d’elles l’apa-
rició d’algun comentari que girava entorn de la mort. 

Un altre pas que s’ha seguit per a la realització del treball ha sigut el 
de cercar si s’havien fet anàlisis prèvies sobre el tema tractat, i si se n’havia 
fet esment en algunes publicacions sobre cultura popular anteriorment, 
tenint en compte especialment les dels autors alteans del segle XX Francesc 
Martínez i Martínez i Ramon Llorens Barber. De la mateixa manera es va 
tenir en compte la presència de la mort dins de l’obra de Carmelina Sán-
chez-Cutillas, Matèria de Bretanya, la qual narra les seues vivències d’in-
fància en la localitat objecte d’estudi d’aquest treball. 

Una vegada reunida tota la informació tant del treball de camp com 
de la recerca bibliogràfica, el tercer pas ha sigut el d’indexar aquest treball 
segons s’ha considerat que es podia fer per tal d’organitzar els continguts 
de manera lògica, i, en aquest cas ordenada segons el moment en què es 
produïa cadascun dels rituals o en el moment en què s’havien produït les 
històries recopilades: des del moment anterior a la mort fins a l’enterro80 
de la persona difunta. Així mateix, es va considerar que s’hi podia afegir un 
                                                 
80 En aquest treball s’emprarà el mot enterro per a referir-se al soterrar, per tal com apareix 
acceptat pel Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua. Aquesta tria es deu al fet que en la població d’Altea s’anomena així aquest darrer 
trànsit. No obstant això, s’anirà alternant amb la forma soterrar, per ser aquesta més for-
mal. 



Revista de Filologia 
 

311 

 

punt on s’analitzaren algunes unitats fraseològiques relacionades amb la 
mort, les quals havien estat arreplegades prèviament en el corpus del treball 
Fraseologia valenciana: elaboració, classificació i anàlisi d’un corpus d’idioma-
tismes d’Altea. 
 
1.3 ANTECEDENTS I FONTS 

Com hem mencionat de passada als epígrafs anteriors, al llarg del 
segle XX hi ha hagut diversos estudiosos que han recopilat en les seues 
obres elements interessants relacionats amb la mort a la localitat d’Altea, i 
la seua importància subjau en el fet que sense ells hagueren segurament 
desaparegut algunes dades rellevants. Els principals estudiosos que s’han 
tingut en compte han sigut Francesc Martínez i Martínez i Ramon Llorens 
Barber, per les seues obres Coses de la meua terra (vols. I, II i III) i Diccio-
nario de Altea y sus cosas respectivament. També s’ha volgut tenir en 
compte com tracta la mort Carmelina Sánchez-Cutillas en alguns episodis 
del seu llibre Matèria de Bretanya. 

No obstant això, les principals fonts per a la realització del treball 
no han sigut les bibliogràfiques sinó més aïna la faena de camp a partir de 
la qual s’ha recopilat la gran majoria de la informació, mitjançant entrevis-
tes a persones d’Altea les edats de les quals comprenen entre els 57 i 84 
anys, i, com déiem adés, les entrevistes les vam realitzar entre els anys 2008 
i 2018. Les persones informants han sigut Antonia Lloret Alvado (2008, 
83 anys), Isidora Flores Bataller (2009, 81 anys), Angeleta Santamaria 
Ferrer (2010, 84 anys), Àngela Planells (2015, 87 anys), Vicent Rostoll 
Jorro (2015, 80 anys), Rosa Uris Santamaria (2018, 58 anys) i Mila Gon-
zález Sellés (2018, 57 anys). A la vora de cada citació apareixerà algun dels 
noms anteriors acompanyat només de l’any en què es va realitzar l’entre-
vista, per tal d’alleugerir el cos del treball. 

Per últim, també hi ha una sèrie de dades que han sigut directament 
arreplegades per l’autor del treball, a partir de l’observació de tots aquells 
elements que resulten peculiar amb relació a la mort i que encara es fan. 
 
2. ANÀLISI: LA MORT 

La mort és el darrer fenomen que ens ocorre a les persones en la 
vida. És el traspàs de la vida a un estat completament desconegut al voltant 
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del qual s’han creat una sèrie de creences, tradicions, relats, supersticions 
o costums amb les quals mirar de fer més portable aquest transit, tant per 
a la persona que el patirà com a la resta de persones del seu entorn. 

Segons en quina societat, cultura o religió, la mort té un tractament 
diferent: per exemple, a Mèxic la mort és una mena de festa on els difunts 
no desapareixen del tot, sinó que continuen vius en el que anomenen el 
mundo de los muertos, i per tant se celebra una festa anual en honor als qui 
ja no hi són. Però si ens centrem en la nostra societat, la qual podem definir 
com a societat mediterrània, veiem que el tractament d’aquest darrer cicle 
vital és totalment diferent: la mort no és concebuda com una festa encara 
que, com veurem més avant, també hi ha alguns elements que, si no actu-
alment sí en un temps passat, han marcat o han format part de la forma en 
què ací s’acomiadaven les persones difuntes. 

Fet i fet, passarem a continuació a classificar quins són els elements 
que embolcallen la mort en la societat alteana, com a mode representatiu 
d’una possible societat mediterrània, en els casos que existeixen concomi-
tàncies entre el que ací exposarem i el que es realitze en altres llocs. 
 
2.1 TRACTAMENT DE LA MORT DURANT LA VIDA 

Abans que res, mirarem d’analitzar quins són els tractaments que se 
li donen a tot allò que embolcalla la mort abans que arribe el trànsit. 
 
2.1.1 PAGAR-SE LA MORT 

Aquesta expressió que hem triat com a títol d’aquest epígraf no re-
met a res més que al pagament mensual, trimestral o anual d’una assegu-
rança amb la qual, en cas que una persona faltara, ja tenia cobertes les des-
peses del soterrament. Estem davant, per tant, d’una metonímia on el mot 
«mort» ha substituït «assegurança». Llorens Barber arreplega en el seu dic-
cionari aquest concepte amb la definició següent:  

 
Seguro de por vida para la muerte, que se hacen las personas previsoras, a fin de 
que los gastos de su funeral y entierro no sean una carga para sus deudos. Lo cu-
rioso era la denominación: Han vingut a cobrar la mòrt (LLORENS BARBER: 
1982, 91). 
 



Revista de Filologia 
 

313 

 

Totes les informants d’aquest treball coneixien aquest tipus de fi-
nançament, i una d’elles ens explica qui eren les persones que s’encarrega-
ven de cobrar aquesta assegurança al poble, i de quina manera en realitza-
ven els pagaments: 

 
Ací venia Cinto, «el de la mort», i mos cobrava en arreglo als que érem en casa. 
Jo, segons anaven naixent, anava apuntant-los a la mort, i en acabant, segons ana-
ven casant-se cada uno i parant-se casa, jo e[l]s borrava p[er] a què s’ho pagaren 
ells pel seu conter en companyia de l’home o la dona. Jo li d[e]ia: Ale Cinto, 
borra’m a la xiqueta tal o més qual que ja me si ha anat de casa... i aixina fe[i]m. És 
que sinó jo havia de pagar la mort de nou persones... entre l’auelo, jo i e[l]s fills... i 
era massa [...] Ara Cinto està vellet amuntó, perquè ja tindrà, jo què sé... lo menos 
93 u 94 [a]nys... però ara ve a cobra[r]-mos la filla d’ell, «Maria de Cinto», que 
s’ha fet càrrec de la faena de son pare... (Angeleta Santamaria Ferrer, 2010). 
 
Aquest costum de pagar-se la mort segurament va començar a la 

població a les primeres dècades del segle XX, en una societat la qual es tre-
ballava per a poder viure i on la mort era un element ben present pel fet 
que l’esperança de vida era més curta que ara, les malalties eren més mor-
tíferes i, per un fet gens freqüent en l’actualitat però bastant comú en aque-
lla època, com era la mort de nounats.  

Aquestes circumstàncies que ennumeràvem dalt van fer aflorar els 
sistemes de pagaments anticipats per a cobrir la mort, pel fet que eren unes 
despeses bastant abundoses i les persones preferien pagar-ho a poc a poc 
al llarg de la vida per tal que, en el moment que els fera falta, disposar de 
tot sense problemes econòmics. 
 
2.1.2 ELS SIGNES PREMONITORIS: MALALTIA I ALTRES 

Déiem adés que la medicina no estava encara massa desenvolupada 
i les malalties, per tant, moltes vegades no se sabia com curar-les o simple-
ment ni es coneixien. Per això és que els informats d’aquest treball quan 
els preguntàvem les causes de les morts d’alguns parents seus, responien 
amb l’expressió «morir de mal roín», amb la qual responen al fet de saber 
que han mort per alguna causa fisiològica però la qual els és desconeguda. 

Però a banda de les malalties que conduirien a la persona a la mort, 
també hi ha una sèrie de signes o creences amb els quals saber que una 
persona s’aproxima al seu final. Un element que han destacat algunes de 



ÍTACA 
 

314 

 

les informants és que les persones moribundes parlen dels seus difunts més 
pròxims, especialment dels seus progenitors, i afirmen fins i tot, que els 
criden com a mostra que volen marxar amb ells. Aquest fet ve condicionat 
segurament per la creença en la religió catòlica que l’ànima de les persones 
viatjarà en morir la carn a l’altre món, conegut normalment com el cel. Una 
de les informants ens va dir: 

 
Quan es gitava [el marit] a últim[a] hora, totes [les] nits només fe[i]a que quirdar 
a sa mare; Mare! Mare! Mare!... I jo li d[e]ia: Vicent, deixa estar a ta mare i 
ador[m]-te! Però ell ja la ve[i]a, la tenia present perquè sabia que d’un moment a 
altre se n’havia de pujar per amunt en ella... (Angeleta Santamaria Ferrer, 2010). 
 
En aquest cas, la informant ens va comentar també que sempre que 

ella havia assistit a alguna mort, i havia hagut la menció de persones ja 
mortes en els moments previs a la mort. Un altre cas és el que ens narrava 
així: 

 
La tia Antònia en tocava tots e[l]s matins, i parlàvem un ratet... quant es va morir 
l’auelo, jo, com era març, no vaig voler du[r]-lo al tanatori, perquè fe[i]a encara 
fred, i el vaig voler tindre en casa, com antes... i quan va vindre la tia Antònia li vaig 
dir: –No entres Antonia a vore a Vicent i voràs que bé que s’ha quedat? I ella em 
va contestar que no, que ja el voria allí dalt que ella no tardaria en ana[r]-se’n 
també. Jo li vaig dir: –Xe calla morral, no digues eixes coses! I ella em d[e]ia que 
sí, que sí... total, que passa un mes i un matí em toca i em diu: –Ai Angeleta, hui 
m’[he] alçat mareja[da], i li he tocat a la meua germana p[er] a que vinga el meu 
cunyat a per mi ana[r]-me’n allí a ca ma mare, a la Lloma, a mori[r]-me allí, 
mane[ra] que em muiguera ací en casa i no es donaren comter i fera olor... jo li vaig 
dir que sempre estava igual i que no diguera bova[d]es, que ella era més jove que 
jo, però ella que sí, que sí... Bueno, pos eixa mateixa vespra[da] em toca la tia Vi-
centa i em diu que sa sogra [la tia Antònia] s’havia mort en la Lloma [la casa on 
havia nascut de jove i havia heretat la germana]... em va caure el món damunt... 
(Angeleta Santamaria Ferrer, 2010). 

 
2.2 MORT: LA MORTALLA 

Una vegada la persona havia mort, la família s’encarregava de triar la 
millor roba que aquesta tenia per tal de vestir-la ben arreglada en el darrer 
viatge. Aquesta mortalla, en moltes ocasions, era triada per la persona 
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abans de morir, encara que aquest cas és el menys freqüent. Quan la per-
sona era vestida, independentment del seu sexe, existia el costum de no 
posar mai les sabates, només amb calcetins o calces. 
 
2.2.1 UNA CLAU DAMUNT DE LA PANXA 

Un costum bastant comú fins al segle XX era la de col·locar una clau 
de ferro damunt de la panxa del difunt. Açò es feia per la creença que així 
la persona es mantindria sense cap canvi durant la vetla. Ens explicava una 
de les informants un relat que va ocórrer en el darrer soterrar on encara es 
va fer aquest ritual, i a partir del qual es va decidir deixar de realitzar: 

 
Es va morir una xiqueta al poblet i li van posar una clau de ferro damunt [de] la 
panxa p[er] a què no s’inflara ni rebentara... Van fer l’enterro, la vam dur al ce-
menteri del poblet i mon vam anar tots a casa a acompanyar a[l]s pares, i quan 
arribem a la porta li diu sa mare plorant al pare: Ai Pepee! Mos ham deixat la clau 
dins la caixa de la xiqueta i no podem entrar en casa!... i mos va tocar tornar a 
quirdar al re[c]tor i a l’enterrador p[er] a què vinguera al cementeri en mosatros 
a[l]tra volta p[er] a traure a la xiqueta i agarrar la clau. A[l]s dies va vindre el 
germà, que estava fent la mili per Teruel i no va arribar a temps a l’enterro, sa mare 
li va contar que e[l]s havia passat i ell es fa enfadar i es fa dir que com se’[l]s ocurrix 
tornar a traure a la xiqueta en ves de canviar el pany de casa... i tenia raó el xic 
(Antonia Lloret Alvado, 2008). 

 
2.2.2 UN PESSIC DE SAL DINS DEL MELIC 

Un altre costum que encara es realitzava al llarg del segle XX, la fi-
nalitat del qual era la mateixa que la de l’epígraf anterior, era posar-li un 
pessic de sal al melic de la persona difunta. Com deia, la finalitat d’aquesta 
creença era que els difunts no tingueren canvis fisiològics pels quals pogue-
ren «inflar-se» o «rebentar» els cossos. La mateixa informant del relat an-
terior ens descriu aquest costum: 

 
[reprenent el fil de la conversa anterior] [...] después ja lo que fe[i]en era posar un 
pessic de sal dins del melic, p[er] a que no rebentara ni això... però al final ja no es 
fe[i]a ni una cosa ni a[l]tra, perquè no pense jo que valguera de massa... (Antonia 
Lloret Alvado, 2008). 
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Tant aquest ritual com el de l’epígraf anterior tenen en comú que es 
realitzaven amb la creença que així no s’inflarien els cadàvers dels difunts 
durant la vetla, com a mode d’embalsamament rudimentari. 
 
2.2.3 LES CAMES ENLLAÇADES 

Quan la persona que havia mort era un infant, hi havia un ritual que 
consistia a amarrar-li les cames amb un llaç. Una de les informants ens 
narra un fet anecdòtic que li va passar amb una filla seua, en el qual s’ob-
serva aquest ritual: 

 
Una nit estàvem vetlant allí fora al carrer Sant Josep, i jo havia deixat la catalana 
del vi en res, dos ditets de vi p[er] a quan arribara el tio Pepe de fer faena sopara i 
se l’acabara... i en això, estaven [l]es xiquetes p[er] allí fora ju[g]ant i entraven i 
ixien de casa, i la bona de la tia Vicenta, que tenia res, dos anys, a ca[da] volta que 
entrava li pegava una tragalla[da] a la catalana. Però mosatros no mos vam donar 
conter hasta que en un moment ve[i]em que mos cau rebeca[da]... mos alcem i tot 
era quirda[r]-la: Vicenta, Vicenta! I res, no es despertava... quirdem al metge, ell 
ve i mos diu això, que si no es despertava, que no l’havia de contar... I jo veges tu, 
ja anava fent-me a la idea de lo que puguera vindre... tots esperant que d’un mo-
ment a a[l]tre caiguera. Vaig preparar ja la mortalla i la llaça[da] p[er] a les came-
tes, i li vaig dir a Cinto de comprar un linxo ja pa lo que puguera passar... la única 
que d[e]ia que la xiqueta no s’havia de morir era ma mare, l’auela Quica, que no-
més fe[i]a que di[r]-mos que no, que no, que la xiqueta no es tenia que morir. I al 
final aixina va ser, perquè mira-la ara a la tia... (Angeleta Santamaria Ferrer, 
2010). 

 
2.2.4 ELS ESCAPULARIS 

Segons el DNV un escapulari és un «objecte devot format per dos 
trossos xicotets de tela beneïts i dos cintes llargues o fils que els unixen [...] 
es col·loca de manera que penge sobre el pit i l’esquena». Aquest element 
sol portar una imatge d’un sant catòlic, i en la societat alteana del segle XX, 
i fins i tot en alguns casos encara en l’actualitat, se solia col·locar sobre el 
pit del difunt, per damunt de la mortalla, per la creença que així la persona 
que el portava passaria a l’altra vida recomanada pel sant que l’acompa-
nyava. En l’actualitat encara es realitza en alguns casos aquest ritual, i en-
cara se’n poden aconseguir, d’escapularis. 
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Imatge 1. Exemple d’escapulari 

 
2.3 LA VETLA 

Una vegada finalitzat el ritual de l’amortallament, la família de la 
persona traspassada avisava el veïnat per tal que començarà el segon ritual: 
la vetla. Aquest ritu consistia a passar les hores posteriors a la mort fins a 
l’hora del soterrament acompanyant el cadàver. Durant aquest temps hi 
havia també una sèrie d’elements a tenir en compte, que ara analitzarem. 
 
