
Si fins ben entrada la dècada dels anys
vuitanta del segle XX, el nom de Joan
Blasco capitalitzava totes les referències
a la dolçaina en el País Valencià, des
d’aleshores ençà aquest protagonisme
ha estat heretat per Xavier Richart
(Algemesí, 1963), la jerarquia del
qual dins del panteó dolçainer local
sembla, ara per ara, indiscutible.

És cert que, com ja passava en el
cas de Blasco, la seua omnipresència
amaga un panorama força més divers
del que pot percebre un observador dis-
tant, sempre més vulnerable a la temp-
tació del pensament únic. Tanmateix,
es tracta d’una diversitat que, bé per
adhesió o bé per reacció, difícilment pot
escapar a la seua decisiva influència:
pegueu sinó una ullada als crèdits dels
discos publicats per colles dolçaineres en
els darrers deu anys i comprovareu la
recurrència onomàstica de composicions
i arranjaments.Voluntàriament o invo-
luntària, des de la seua posició preemi-
nent com a professor titular del Con-
servatori Municipal de València i com a
director de la formació dolçainera més
respectada, la petja de Richart ha mar-
cat de forma determinant –i possible-
ment irreversible– el futur de l’ins-
trument i de la seua interpretació a
casa nostra.

Inquiet i hiperactiu, polèmic i lo-
quaç, Richart deixa pocs indiferents.
Ha compartit escenari amb tota mena
de músics, des de figures de jazz local
fins a Carlos Núñez o Kepa Junkera,
des de l’enèsima banda de música fins
a qualsevol grup de cambra especialit-
zat en música antiga. Artísticament,
però, el seu nom va lligat a la formació
que ha aconseguit fer arribar al públic
el missatge que la dolçaina és un ins-
trument tan susceptible de virtuosismes
com qualsevol altre: LA INESTABLE,
grup pel qual han desfilat el bo i millor
de la població dolçainera valenciana

–Josemi Sánchez, Ramon Garcia,
Xavier Ahuir, Hipòlit Agulló, Àlex
Blay…– i que ha contribuït notable-
ment a popularitzar la dolçaina com a
instrument de concert.

Quedem per raonar sobre la seua
llarga i sinuosa trajectòria a les aules
de la secció del Conservatori de Valèn-
cia que l’Ajuntament instal·là en els
baixos d’un edifici a Benimaclet. Xa-
vier hi compareix amb un terrible refre-
dat i una febra relativament alta: «Si
veus que delire, talla’m per on vul-
gues», m’adverteix poc abans que ens
acomodem en la seua aula-despatx i
iniciem una llarga conversa que es per-
llonga durant dues hores…

Quan eres petit i veies els dol-

çainers que anaven a la proces-

só del teu poble dies: «Vull ser

dolçainer de major»…

No! Va vindre toc una mica d’im-

previst. Mira, enguany fa justament

vint-i-cinc anys que vaig co-

mençar a tocar la dolçaina. I va ser

de forma poc premeditada, sense

cap vocació d’aquelles, vaja! En

Algemesí, per la gran importància

que té la processó de la Mare de

Déu de la Salut i el paper que

juguen els dolçainers en la matei-

xa processó, la dolçaina sempre ha

estat molt present. I no recorde

com però em vaig apuntar a l’es-

cola de dolçaina del poble, la pri-

mera que es creà fora de la ciutat

de València, amb Joan Blasco al

capdavant. Quan jo entrí ja se n’ha-

via fet càrrec Diego Ramon, que
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es qui ens ensenyà a llegir música.
Ell no dominava massa la dolçaina,
només una miqueta les posicions,
però almenys ens acostumà a llegir
la notació musical… 

Néstor Mont, en el seu darrer

disc, Sentit (Cambra records,

2003), hi dedica una cançó a

Diego Ramon on diu «aquell

home esplendorós / no en dei-

xava ni uno mut». El mestratge

de Diego, la seua influència diri-

gint la Schola Cantorum, ¿ex-

plica la singularitat d’Algemesí,

on es concentra, potser, el major

nombre de músics per metre

quadrat de tot el País Valencià?

Diego Ramon és tot un personat-
ge. Ell va introduir el sistema d’en-
senyament musical de Kodaly i l’a-
plicà a la dolçaina i a les músiques
tradicionals, recollint molt de mate-
rial i organitzant-lo en funció de les
seues dificultats rítmiques, expressi-
ves… A mi em marcà moltíssim.

