
Bertolt Brecht té un poema on
demana: «No necessito cap làpida,
però / Si vosaltres necessiteu po-
sar-me’n una / Voldria que hi di-
gués: / Va fer propostes». Tampoc
Toni Torregrossa necessita cap là-
pida laudatòria, però si així fos
caldria subratllar amb traç ben
gruixut idèntica asserció: propos-
tes. Propostes artístiques, estructu-
rals, estratègiques. La seua llarga
trajectòria no té millor resum que
aquest: una admirable persistència
en la proposta de nous fronts. Sense
la seua tenacitat res no haguera
estat igual en la recent revifalla de
les músiques d’arrel tradicional al
País Valencià –i, per extensió, als
Països Catalans.

Pel que fa a la seua vessant
d’activista cultural, Torregrossa es
troba al darrere d’algunes de les ini-
ciatives més importants –quant a
difusió de les músiques d’arrel tra-
dicional– que s’han gestat al País
Valencià en els darrers anys: el Fes-
tacarrer d’Ondara, el Cant al Ras
de Massalfassar, el Xàbia Folk o la
Música al Castell de Dénia són al-
gunes de les convocatòries que han
gaudit de la seua participació, bé
com a inductor, com a organitza-
dor o com a assessor, sempre ama-
tent a la creació d’un circuit estable
de festivals i concerts que assegura-
ren la supervivència de grups i
intèrprets i n’afavoriren l’ampliació
d’un mercat tan precari i esquifit.

Si alfarrasàvem la seua contri-
bució, però, des d’una perspectiva
estrictament musical, hauríem de
començar ponderant adequada-
ment uns inicis visionaris, de pio-
ner a contracor, de profeta que
predica en el desert. Perquè això i
no una altra cosa era el País Va-
lencià ara fa vint anys. És cert que

hi havia altres formacions igual-
ment seminals: Llisa Folk, Ritme
Trencat,Trullars; que les brases d’Al
Tall encara cremaven sota les cen-
dres de les ja agòniques Trobades
de Música del Mediterrani; que
el macromuntatge Quart Creixent

(1990) creà l’al·lucinació d’un
marc propici on podia, com n’asse-
gurava l’himne oficial, «néixer el
cant de nou». Però si no apareix en
escena Urbàlia Rurana, possible-
ment la cosa haguera derivat per
camins molt diferents. Gravar un
disc tan essencial com Cave Canem

en el País Valencià del 1987 i doblar
l’aposta cinc anys després amb A la

banda de migjorn és molt més que
una gesta: és quasibé un miracle.
Amb el primer –reforçat ideològi-
cament pel seu coetani Xavier el

Coixo d’Al Tall (1988)– Toni Torre-

grossa i Cànem proposaven una
cançó d’arrel popular que prenia
com a referent principal l’imagi-
nari sonor mediterrani.Amb el se-
gon, Urbàlia Rurana inaugurava
una nova època en el folk valencià
que anava a estar marcada per la
rehabilitació de les músiques au-
tòctones com a productes artística-
ment competitius; la militància
mediterrània a l’hora de cercar in-
fluències tímbriques, rítmiques o
simplement contextuals; la recupe-
ració del ball de plaça, en forma de
ball folk, com a instrument de pro-
moció d’aquesta redescoberta de la
tradició; i, per fi, l’assumpció desin-
hibida dels Països Catalans com a
marc cultural de referència.

A més de totes aquestes aporta-
cions, Cave Canem i A la banda de
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migjorn ens descobrien un cantant
que transmetia sentiment i sensi-
bilitat amb una encomiable preci-
sió comunicativa: sense afectacions,
sense estridències, sempre amb la
dosi escaient de profunditat emo-
cional; una qualitat que Torregros-
sa ha sabut conrear i refinar amb el
temps aprofitant les prestacions del
seu timbre vocal, ric en harmònics
i ajustat en l’afinació.