2.3.1 LA CADIRA A LA PORTA DE CASA 

Una de les informants d’aquest treball ens va donar una dada curiosa 
en relació amb l’avís de les persones per tal que anaren a la casa on s’anava 
a realitzar la vetla. Ens contava primer que abans l’avís de campanes es feia 
el moment en què havia mort la persona, per tal d’avisar la població que 
algú havia mort. Aleshores la família posava una cadira a la porta de la casa 
on es faria la vetla perquè el veïnat sabera on havia faltat algú i on seria el 
vetlatori: 

 
Antes no és com ara; antes no anàvem al tanatori a vetlar, i vetlàvem a[l]s morts 
en casa. Jo me’n recorde que antes, quant es moria algú al Fornet, posàvem una 
cadira de madera a la porta de la casa, i aixina tots sabíem que estaven vetlant en 
eixa casa i anàvem allí a passar la nit i acompanyar a la família (Angeleta Santa-
maria Ferrer, 2010). 

 
2.3.2 EL RES 

Durant la vetla es reunien, especialment les dones, a pregar pel di-
funt, per tal d’encomanar-lo en el seu viatge a l’altre món segons concep la 
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religió catòlica. Aquestes oracions que es recitaven repetitivament durant 
la nit o dia eren les del Rosari acompanyades de Pares Nostres i Ave Maries, 
i s’iniciaven amb el lema «Requiemcant In Pacis» que significa en llatí «Des-
canse en pau», encara que aquest lema llatí era pronunciat d’una manera 
bastant peculiar, pel fet de dir-se amb accent valencià: «Rèquiemcant In 
Pasis». Una de les informants ens diu:  

 
Quan es moria algú, s’omplia la casa de gent. Venien a fer el reso i se’n fe[i]en tota 
la nit resa que resa.. Es fe[i]en pesades... Totes andola[d]es de cap a peus i ale, allí 
estaven... I aixina era hasta l’hora de l’enterro, que era al sant-demà per la ves-
pra[da] (Rosa Uris Santamaria, 2018). 
 
Aquest costum de vetlar els morts desperts durant tota la nit ha anat 

variant i, a poc a poc, s’està deixant de realitzar. De fet, una de les infor-
mants del treball ens relata una anècdota que els va ocórrer a una amiga i 
a ella en una vetla bastant recent, ja en aquest segle: 

 
Dora i jo, quan es va morir el veí d’allí dels Racons, que ja vevíem mosatros ací [a]l 
poble, vam voler anarun ratet per la vespra[da] tard a vetlar en casa, perquè el van 
deixar en casa, no se’l van endur al tanatori... i quan estem allí, allà les deu de la nit 
o aixina mos diu la filla: –Bueno, jo volia gita[r]-me a descansar; vostés se’n van a 
casa? I Dora i jo mos mirem i li diem: –Però xica, no el quedes a vetlar a ton pare? 
I aquella mos diu: –Ah no! Jo me’n vaig a gita[r]-me, vostés si volen queda[r]-se 
quedes, però jo me’n vaig a descansar. I agarra, mos s’hi posa el camisó i es gita; i 
allí mos vam quedar les dos asoletes, perquè claro, a les tantes de la nit que eren, en 
una foscor com la gola d’un llop p[er] a have[r]-mo[s-e]n de tornar a casa, i més 
sent que havíem de passar per la vora del cementeri, no mo’n vam voler vindre. Ni 
pensar-ho! I mos vam quedar tota la nit resant allí, assenta[d]etes a fosques en 
aquella gita[da]... ara ja no és com antes, ja tenen igual vetlar que no vetlar a[l]s 
difunts... (Isidora Flores Bataller, 2009). 

 
2.3.3 LA TAÜT 

La taüt81 és la caixa de fusta amb tapadora i folrada per dins amb 
espuma i tela on s’introdueix la persona morta per tal de transporta-la per 

                                                 
81 Segons el DNV aquest mot pot ser tant femení com masculí. En la localitat d’Altea és 
femení, per això l’emprarem en aquest gènere. 
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a enterrar. A continuació classificarem allò que hem arreplegat a les entre-
vistes relacionat amb les taüts; qui les feia i alguns relats relacionats. 
 
RELAT: EL TIO BOHIGUES 

Vicent Bohigues era el fuster de la part de dalt del poble. Tenia sa 
casa i la fusteria al carrer Concepció, tot junt. Carmelina Sánchez-Cutillas 
passava per la porta a cada vegada que Maria Ronda la portava a ca la mes-
tra Cantarrana: 

 
Maria Ronda em duia mig a rossegons i ben agafada de la mà [...]. En aplegar al 
Portal Nou on començava el carrer Fondo, [...] cam enfilar una costera que no em 
recorde com es deia,82 però era la costera del forn de coure i la fusteria del tio 
Bohigues (SÁNCHEZ-CUTILLAS: 1976, 89-91). 
 
Per l’ofici de fuster i ebenista, el tio Buigues era l’encarregat de fer 

els mobles de les cases, però també les taüts per a la gent del poble, i a sa 
casa estaven totes les taüts que feia per quan en calguera alguna tenir-la 
disponible. La informant que ens narra com era allò és una rebesnéta seua, 
i ens explica quina era la disposició de sa casa: 

 
Ma mare contava que ells, quan vivien allí a ca s’auelo, tenien totes les caixes al que 
ara és la cuina del restaurant,... les atauts, només entres a mà dreta, que era una 
habitació grandota sense finestra... i em d[e]ia que una tia seua, la tia Betriu, una 
volta va voler provar una de les caixes blanques de les que [hi] havien allí para[d]es, 
i li d[e]ia: Mire, pare, mire que bé que em ve esta! I el pare li va dir: Betriu! Ix 
d’ahí en seguida! Quina ocurrència has tingut?... I a[l]s dies agarra, i tiren mà a 
desperta[r]la pel matí i s’havia mort... i mira per a on, al final la caixa que va provar 
va ser en la que la van anterrar... (Mila González Sellés, 2018). 

 
RELAT: ESPERANÇA LA PURGATÒRIA 

Com a mode de sossuit, que diria Francesc Martínez i Martínez, una 
de les informants ens va contar que aquesta dona, Esperança la Purgatòria, 
veïna del barri del Fornet d’Altea, va quedar marcada per un fet que tenia 
relació amb la fusteria de què parlàvem en l’epígraf anterior. La informant 
ens narrava: 

                                                 
82 Actual carrer Sant Domènec. 
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No has sentit mai la història d’Esperança la Purgatòria? Pues era una dona que 
vevia al carrer Sant Josep farà una setantena d’anys, i tenia a la mare malalteta en 
casa, morint-se. I una nit, m’assome a mitja nit, plovent, i em veig a una cosa vindre 
d’allà a la punta del carrer Sant Josep, una persona en un bulto grandot al cap. I jo 
en seguideta desperte t’auelo i vaig a toca[r]-li a la veïna, tots caga[d]ets damunt de 
no saber que era allò. I en això anava a arriman[t]-se, i mos ve[i]em que era Espe-
rança la Purgatòria, que portava una caixa al cap, i li preguntem: –«Esperança! 
Què fas en la caixa dalt del cap tu a soles?»– I aquella mos contesta: –«Eh, com 
ma mare està morint-se, vinc de ca Vicent de Boigues d’agarrar una caixa p[er] a 
quant es muiga ma mare, perquè ha vist que estava morint-se, i he dit: pues em 
pose la capçana i vaig a per la caixa!»... i és què eixa Esperança estava ansalvaja[d]a 
i no parlava en dengú del carrer... (Angeleta Santamaria Ferrer, 2008). 

 
2.3.4 LA VETLA DE L’ÀNGEL 

Hem volgut dedicar un epígraf a banda a la vetla dels àngels pel fet 
que a principis del segle passat encara es feia d’una forma molt peculiar, 
totalment diferent a la que es feia a mitjan segle o als vetlatoris de la gent 
adulta. Un àngel o albat (les dues formes són usades al poble) és una cria-
tura que mor només nàixer o al cap de poc temps, com a màxim fins als 
quatre anys, i que sempre ha de tenir la condició d’estar prèviament bate-
jada. Al volum I de Coses de la meua terra Francesc Martínez i Martínez 
escriu com es desenvolupa l’acomiadament d’un «àngel» a finals del segle 
XIX i en la primera dècada del segle XX: 

 
Un angelet s’en puja alcel: tot es festal alegria, bullissi; els graons del Altíssim te-
nen un adorno més; els còrs angèlics s’han reforçat ab una vehueta; un delicat 
capoll ha segut desgarrat de sa rama y retorçut s’ha mustiat. ¿Qué li havera passat 
al aplegar á flor?[...] Alló pensen y diuen les persones més relijioses; assó les més 
mundanes; però la mare no té consòl; la ferèstica pelada li ha esgarrat una tira de 
la seua ánima, [...] per això plòra y es deganyita mentres els demés canten y ballen, 
tenen gran festa [...], es motiu d’alegría y de norabona, pues tenen al peu del trono 
del Senyor un ángel que pregue per ells. A este’l vistent de blanch, posantli una co-
rona de blanques flors, de paper ó tela, segons, ab fulles platejades, el col·loquen 
en atahuteta blanca, posada damunt de una taula tota vestida de blanch y rodejada 
de ciris sostinguts per candeleros de cristal: en la paret ahón correspon la capsa-
lera, una Mare de Deu, ab el seu nen al bras, ó un Sant Angel de la Guarda, ésta 
sent centre d’un cobertor, també blanch, que tapa la paret. [...] acudixen fadrins 
povists de guitarres, guitarronets y octavilla, fadrines ab la canella ben llesta, y 
s’arma’l gran sarau. [...]. passen el plat de figues y panses, mel-les, rollets [...], la 
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carabassa del vi y l’ampolla del aiguardent [...]. Quant es cansen de ballar ormejen 
jochs, conten quentos [...]: el més graciós entra á la cuyna ahón sol estar formada 
lo que podem dir capella ardent, pues el sarau sòl ser en el portal, y carrer si es 
estiu, y escarnix el plor y laments de la mare; quant millor ho fa, més es riu el 
concurs, mentres aquella xorros de llàgrimes sòlta y rastres de sospirs se li escapen. 
[...] Después de deixarlo en el cementeri, per la pòrta de casa desfilen tots dient: 
«Siga norabòna», ó «Pera be que siga’l angel en el cel» (MARTÍNEZ I MARTÍNEZ: 
1912, 65-68). 
 
En altres casos, si l’àngel moria al poc de nàixer però ja batejat, el 

ritual era semblant al que descriu Martínez i Martínez, encara que una de 
les informants ens va donar un detall bastant curiós sobre el que es feia 
amb el cos; ens va explicar com, a primeries de segle, aproximadament cap 
a l’any 1912, un oncle seu va nàixer i va morir a les poques hores, i va ser 
enterrat al llindar de la porta: 

 
Un tio meu, em contaven a mi perquè jo no el vaig conèixer, es va morir res, al 
moment de nàixer, i el van enterrar, tot enrolla[d]et en draps blancs a la porta de 
casa, baix de la pedra gran de la porta, i encara estarà allí en Sogai, perquè allò no 
ho ha tocat ningú mai... però sí sí, e[l]s enterraven a la porta de casa perquè era un 
angelet que se’[l]s havia mort a la família i aixina el tenien propet per a que e[l]s 
cuidara a tots (Antonia Lloret Alvado, 2008). 
 
No obstant això, la mateixa informant també comentava que segu-

rament aquest costum es devia al fet que, si l’àngel difunt moria només 
nàixer i, per tant, no li havien encara pagat l’assegurança de la mort de què 
parlàvem adés, la família no es podia permetre pagar una tomba o nínxol 
al cementeri, i aleshores s’optava per soterrar-lo prop de la casa on havia 
nascut. 
 
2.4 L’ENTERRO 

El mot enterro a la població no significa només el fet de soterrar la 
persona al cementeri, sinó que per metonímia s’empra per a referir-se a 
tots els elements que componen la celebració de l’acomiadament; des de la 
missa fins al soterrar. Per tant «tindre enterro» significa a la localitat tenir 
una missa d’exèquies de cos present amb condol i tot allò que ho embolca-
lla i veurem a continuació. 
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2.4.1 TOCS DE CAMPANES 
Les campanes han estat un dels mitjans de comunicació més impor-

tants. El seu toc ha regulat la vida de les persones marcant el pas del temps, 
assenyalant els moments d’oració i els de treball, convocant els fidels a l’es-
glésia, anunciant les festes, avisant de les defuncions, alertant dels perills i, 
fins i tot, s’han utilitzat per allunyar el mal temps. Cada esdeveniment te-
nia un toc de campanes propi que la gent identificava i entenia, i per a 
anunciar la mort no era diferent. 

Déiem adés de passada que les campanes abans es tocaven en el mo-
ment en què havia mort la persona, per tal d’avisar la població que hi havia 
un difunt recent. A mitjan segle XX i en l’actual, es va passar de tocar les 
campanes en el moment en què acabava de morir la persona al dia en què 
se celebraria l’enterro. Les campanades de mort tenen un llenguatge espe-
cífic segons el qual es pot deduir si la persona és home o dona segons el 
nombre de campanades que es tocaven.  

Carmelina Sánchez-Cutillas ens descriu de manera literària com 
eren viscuts aquests tocs a mort al poble cap als anys 1930, en el passatge 
on descriu la mort i l’enterro de sa tia: 

 
Prompte s’ompliria el poble del soroll de les campanes tocant a mort, i el ressò 
s’escamparia pels carrers lentament, com una taca d’oli sagrat. Esmunyint-se teu-
les avall. Rodant rodant per les costeres com l’udolar que fan els gossos les nits de 
l’hivern (SÁNCHEZ-CUTILLAS: 1976, 153-154). 
 
Però, com veurem a continuació, aquest llenguatge de les campanes 

era més ample abans que ara. 
 
2.4.2 HOME, DONA O ÀNGEL 

El codi d’identificació del gènere de la persona segons el nombre de 
campanades és, tant ara com el segle passat, el següent: l’avís de morts es 
fa amb campanes a mig vol, i es toquen tres tocs amb les campanes de més 
greu a més aguda. Però, abans de fer aquest toc, se solen fer tres tocs amb 
la campana més greu en el cas que la persona que ha faltat siga home, o dos 
tocs si és una dona. 
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La diferència entre l’avís a morts actual i el del segle passat rau en el 
fet que abans existia un tercer toc; el toc de l’albaet. Aquest darrer anunci-
ava la mort d’un infant, un fet bastant habitual fins fa al voltant de 40 anys, 
però, afortunadament ja poc o gens. Aquest toc es feia amb la campana 
més menuda del campanar. Un dels informants d’aquest treball en parla 
d’aquest fet: «a ca[da] dos per tres senties [l]es campanes i d[e]ies: «Mira! 
Ja estan tocant a alba[d]et»...» (Vicent Rostoll Jorro, 2015). 
 
2.4.3 MISSA DE COS PRESENT 

Una vegada fet l’avís amb les campanes a tota la població, arribada 
l’hora el difunt es traslladat a l’església. Com bé es reflecteix en el llibre de 
Carmelina Sánchez-Cutillas així com en la població encara hui, el poble es 
divideix en dues parts, la part de dalt i la part de baix, i aquesta divisió en 
els soterraments també es palpable per un fet: si la persona difunta vivia a 
la part de dalt del poble, des les costeres cap amunt,83 el seu soterrar se 
celebra a l’església la Mare de Déu del Consol, la de la part de dalt; en canvi, 
si vivia a la part de baix, l’enterro se celebra a l’església de Sant Francesc, la 
de baix. No obstant això, el toc de campanes, tant ara com abans, es rea-
litza des del campanar de l’església de la Mare de Déu del Consol. Els únics 
soterraments que no anuncia aquest campanar són els de l’església de Santa 
Anna d’Altea la Vella (una partida local), ja que aquesta té la capacitat de 
celebrar tots els sagraments i rituals pel fet que ser una parròquia indepen-
dent: per tant, els soterraments s’anuncien només des del seu campanar. A 
més, la partida té també cementeri. 

Quan s’arriba a l’església, es deixa la taüt a la porta de l’església a 
l’hora acordada per a la missa mentre sonen les campanes fent l’últim toc 
de senyal. Aleshores ix el rector a arruixar amb aigua beneïda el cos, i, pro-
nunciades les primeres oracions de l’homilia, passen a l’interior del temple 
on es fa una missa d’exèquies amb el cos davant de l’altar major del temple, 
al corredor que queda entre les dues columnes de bancs. Els parents de la 
persona difunta es col·loquen en els primers bancs, asseguts de la manera 

                                                 
83 La fita entre les dues parts del poble és, històricament, la línia que marquen el carrer la 
Séquia i la costera Pont de Montcau. 
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següent: la disposició dels familiars en el soterrar depén del grau de paren-
tiu, i es col·loquen a partir de la primera fila a un costat el homes i a l’altre 
les dones. Els seients de les dues bandes més pròxims a la taüt queden re-
servats per als familiars més pròxims, que poden ser pares, mares, cònjuges, 
germans o fills (aquests dos darrers seuran de major a menor a partir de la 
situació de la taüt). A partir d’aquesta premissa, la resta de parents s’asseu-
ran de la mateixa manera fins omplir la primera filera i les de darrere que 
siguen necessàries. 