De fet, ell és una miqueta res-
ponsable de la meua trajectòria:
com ell no sabia massa dolçaina i
jo aprenia bastant ràpid, un dia em
deixà de sobte al front de l’escola.
I no duria ni un any tocant! Ja
m’explicaràs: amb désset o divuit
anys, responsable d’una escola i
sense saber quasi res. Em vaig tin-
dre que espavilar, agafar-me fort al
solfeig, matricular-me al conserva-
tori…, fins que un dia em vaig
trobar vivint de la dolçaina, com
els ha passat a alguns altres que
començaren en aquell moment.

La teua titulació acadèmica,

però, no és de dolçaina, sinó de

flauta de bec…

És que, de dolçaina, no n’hi havia!
Ni n’hi ha encara! Sí. Jo vaig estu-
diar flauta de bec al conservatori
de Barcelona. Però més que res per
intentar tindre uns coneixements
musicals sòlids i aplicar-los a la
dolçaina.Tot i això, la flauta de bec
és un instrument que m’estime
moltíssim…

De fet, les teues primeres grava-

cions, si descomptem la col·labo-

ració en el volum de la Fonoteca

de Materials dedicat a Algemesí,

varen ser tocant la flauta de bec

a la Capella de Ministrers de Car-

les Magraner…

Sí.Vaig aprendre molt amb la Ca-
pella, sobretot de música antiga, i
vaig gravar dos discos amb ells,
però arribà un moment en què
vaig decidir que era impossible
compaginar els dos instruments.
La dolçaina m’absorbia molt, tenia
tot un camp sense tocar per davant
i, a més, cada dia donava més clas-
ses –a banda d’Algemesí, estava a
Alfarb, a Castelló de la Ribera…

I després substituïres Joan Blas-

co quan es jubilà com a pro-

fessor del Conservatori Muni-

cipal de València.

Sí, però això és molt més recent.
Blasco es jubilà cap el 1989.Van ha-
ver unes proves de selecció on s’e-
xigia tindre una titulació musical i
jo havia acabat d’acabar la meua
carrera a Barcelona. Una vegada allí
dins em vaig adonar que ara la cosa
anava de debó, que tenia una quan-
titat immensa de feina per fer…

No t’agradava la metodologia

de Joan Blasco?

És que era una forma de treballar
molt diferent a la meua –a la meua
i a la de qualsevol altre profesor de
conservatori. Blasco, per exemple,
donava les classes en grup… Bé,
més que donar classes, el que feia
era assajar una colla per a després
poder fer tots els actes de l’Ajun-
tament, cosa que va generar bas-
tants conflictes entre els seus alum-
nes. Jo vaig decidir treballar com
es treballa amb l’aprenentatge de
qualsevol altre instrument: classes
individuals i després cadascú que
faça els concerts i els actes que li
abellisquen.

A banda, tant el seu mètode com el
de Xavier Ahuir, serveixen com a
guia de tocatetes –i algunes mal
transcrites–, però com a metodolo-
gia didàctica no aprofiten.Així que
vaig haver de començar de zero.
Quan dic zero vull dir zero, no res.
I en molts aspectes seguim més o
menys igual: no disposem de trac-
tats sobre l’instrument, sobre les ca-
nyes, sobre la seua història…

Vaig començar, doncs, elaborant
un mètode que es deia Estudiant la
dolçaina que trobe que ha marcat a
muntó, no ja com a métode de
l’instrument, sinó com a forma de
convéncer als dolçainers que calia
aprendre solfeig, que calia saber
utilitzar el llenguatge musical com
a sistema de comunicació, que la
transmissió oral tradicional estava
acabant-se… Això va ser el pas
més transcendental: admetre que el
procés de transmissió oral havia
arribat a la seua fi i que havíem de
substituir-lo per una metodologia
moderna, basada en la didàctica
musical contemporània, tal i com es
feia amb qualsevol altre instrument.