Una de les informats en l’entrevista criticava la desconeixença de 
quina és la forma de col·locar-se en l’enterro en l’actualitat: 

 
Ara no saben posa[r]-se en e[l]s enterros! Es mesclen uns en a[l]tres, no es posen 
com tenen que posa[r]-se perquè... no veus que ja no van a ca[p] d’enterro? Pues 
quan es toca a ells no tenen ni sorra idea com es tenen que assentar... i no és soles 
que es mesclen e[l]s hòmens i les dones, que això té igual, és que no saben e[l]s 
jóvens, que no... (Angeleta Santamaria Ferrer, 2010). 
 

2.4.4 DONAR EL PESAMENT 
Quan conclou la cerimònia i el rector proclama la fórmula d’acomi-

adament de les persones que han assistit, aquestes passen una per una or-
denadament a donar el pesament,84 és a dir, el condol als familiars situats a 
la primera fila. Com a curiositat, aquest acte a l’església de dalt es fa d’es-
querra a dreta mentre que a la de baix es fa de dreta a esquerra. 

A Altea la Vella, el condol es dona de manera totalment diferent a 
com es fa a les esglésies de dins del poble. En aquest cas el que es fa és, una 
vegada acabades les exèquies, es traure la taüt a la plaça i col·locar-lo en 
paral·lel a la porta del temple, aleshores els parents se situen entre la porta 
i la taüt i les persones van passant per l’altra banda de la taüt per a donar 
el condol. La principal diferència entre Altea i Altea la Vella és que en 
aquesta última quan es dona el condol no hi ha contacte físic amb els fa-
miliars, ja que en els casos d’Altea sí que se sol donar la mà o besar a la 
galta. 

                                                 
84 A la localitat es diu «donar el pesament» que és un calc de la fórmula castellana «dar el 
pésame». La forma correcta valenciana és «donar el condol». 
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La fórmula discursiva més comuna per a mostrar als familiars que 
es reconeix el patiment pel que estan passant per la pèrdua d’una persona 
estimada és la de «t’acompanye en el sentiment» (o «l’acompanye en el 
sentiment» si el tractament és de vosté). 
 
2.4.5 TRASLLAT AL CEMENTERI 

Una vegada acabat el condol, la taüt es carrega de nou al cotxe fúne-
bre i tant els parents com els assistents a l’enterro es col·loquen en comitiva 
darrere del cotxe per a anar al cementeri. Si la missa s’ha celebrat dalt, la 
comitiva acompanya al difunt a peu, per la proximitat entre el cementeri i 
l’església, de la mateixa manera que es fa a Altea la Vella, però en el cas dels 
soterrars celebrats baix, la comitiva es desplaça amb vehicles pel fet d’estar 
més lluny del cementeri. 

Una vegada s’arriba al cementeri, es desplacen fins al nínxol en què 
s’enterrarà a la persona. Si aquesta és la primera a ser enterrada, s’introdu-
eix al nínxol i es tapia, però, en el cas de ser soterrada en un nínxol familiar, 
on ja hi havia algú abans, les restes de la persona que hi havia abans són 
introduïdes en un sudari,85 i col·locades o bé dins de la taüt i bé sobre 
aquest. Des de mitjan segle XX, als dos cementeris d’Altea es va optar per 
soterrar només en nínxols i no en tombes sota terra per tal de guanyar el 
màxim espai possible. 
 
2.4.6 ORACIÓ FINAL I ACOMIADAMENT DEL DIFUNT 

En el moment en què s’ha introduït la taüt dins del nínxol, alguna 
persona avançada en edat sol dir en veu alta una fórmula llatina que dèiem 
adés Requiemcant In Pacis a la qual la resta d’assistents repliquen amb un 
Amén i tot seguit es resa un Pare Nostre i un Ave Maria o un Glòria. A 
voltes una de les persones més majors, sobretot dones, solen dir un Pare 
Nostre en veu alta mentre la resta el resen en veu baixa (Mila González 
Sellés, 2018). Val a dir que aquesta oració, lògicament, només es pronun-
cia en els soterraments catòlics. 

 
 

                                                 
85 Un sudari és una bossa de tela blanca amb cremallera de la mesura d’una persona d’es-
tatura mitjana. Antigament era un llençol blanc. 
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2.5 EL CULTE AL DIFUNT  
Una vegada la persona ha sigut soterrada, continuen realitzant-se 

una sèrie de rituals la funció dels quals segons la creença és la d’assegurar-
se que el difunt descansa en pau per a l’eternitat, així com és la forma de 
manifestar que la persona desapareguda no és oblidada. Tot seguit analit-
zarem quins són aquests rituals. 
 
2.5.1 ELS RECORDATORIS 

El mateix dia en què es produeix el soterrar, els familiars reparteixen 
per a tots els qui la vulguen una mena de targeta on apareix el nom de la 
persona que ha mort, amb l’edat i la data en què ha mort, així com quins 
són els seus afligits i el lloc on s’ha celebrat el soterrar. Aqustes targetes són 
«els recordatoris». En alguns d’ells hi sol anar un sant i una oració dirigida 
al difunt i, en algunes ocasions, també hi ha algun versicle bíblic relacionat 
amb el pas de la vida a la mort. La funció d’aquest element és principalment 
tindre sempre present la persona que ha faltat i saber amb exactitud quina 
va ser la data del traspàs, sobretot per a la commemoració dels aniversaris. 

 

 
Imatge 2. Exemple de recordatori 

 
2.5.2 PRIMERS DIES DESPRÉS DE L’ENTERRO 

Els dies posteriors a l’acomiadament del difunt solen ser bastant 
complicats pel fet que cal adaptar-se a la nova absència, però aquest procés 
abans era encara més llarg pel fet que, almenys durant la primera setmana, 



Revista de Filologia 
 

327 

 

el veïnat es reunia tots els dies a «passar el rosari» a la casa del difunt o dels 
parents més propers. De fet, aquest costum començava directament des-
prés del soterrar, ja que anaven directament a fer el res (Rosa Uris Santa-
maria, 2018). Aquest res, segons ens deia la informant, es realitzava al 
matí, a la vesprada i a la nit, i es compaginava amb la visita diària al cemen-
teri. 
 
2.5.3 EL DOL 

Portar dol o anar de dol és anar vestit completament de negre per 
tal de guardar respecte al difunt per part dels familiars més pròxims, espe-
cialment per part de les dones. Però el dol no només es portava amb les 
vestimentes, sinó que també hi havia una sèrie d’elements que s’havien de 
complir durant el període del dol. Carmelina Sánchez-Cutillas diu que a 
Altea, i especialment al Fornet, «el negre dels seus vestits de dol és més dol 
que en altres bandes» (1976: 65), segurament pel fet que el negre del dol 
contrastaria molt més amb les façanes blanques que en uns altres indrets. 

 

 
Imatge 3. Dones vestides de dol i mig-dol 

 
Aquest ritual s’iniciava al moment en què la persona moria i en mol-

tes ocasions s’allargava anys. Una de les informants d’aquest treball ens 
deia: 
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Puuf.. antes quan es moria algú era massa... e[l]s primers dies de mori[r]-se en casa 
no mos deixaven encendre ni la tele ni la ràdio... mira si és que jo me’n recorde que 
quan es va morir m’auelo en casa es van amagar les ràdios i es va tapar la tele en un 
drap negre [comenta rient]... allò era una exageració! I me’n recorde de m’auela, 
que ja va estar de dol des de que es va morir m’auelo hasta que es va morir ella... 
quatre o cinc anys después, tota de negre, en mocador negre al cap i calces negres 
en estiu i tot... Igual que p[er] a l’enterro... mosatros, que érem xiquetes xicotetes, 
també totes endola[d]es de dalt a baix... massa... era massa! (Rosa Uris Santama-
ria, 2018). 
 
Una altra informant ens comentava també que sa sogra va portar dol 

tota la vida des que ella la va conèixer, pel fet d’haver perdut un fill en la 
guerra i després el marit: 

 
Jo, a ma sogra, no l’ha coneguda vestida de color... sempre de negre en calces i tot... 
pobra... des de que li van matar al fill allà per Lleida sempre de dol... i en acabant 
se la va morir l’home, mon sogre! I ja no se’l va llevar... es va morir de negre, i la 
vam amortallar de negre... (Antonia Lloret Alvado, 2008). 
 
Un costum que hi havia a primeries de segle XX segons Martínez i 

Martínez era el fet que «tampoch es mata cèrdo el primer any de dòl» 
(1912: 72). Aquest costum segurament va deixar de practicar-se poc 
temps després, ja que cap de la resta d’informants hi fa referència. 
 
2.5.4 EL MIG-DOL 

En algunes ocasions, i sobretot els darrers trenta o quaranta anys (ja 
que abans els dols eren més llargs), les dones que portaven dol començaven 
a llevar-se’l a poc a poc, i passaven al que es denomina el període de mig-
dol. Aquest mig-dol consisteix a anar de negre acompanyat d’algun element 
gris o blanc, que a poc a poc anirà augmentant amb el pas del temps fins a 
eliminar el negre i tornar de nou al color. No obstant això, una de les in-
formants ens deia: 

 
Jo li vaig dur dol al meu Vicent [el marit] quatre o cinc anys, i en después me si va 
morir el meu Paco [un fill] i em vaig tornar a vestir tota de negre, no sa[p]s? I a 
poc a poc vaig anar llevant-me el dol i ja em vestia de mig dol, i después ja me’l vaig 
llevar del tot... Però no el penses tu que ara vaig en massa colorido eh! Jo encara 
vaig sofrida... (Ángela Planells, 2015). 
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2.5.5 MISSES MENSUALS O ANUALS 
Un altre ritual de culte als difunts és el de celebrar misses en el seu 

record. Antigament se’n solia fer una tots el dies durant la primera set-
mana, després passava a ser-ne una al mes durant el primer any, i per últim 
una a l’any per cada aniversari. En l’actualitat açò ha quedat reduït a una 
missa el primer mes i una per cada aniversari, i fins i tot, en molts casos 
s’ha reduït a només una pel primer aniversari (Mila González Sellés, 
2018). Una altra de les informats ens comentava que a ella li va passar «un 
cas» en relació amb les misses commemoratives: 

 
Ma sogra es va morir en la guerra, i jo tenia a la tia Isabel [una filla de la informant] 
res, acaba[d]eta de nàixer... i clar, com estàvem en guerra a ma sogra només li vam 
poder fer la missa de l’enterro i párate de contar, i xe, jo, al mes, una nit, no podia 
dormir, roda que roda, i estàvem la tia Isabel i jo gita[d]es al llit, perquè t’auelo [el 
marit de la informant] era a la mar, i Bueno, al final m’adorc i somie en ma sogra, 
i em desperte tota assusta[da] i la xiqueta plora que plora... i al sant demà vaig i li 
dic a una veïna: –«Mira que m’ha passat; anit vaig somiar en ma sogra i no em 
vaig quedar tranquil·la, i la xiqueta sense haver manera de fe[r]-la callar...» I la 
dona aquella em va dir: –«Angeleta, això és que ta sogra no ha descansat tran-
quil·la... ves apuntala p[er] a fe[r]-li una missa del mes, que mentrimentres no 
descansareu ni ella ni tu...» I aixina vaig fer i res xica... es va acabar... (Angeleta 
Santamaria Ferrer, 2010). 

 
2.5.6 VISITES AL CEMENTERI 

Per últim, el darrer ritual de culte al difunt que ací analitzarem és el 
d’anar a fer la visita al cementeri i anar-hi a posar flors. Aquest, segura-
ment, és el més comú i el que més es manté, pel fet que aquestes visites se 
solen fer en família i sobretot en dies assenyalats. A Altea, la major afluèn-
cia de visites és el dia de Tots Sants, que és quan més ben engalanat de 
flors està el camp sant. Les altres dues dates del calendari en les quals les 
visites són més abundants i més ben arreglat està tot són per a la festa del 
Crist del Sagrari (un dels patrons del poble) que se celebra a finals de se-
tembre, i per Sant Josep al març, ja que en aquesta data se celebra el sant i 
el dia del pare.  

No obstant això, durant tot l’any és ben habitual anar-hi a posar 
flors o a fer la visita al cementeri, a vegades amb motiu d’algun aniversari, 
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sant o sense cap motiu. Per això, no és debades quan es troben dues per-
sones dins del cementeri escoltar converses com: «–Ei, com va la cosa? –
Ei mira! Ací estem, fent la visiteta... –Pues sí, és lo que mos queda...». De 
fet, el mateix dia de Tots Sants, és molt habitual sentir dir al cementeri; 
«–Eh, mira, hui és dia de vindre ací, a fer la visiteta...». 
 
2.5.7 LA LÀPIDA 

La làpida o, com popularment es coneix a la localitat, «pedra», per 
metonímia amb el granit o marbre amb què se solen fabricar, és la superfí-
cie que es col·loca sobre la tapadora del nínxol, on s’estampen les dades de 
la persona soterrada. Principalment aquestes dades solen ser: el nom com-
plet (el qual hi ha tendència a posar-lo en castellà segons apareix al carnet 
d’identitat, i no el nom popular de la persona); les dates de naixement, de 
mort o l’edat; la sigla DEP (Descanse en Pau); algun epitafi curt; i l’últim 
element però segurament el més significatiu, una fotografia de la persona 
on aparega el millor possible. 

A mode anecdòtic, moltes persones majors de la localitat, quan te-
nen algun esdeveniment on s’han arreglat més de l’habitual, solen dir: 
«fe[s]-me una foto p[er] a la pedra». Aquest comentari que sol causar sem-
pre la rialla entres els qui el senten no és més que una manera de desdra-
matitzar en relació amb darrer trànsit de la vida. 
 
2.6 FRASEOLOGIA DE LA MORT 

El darrer punt que hem volgut afegir a aquest treball gira entorn a 
les unitats fraseològiques (UF) relacionades amb la mort. Totes les UF 
que a continuació analitzarem i que hem classificat segons el camp semàn-
tic que ens interessava han estat extretes del corpus idiomàtic de la localitat 
que vam elaborar l’any 2017. Tot seguit, classificarem aquestes UF segons 
la seua forma o significat: 

Primer que res, vam observar que hi ha un tipus d’idiomatismes que 
els classifica com a «fórmules discursives», que són: 

Fórmules discursives: aquestes construccions són aquelles que s’empren princi-
palment per a introduir converses, saludar, acomiadar... «Compleixen funcions 
organitzatives i mantenen fluïdesa dels intercanvis, alhora que poden mostrar l’ac-
titud de l’emissor cap a allò que es diu» (Bataller: 2014, 21). Com a exemples 
d’aquest subtipus trobem al corpus formules com [...] «Mira!» (sorpresa per la 
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mort d’algú), [...] «Si Déu vol!» [desig que alguna cosa es complisca] (CABRERA: 
2017, 15). 
 
«Mira!» i «Si Déu vol!» són les dues fórmules que ens interessen en 

aquest treball, ja que la primera és la més comuna en la reacció d’una per-
sona quan és informada de la mort d’alguna persona coneguda. La segona 
UF, «Si Déu vol!» l’hem triada perquè significa, segons la creença cristiana, 
que dues persones es tornaran a veure si Déu ho permet, és a dir, si cap de 
les dues persones ha mort. 

A més a més, en el nostre corpus també s’observen altres fórmules 
com ara les psicosocials. La funció d’aquestes és la de relacionar-se amb la 
resta de persones mitjançant una sèrie de frases fetes que tenen un signifi-
cat genèric i s’empren per a matisar algun fet en concret dins d’una con-
versa. En relació amb la mort en trobem algunes com «Pobre/a. Ja ha des-
cansat...» (referida a una persona que ha mort que estava malalta) (CA-

BRERA: 2017, 16). El context d’ús d’aquesta UF és en una conversa on 
s’està parlant d’una mort que era esperada, bé per vellesa o bé per malaltia. 

Un altre aspecte destacable és l’ús de figures retòriques per a referir-
se al fet de morir o estar-ne a punt. Les principals figures que s’hi observen 
són les metàfores, les metonímies i les exageracions. Tot seguit analitzarem 
aquelles UF d’aquest tipus relacionades amb la mort que hi ha al corpus. 
Hi trobem la metonímia «Estar a les últimes», la qual significa estar en els 
últims instants de la vida, per tant a punt de morir. D’aquest tipus trobem 
altres UF com «Estar més allà que ací» (metonímia), «Estar amb un peu a 
l’altre món» (metàfora), «Quedar-li quatre dies a este món» (metonímia i 
exageració) i «Quedar-li una talla[da] de cabells» (exageració), «Veure’s a 
les portes del cel» (metonímia), «Vores a les tres pedretes/creuetes» (me-
tonímia). Fins ací hem classificat aquelles expressions que fan referència al 
moment previ de la mort, però una vegada s’ha produït el traspàs, observen 
una altra sèrie d’elements que fan referència al decés, com «Fer coll de figa» 
(metàfora: referent al fet que les figues, per a pelar-les, se’ls retorç el coll, i 
per tant és com «matar-les») o «Fer la pell» (metonímia). A banda de fer 
referència a la mort, també hi veiem altres UF que es refereixen a persones 
que ja han mort, com per exemple «Estar ja allí dalt» o «Estar a les Rotes». 
Aquestes dues, especialment la segona, són localismes, ja que el cementeri 
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es troba en la partida de les Rotes, la qual es troba a la part més alta del 
poble. Per això es diu «estar allí dalt», o fins i tot que «Allí dalt mos ham 
de vore tots». 

Com hem pogut observar en alguns exemples anteriors, una carac-
terística ben habitual del corpus, fins i tot reflectida en els elements referits 
a la mort, és l’ús de l’humor: 

 
Al nostre corpus abunda entre els fraseologismes un cert sentit humorístic, el qual 
aporta un cert sentit lúdic i picardiós a allò que expressen. [...] Ací en mostrarem 
altres exemples més clars: [...] «Ai el meu Blai, en glòria estiga; si no haguera mort, 
encara viuria» (expressió còmica per a manifestar una queixa no massa sentida) 
[...] (CABRERA: 2017, 19). 
 
Aquesta UF, «Ai el meu Blai, en glòria estiga; si no haguera mort, 

encara viuria» és una expressió emprada còmicament, on la mort perd el 
seu pes dramàtic, per ser un element tractat de forma divertida i, especial-
ment per la rima creada. Una altra UF humorística, on la mort és tractada 
de forma desdramatitzada i que, a més, també és en rima, és la de «Li diu 
el mort al degollat: qui t’ha fet eixe forat?». Aquesta UF fa referència a 
aquella persona que dona lliçons moralistes a una altra quan, en realitat, 
ella tampoc és un exemple a seguir. En aquest cas, el «mort» és la persona 
que intenta alliçonar a l’altra, que és «el degollat», però en realitat les dos 
tenen en comú el fet d’estar mortes. 

Un element que hem volgut destacar ací, i que hem trobat al corpus, 
és una oració religiosa que es resava abans d’anar-se’n a dormir. En aquesta 
oració el que es feia era encomanar l’ànima a la Mare de Déu, per tal que 
si, durant el trànsit de la son es moria, ella intercedira d’advocada. A més 
a més, veiem l’element simbòlic del número set, ja que hi apareixen set àn-
gels custodiant el llit: 

 
En este llit m’he gitat; set àngels m’he trobat: tres als peus, quatre al capçal, la 
Mare de Déu al costat i ella em diu: «Xiquet/a, dorm, dorm i reposa, i no li tin-
gues por a ninguna mala cosa, que si la mala cosa ve, jo et despertaré». 
 
I per últim, hem volgut destacar dues sentències que hi havia en el 

nostre corpus, ben sucoses tant pel significat com pel fet de parlar directa-
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ment o indirectament de la mort. De nou, les dues tenen també la caracte-
rística de caure en rima. La primera d’aquestes és «No et burles del meu 
dol, que quan el meu serà vell el teu serà nou», la qual fa referència a què 
no ens hem d’alegrar de les coses dolentes que els ocorren a la resta perquè 
mai no podem saber què ens passarà a nosaltres. En aquesta, concreta-
ment, no hi apareix la mort reflectida directament, però sí es fa esment de 
l’element del dol adés analitzat.  

L’altra sentencia que hem volgut destacar és: «Qui dorm a l’ombra 
d’una figuera, la mort l’espera». Aquesta UF referència la mort però des 
d’una perspectiva simbòlica, pel fet que la figuera, per a molts estudiosos 
és l’arbre que representa el pecat, a partir del pecat original comés per Eva 
al paradís, per tant, és l’arbre que representa el dimoni, la luxúria i el pecat. 

 
3. CONCLUSIONS 

Déiem només encetar aquest treball que la mort és una constant de 
la vida, i és que és un trànsit inevitable. Les persones sabem que abans o 
després haurem de passar per eixe pas, i, per tant, som conscients que hem 
d’estar-ne preparats. No obstant això, com hem pogut observar al llarg de 
la nostra anàlisi i classificació, la preparació d’aquest desenllaç amaga dar-
rere una gran quantitat d’elements els quals calia arreplegar i ordenar per 
tal deixar-ne constància. Fet i fet, en aquest treball hem tractat de fer una 
classificació a mode representatiu de tot allò que gira al voltant de la mort 
a la localitat d’Altea, i hem volgut plasmar com i quins són els preparatius 
previs a la fi de la vida abans que aquesta s’acabe, passant pels vetlatoris, els 
enterros i el culte als finats. Així mateix, s’ha volgut fer una classificació, 
representativa de nou, d’aquelles unitats fraseològiques que es mantenen 
vives a la població i que estan relacionades amb la mort. 

Com hem explicat al començament, les principals fonts d’informa-
ció que hem emprat per a la realització del treball han sigut les entrevistes 
fetes entre el 2008 i el 2018 a diferents informants de distintes edats i ge-
neracions, per tal de poder contrastar els elements antics amb els més ac-
tuals, especialment pel que fa als segles XX i XXI. Així mateix, s’ha volgut 
revisar la bibliografia, sobretot local, per tal de veure que han aportat altres 
estudiosos sobre el tema. I per últim, hem volgut contrastar la informació 
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arreplegada amb l’obra Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cuti-
llas, per tal de veure com tracta ella la mort d’una forma més literària. 

Finalment, per concloure el treball, voldríem recalcar que el que hem 
intentat és fer una recopilació de tot allò que envolta la mort a Altea pel 
fet d’haver observat durant molt de temps que hi havia elements dignes 
d’estudiar i, així, trencar una mica amb la concepció de la mort com a tabú 
en moltes ocasions, ja que a moltes persones no els agrada parlar d’aquest 
element, però, per més que s’intente evitar, sempre el tindrem present, i cal 
compaginar-lo amb la vida mentre es puga, ja que, després de la vida, «mos 
vorem allí dalt».  
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es de fa uns quants anys és habitual veure torres humanes 
en les festivitats valencianes. Malgrat que històricament 
aquestes construccions han tingut diferents noms al País 
Valencià (Moixiganga, Ball dels Locos, Negrets, Dansants de 
Peníscola…), la difusió dels darrers anys s’ha fet sota l’eti-

queta muixeranga. No debades és el nom que rep a la població d’Algemesí, 
el bressol de la festa, on aquestes torres han esdevingut més elaborades i 
representatives.  

El 2011 les festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí van ser 
declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat i, des d’aleshores, el 
creixement de colles muixerangueres ha sigut imparable. En l’actualitat 
trobem 28 muixerangues al llarg del País Valencià i, fins i tot, aquest 
2018 ―any d’elaboració d’aquest article― s’ha creat la Muixeranga de 
Barcelona, associada l’associació cultural Espai País Valencià. 

Un altre factor de l’esclat muixeranguer cal buscar-lo en el boom cas-
teller, entés com a precedent i mirall. Durant la dècada dels 90 del segle 
passat i principis del segle XXI els castellers guanyen suport institucional i 
comencen a ser símbol del poble català, que ràpidament el converteix en 
una senya d’identitat i s’escampa arreu de tot el país. Veient la potència 
que adquireixen les colles castelleres a Catalunya, el País Valencià s’hi 
suma amb prou motius; no debades els castells catalans tenen un origen 
valencià i a moltes poblacions d’aquesta terra estan documentades torres 
humanes. 

Un altre factor indubtable de la propagació és l’identitari. Així com 
els castells representen la identitat catalana, de manera paral·lela les mui-
xerangues són enteses com a símbol de la identitat valenciana. De fet, la 
publicitat arriba abans a actes reivindicatius de caire cultural que no a les 
festes populars, espai on ara són habituals. A més a més, hem de tindre en 
compte que en alguns cercles la música de la Muixeranga funciona com un 

D 

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 8-9, 2017-2018, 335-358 
ISSN 2172-5500 



ÍTACA 
 

336 

 

himne extraoficial dels valencians, cosa que encara reforça més aquesta 
connexió ideològica. 

Imatge 1. Emplaçament de les colles muixerangueres valencianes 
 
I encara volem fer una apreciació personal: la potència visual de les 

muixerangues en el món de la cultura de la imatge i les xarxes socials. Les 
muixerangues captiven tant en fotografia com en directe; la difusió és ma-
jor hui en dia que fa 20 anys, fet que propicia que molta gent conega les 
muixerangues sense que necessàriament n’haja vista cap en directe. De fet, 
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es tracta d’un aspecte que les colles castelleres controlen a la perfecció i que 
la majoria de colles muixerangueres està potenciant.86  

Tot aquest còctel ens deixa un panorama d’efervescència muixeran-
guera que té com a conseqüència la creació l’any 2018 de la Federació Co-
ordinadora de Muixerangues,87 la qual té la intenció d’agrupar forces i in-
teressos per tal d’ajudar les colles emergents i de difondre encara més l’ac-
tivitat muixeranguera. De les 28 colles que hi hem comptabilitzat, en l’ac-
tualitat n’hi ha federades 21. 

En aquest context descrit, i per tal de posar un poc d’ordre en el caos 
terminològic derivat d’aquest creixement sobtat, hem cregut convenient la 
creació d’un vocabulari que arreplegue la terminologia pròpia de les mui-
xerangues. Derivada d’aquesta necessitat de normalització conceptual i 
formal, constatem una altra doble funció: d’una banda, la contribució a la 
difusió del fenomen per a un públic extern o no expert ―pensem, per 
exemple, en el públic assistent a l’espectacle o en les retransmissions en 
mitjans de comunicació― i, d’una altra, servir d’ajuda teòrica a tots els 
nous muixeranguers i les noves colles que hi apareguen. 

Els 130 termes aplegats pertanyen a cinc subtemàtiques diferents, 
que constitueixen l’arbre de camp de la muixeranga: la indumentària, les 
figures, les accions, les posicions i la música. D’altra banda, l’elaboració del 
recull que us presentem s’ha basat, principalment, en l’entrevista als dis-
tints mestres d’arreu del territori i, en segon terme, en el buidatge de la 
poca bibliografia existent sobre el tema. 

El diccionari es presenta com un diccionari general a què estem 
acostumats, amb l’única particularitat d’un camp informatiu dedicat a les 
observacions enciclopèdiques o notes curioses diverses que permeten aca-
bar d’aclarir aspectes diversos, com ara l’origen d’algunes denominacions, 
qüestions tècniques o particularitats i semblances amb els castells catalans. 

                                                 
86 Vegeu, per exemple, les pàgines web de la colla Jove Xiquets de Tarragona (thttp://jo-
vedetarragona.cat) o dels Castellers de Vilafranca del Penedès (http://www.castellersde-
vilafranca.cat). En aquest sentit, podem trobar la difusió de l’activitat muixeranguera en 
mitjans socials, com ara el portal de Facebook de la Jove Muixeranga de València 
https://www.facebook.com/JoveMuixerangadeValencia. 
87 Vegeu el portal Facebook de l’entitat: 
https://www.facebook.com/FedMuixerangues/  
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DICCIONARI MUIXERANGUER 
 
1. actuació n f 
Representació d’una o diverses colles muixerangueres per al públic.  
 
2. agafar (o agarrar) cames loc v 
Subjectar els membres de la pinya més propers al tronc de la figura les 
cames de les persones del segon pis.  
 
3. agafar (o agarrar) peus loc v 
Subjectar els turmells dels membres dels pisos immediatament superiors 
per a assegurar l’estabilitat de l’estructura. 
 
4. agulla n f 
Persona que se situa en l’espai que queda en la base entre els baixos i que 
aguanta el segon corresponent per la part del davant dels genolls. 

Observacions:  
1. El més habitual és que hi haja una agulla per cada segon de la torre 

concreta.  
2. En el món casteller, agulla també és el nom que rep un pilar que es 

forma simultàniament a l’estructura central, un afegit a la figura i, per 
tant, trobem denominacions com 4 de 8 amb agulla, 3 de 7 amb agulla, 
etc. No és una estructura tradicional del panorama muixeranguer, 
però algunes colles l’han incorporada al repertori i trobem figures com 
la marieta amb agulla (estrenada per la Muixeranga de Sueca) o el fa-
drí amb agulla (creada per la Conlloga-Muixeranga de Castelló). 

 
5. aixecat per sota adj 
Figura en què cada pis s’alça a pols, començant pels pisos superiors.  

Observacions: Aquesta manera de construir una torre és compartida tant amb 
el món casteller com amb el món falconer català. Val a dir que en el cas de les 
muixerangues l’única figura que s’ha realitzat ara com ara amb aquesta tècnica 
és el pinet. 

 
6. alçar a pols v  
Agafar amb les mans a les persones d’un determinat pis i pujar-les al pis 
següent i que és característica de les figures aixecades per sota. 
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7. alcoiana n f 
Figura de cinc pisos creada per la Muixeranga d’Algemesí amb una estruc-
tura de quatre baixos, dos segons, dos tercers, un alçador i un xiquet i que 
es caracteritza perquè els segons es troben ajupits i els tercers no pugen als 
muscles dels segons, sinó a les cames, amb un peu en cada un d’ells, de tal 
manera que miraran en un sentit diferent que els segons. 

Observacions: Es va desplegar per primera vegada l’any 2017 en un homenatge 
de les festes d’Alcoi i, en especial, de la capitania de la filà Almogàvers, que va 
convidar la Muixeranga d’Algemesí a actuar-hi.  
 

8. alcoianet n m 
Figura creada pel Ball de Locos de l’Olleria de tres pisos d’alçada i amb 
estructura de tres baixos, dos alçadors i un xiquet. 
 
9. alçador, alçadora n m/f 
Persona que se situa al penúltim pis, tot just per davall del xiquet que cul-
mina la figura. 

Observacions: Coronar una torre amb l’estructura d’alçador i xiquet és propi de 
les muixerangues. Els castells, per exemple, també tenen l’aixecador (o acotxa-
dor), però no està dret sinó ajupit damunt de l’últim pis per tal que el xiquet li 
passe pel damunt i corone la figura.  

 
10. altar n m 
Figura que consisteix en la combinació de pinets alineats amb la disposició 
d’un muixeranguer, un pinet de dos, un pinet de tres, un pinet de quatre, 
un pinet de tres, un pinet de dos i un muixeranguer. 
 
11. alta clàssica n f 
Figura de cinc pisos formada per quatre baixos, quatre segons, dos tercers, 
un alçador i un xiquet. 
 
12. alta de 6 n f 
Figura de sis pisos formada per sis baixos, sis segons, quatre tercers, dos 
quarts, un alçador i un xiquet. 

Observacions: Aquesta figura es va assolir l’any 1999 i actualment és la torre 
més alta del repertori muixeranguer, juntament amb la dolçaina (2). 
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13. alta de 5 n f 
Figura de cinc pisos amb una estructura de sis baixos, sis segons, tres ter-
cers, un alçador i un xiquet, que normalment es construeix amb els últims 
dos pisos desplegats. 
 
14. amunt! interj 
Expressió amb què el mestre indica que ha de pujar cada pis de la figura i 
que sol anar acompanyada de la denominació del pis que correspon: segons 
amunt!, tercers amunt!, alçador amunt!, xiquet amunt!. 
 
15. aranya n f 
Figura que consisteix en una combinació d’un pinet central i diversos pi-
nets laterals més baixos que el central, en major nombre que la sénia.  

Observacions: Aquesta figura va ser recuperada per la Nova Muixeranga d’Al-
gemesí i es va realitzar en la primera trobada de Muixerangues d’Algemesí l’any 
1999. 

 
16. assaig n m 
Cadascuna de les proves que realitzen les colles muixerangueres per a mi-
llorar la seua tècnica o per a preparar una actuació concreta.  
 
17. avall! interj 
Expressió amb què el mestre indica que ha de baixar cada pis de la figura i 
que sol anar acompanyada de la denominació del pis que correspon: segons 
avall!, alçador avall!, xiquet avall! 
 
18. baix n m 
Cada una de les persones situades a la base i que forma part de l’estructura 
d’una figura. 
 
19. ball n m 
Dansa realitzada pels muixeranguers. 

Observacions: Es tracta d’una de les parts de l’actuació canònica de les muixe-
rangues d’Algemesí en els dies grans de les festes de la Mare de Déu de la Salut. 
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Darrerament, altres colles també han creat balls propis i els han incorporat a les 
actuacions. 

 
20. banc n m 
Torre de quatre pisos estructura d’un baix, dos segons, un alçador i un 
xiquet, amb l’originalitat que el baix no està dret sinó cara amunt amb les 
mans i els peus a terra i els segons es col·loquen acarats, un per la zona de 
les cames del baix i l’altre per la zona del pit. 
 
21. barret n m 
Complement de la indumentària que es col·loca al cap. 

Observacions: Era un complement al vestit exclusiu de les muixerangues d’Al-
gemesí, ratllat com la resta del vestit, fins que l’any 2018 la Muixeranga d’Ala-
cant el va incorporar quan van renovar la vestimenta. Aquest barret sol portar 
una mena d’orelles laterals. En altres muixerangues es pot substituir pel moca-
dor. 

 
22. base n f 
Tots els membres del pis inferior d’una figura.  
 
23. botifarra n f 
Nuc que es fa a la faixa per a acabar d’enrotllar-la a un muixeranguer amb 
la funció que la faixa quede ben apretada i que els muixeranguers que pu-
gen hi tinguen un punt de suport.  
 
24. caminat, caminada adj 
Figura que es desplaça en línia recta i que pràcticament sempre es reserva 
als pinets. 
 
25. camisa n f 
Peça central de la indumentària, el color de la qual identifica cada colla. 