I no tens la sensació que s’han

perdut algunes peces en aquesta

bugada? Vull dir, la substitució

de la tranmissió oral per méto-

des escrits ha millorat substan-

cialment la qualitat musical dels

intèrprets, però els deixa una

mica coixos en la contextualit-

zació de les interpretacions…

Totalment i s’ha de corregir. En-
cara que toquem altres repertoris,
la música tradicional és la base de
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i Ramon Garcia 

interpretant, a l’estudi,

les danses d’Algemesí.



l’existència de la dolçaina i aques-
ta música s’interpreta en el marc
d’uns rituals que el bon dolçainer
ha de conéixer tan bé com sap ara
el solfeig. Per això, en l’últim llibre
que hem editat, Músiques i rituals a
les festes de la Mare de Déu de la
Salut, s’hi dedica un espai impor-
tant a contextualitzar les partitures
i a explicar els rituals on s’inter-
preten.A Algemesí, hi ha centenars
de persones participant en la pro-
cessó i totes saben què han de fer
en un moment determinat. Cadas-
cú té el seu paper i no calen con-
suetes, ni assajos, ni consensos: el
ritual està viu i el dolçainer ha de
participar d’aquest ritual. I de la
mateixa manera que hem procurat
pujar el nivell musical dels músics
que toquen, hem de procurar asse-
gurar-nos que coneixen exacta-
ment el que fan i per què ho fan.
Una cosa no lleva l’altra.

Tu has escrit: «El dolçainer de

sempre, el de tota la vida, ha

mort»…

Sí, morí quan s’inaugurà la prime-
ra escola de dolçaina. Una escola
pública és un concepte totalment
contrari al sistema tradicional. La
dolçaina abans era un ofici. I un
ofici només s’ensenya si t’interessa
ensenyar-lo. No pot aprendre’l

molta gent perquè acabarà fotent-
te el jornal. El nombre de dolçai-
ners obeïa a la relació entre l’ofer-
ta i la demanda, com el de sabaters
o el de fusters, per això el dolçai-
ner era una persona solitària que
no buscava la companyia d’altres
que li pogueren fer la competèn-
cia. Jo vaig nàixer com a dolçainer
just en el moment en què l’ofici es
perdia i la dolçaina començava a
convertir-se en una afecció. Per
això et dia al principi que la meua
iniciació en la dolçaina no va ser
cap vocació: jo volia tocar-la per
divertir-me, no per dedicar-me
professionalment.

Si el músic «de tota la vida» ha

mort, ¿no creus que s’ha endut

amb ell una forma de relació

amb la música i amb la tradició

que a nosaltres ara se’ns escapa?

Totalment. Nosaltres no ens n’a-
donàrem, però allò va ser l’heca-
tombe. Si aleshores la música tra-
dicional ja estava mal, nosaltres
mateixos l’acabàrem de rematar.
Tallàrem de soca el concepte de
música tradicional… I clar, et plan-
teges: ara què sóc? Ja no sóc el
dolçainer de tota la vida, però
menge de la dolçaina… Això et du
a moltes reflexions, molts experi-
ments…, i els pobres alumnes

meus ho han sofert tot això, tots
els meus dubtes i totes les meues
decisions –equivocades o encerta-
des, no ho sé.

Tot plegat ha dut al naixement

d’un nou concepte de la dolçai-

na que, a més de seguir mante-

nint la seua funcionalitat histò-

rica com a instrument de carrer,

s’ha consolidat també com a un

instrument de concert…

Clar! I ací és on cal posar èmfasi
en la formació de bons intèrprets,
que tinguen una tècnica el més
depurada possible per poder co-
municar els seus sentiments amb
l’instrument tal i com aconse-
gueixen la resta de grans instru-
mentistes.

TRULLARS, la teua primera for-

mació important dins de l’àmbit

de les músiques tradicionals, ja

fou un intent d’apropar-se a la

tradició valenciana des d’una

posició, diguem-ne, «culta», tot

cercant una mena de new age
autòctona que no va tindre l’è-

xit esperat…

És cert. TRULLARS va tindre un
cert impacte, però no va ser un
grup d’èxit ni molt menys. Et diré
més: el que realment va ser TRU-
LLARS és una ruïna econòmica
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Àlex Blay, Hipòlit
Agulló i Xavier
Richart en un concert
de LA INESTABLE

a Algemesí, 1998.



absoluta. Havíem eixit de la ronda-

lla d’un grup de danses –Pardines,

d’ací Algemesí–, érem joves i tení-

em ja unes certes ambicions musi-

cals.Vicent Ferragut, l’actual direc-

tor del Musicat, que era una mica

com el líder del grup, tenia alguns

coneixements d’harmonia i féiem

les nostres provetes amb un reper-

tori que tenia un aire tradicional

però que era tot de composició

pròpia. Passà, però, que decidírem

gravar molt prompte i ens posàrem

unes metes massa altes, tant pel que

fa a arranjaments com a interpreta-

cions o a la posada en escena…

Fixa’t, nosaltres ja n’érem set i

portàvem, a més, percussionistes,

una coral, venia Maria del Mar

Bonet a cantar en un tema…, tot

era abocar diners i, la veritat, sense

massa resposta.Així que la mateixa

gravació fou el soterrar del grup.