 
Observacions:  

1. Es recomana utilitzar camisa de cotó perquè aquest material esvara 
menys que altres. En les dues colles d’Algemesí i en la de Torrent les 
solapes són de feltre perquè s’adhereix encara més que el cotó. 
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2. Sovint el color de la camisa funciona com a sobrenom de les colles, 
així les muixerangues d’Algemesí es diferencien entre la Verda (Nova 
Muixeranga d’Algemesí) i la Blava (Muixeranga d’Algemesí) i la Mui-
xeranga de la Marina Baixa s’autodenomina Blavets.  

 
26. campana n f 
Figura representativa dels Negrets de l’Alcúdia que té una estructura de 
quatre baixos, tres alçadors i un xiquet, caracteritzada per fer-se sense pi-
nya i que, a més, no es descarrega per l’esquena sinó pel buit que queda 
enmig del tronc.  
 
27. campana oberta n f 
Figura representativa dels Negrets de l’Alcúdia amb una estructura de 
quatre baixos, tres segons i un xiquet, en què els membres de cada pis no 
estan tancats, sinó alineats, de manera que els pisos queden oberts. 
 
28. canya n f 
Figura de cinc pisos que consta de quatre baixos, tres segons, dos tercers, 
un alçador i un xiquet i que correspon al remat de la dolçaina. 
 
29. cap de colla n m,f 
→ mestre, mestra 
 
30. cap de pinya n m,f 
Persona que s’encarrega que la pinya estiga ben organitzada, sense buits, 
esglaonada per altures i un nombre compensat de muixeranguers a cada 
banda.  
 
31. cap de tronc n m,f 
Persona que s’encarrega de supervisar el tronc d’una figura i donar les or-
des necessàries perquè els muixeranguers es col·loquen rectes i amb una 
distància correcta entre ells. 
 
32. carregar v tr 
→ coronar 
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33. carrossa n f 
Composició plàstica creada per la Muixeranga la Torrentina l’estructura 
de la qual són dos torres, una de quatre pisos amb estructura de quatre 
baixos, dos segons, un alçador i un xiquet, i una altra torre de tres pisos 
amb estructura de dos baixos, un alçador i un xiquet.  

Observacions:  
1. La peculiaritat d’aquesta figura és que els segons de la torre gran, així 

com els baixos de la torre menuda, no romanen drets sinó de genolls, 
de tal manera que el següent pis no puja als seus muscles com en quasi 
totes les figures sinó a l’esquena.  

2. Tot i que la posició de genolls és poc freqüent en les muixerangues 
valencianes, és habitual en la Mojiganga de Titaigües i també en els 
falcons catalans.  

 
34. casc n m 
Peça de la indumentària exclusiva dels xiquets que coronen les figures i que 
constitueix un element de seguretat en cas de caigudes.  

Observacions:  
1. Se sol utilitzar un casc dissenyat especialment per a les torres huma-

nes per tal que protegisca el cap dels xiquets però que no siga molt dur 
per a evitar fer mal als components de la pinya. 

2. El casc és negre, però en moltes colles és habitual folrar-lo amb els 
colors de la colla.  

 
35. castell n m 
Figura inspirada en els Dansants de Peníscola amb una estructura de tres 
persones per pis coronada amb un xiquet a l’últim pis.  

Observacions: 
1. Els dansants de Peníscola fan únicament tres altures, però les muixe-

rangues d’Algemesí ―i moltes altres després― pugen un pis més 
(castell de 4) o, fins i tot, en pugen dos (castell de 5). 

2. Darrerament algunes colles anomenen castell a estructures semblants, 
però amb dos persones en lloc de tres al penúltim pis, probablement 
a l’estil dels castells de Catalunya. 

 
36. cinc d’oros n m 
Quadre plàstic que consisteix en la combinació de quatre torretes desple-
gades i una tomasina al mig d’aquestes torres. 
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37. cinc en un peu n m 
Figura de quatre pisos amb l’estructura d’un baix, dos segons, un alçador i 
un xiquet i amb la pecularitat que els segons seuen enfrontats un a cada 
muscle del baix i l’alçador puja amb un peu a cada espatla dels segons. 

Observacions: És una estructura prou singular que es documenta també en els 
acròbates del Magrib africà. 

 
38. colla n f 
Agrupació de persones que formen part d’una muixeranga concreta. 
 
39. contrafort n m 
Membre de la pinya que se situa darrere del baix per tal de servir-li de su-
port i que no s’afone ni se’n vinga cap a arrere. 
 
40. cordó n m 
Cada una de les fileres circulars que compon una pinya. 
 
41. coronar n m 
Aconseguir que el xiquet arribe al pis superior en una figura. 
 
42. crossa n f 
Persona que, situada sota l’aixella del baix, ajuda a aguantar el pes dels pi-
sos superiors en les figures més altes i pesades.  
 
43. descarregar v tr 
Aconseguir completar i desmuntar una figura sense que caiga cap persona 
en cap moment. 
 
44. desmuntar v tr 
Interrompre el procés de construcció d’una figura en qualsevol fase i desfer 
tot el que ja estava construït. 
 
45. desplegar v tr 
Alçar un pis en què les persones que el formen es troben ajupides. 
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Observacions: Aquesta manera de construir una torre és pròpia de les muixe-
rangues, a diferència dels castells o els falcons catalans. Hi ha una sèrie de figures 
que es realitzen desplegades com la torreta desplegada, la tomasina o el cinc 
d’oros. 

 
46. desplegat, desplegada adj 
Tipus de construcció en què cada pis superior a la pinya es munta ajupit i, 
a continuació, s’alça paulatinament.  
 
47. diada n f 
→ trobada (1) 
 
48. dolçaina n f 
1. Instrument de vent tradicional que acompanya les actuacions de muixe-
rangues tant en les cercaviles, com en els balls, com en la construcció de 
figures. 

Observacions: En el cas de la Mojiganga de Titaigües, la falta de dolçainers la va 
fer desaparéixer i ara es balla amb caixa i clarinet. 

2. Figura de sis pisos amb estructura de sis baixos, quatre segons, tres ter-
cers, dos quarts, un alçador i un xiquet.  

Observacions: La seua forma estilitzada pretén emular una dolçaina en reconei-
xement d’aquest instrument com a part imprescindible de l’activitat muixeran-
guera. 

 
49. donar pit v 
Acostar-se un membre de la pinya a la persona que té davant per tal de 
donar-li estabilitat si veu que tremola o si ell ho ha demanat.  

Observacions: Es diu donar pit perquè s’ha de fer més força amb el pit contra 
l’esquena de la persona de davant per ajudar-lo a no perdre força i estabilitat. 

 
50. escala n f 
Persona ajupida que servirà de falca per a ajudar a pujar a algun membre 
dels pisos superiors, bé arran de terra, bé en pisos superiors. 
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51. encontre n m 
Figura de quatre pisos que consta de quatre baixos, dos segons, un alçador 
i un xiquet.  

Observacions: Realment aquesta figura és el remat de la figura anomenada tro-
bada.  

 
52. enterro n m 
Figura que compon el repertori d’escenes religioses d’Algemesí i representa 
un soterrar, simulant una anda en l’estructura central i acompanyada de 
muixeranguers als dos costats. 
 
53. enxaneta n f 
→ xiquet, xiqueta 
 
54. escena n f 
Quadre plàstic que sol evocar una figura religiosa. 
 
55. fadrí n m 
Figura de quatre pisos creada per la Conlloga (Castelló) l’any 2014 amb 
una estructura de tres baixos, tres segons, dos tercers i un xiquet. 

Observacions: En altres colles aquesta figura rep el nom de castell (vg. observa-
cions de castell). 

 
56. faixa n f 
Peça de la indumentària que envolta el tronc dels muixeranguers i com-
pleix la doble funció de previndre lesions musculars i servir de punt de su-
port en la pujada de les persones del tronc.  

Observacions: En la indumentària castellera s’ha tendit a homogeneïtzar el co-
lor d’aquesta peça i gairebé totes les colles n’utilitzen una de negra. Així es faci-
liten els intercanvis de persones entre les distintes colles. En algunes muixeran-
gues de creació més recent s’ha adaptat aquest mateix costum, com és el cas de 
la Muixeranga de Sueca, la Jove Muixeranga de València o la Muixeranga d’Ala-
cant. Però és més habitual trobar colors més variats com el roig (Muixeranga de 
la Safor, Colla Corball de l’Alacantí, Conlloga-Muixeranga de Castelló), verd 
(Nova Muixeranga d’Algemesí) o, fins i tot, una senyera, com la Muixeranga 
del Campello.  
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57. felipet n m 
A Xàtiva, figuereta. 

Observacions: Com que la figura es corona cap per avall, ha pres el nom del rei 
Felip V, el retrat del qual apareix en aquesta posició.  

 
58. fer la cameta 
Acció que realitzen els xiquets en coronar una figura i que consisteix a alçar 
una cama.  

Observacions: Aquesta acció és una característica pròpia de les muixerangues a 
diferència d’altres manifestacions de torres humanes com els castells o els fal-
cons catalans.  

 
59. figura n f 
Denominació genèrica de qualsevol construcció realitzada per una colla 
muixeranguera, bé siga una torre o un quadre plàstic. 
 
60. figuereta n f 
Figura de tres pisos amb la peculiaritat que el xiquet la corona, precisa-
ment, fent la figuereta, és a dir, cap per avall, amb el cap recolzat en els 
braços dels membres del penúltim pis i les cames cap amunt. 
 
61. figuereta doble n f 
Figura de quatre pisos amb la mateixa coronació que la figuereta. 
 
62. figura n f 
Cada una de les torres o quadres plàstics que es representen a cada actua-
ció. 
 
63. florete n m 
Peça musical que acompanya el Ball de la Muixeranga d’Algemesí i també 
el passeig de gegantets. 
 
64. font n f 
Figura que es realitza amb la combinació d’un pinet de tres central amb 
quatre pinets de dos laterals i els corresponents xorros. 
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Observacions: Tant els xiquets dels pinets de dos com les persones de dalt dels 
xorros aguanten uns ciris encesos, per la qual cosa és habitual que es faça de nit. 

 
65. força! interj 
Expressió pronunciada pel mestre o per qualsevol component de la figura 
quan troba que es necessita més suport de la pinya perquè la figura no 
caiga.  
 
66. forçut, forçuda n m/f 
Persona que alça cada pis en les estructures aixecades per sota. 
 
67. gorro n m 
→ barret  
 
68. guió n m 
Figura que consisteix en la combinació de tres pinets que normalment ca-
minen, un pinet de tres central i dos pinets de dos laterals. 
 
69. lateral n m 
Membre de la pinya que agafa el segon per un costat de la cama. 
 
70. marieta n f 
Figura de tres pisos formada per quatre baixos, quatre alçadors i un xiquet 
enmig i que es caracteritza perquè els segons comencen ajupits i es desple-
guen quan el xiquet ja es troba enmig.  

Observacions:  
1. Aquesta figura es realitza d’aquesta manera tan poc usual perquè sim-

bolitza l’assumpció de la Mare de Déu.  
2. En molts casos la pujada se simplifica perquè servisca d’estrena per als 

xiquets més menudets.  
 
71. marieta doble n f 
Figura amb la mateixa estructura que la marieta, però amb un pis més.  
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72. marxeranga n f 
Trobada de muixerangues del Campello, que es caracteritza per la realit-
zació de figures dins de l’aigua de la mar.  
 
73. mestre, mestra n m/f 
Membre del cos tècnic d’una colla que s’encarrega de donar les instruccions 
quan s’està construint una figura, així com de planificar assajos i actuacions 
amb la resta del cos tècnic. 
 
74. micalet n m 
Figura de cinc pisos que consta de dos baixos, dos segons, dos tercers, un 
alçador i un xiquet.  
 
75. mocador n m 
Complement de la indumentària que es col·loca al cap o també als canells. 

Observacions: Les muixerangues d’Algemesí porten un barret al cap i reserven 
el mocador per als canells. En qualsevol cas, la funció del mocador és sempre 
evitar lesions musculars en el braç i també protegir el cap del sol i recollir els 
cabells. El mocador varia de color i estil en cada colla. En la Nova Muixeranga 
d’Algemesí, per exemple, combinen mocadors rojos i verds i moltes colles de 
nova creació utilitzen un mocador d’herbes valencià. 

 
76. mojiganga n f 
Representació que es realitza cada set anys en la població de Titaigües (la 
Serrania) en el context de las Fiestas Gordas i que inclou la construcció 
diferents torres humanes.  
 
77. morera n f 
Figura de cinc pisos amb estructura de quatre baixos, dos segons, un tercer, 
un alçador i un xiquet. 

Observacions: Al segon pis hi ha també una primera mà que aguantarà per dar-
rere el tercer perquè la figura no caiga cap arrere.  

 
78. motxilla n f 
Moment en què el xiquet que corona la figura puja per l’esquena de l’alça-
dor. 
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79. muixeranga n f 
1. Conjunt de danses i torres humanes. 
2. Colla muixeranguera (Muixeranga de Torrent, Muixeranga de la Sa-
for...). 
3. -- d’Algemesí. Música més habitual en la construcció de les figures.  
 
80. muixeranguer, muixeranguera  
1. n m/f Persona que pertany a una colla muixeranguera o fa muixeran-
gues. 
2. adj Relatiu a les muixerangues. 
 
81. net, neta adj 
Figura que es realitza sense pinya. 
 
82. nu, nua adj 
→ net, neta 
 
83. oberta n f 
Figura de tres pisos que consta d’un pinet de tres central, però amb dos 
xiquets afegits al segon pis que s’agafen un a cada braç del segon. 

Observacions: Es tracta d’una estructura extravagant que retrobem en altres 
manifestacions de torres humanes com els falcons catalans o els acròbates del 
Magrib. 

 
84. palmera n f 
Figura que es forma amb la combinació de quatre pinets de tres que no es 
formen aliniats sinó que cadascun mira a l’exterior de la plaça i es donen 
l’esquena entre si.  
 
85. parella n f 
Dos muixeranguers que, en un pis amb un nombre imparell de persones, 
van units per a una mateixa funció. 

Observacions: A causa de la composició piramidal de moltes figures muixeran-
gueres, és habitual que la parella es dividisca el pes d’una persona del pis supe-
rior, mentre que una sola persona (el trípode) carrega tot el pes d’un altre mem-
bre.  
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86. passeig de gegantets n m 
Ball originari d’Algemesí que es realitza amb pinets de dos.  

Observacions: Moltes colles de nova creació l’han incorporat al seu repertori, bé 
amb la mateixa disposició, música i coreografia que al poble riberenc, bé amb 
una dansa de creació pròpia. 

 
87. pi n m 
→ pinet 
 
88. pinet n m 
Estructura més bàsica que consisteix en una persona per pis. 

Observacions: La manera d’indicar l’alçada d’aquesta estructura ha sigut tradi-
cionalment pinet per als de 3 altures i pinet doble per als de quatre, però com que 
també n’hi ha de 2 fins a 5 altures, s’han estés denominacions com pinet de 2, 
pinet de 5… 

 
89. pinet doble n m 
Pinet de quatres altures. 
 
90. pilar n m 
→ pinet 

Observacions: La forma pilar és la denominació del món casteller i, per extensió, 
de bona part de les muixerangues. Ara bé, el fet que pi o pinet siga la que trobem 
a les colles d’Algemesí ha propiciat el foment d’aquestes altres denominacions, 
especialment en els mitjans de comunicació. 

 
91. pilotó n m 
Figura tradicional recuperada l’any 2016 per la Conlloga-Muixeranga de 
Castelló i que consta de huit baixos, quatre segons, dos tercers i un xiquet.  

Observacions: Fins que la van recuperar, l’última datació de la figura és de l’any 
1912 a la població de Nules. 

 
92. pinya n f 
Conjunt de persones situades a la base d’una figura i que serveixen per a 
apuntalar l’estructura central, descarregar pes als baixos i parar el colp en 
cas d’una caiguda dels membres superiors.  
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93. pis n m 
Cada planta d’una figura. 
 
94. pit! interj 
Expressió pronunciada per algun membre de la base que necessita que la 
persona que té darrere li faça més pressió amb el pit contra l’esquena. 
 
95. primera mà n f 
Membre de la pinya que aguanta per darrere un membre del segon pis. 
 
96. pujada n f 
A Algemesí, torre (1). 

Observacions: Es coneix amb aquest nom per a diferenciar-la, en els dies de festa 
major, d’altres parts de la representació, com el ball. 

 
97. quadre plàstic n m 
Combinació de torres per a representar una determinada escena.  
 
98. quart, quarta n m/f 
Persona que se situa al quart pis d’una torre. 
 
99. remat n m 
Pisos superiors d’una torre. 

Observacions: També s’utilitza remat per a designar pròpiament figures que 
són, en realitat, una simplificació de figures més grans com l’encontre, la canya 
o la xopera. 

 
100. remat d’alta de 5 
Figura de quatre pisos amb estructura de sis baixos, tres segons, un alçador 
i un xiquet.  
 
101. retaule n m 
Figura que consisteix en la combinació de pinets de tres i dos pisos i que 
es caracteritza perquè tots els pinets es munten alineats formant-ne una 
estampa única i amb la diposició d’un muixeranguer, un pinet de dos, un 
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pinet de tres, un pinet de dos, un pinet de tres, un pinet de dos i un mui-
xeranguer. 
 
102. rodar v tr 
Fer que una estructura gire 360º sobre si mateixa. 
 