Després férem algunes actuacions

més per recuperar diners, però la

cosa no avançà més.

La desaparició de TRULLARS coin-
cideix pràcticament amb la fun-
dació de LA INESTABLE, una for-
mació amb uns pressupòsits més
realistes, com ja s’intueix des del
mateix nom del grup…

Però una cosa no és conseqüència

de l’altra. Coincideix en el temps

per casualitat. En aquella època, al

País Valencià, no hi havia pràctica-

ment ninguna colla consolidada de

dolçainers. Quan dic colla no em

referesc a un grup de dolçainers

que els contracten per a tocar

junts, sinó a una formació més o

menys fixa que prepara els temes,

que els arranja d’acord amb les

seues possibilitats i que funciona

en tots els sentits com a grup. Ra-

mon Garcia, que estava a TRULLARS,

feia alguns concerts de dolçaina amb

Josemi Sánchez i el tabaleter

Arturo Vinaixa. Aleshores se’m va

ocórrer que podíem juntar-nos

alguns dolçainers més per fer un

grup que treballara la dolçaina

com a colla. I així, amb ells, Xavier

Ahuir,Vicent Borràs i jo mateix, va

nàixer LA INESTABLE. Casualment

el grup es va conformar a Tar-

ragona, on anàvem cada any a to-

car a les festes de Santa Tecla.

Començàreu, doncs, fent música
de carrer…

Clar! Però assajant, fent arranja-

ments, posant un èmfasi especial

no en el repertori, sinó en la in-

terpretació… I no tocant junts a

l’uníson com era habitual en els

grups de dolçainers que tocaven

en Falles a València.

Després ens demanaren que

férem el que ells diuen «ball de

gralles», i aleshores vam tindre que

preparar un repertori, adaptant al-

guns temes tradicionals i escrivint-

ne alguns de nous. I així va ser

com començàrem a orientar la

nostra trajectòria cap al concert.

LA INESTABLE, fins fa quatre
dies, ha fet honor al seu nom
amb una continua entrada i ei-
xida de músics fins a la forma-
ció que ara sembla més o menys
«estabilitzada», amb Hipòlit Agu-
lló, Àlex Blay,Vicent Borràs i tu
mateix. En tot aquest temps, a
més, ha esdevingut el grup de
dolçaina amb més prestigi del
País Valencià.Tanmateix, no dis-
posa de cap gravació que puga
considerar-se pròpia –el disc del
Primer Premi de Composició
per a Dolçaina, d’Algemesí, és
ben bé un treball d’encàrrec…

El que passa és que els quatre som

professionals de la dolçaina, però

LA INESTABLE no és un grup pro-

fessional. Nosaltres hem anat fent

amb tranquil·litat i no hem tingut

mai cap pressa o necessitat en treu-

re un disc al carrer. No he volgut

entrar en aquella dinàmica de

treure un disc per aconseguir

bolos. Mai ho hem buscat això: LA

INESTABLE no és el que ens dóna

de menjar. De fet, ara estem gra-

vant el que serà, com tu dius, el

nostre veritable primer disc.

I quina INESTABLE hi trobarem,
el grup més «popular» del prin-
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Dos concerts 
de LA INESTABLE:

Alzira, febrer de 2002.



cipi, amb temes com «Jaume

Guasch», o la formació de cam-
bra que darrerament podem es-
coltar pels escenaris?

Tota l’evolució de la dolçaina s’ha

fonamentat molt en l’experimen-

tació, i quan proves coses, has d’a-

nar cap avant i cap endarrere. Als

concerts en directe fas un tipus de

peces que després se les emporta el

vent. Però el disc…, un l’escolta

una vegada i un altra i queda com

a referència.