103. rodat, rodada adj 
Tipus de figura que roda. 

Observacions: És una acció gairebé exclusiva dels pinets. La figura més habitual 
amb aquesta acció és la sénia.  

 
104. roscana n f 
Figura pròpia dels Negrets de l’Alcúdia, derivada de la campana però amb 
quatre pisos i una estructura formada per quatre baixos, tres segons, un 
alçador i un xiquet. 

Observacions: Com que és de quatre alçades, la dificultat és major i, a diferència 
de la campana, aquesta sí que es realitza amb pinya. 

 
105. sabates n f 
Peça de la indumentària muixeranguera que cobreix els peus. 

Observacions: No és una peça estandarditzada i hi ha bastant llibertat en les 
colles, tot i que predominen les sabates blanques o les espardenyes de careta. En 
el cas dels muixeranguers que ocupen pisos superiors el més habitual és que 
pugen descalços, encara que de vegades els trobem amb sabates blanques, espe-
cialment en la Muixeranga d’Algemesí. 

106. segon, segona n m/f 
Persona que se situa al segon pis d’una torre. 
 
107. sénia n f 
Figura que consisteix en la combinació de pinets rodats, amb un pinet cen-
tral que roda sobre si mateix i quatre pinets laterals més baixets que roden 
al voltant del pilar central.  

Observacions: Es tracta d’una figura originària d’Algemesí. En el seu origen el 
pinet central és de tres pisos i els laterals de tres, tot i que és més habitual que 
es represente una versió simplificada amb el pinet central de tres i els laterals, de 
dos.  
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108. senieta n f 
Sénia amb el pinet central de tres pisos. 
 
109. sénia doble n f 
Sénia amb el pinet central de quatre pisos. 
 
110. sisena n m 
→ alta de sis 
 
111. tancar pinya v 
Acció d’alçar els braços i acostar-se els membres de la pinya entre si perquè 
comence a muntar-se la figura. 
 
112. tancat, tancada adj 
Torre o pis d’una torre en la qual els muixeranguers del tronc estan molt 
apretats cosa que pot influir negativament en la construcció de la figura.  
 
113. tap n m 
Membre de la pinya que ompli els buits que sorgeixen a mesura que 
aquesta es va fent més gran i que, a diferència de la resta de components, no 
alçarà els braços.  
 
114. tercer, tercera n m/f 
Persona que se situa al tercer pis d’una torre. 
 
115. terç n m 
→ tercer, tercera 
 
116. tomasina n f 
Figura de cinc pisos que consisteix en una variació de la torreta desplegada, 
però amb un pis més, amb la qual cosa, l’estructura resultant és de quatre 
baixos, quatre segons, dos tercers, un alçador i un xiquet. 

Observacions: Rep aquest nom en homenatge a Tomàs Pla, antic mestre de la 
Muixeranga d’Algemesí i creador d’aquesta figura. 
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117. torre n f 
1. Estructura vertical formada amb persones. 
2. Figura que consisteix en una variació del micalet. 

Observacions: Rep aquest nom perquè l’estructura és semblant a una de les fi-
gures que realitzen al món casteller i que també es coneix com a torre. En l’àmbit 
muixeranguer la fan la Muixeranga de la Safor i la Muixeranga de Xàtiva, per 
exemple. La diferència amb el micalet és que no té alçador i el xiquet corona la 
figura col·locant-se dret sobre l’última parella. 

 
118. torreta n f 
Torre de quatre pisos que consta de cinc baixos, tres segons, un alçador i 
un xiquet. 
 
119. torreta desplegada n f 
Figura de quatre pisos que es realitza desplegada i que presenta una estruc-
tura formada per quatre baixos, dos segons, un alçador i un xiquet. 
 
120. torreta desplegada doble n f 
→ tomasina 
 
121. trípode n m 
Persona que, en pisos amb un nombre imparell de membres, no té parella. 
 
122. trobada n f 
1. Aplec de colles muixerangueres. 

Observacions: La temporalització d’aquests aplecs sol ser anual. La més desta-
cada és la d’Algemesí, que l’any 2018 ha fet la XIX edició. Actualment també 
estan agafant força les trobades de punts més perifèrics, com Alacant i Castelló. 

2. Figura de cinc pisos que consisteix en dues figures autònomes que 
s’uneixen en el tercer pis amb una estructura de sis baixos, quatre segons, 
dos tercers, un alçador i un xiquet.  

Observacions: Aquesta figura es va estrenar en la primera trobada d’Algemesí i 
n’és commemorativa. 
 

123. tronc n m 
Part d’una torre formada pels pisos superiors a la base.  
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124. vent n m 
Membre de la pinya que té per funció mantenir l’estructura del pis supe-
rior recta, raó per la qual es col·loca entre dos segons i agafa una cama de 
cada un. 
 
125. vestit n m 
Part de la indumentària que agrupa camisa i pantalons a manera d’uni-
forme. 

Observacions: Les dues muixerangues d’Algemesí visten amb un uniforme rat-
llat i que es diferencia en els colors: roig, blanc i blau per a la Muixeranga d’Al-
gemesí i roig, blanc i verd per a la Nova Muixeranga d’Algemesí. En general, 
però, les noves colles han tendit a seguir l’estil d’indumentària castellera que 
consisteix en una camisa monocroma, una faixa monocroma (negra, la majoria) 
i uns pantalons blancs.  

 
126. volantinera n f 
→ figuereta 
 
127. xicalla n f 
Conjunt de xiquets i xiquetes que formen part d’una colla. 
 
128. xiquet, xiqueta n m/f 
Infant, persona de poca edat que normalment corona les figures. 
 
129. xopera n f 
Figura de cinc pisos amb una estructura de sis baixos, quatre segons, dos 
tercers, un alçador i un xiquet. 

Observacions: Realment aquesta figura correspon al remat de l’alta de sis.  
 
130. xorro n m 
Part de la figura de la font formada per dues persones, una a gatameus i 
l’altra gitada d’esquena damunt de la primera i amb els peus recolzats en el 
ventre del pilar corresponent. 
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FUNDAMENTOS PARA UNA TEORÍA DE LA MEDICINA, 
DE FERNANDO LOLAS 

(NIRAM ART, MADRID/LONDRES/NOVA YORK, 2015, 160 PÀGINES) 
Adéla Koťátková 

Univerzita Karlova v Praze 
 
l libro del Dr. Fernando Lolas depara una lectura fresca y 
estimulante a quien se acerque al texto con curiosidad inte-
lectual, más allá de las convenciones que hacen de las disci-
plinas académicas nichos herméticamente cerrados. Ese lec-
tor tipo no habrá de buscar en sus páginas la sistematicidad 

de un manual al uso, ni la actualización bibliográfica de las aportaciones 
más recientes en las revistas del gremio, sino el sedimento de una reflexión 
amplia y honda sobre la medicina y su ejercicio profesional, en el marco de 
lo que se llama a menudo medical humanities. La primera parte del libro 
contiene una introducción que establece las coordenadas del pensamiento 
del autor sobre una teoría de la medicina, mientras que la segunda parte 
recoge una serie de textos variados que ejemplifican las inquietudes plan-
teadas en la primera en aspectos concretos de su desarrollo. 

Este profesor y académico chileno (Academia Chilena de la Lengua) 
tiene detrás de él una larga trayectoria de investigador y de conferenciante 
sobre temas diversos del ámbito de la medicina, como psiquiatría, bioética, 
narrativas médicas, conceptualización de las profesiones sanitarias… Una 
de sus publicaciones anteriores, Temas de bioética (2002), es una valiosa 
introducción donde analiza las relaciones entre la ética y la profesionalidad 
—para él todas las profesiones son amalgamas de conocimiento y compor-
tamiento, y la medicina no es una excepción sino precisamente uno de los 
campos donde esta conjunción es más visible y relevante, ya que su ejercicio 
ha de estar gobernado por la phronesis o prudentia y no solo por el conoci-
miento científico estricto o por la aplicación de las biotecnologías. Algunas 
de las ideas que aparecían en esa publicación se desarrollan con más dete-
nimiento en el volumen que ahora comentamos, que intenta establecer los 
fundamentos conceptuales de una teoría de la medicina como disciplina y 
como profesión. 

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 8-9, 2017-2018, 361-363 
ISSN 2172-5500 
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Para Lolas, un punto de partida epistemológico es la afirmación de 
Foucault en el sentido que una disciplina se caracteriza en primer lugar por 
un discurso determinado, es decir, una serie de enunciados sobre ciertos 
temas propios, con un estilo y una retórica característicos. Diríamos, hoy, 
que una comunidad profesional es, en un sentido amplio, una comunidad 
discursiva que comparte determinadas prácticas verbales y actuacionales 
—en el fondo todo discurso es una (inter)acción social. Y esas prácticas 
determinan un ethos propio, una identidad colectiva ligada a la correspon-
diente matriz disciplinaria. Hay que añadir que todo ello se construye so-
bre la base de una actividad humana de origen ancestral, puesto que «la 
relevancia antropológica del arte de sanar precede a toda profesionaliza-
ción y todo oficio» (p. 26). 

Uno de los ejes del pensamiento del autor, cuando confronta las tec-
nociencias con la práctica de la medicina es que la medicina ha de enten-
derse como una «ciencia de las acciones», una praxeología donde las acci-
ones y las actuaciones de los profesionales configuran una realidad muy 
compleja, donde se combina la escucha de los pacientes, la denominación 
y caracterización de las enfermedades, el diagnóstico y las aplicaciones te-
rapéuticas, que pueden servirse de la palabra, las manos, el instrumental 
auxiliar, los productos químico-farmacéuticos, etc. 

El autor distingue, dentro de una tradición bien conocida, sobre 
todo en el mundo anglosajón, entre la illness (vivencia personal de las do-
lencias propias), la disease (consideración objetivizante de la enfermedad 
por parte de los agentes médicos) y la sickness (consideración social). Pero 
Lolas defiende una postura en la que el médico no puede prescindir de 
ninguna de estas facetas, ni de la subjetiva del enfermo o paciente ni la de 
la sociedad. Para él, el profesional de la medicina tiene una función social 
muy relevante, con un alto contenido simbólico y cultural en el imaginario 
colectivo, en especial alrededor de los constructos de salud y enfermedad, 
de la objetivación del sufrimiento y de la interpretación moral de la vida y 
de la muerte. Todos esos factores definen una figura que va más allá de la 
pura medicina iatrotécnica o biomedicina y que alcanza una dimensión so-
cial muy relevante entre el conjunto de las profesiones de ayuda y en el 
ideal actual de mejora de la calidad de vida. 
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En última instancia, Lolas adopta una perspectiva claramente cons-
truccionista, alejada de la racionalidad científica biomédica: «Lejos de 
constituir la racionalidad biomédica un conjunto de conceptos invariantes, 
“naturalmente” determinados, aparece como un subsistema cultural, cuya 
hegemonía depende de diversos factores. Entre ellos cabe destacar la pro-
fesionalización de la actividad médica». 

En el ámbito de las disciplinas de la salud se va abriendo paso una 
consideración de dimensiones sociológicas y comunicativas, que define con 
más amplitud de miras el perfil de la actividad médica y del correspondi-
ente comportamiento profesional. A ese cambio de perspectiva contri-
buyen estudiosos procedentes de distintos campos de las humanidades, en 
una tarea abiertamente interdisciplinar. También lo hacen, y de manera 
muy relevante, autores procedentes del campo de las ciencias de la salud, 
como ocurre con esta ambiciosa aportación de Fernando Lolas, una pro-
puesta que suscita interrogantes y reflexiones de gran calado para lectores 
interesados por el papel del discurso en la dinámica social y concretamente 
en la praxis médica de nuestro tiempo.
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EL DIT SOBRE EL MAPA. JOAN FUESTER I LA DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI, 
DE DANIEL PÉREZ GRAU 

(PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 
VALÈNCIA, 2017, 409 PÀGINES) 

Aina Monferrer-Palmer 
Universitat Jaume I de Castelló 

 
any 2017 toca parlar de Joan Fuster més que altres anys 
perquè se celebra l’efemèride dels 25 anys de la seua mort. 
A hores d’ara, ja podem visitar la casa museu de l’escriptor 
a Sueca. Joan Garí, en el seu Viatge pel meu país, escrit per 
al vintè aniversari de la mort de la veu valenciana més 

cultament enraonada, es queixava que al País Valencià, llevat de la 
d’Azorín i de la de Miguel Hernández, no hi ha cases museu d’escriptors 
on ancorar la memòria dels escriptors més potents de la nostra cultura i 
organitzar-hi visites d’escolars per tal de perpetuar-n’hi el record 
significatiu. 

Els treballs previs sobre les guies de viatge de Fuster en què ens ha 
semblat que se sustenta la recerca de l’autor són els de Vicent Salvador i 
els de Josep Iborra. En el primer cas, no podia ser d’una altra manera 
perquè Salvador ha estat el director de la tesi que ha derivat en aquest llibre 
i amb qui Pérez Grau ja tenia treballs en coautoria sobre el tema. Josep 
Iborra, que ha dedicat apartats de la seua recerca fusteriana a les obres fins 
ara considerades menors del suecà, i també Joan Garí sobretot a partir de 
la seua particular visió-homenatge d’El País Valenciano suara esmentat. 

El llibre té una estructura quadripartida. Comença amb el capítol 
«Discurs i turisme», que és una reflexió sobre les guies de viatge al llarg de 
la història de la literatura. L’autor hi fa un repàs del gènere. Ens en situa 
els orígens en l’Antiga Grècia. Hi confecciona una línia històrica molt 
suggeridora, que ens trasllada des de la Descripció de Grècia de Pausànies 
(160-177 dC) fins a les guies de València predecessores de la de Fuster: al 
s. XIX, les de Vicent Boix o de Vicent Salvador i Montserrat, marquès de 
Cruïlles. 

Divideix el gènere en tres subgèneres; Pérez Grau situa El País 
Valenciano en el que ell denomina «guies d’autor» i que es trobaria entre 
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les «guies de viatge», merament informatives per al turista, i els «llibres de 
viatges», amb molta més creativitat estètica i protagonisme autobiogràfic 
de l’emissor. També hi trobarem el dilema de la perpètua confusió del 
terme València entre l’urbà i el territori identitari; i se subratlla que El País 
Valenciano supera el clixé de descriure València al foraster com el bucòlic 
jardí mediterrani de flors i de tarongers. 

El segon capítol, anomenat «El context editorial d’El País 
Valenciano», és una revisió de la col·lecció «Guías de España», en què va 
aparèixer publicat el llibre. Pérez Grau parla de la resta de guies de la 
col·lecció Destino i en destaca que les característiques de la col·lecció 
determinen el resultat de la guia de Fuster. Entre els autors de les «Guías 
de España», trobem intel·lectuals com ara Josep Pla ―que és l’únic que en 
fa més d’una: Costa Brava, Catalunya i Illes Balears―, Pío Baroja 
(Euskadi), José María Pemán (afí al Règim) que en fa la d’Andalusia, 
Carles Soldevila (Barcelona), etc. Pérez Grau subratlla que Fuster n’és 
l’únic que rep l’encàrrec sense haver publicat mai res sobre viatges. 

De fet, el format de guies de viatge de l’editorial Destino, en què 
s’inclou la de Fuster, sorprendria a hores d’ara. Es tracta de llibres grossos 
i divagats, pensats per a llegir a casa, no per a portar a la butxaca mentre 
viatgem. Probablement, aquest tipus de guia tornaria a tenir sentit ara, que 
podem consultar els detalls pràctics i instantanis del viatge amb el mòbil i 
que estan perdent sentit, per tant, les guies de butxaca en paper. 

El tercer capítol, «El País Valenciano i l’assaig», és l’anàlisi 
intensament descriptiva de cadascuna de les parts del llibre de Fuster. Es 
tracta d’un capítol amb entitat pròpia i de dimensions exageradament 
majors que la resta. Hi inclou talls transversals d’anàlisi estilística segons 
les dimensions intertextual, lèxica, econòmica, paratextual i de recepció de 
l’obra. Com hem dit, es fa una anàlisi detallada de cada part del llibre, amb 
al·lusions a altres obres de Fuster, especialment a Nosaltres, els valencians. 
Tot i que a priori s’han considerat obres antagòniques (fins i tot pel mateix 
Fuster), una anàlisi detallada n’hi delata la proximitat ideològica, tot 
apuntant cap al fet que tota l’obra de Fuster és un lògic contínuum de 
reflexions, tot i que tamisades per la motivació en l’elaboració dels textos 
(més comercial, més reivindicativa, etc.), així com pel receptor potencial. 

Pérez Grau comença reflexionant sobre per què el mateix Fuster ―i 
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sovint els seus estudiosos― han fet de costat El País Valenciano i l’han 
considerat una publicació menor de l’assagista. Per ser una obra 
d’encàrrec? Per haver estat escrita en castellà, tot i que apareix traduïda al 
català en les Obres Completes? Per ser una obra a priori fora del gènere de 
l’assaig, que és el principal en Fuster? En aquest punt, l’autor del llibre que 
estem ressenyant, per destacar-ne la importància, s’acull a l’argument que 
el conjunt de l’obra fusteriana manté la unitat de criteri i de forma, que se 
sustenta sobre els pilars de la seua dicció assagística. 

Hi explica com en El País Valenciano es diu el mateix que en 
Nosaltres, els valencians, però amb tal subtilesa que resulta gairebé 
impossible extreure’n els fragments pamfletaris que, en canvi, són 
omnipresents en l’altra obra de Fuster publicada el mateix any: 1962, just 
abans que Fuster es convertira en combustible per a falles. De fet, Pérez 
Grau destaca que Fuster apunta des del començament del llibre que un 
dels objectius n’és intentar trobar la personalitat que defineix tot el poble 
valencià. Per tant, a banda de l’embolcall o pretext en forma de guia de 
viatges, també és una ferramenta d’autodefinició i, per tant, 
d’autoconeixement identitari per a Fuster, i seria en aquest sentit que 
innegablement es troba en el tronc de l’assagisme fusterià. 

El que més destacaríem de l’immens tercer capítol ―possiblement 
per deformació professional, ja que és professor de traducció― són els 
comentaris estilístics que comparen la dicció de Fuster amb la de Pla; per 
exemple, sobre la idea que per a Fuster el paisatge només té interès com a 
escenari de l’acció humana, no com a contemplació epicúria o planiana. En 
general, el que més valorem del llibre són les reflexions estilístiques des de 
l’òptica pragmàtica d’aquest terme, és a dir, sense quedar-se en la forma 
com un fi, sinó com un instrument de precisió comunicativa. 

Són escasses les al·lusions a viatges reals fets per Fuster. Potser en 
relació amb el tòpic «Valencia, jardín de flores bañado por el 
Mediterráneo». El de Sueca també s’encarrega de desfer el tòpic segons el 
qual els valencians són poc treballadors i molt festers, de què s’han fet ressò 
adesiara les mirades foranes, com ara la de David Rosenthal, en considerar 
els valencians una mena d’andalusos dels catalans.  

A més, en l’afany per no elaborar un manual acadèmic, Fuster reitera 
la presència del jo, els matisos literaris, evita l’ús excessiu i asèptic de dades 
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estadístiques (que s’hi troben, però disfressades de literatura) i ofereix el 
seu punt de vista, documentat però personalíssim, del que li agrada i del 
que no. Detesta, per exemple, l’urbanisme del Cap i Casal; i s’apassiona, en 
canvi, pel model econòmic d’una de les poques ciutats industrials entre els 
camps agrícoles valencians: Alcoi. Quan ho considera oportú, inclou 
reflexions sociolingüístiques, que tenen sempre un rerefons filològic d’allò 
més consistent. Pérez Grau ens ho il·lustra, entre d’altres, amb les paraules 
del suecà sobre Sogorb, pretext que utilitza per a explicar la teoria de la 
repoblació majoritàriament aragonesa d’aquelles terres. 

Pérez Grau continua caracteritzant el dir Fusterià a partir de la seua 
guia de viatges fonamental, amb comentaris sobre el fet que Fuster no sol 
mirar cap a la mar, sobre la seua habilitat per a passar d’uns temes a uns 
altres (igual et parla de l’agricultura com de les bandes de música, etc.); o 
bé sobre com, tot i no semblar un lacai del franquisme ―com sí que ho 
semblaria, segons Pérez Grau, Carles Soldevila en la seua guia―, en els 
seus comentaris sobre la Guerra Civil al País Valencià evita les referències 
crítiques explícites als nacionals, tot fent servir malabarismes retòrics sobre 
l’estable corda fluixa de la seua prosa.  

Talment com defuig l’academicisme quant a les dades econòmiques, 
també ho farà en la manera de presentar les reflexions literàries, tot i que, 
llegides amb deteniment, serien un exhaustiu compendi de reflexions 
magistrals per a la crítica literària, com s’esperaria de l’autor de la Literatura 
catalana contemporània de Curial Edicions (1971). Per tant, ens sembla 
d’allò més interessant el cinquè epígraf del llibre per com ressegueix les 
al·lusions intertextuals en El País Valenciano i perquè ja sabíem que la 
polifonia i les fonts són una de les claus de la riquesa i del valor del dir 
fusterià. Més encara en el cas d’un llibre com aquest, en què el receptor és 
castellanoparlant, serà interessant observar quina tria de referents 
d’aquella mamella grotesca i tòxica, tant valencians (Azorín, Blasco Ibáñez 
o Miró) com castellans, n’hi són els escollits i amb quin pretext ho seran. 
Sens dubte, la tria no serà innocent. 

Els tres itineraris que presenta Fuster per recórrer les terres 
valencianes són «El centre del país», «Cap al nord i cap a l’oest» i «Cap al 
sud», que després se subdivideixen en camins més curts i concrets. En 
comentar els itineraris de Fuster, Pérez Grau destaca l’ús 
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intencionadament normalitzat ―tot i tractar-se d’un llibre en castellà― 
dels topònims, com ara quan parla de Benicàssim. 

El llibre es tanca amb un capítol accessori: «Estratègies de 
recontextualització i altres materials de descripció del territori». En aquest 
apartat, s’analitzen totes les obres de Fuster publicades que es poden 
considerar més o menys prototípicament dins del gènere literatura de 
viatges. Molts d’aquests textos estan inclosos en el tercer volum de les 
Obres Completes de Joan Fuster juntament amb la traducció al català d’El 
País Valenciano. Daniel Pérez Grau, com a expert en traducció, ens ofereix 
interessants apreciacions pragmaestilístiques sobre la traducció d’aquest 
volum ―no sabem si autotraducció o traducció d’altri revisada per l’autor, 
que podríem considerat semiautotraduccions. 

Pel que fa a la resta de literatura de viatges de Fuster, Pérez Grau la 
considera menor en comparació amb el llibre que ha motivat el seu treball 
de recerca. Finalment, afig una breu anàlisi d’un document audiovisual de 
l’any 1983 elaborat per RTVE com és el capítol de Esta es mi tierra titulat 
«El País Valenciano de Joan Fuster», amb clara al·lusió a l’obra de viatges 
més important del suecà i que forma part dels quaranta-dos documentals 
on importants escriptors peninsulars i hispanoamericans parlen sobre els 
seus territoris, tot situant així Fuster en un destacat cànon d’intel·lectuals. 

Sobre les obres satèl·lit d’El País Valenciano, Pérez Grau afirma que 
en són produccions a banda, és a dir, que no es tracta de reaprofitaments 
del material existent en l’extensíssima i ben documentada guia de viatges 
de Destino, sinó que, com a bon professional, crea nous continguts per a 
cada nou encàrrec editorial en lloc de fer refregits. Comptat i debatut, 
estem davant d’una anàlisi aprofundida que complementa els diversos 
estudis ja existents sobre Fuster (Iborra, Salvador, Borja, Pérez 
Saldanya...), però sobretot sobre la literatura menys canònica de Joan 
Fuster. Hem vist que l’argumentació central d’aquest llibre apunta cap a la 
direcció que la ideologia subjacent en El País Valenciano és anàloga a la de 
Nosaltres, els valencians, tot i que la modulació de la manera de dir en la 
guia de Destino condicionada pel receptor fa que el to adoptat siga més 
subtil en aquest sentit. 

Ja s’havia apuntat que el que realment va causar la polèmica de l’any 
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1962 en la qual va començar a radicalitzar-se el conflicte entre intel·lectuals 
valencians pancatalanistes i secessionistes lingüístics va ser motivada no 
tant per Nosaltres, els valencians, sinó per El País Valenciano. Perquè el 
llibre en castellà difonia entre un públic molt més ampli i extravalencià una 
visió del País Valencià idiosincràtica i connectada culturalment sense 
tabús amb la resta de Països Catalans, tot amb un to assossegat i molt ben 
documentat, gens pamfletari, i aquest missatge subtil però dedicat a un 
públic tan ampli és el que probablement féu pujar-se’n a la figuera la vella 
guàrdia de valencians espanyolistes afins al Règim. 
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RESUMS 
 

Obrim noves portes amb les claus del Tio Canya: la creació de la identi-
tat. L’exemple d’una cançó i algunes possibles aplicacions 

FRANCESCA CANO I SERVER 
 

RESUM 
La família, l’escola i els mitjans són factors decisius en l’educació i la for-
mació de les persones durant la infantesa. Fa molts anys que ha quedat 
demostrat el benefici de l’ús de la música en aquesta etapa tan important, 
com a eina fonamental per al desenvolupament del cervell. La música 
col·labora, alhora, en la creació de la identitat col·lectiva d’un grup social. 
Per això, prenent com a paradigma la coneguda cançó del tio Canya d’Al 
Tall, l’article pretén mostrar algunes de les seues possibilitats amb aplica-
cions didàctiques i exemples d’altres músiques en què hi ha estat inspirada 
o basada. D’una banda, la generació anomenada besnets del tio Canya, que 
ret homenatge a una cançó convertida en símbol. De l’altra, a partir de la 
tradició de la música culta i la utilització del préstec en la composició, el III 
moviment del Concert valencià per a clarinet d’Andrés Valero-Castells, 
que hi empra la cançó com un dels motius melòdics de l’obra. 
Paraules clau: identitat, música popular, ensenyament, intertextualitat 
musical, tio Canya, Al Tall 
 
ABSTRACT 
Family, school and the media are decisive factors in the education and training 
of people in their childhood. However, for many years, the benefits of using 
music in this important stage has been proved, as a tool for the development of 
the brain and simultaneously, collaborating in the creation of collective identity 
of a social group. Taking as a paradigm the well-known song Tio Canya, by 
Al Tall, the article aims to show some of its possibilities through didactic appli-
cations and examples of other music that have been inspired or based on it. On 
the one hand, the generation called the great-grandchild of Tio Canya, who 
pays homage to a song turned into a symbol. On the other hand, following the 
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tradition of cultured music and the use of the loan in composition, the III mo-
vement of the Valencian Concert for clarinet by Andrés Valero-Castells, who 
uses the song as one of the melodic motifs of the musical piece. 
Keywords: Identity, Popular Music, Teaching, Borrowing, tio Canya, Al Tall 
 
 

Ritus i costums del cicle de Pasqua 
M. DEL MAR REUS BAS 

 
RESUM 
Amb aquest article pretenem donar a conéixer dos dels ritus que es duien 
a terme al municipi de Xàbia durant la Pasqua. D’una banda, la salpassa 
anunciava l’inici de la Setmana Santa (ja que es feia Dilluns, Dimarts i Di-
mecres Sant), i de l’altra, els gloriosos proclamaven la joia de la resurrecció 
mitjançant els seus versos el mateix Dissabte de Glòria. En ambdós casos 
es posa de manifest l’esperit crític i satíric del moment, amb la finalitat de 
gaudir i fer burla tant d’algunes persones de la localitat com d’aquells as-
pectes que creien que calia millorar, novetats o fins i tot els problemes de 
la societat. 
Paraules clau: Xàbia, Pasqua, ritus, salpassa, gloriosos 
 
ABSTRACT 
The objective of this article is to create awareness concerning two of the rituals 
that used to be carried out in Xàbia during Easter. On the one hand, the sal-
passa annouced the beginning of the Holy Week (since it was performed on 
Holy Monday, Tuesday and Wednesday) and, on the other, the gloriosos 
proclaimed the joy of resurrection through its verses on Holy Saturday. Both 
cases expose the critical and satirical spirit of the moment, with the purpose of 
having fun and mocking both some of the local people and those aspects that 
were thought to need some improvement, novelties or even social problems. 
Keywords: Xàbia, Easter, Rituals, salpassa, gloriosos 
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Literatura popular en Educació Primària: de la tradició folklòrica 
a les noves tendències de música actual 

CARLES MILLÀ CASTELLÓ 
 
RESUM 
Des de ben menuts estem en contacte amb la música i les cançons. Ens 
ajuden a créixer i a desenvolupar-nos físicament i mentalment. En els pri-
mers nivells de l’educacio ́ infantil i primària, les cançons populars ens han 
acompanyat amb el pas del temps. No obstant això, en l’actualitat aquest 
tipus de cançons han caigut en l’oblit social. Moltes altres cançons popu-
lars han desaparegut perquè no s’hi han conservat. És aleshores quan els 
docents, com també la resta de la comunitat educativa, han de treballar des 
de la base (els alumnes) per conservar, fomentar i difondre aquesta música 
que forma part del folklore valencia ̀. Paral·lelament, la música en valencià 
evoluciona en altres ge ̀neres i aspectes. Nous grups musicals i cantautors 
alcen la veu per donar a cone ́ixer els seus treballs. Uns treballs que, des del 
punt de vista d’aquest article, poden resultar ben útils a l’hora de tractar els 
continguts de les diverses àrees. 
Paraules clau: música, popular, tradicional, folklore, educació 
 
ABSTRACT 
Since childhood we are in contact with music and songs. They help us to grow 
and develop physically and mentally. At the first levels of the primary and pre-
school education, popular songs have been a part of us in the course of time. 
Nevertheless, while the society makes progress this type of songs have been for-
gotten. Many other popular songs have disappeared for the no conservation. It 
is then when the education, as well as the rest of community, have to work with 
the base (the students) to conserve, encourage and spread this music that takes 
part of the Valencian folklore. At the same time, the music in Valencian lan-
guage evolves to other genres and aspects. New musical groups and singer-
songwriters raise their voices to make public their work. A work that, from the 
point of view of this article, can be useful to deal with several contents of the 
different areas. 
Keywords: Music, Popular, Traditional, Folklore, Education 
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L’ensenyament musical de mossén Vicent Garcia Julbe 
FRANCESC ROCAMORA RIQUELME 

 
RESUM 
El Seminari Diocesà de Tortosa fou, a mitjan segle passat, el principal cen-
tre d’ensenyament d’un territori que abastava les comarques del nord de 
Castelló i sud de Tarragona. En aquest centre una disciplina va destacar 
per damunt de la resta: la música, amb mossén Vicent Garcia Julbe (Vi-
naròs, 1903-1997) com a gran referent. Aquest capellà hi implantà una 
formació musical fonamentada en l’Schola Cantorum, instrucció simun-
taniejada amb la preparació pianística i compositiva d’aquells alumnes més 
avantatjats. En aquest context, Garcia Julbe va anar bastint una metodo-
logia pròpia, personal, genuïna, la qual va permetre al centre viure una 
etapa esplendorosa, corroborada amb el temps pel fet que molts d’aquells 
seminaristes esdevingueren grans referents musicals i culturals als seus res-
pectius territoris. 
Paraules clau: Garcia Julbe, Schola Cantorum, piano, composició, meto-
dologia, pedagogia 
 
ABSTRACT 
The Tortosa Diocesan Seminary was, in the middle of the last century, the 
main center of education of a territory that included the counties of the north of 
Castelló and the south of Tarragona. In this center, a discipline excelled above 
the rest: music, with priest Vicent Garcia Julbe (Vinaròs, 1903-1997) as a 
great reference. The chaplain introduced a musical training based on the Schola 
Cantorum, instruction that was combined with the pianistic and compositional 
practice of the most advanced students. In this context, Garcia Julbe was buil-
ding a personal and genuine methodology that allowed the center to live a glo-
rious period, fact that has been confirmed over time as many of these seminari-
ans became great musical and cultural references in their respective territories. 
Keywords: Garcia Julbe, Schola Cantorum, Piano, Composition, Methodo-
logy, Pedagogy 
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La cançó tradicional infantil: 
el fenomen Dani Miquel, alguns precedents i coetanis 

FRANCESCA CANO I SERVER 
 
RESUM 
La música infantil ha estat considerada sovint com un gènere de segona 
categoria. Tanmateix, diversos exemples basats en la nostra tradició musi-
cal ens demostren els beneficis de les cançons en la formació dels infants. 
Aquest article fa balanç de la música en valencià com a eina educadora des 
dels anys de la Transició fins a l’actualitat. Fenòmens musicals com Dani 
Miquel i altres grups arrepleguen el testimoni d’aquesta tasca iniciada dè-
cades arrere per referents com Paco Muñoz, Al Tall o Carraixet. Així ma-
teix, el treball a l’escola a través de la música col·labora amb aquesta funció 
didàctica i educadora, tal com demostren alguns projectes. I tot, amb el 
ritme i l’alegria necessaris per a la transmissió d’uns valors que contribuei-
xen a la formació de persones responsables i tolerants: créixer amb igualtat 
i respecte siga quina siga la nostra condició. 
Paraules clau: música infantil, cançons tradicionals, Dani Miquel, música 
en valencià, Paco Muñoz, Al Tall, didàctica de les cançons 
 
ABSTRACT 
Children’s songs have been considered, in many cases, as a second category 
genre. Several examples based on our musical tradition show the benefits of 
songs in the academic training of children. A review of the Valencian music as 
an educational tool has been made since the Spanish Transition to the present. 
Musical phenomena, such as Dani Miquel and other groups, take the helm of 
this task started some time ago by references such as Paco Muñoz, Al Tall or 
Carraixet. In addition, working at school using music cooperates with this di-
dactic and educative function, as shown by some projects. And all, adding the 
necessary rhythm and joy to help transmit personal values which contribute to 
the growth of responsible and tolerant people: being raised in equality and res-
pect in any given condition.  
Keywords: Children’s Music, Traditional Songs, Dani Miquel, Valencian 
Music, Paco Muñoz, Al Tall, Didactics of Songs 
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Obrint Pas: de la Nova Cançó al fenomen actual de la música en valencià 
ROSER DURÀ RONDA 