El disc que estem ara prepa-

rant l’hem pensat com un treball

que reflectesca el que ha estat La

Inestable en tots aquests anys.

Per això hem gravat tant «Jaume

Guasch» com alguna peça més

complexa, per exemple, alguna

coseta de Toni de la Asunción,

sempre inclinant-nos, però, cap a

la música més festiva i ballable que

fèiem al principi. Això sí, amb un

tractament de percussió una mi-

queta més ampli, sobretot mirant

que no es faça massa pesat, perquè

alguns discs de dolçaina que s’es-

tan fent… jo no els puc escoltar,

estan molt carregats i només se’ls

compren els dolçainers pel fet de

tindre-los, no per escoltar-los

amb gust.

La nostra voluntat és gravar un

disc que es puga escoltar i, com et

deia, això passa per recollir tots els

temes que hem anat fent aquestos

anys i no només les peces més difí-

cils o experimentals que hem po-

gut fer en els concerts dels darrers

temps.

Però tu has apostat clarament

per una dolçaina que s’escapa

del seu «hàbitat natural», la cul-

tura popular, per esdevenir un

instrument que puga conviure en

igualtat de condicions amb for-

macions de música clàssica i

amb intencions, diguem-ne, més

elitistes…

La meua visió sempre ha estat dife-

renciar molt clarament el que és la

música tradicional del que són els

instruments tradicionals. Diferen-

ciar-ho, que no equival a dir en-

frontar-ho.Al contrari.Amb la dol-

çaina, com a instrument, jo estic

ara molt pagat de poder tocar

Vivaldi i que els meus alumnes dels

últims cursos el puguen tocar…

perquè és molt bo per a la seua

educació. El dolçainer sempre ha

segut molt tancat en el sentit que

sempre ha tocat unes melodies

molt determinades i d’ací no ha

eixit: no li feia falta per al seu ofici.

I aquest tancament el podem veure

ara també en els grups que fan

música tradicional: tots són molt

tancats quant a la percepció dels

instruments tradicionals.A mi m’a-

grada el que fan –o no–, però no

compartesc la seua visió. La meua

visió és molt universal: jo amb la

dolçaina vull tocar… el que siga.

Allà on em diguen que jo veja que

està ben fet i que la dolçaina va a

sonar bé, allà aniré. Puc tocar al

Mestalla «Amunt València» amb

una banda de música i després fer

música barroca amb una formació

de dolçaina i orgue…

Jo no crec que això siga elitis-

me. El conservatori potser sí que

és elitista i tancat. De fet, jo no

volia que la dolçaina anara al con-

servatori… A mi m’haguera agra-

dat que es creara un conservatori

d’instruments tradicionals…, jo

crec que això haguera sigut la mi-

llor solució. Però com hi havia

aquell corrent de la «dignifica-

ció»… calia «dignificar» la dolçaina

i això passava per integrar-la al

conservatori. Jo crec que l’únic

que ha eixit guanyant així ha estat

el conservatori, sobretot per la vi-

sió més àmplia i oberta que apor-

tem els dolçainers.

Però ha estat veritablement una

«dignificació» de la dolçaina la

seua integració al conservatori?

A mi em sembla més aviat el

contrari: és el germanet bord a

qui es tracta amb paternalisme

però se li dóna de menjar a

banda. No hi ha titulació oficial

encara, les classes es fan fora de

l’edifici oficial…

Pitjor encara: els alumnes de dol-

çaina no poden anar a classes de

solfeig ni de música de cambra…

Això ho he de resoldre tot jo: jo

impartesc el solfeig i si vull donar

classes de dolçaina i banda, he de

preparar-me un karaoke amb l’or-

dinador per eixir del pas. Jo he

elaborat tot el pla d’estudis orga-

nitzant-lo en sis nivells, molt sem-

blant al que és el Grau Mitjà de

LOGSE, i quan acabes et donen

un certificat d’estudis, però no un

títol oficial.
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Potser caldria anar liquidant el

discurs de la dignificació.

És que la dolçaina mai ha estat un
instrument «indigne» que haja cal-
gut dignificar. Quan jo faig trans-
cripcions de Haendel, Bach o Vi-
valdi per a dolçaina, no ho faig per
dignificar res, ni pretenc que els
dolçainers incorporen el repertori
barroc en els seus concerts. Només
seguesc una pràctica habitual en
tots els intruments, que és la trans-
cripció de peces per poder tenir el
plaer de tocar-les. Transcric Bach
per a dolçaina com abans algú l’ha
transcrit per a guitarra o per a sa-
xo. Per complementar la seua for-
mació, perquè entenguen que la
música va més enllà de la cercavila
o les danses.