 
RESUM 
Aquest treball és una aproximació al grup de música valencià Obrint Pas. 
S’hi analitza i s’hi interpreta la poesia de les seues lletres i tot seguit es 
compara amb el moviment musical i artístic de la Nova Cançó; l’article hi 
sintetitza la bibliografia existent i proporciona un punt de vista personal. 
Paraules clau: música valenciana, Obrint Pas, fenomen musical, època 
daurada, Nova Cançó 
 
ABSTRACT 
This work is an approach to a valencian music group called Obrint Pas, while 
analyzing and interpreting the poetic of their songs to later compare it with the 
artistic and musical movement of la Nova Cançó, synthesizing the biblio-
graphy on this subject and providing a personal view. 
Keywords: Valencian music, Obrint Pas, Musical Phaenomenon, Golden 
Age, Nova Cançó 
 
 

Youtubers en llengua catalana: estudi quantitatiu i qualitatiu 
MARIA LLUÏSA IGLESIAS NIETO 

 
RESUM 
Amb l’arribada d’Internet hem vist nàixer una nova tipologia de creadors 
de continguts a les xarxes socials. Aquest article posa el focus en els youtu-
bers que es comuniquen en llengua catalana a través de la plataforma de 
vídeos de YouTube. A continuació, es presenta un estudi quantitatiu 
d’aquests nous creadors de continguts audiovisuals. Al llarg del treball s’hi 
descriu quants en són, què fan, amb quin nombre de seguidors compten i 
a quines temàtiques dediquen els seus canals. De més a més, els hi classifica 
en termes d’influència a la xarxa. Per últim, s’hi para atenció a aquells ca-
nals de youtubers amb més seguidors i visualitzacions de vídeos: els canals 
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de Miquel Montoro, Recomanacions de Llibres, Pot de Plom, o Miss 
Tagless. 
Paraules clau: youtubers, llengua catalana, cultura digital, xarxes socials, co-
municació, joves, YouTube 
 
ABSTRACT 
With the arrival of the Internet a new class of content creators has been born 
on social media. In this article we will treat the youtubers who are communica-
ting in Catalan language on the YouTube video platform. Next, we present the 
quantitative study of these new creators in Catalan. We’ll see how many they 
are, what they do, what number of followers they have and what theme they 
devote to their spaces. We will review the classification of these youtubers in 
terms of influence in this platform. Lastly, we pay attention to those channels 
of youtubers with more followers and video views. We advance that the creators 
with more visibility and followers are the channels of Miquel Montoro, Reco-
manacions de Llibres, Pot de Plom, or Miss Tagless. 
Keywords: Youtubers, Catalan, Digital Culture, Social Networks, Communi-
cation, Young People, YouTube 
 
 

Som paraules. Aproximació al que som i projectem quan parlem. 
Reflexió i aplicació pràctica per a Educació Infantil 

BEA SELLÉS I AHUIR  
 

RESUM 
El llenguatge és una eina essencial perquè l’individu puga desenvolupar-se 
socialment i culturalment i, alhora, li servirà per bastir la construcció de la 
seua personalitat. La capacitat lingüística de l’ésser humà està estretament 
relacionada amb el seus pensaments. Per això, segons el vocabulari assolit 
―conformat d’intencions i significats diferents―, les emocions que pro-
voquen conductes en la relació amb els altres seran ben diferents. Durant 
els primers anys, les persones establim les basses d’allò que serà la nostra 
personalitat i el llenguatge tindrà un paper decisiu en aquesta construcció. 
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Aprendre a gestionar els nostres pensaments fets de paraules i ser consci-
ents de quines intencions hi ha al darrere, serà una tasca a treballar des de 
la primera etapa educativa a l’escola, amb la finalitat d’anar desenvolupant 
competències que ens ajuden a tindre una vida social plena i completa. 
Paraules clau: llenguatge, pensament, emoció, autoconeixement, paraula, 
joc, Educació Infantil 
 
ABSTRACT 
The individual has Language as an essential tool to develop socially and cultu-
rally and, at the same time, it’s the basis that will help you in the construction 
of your personality. The linguistic capacity of the individual is closely related to 
his thoughts and according to the words that make these intentions and mea-
nings, they will produce some emotions that cause behavior in the relationship 
with others. It is during the first years of developement, where people set the 
foundations of what will be our personality and language will play an impor-
tant role in this construction. Learning to manage our thoughts made of words 
and being aware of what intentions are behind those words will be the main 
task to work on from the first educational stage in school. All of this with the 
purpose of developing skills that help us have good relationships with others and 
with oneself. 
Keywords: Language, Thought, Emotion, Self-knowledge, Word, Game, In-
fant Education 
 
 

Aplicació didàctica de la ràdio al context escolar 
VIRGINIA MORIEL BUENO 

 
RESUM 
Aquest treball pretén explorar l’ensenyament i aprenentatge del valencià i 
en valencià des d’un punt de vista pragmàtic mitjançant una eina que per-
met dotar a l’escola d’activitats que propicien un aprenentatge significatiu: 
la ràdio. A través d’un projecte de ràdio escolar es donarà resposta a dos 
aspectes primordials: el disseny d’activitats que asseguren el desenvolupa-
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ment de les capacitats dels alumnes mitjançant situacions de la vida quoti-
diana, i el fet de propiciar situacions comunicatives en valencià perquè els 
infants tinguen una millor competència comunicativa sense bandejar el 
folklore valencià, que incrementarà el sentiment de pertinença dels estudi-
ants, sobretot dels castellanoparlants. 
Paraules clau: pragmatisme, TILC, ràdio, valencià, educació primària 
 
ABSTRACT 
This article is intended to explore the Valencian teaching and learning process 
from a pragmatic point of view, using the radio, a tool that provides the school 
with activities which facilitate a meaningful learning. For this purpose, the ob-
jective of the school radio project is to answer the following crucial aspects: the 
need to implement activities towards the development of the students’ skills, by 
means of everyday situations, and providing communicative situations in Va-
lencian to develop their communicative competence. Nor is it overlooked that 
Valencian folklore must be facilitated and consequently, the students’ sense of 
belonging will foster, particularly among the Spanish speakers’ ones. 
Keywords: Pragmatism, CLIL, Radio, Valencian, Primary Education  
 
 

Jocs de conversa: qüestionaris en entrevistes 
MARIA LLUÏSA IGLESIAS NIETO 

 
RESUM 
El curs acadèmic 2017-2018 els alumnes del Màster en Comunicació i 
Mediació Cultural participaren en la creació d’un programa de ràdio en 
directe. En aquest programa entrevistaren molt diverses personalitats de la 
cultura valenciana. Per tancar el programa, l’entrevistador omplia un qües-
tionari del tipus «Què portaria a una illa deserta?» o «Quina és la vostra 
paraula favorita?». Es tracta de preguntes diferents de la resta de l’entre-
vista, però d’alguna manera semblen pertànyer al gènere de l’entrevista. En 
aquest article s’explica com un joc de sala anglés s’ha convertit en un sub-
gènere de l’entrevista. En primer lloc, situarem l’entrevista en el mapa dels 
gèneres periodístics i en revisarem els orígens. A continuació, parlarem de 
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l’evolució del qüestionari Proust i la seua aplicació en entrevistes literàries 
en diferents mitjans com la premsa i la televisió. A més, veurem les noves 
aplicacions dels qüestionaris que hem conegut al segle XXI. Pel que fa a la 
ràdio, presentarem la pràctica periodística d’entrevistar representants de la 
cultura valenciana en directe al programa de ràdio Café Gadea. Ens cen-
trarem en qüestionaris d’inspiració proustiana realitzats en entrevistes 
amb els clients i en comentarem les respostes. Per concloure, indicarem les 
conclusions extretes d’aquest estudi i pràctica acadèmica. 
Paraules clau: entrevista, conversa, qüestionari, Marcel Proust, ràdio 
 
ABSTRACT 
In the academic year 2017-2018 the students of the Master of Communication 
and Cultural Mediation have participated in the creation of a live radio pro-
gram. In this program we have interviewed different personalities from the Va-
lencian culture. To close the program, as is usually done, the interviewer fills in 
a questionnaire of the type «What would you take to a deserted island?» or 
«What is your favorite word?». These are different questions from the rest of 
the interview but somehow they seem to belong to the interview genre. This 
article explains how an English hall game has become a subgenre of the inter-
view. First of all, we will situate the interview on the genre map and review its 
origins. Next, we will discuss the evolution of the Proust Questionnaire and its 
application in literary interviews in different media such as press and television. 
In addition, we will see the new applications of questionnaires that we have 
known in the 21st century. With regard to the radio, we will present the jour-
nalistic practice of interviewing representatives of the Valencian culture live on 
the radio program Café Gadea. We will focus on questionnaires of Proustian 
inspiration made in interviews with guests and comment on their answers. To 
conclude, we will indicate the conclusions drawn from this study and academic 
practice. 
Keywords: Interview, Conversation, Questionnaires, Marcel Proust, Radio 
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L’art de la paraula: Almudena Francés 
M. DEL MAR REUS BAS 

 
RESUM 
L’objectiu d’aquest treball és demostrar la importància de la paraula, del 
llenguatge oral en l’actualitat. És per això que hem volgut tractar l’ofici de 
contacontes i basar-nos en la figura d’Almudena Francés, transmissora 
d’històries i creadora d’emocions. 
Paraules clau: paraula, llengua, retòrica, contacontes, Almudena Francés 
 
ABSTRACT 
The purpose of this paper is to show the importance of the word, of the spoken 
language nowadays. For this reason, we have addressed the profession of a 
storyteller and focus on Almudena Francés, a conveyor of stories and creator of 
emotions.  
Keywords: Word, Language, Rhetoric, Storytelling, Almudena Francés 
 
 

La paratextualitat: caracterització i funcions interpretatives 
aplicades a l’estudi de la col·lecció «Micalet Teatre» de l’editorial Bromera 

VICENT ALEIXANDRE LLUCH 
 
RESUM 
L’embolcall amb el qual se’ns presenta un producte sempre influeix a l’hora 
de fer-ne la tria. Així doncs, és important la imatge oferida ja que contri-
bueix a la creació d’un seguit d’expectatives en el receptor. En aquest sentit, 
l’anàlisi dels elements paratextuals juga, al nostre parer, un paper clau, per-
què suposa una primera aproximació al text i, a més a més, en genera uns 
trets identificadors que funcionen com a element cohesionador dels pro-
ductes d’una mateixa línia editorial. Amb el present treball, ens marquem 
com a objectiu elaborar una caracterització bàsica de la col·lecció «Micalet 
Teatre» de l’editorial Bromera. Partint del model d’anàlisi epistemològic 
proposat per l’especialista Gemma Lluch, tractarem d’esbossar les línies 
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mestres d’un dels segells capdavanters en la difusió del teatre per a infants 
i adolescents. 
Paraules clau: teatre infantil, teatre adolescents, anàlisi de paratextos, Mi-
calet Teatre, Editorial Bromera 
 
ABSTRACT 
The wrapping in which we are presented a product always influences us in 
choosing it. Therefore, the image it offers is important because it contributes to 
the creation of a series of expectations in the receiver. In this sense, the analysis 
of paratextual elements plays, in our opinion, a key role, because it involves the 
first approximation to the text and, moreover, it generates identifying features 
which work as a cohesive element for the products of a particular publishing 
line. Our aim in the present work is to elaborate a basic characterization of the 
collection «Micalet Teatre», of Bromera Publishing House. Starting from the 
model of epistemological analysis put forward by Gemma Lluch, we will try to 
outline the guidelines of one of the leading seals regarding diffusion of Plays for 
Children and Teenagers. 
Keywords: Children Plays, Teenagers Plays, Paratext Analysis, Micalet Tea-
tre, Bromera Publishing House 
 
 

L’escola de l’espectador. 
La importància de la creació de públics culturals 

ISABEL MARTÍNEZ LLORET 
 
RESUM 
Aquest treball tracta de posar en valor la importància de la creació de nous 
públics en les diferents vessants del món de la cultura: d’arrelar la continu-
ïtat de les arts a través de l’ensenyament i la comprensió del fet artístic. En 
altres paraules, en la importància d’aconseguir que les distintes pràctiques 
culturals tinguen més seguidors. 
Paraules clau: escola de l’espectador, pràctiques culturals, creació de nous 
públics, educació artística, infància 
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ABSTRACT 
The work that concerns us tries to value the importance to reach new audiences 
through teaching and undestanding the artistic fact, and to root the continuity 
of the arts through teaching and making the artistic fact easy to understand. In 
other words our aim is to show how important is to make the different cultural 
practices gain more followers. 
Keywords: The Audience School, Creation of New Audiences, Artistic Edu-
cation, Cultural Practice, Childhood 
 
 

La mort a Altea. Ritus, costums i relats 
ANTONI CABRERA URIS 

 
RESUM 
En la nostra cultura, la mort ha estat considerada sempre com un tema 
tabú del qual escau evitar parlar-ne. Però encara que no ens agrade, per 
aquest trànsit hi passarem tots; moltes vegades indirectament, i una de ben 
directament. Per això, en aquest article hem mirat d’analitzar com s’ha 
tractat o es tracta el procés de la mort, concretament al poble d’Altea (Ma-
rina Baixa), on, mitjançant entrevistes i recerca bibliogràfica, hem classifi-
cat tots els passos que se segueixen des dels moments abans de morir fins 
a l’acomiadament i el culte posterior al difunt. Així mateix, hem fet un es-
tudi d’alguns fraseologismes locals vinculats al tema. 
Paraules clau: mort, mortalla, dol, vetla, ritus, enterro, Altea 
 
ABSTRACT 
In our culture we always have considered the death as a taboo subject, which 
should be avoided. But, although we do not like it, this will happen to us many 
times indirectly, and one directly, when the time comes for us. For this reason, 
in this article we study how the treatment of death has been or has been carried 
out, specifically in the town of Altea, where, through interviews and bibliogra-
phic research, we have classified all the steps that follow from moments before 
dying until the dismissal and worship after the deceased. Also, we have studied 
some local phraseology linked to the subject. 
Keywords: Mourning, Wake, Rites, Burial, Death, Altea 
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Diccionari muixeranguer 
ADRIÁN CERVETTO MONTESINOS 

 
RESUM 
Arreu del món són moltes les cultures que fan torres humanes com a tret 
del seu folklore. Al País Valencià existeix una tradició anomenada muixe-
ranga que consisteix en una dansa popular que acaba amb una torre hu-
mana. Es tracta d’un costum molt antic però que només es conservava en 
algunes poblacions valencianes com Titaigües, Algemesí, l’Alcúdia o Pe-
níscola. No obstant això, des de la dècada de 1980 molts pobles comença-
ren a recuperar aquest espectacle i buscaren expandir l’anomenat «feno-
men muixeranguer» pertot arreu del país. En els darrers anys han sorgit 
moltes muixerangues des de Vinaròs fins a Monòver: més de 25 en total, 
15 de les quals aparegudes en l’últim lustre. Aquest creixement ha provocat 
la necessitat d’un diccionari d’especialitat que recopile les paraules i les ex-
pressions bàsiques més comunes de l’àmbit, a fi de cohesionar tots els po-
bles i estandarditzar-ne l’activitat. A més, molta gent mostra interés per les 
muixerangues encara que no en formen part directament, raó per la qual 
aquest treball pot fer-los-les més accessibles. No hi hem d’oblidar, tampoc, 
que tornar a tenir un espai de comunicació pública en valencià crea unes 
noves necessitats que s’han d’intentar cobrir. Aquest diccionari té, per tant, 
una intenció divulgativa dissenyada per a un públic no especialitzat, però 
també és útil per als muixeranguers (la gent que realitza torres humanes al 
País Valencià), ja que pot resoldre’ls possibles dubtes i servir com a pro-
posta d’estandardització. 
Paraules clau: diccionari, especialitzat, tradicions, muixeranga, cohesió so-
cial 
 
ABSTRACT 
Around the world, many cultures build human towers as a sample of their 
folklore. In the País Valencià (rendered as Valencian Country) there is a type 
of performance called muixeranga, consisting of popular dances ending with a 
human tower. This is a very old tradition, but it was only preserved in a few 
towns like Titaguas, Algemesí, l’Alcúdia or Peníscola. However, since the 80’s 
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many towns started to recover this ritual and wanted to expand it across the 
country. Lately many muixerangues have emerged, from Vinaròs to Monòver, 
totalling more than 25, 15 of which in the last five years. This growth has 
brought forth the need for a specialised dictionary that collects the words and 
basic expressions of frequent use in the field, in order to connect all the towns 
and standardise this activity. Furthermore, many people is interested in mui-
xerangues but they don’t take part in them, so this job can help them to appro-
ach this world. We shall not forget that having a public communication space 
in Valencian creates new needs that must be met. Therefore, this dictionary has 
an informative intention and is addressed to non-specialist people, but it is a 
good tool for muixeranguers (people who make human towers in País Valen-
cià), because it solves doubts and makes a standard proposal. 
Keywords: Dictionary, Technical, Traditions, Muixeranga, Social Cohesion 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest exemplar, 
corresponent als anys 2017 i 2018 i imprés el 2019, 

ha estat maquetat a Sant Vicent del Raspeig:  
quasi a tocar de la Mediterrània, 
que és la mar que permet navegar 

fins a les platges d’Ítaca. 
 