Sovint, però, es distorsiona

aquest raonament i es menys-

tenen, precisament, la cercavila

o les danses, amb la qual cosa la

presumpta dignificació acaba

operant en direcció contrària…

No és aquesta la intenció en abso-
lut. Jo valore moltíssim la conti-
nuació de tot el fet de la vivència
tradicional i pense que la dolçaina
no tindria raó de ser si no esti-
guérem fent cercaviles a tope, no
estiguérem fent les danses en el
poble… El fet que jo faça música
barroca o interprete com a solista
un concert trobe que ajuda molt a
què després quan et vegen al car-
rer no et perceben com un músic
de segona. Jo he vist com ha anat
evolucionant la relació dels dolçai-

ners amb els altres músics i crec
que ara ens tenen un respecte que
abans no ens tenien.

Darrerament s’han publicat al-

guns treballs que, amb major o

menor fortuna, obrin molt el

ventall de possibilitats expres-

sives de la dolçaina i entre els

quals hi ha un on has estat im-

plicat, Vent de Llevant.

Això és un projecte personal del
que aleshores era director de Rà-
dio 9, Anacleto Rodríguez. Li va
demanar a Víctor Báxter que reu-
nira un grapat de músics per fer un
disc de dolçaina que, com dic jo, es
puguera sentir com a música de
fons. Així que ens ajuntàrem jo
mateix i uns quants músics de jazz
a l’estudi –el Ricardo Belda, el Fe-
lipe Cucciardi–, aparegué per allí
el senyor Alamà amb unes partitu-
res –ell, fixa’t, que és un composi-
tor de música clàssica– i després de
fer algunes provetes ens posàrem a
gravar. No hi ha més que això.
Després férem un parell o tres de
bolos, El Corte Inglés ha promo-
cionat prou la història però no ha
tingut ninguna continuïtat.

També és percep la teua in-

fluència en el disc Ternari, gra-

vat per una formació d’orgue i

dolçaina amb repertori barroc.

Què et sembla aquest treball?

M’entusiasma! Jo ja volia gravar un
treball així i, fixa’t, ho han fet uns
alumnes meus, amb la qual cosa,
com comprendràs, no em cap el

cul dins de la cadira.Trobe que és
un treball molt important, gravat
per uns dolçainers que són una
miqueta l’exemple d’allò que jo
més valore: entenen el fet tradicio-
nal i, al mateix temps, són capaços
de gravar un disc com aquest.

I, finalment, hi ha el Dolça Dol-

çaina d’Emili Somenyo i els ger-

mans Murillo…

Emili ha estat alumne meu i l’a-
precie molt, però no és pot fer un
disc com el que ell ha fet sense
donar-li a la interpretació el valor
que té. Amb el repertori que han
triat i els arranjaments que han
escrit… jo trobe que han fet tot el
que sabien fer, que hi ha voluntat i
passió, però musicalment no em
diu res. Pense que fins que no
valorem la interpretació com cal
no tindrem un Carlos Núñez o un
Kepa Junkera, músics amb una for-
mació amplíssima, una tècnica
al·lucinant i una gran expressivitat
alhora de transmetre. Aquesta és
encara avui la nostra assignatura
pendent.
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DD.AA., Algemesí, danses 

de la Processó, 1987, Conselleria

de Cultura, Educació i Ciència.

Fonoteca de Materials vol.VIII.

[Reed. en CD el 1999, EGT].

Xavier interpreta, acompanyat de
Vicent Borràs al tabal, les melodies
de «La Muixeranga» i les dels balls
de «Pastorets» de la processó de la

Mare de Déu de la Salut d’Al-
gemesí.

Capella de Ministrers, Música

Barroca Valenciana, 1990, EGT

Capella de Ministrers, Cançoner

del Duc de Calàbria, 1991, EGT

Richart acompanya, amb la flauta

de bec, aquestes dues gravacions

primerenques de l’ara tan presti-

giada Capella de Ministrers de Car-

les Magraner.

TRULLARS, Viatge, 1991, EGT

TRULLARS són un d’aquells pro-

jectes frustrats que, d’haver persis-

tit en l’intent o d’haver trobat una

conjuntura més favorable, a hores

d’ara seria una de les propostes

capdavanteres en les músiques

d’arrel tradicional dels Països Ca-

talans. Viatge, el seu únic disc, és

una esplèndida mostra de la seua

capacitat per reinventar la tradició

valenciana des d’un molt acon-

seguit equilibri entre els registres

musicals culte i popular. Perso-

nalment, preferesc de bon tros els

temes instrumentals –«Dolçaines

I», «Fandango», «Laia»…– als can-

tats, tot i la presència d’una sempre

sensacional Maria del Mar Bonet.

DD.AA., Historia de la Música

de la Comunidad Valenciana,

vol. IX: La música en la Cort 

de Jaume I, 1994, Duplival-

Levante EMV.

Selecció de peces musicals del

segle XIII interpretades, entre d’al-

tres, pel Grup Menestrils d’Onti-

nyent, l’organista Joan B. Sanz i

Xavier Richart, que hi fa sonar

diversos instruments com la xiri-

mia, el caramillo, el sopranino o les

flautes de bec.

Jove Orquestra Societat

Artístico Musical de Picassent,

Jove Orquestra de la Societat

Artístico-Musical de Picassent,

1996, Duplival.

Xavier interpreta la Balada per a

Dolçaina, Tabalet i Orquestra del

compositor d’Alcàsser Joaquim

Gericó.

Banda de música d’Alba 

de Tormes, Alba en concierto,

1999,Tecnosaga

Xavier Richart i Alejandro Blay

interpreten el «Concert per a dos

dolçaines i banda simfònica» de Joa-

quim Gericó amb la banda de

música d’Alba de Tormes, dirigida

per Mario Vercher.
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La Inestable, I Premi de composició

per a Dolçaina Ciutat d'Algemesí,

1999, Ajuntament d’Algemesí-

Duplival.

Primera gravació integral de LA

INESTABLE, dedicada a la interpre-

tació de les diverses peces guardo-

nades al concurs auspiciat pel fes-

tival Musicat d’Algemesí. LA INES-
TABLE aporta la seua solvència ins-
trumental en un disc que no deixa
de ser un treball d’encàrrec.

DD.AA., I Premi de composició

per a Dolçaina i banda Ciutat

d'Algemesí, 2000, Ajuntament

d’Algemesí-Duplival.

Ben bé una continuació de l’an-
terior: Xavier interpreta, amb
acompanyament de banda, les en-
revessades partitures premiades
amb uns resultats artístics bastant
anodins, tot i la perícia tècnica
esmerçada.

Ferrer Ferran, Tempestad del

desierto, 2001, Allegro Centro

Musical.

Xavier interpreta «Aljama. Dos
episodis històrics per a dolçaina i
banda» amb la Banda Primitiva de
Paiporta, dirigida pel conegut
compositor valencià.

Dolçaina, Vent de llevant, 2002,

Ràdio 9.

Estrany projecte de fusió –un
compositor clàssic, uns experi-
mentats músics de jazz i un
dolçainer virtuós– materialitzat en
un mini CD que no aporta res a
cap dels tres àmbits musicals
implicats, però que es deixa sentir
com a música de fons: vaja, una
contribució autòctona amb deno-
minació d’origen al repertori dels
fils musicals.

ALTRES

TRULLARS gravà amb Maria del
Mar Bonet el tema «Cançó del ca-
valler de Sant Jordi» en el disc Bon
viatge faci la cadernera, Ariola, 1990,
i una versió primerenca del tema
«Dolçaines I» al disc col·lectiu Quart
Creixent, Difusió Mediterrània,
1992.

LA INESTABLE ha participat també
en diversos discos col·lectius amb
alguns temes inèdits: «Ball de turcs
i cavallets», Les festes de Santa Tecla
de Tarragona: tocs i tonades tradicio-
nals, Centre de Documentació i
recerca de la Cultura Popular i Tra-
dicional,Ajuntament de Tarragona,
1994; «Marxa d’enguany», Tradi-
cionàrius 94, Tram, 1994; «Jaume
Guasch», Tradicionàrius 95, Tram,
1995; i el mateix tema a Tirant de

Folk, Acció Cultural del País Va-
lencià, 1995.
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