Les obres posteriors d’Urbàlia
Rurana no han fet sinó magnificar
les virtuts que els seus antecedents
auguraven: una progressió artística
culminada, de moment, amb Terri-

toris amables (2003), disc gravat en
col·laboració amb Maurizio Mar-
tinotti, d’una bellesa pregona i
atemporal, amarat d’aqueixa emo-
ció fugissera tan recurrent en els
treballs dels seus autors. Recent-
ment, la col·laboració amb l’histò-
ric músic piemontés s’ha prorrogat
amb dos temes més –«La cadrega
fiurìa» i un sensacional «Dona Bian-
ca»– inclosos al recopilatori Pia-

monte. Antologia della Musica Antica

e Moderna. Es tracta del primer en-
registrament de la nova formació
d’Urbàlia Rurana al complet: a
més de Torregrossa, Josep Sebastià,
Xampo Llobat, Carles Gil i Bernat
Pellicer. Nova i enèsima formació
d’un grup esdevingut cresol de

músics, punt de trobada per on
han passat alguns dels més impor-
tants instrumentistes del País:
Eduard Navarro, Carles Sanchis,
Amadeu Vidal, Jaume Gosàlbez,
Josep Amírola, Agustí Vidal, Anna
Garcia, Ximo Caffarena, Xavier
Folch, Joan Josep Garcerà... Tots
ells hi han deixat la seua petja
sense alterar, però, la forta perso-
nalitat de l’aposta sonora original;
més aviat al contrari: eixamplant i
consolidant els pressupostos de
partida i, en tot cas, afegint-hi no-
ves possibilitats expressives.

En l’actualitat, Urbàlia Rurana
i Toni Torregrossa treballen en di-
versos fronts: amb Martinotti i Dó-
na Béla, Torregrossa ha engegat el
projecte del Cançoner de les terres

d’arròs que tinguérem ocasió de co-
néixer en la darrera Fira de Man-
resa. Urbàlia prepara un espectacle
conjunt amb La Romàntica del Sa-
ladar, arrodoneix un concert basat
íntegrament en el repertori nada-
lenc valencià i treballa en l’aparella-
ment d’un nou disc que eixiria al
carrer al llarg del 2005 o el 2006.

Entrevistar a Torregrossa té per
qui subscriu alguna cosa d’in-
còmoda impostura. Ens uneix una
amistat de molts anys i hem com-
partit moltes hores de conversa off
the record. Fer-ho ara amb una gra-

vadora pel mig no deixa de tenir
una estranya aparença de simu-
lacre, de diàleg forçat. Afortuna-
dament, la impressió és només un
escrúpol passatger: quan comen-
cem a xerrar, la conversa flueix fà-
cil i el recorregut per la seua bio-
grafia musical, des dels inicis amb
Cànem fins l’actualitat, revela al-
gunes facetes desconegudes que
esperonen el diàleg i ens fan obli-
dar les prevencions inicials.

Quan tu entres en Cànem, el

grup ja existia...

Cànem ja estava funcionant, però
d’una manera prou rudimentària.
I això que havien tingut alguna
oferta interessant per col·laborar,
per exemple, en el segon volum
del Nadal valencià, però la cosa no
va acabar de quallar. En aquella
època hi havia un nucli bàsic de
grups consolidats format pels his-
tòrics de la cançó com Paco Mu-
ñoz, Lluís Miquel, etc., i de la
música tradicional com Al Tall, Els
Pavesos, Carraixet... i després hi
havia els grups que volien eixir i
que tenien molt difícil l’accés a
una gravació discogràfica perquè
no havien pillat el moment opor-
tú. Cànem es trobava en aquesta
situació i, a més, havia iniciat un
procés de conversió de ser un grup

A
 F

O
N

S

31

Els de Cànem 

del Cave Canem.

D’esquerra a dreta:

Vicent Roig,
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d’amics que s’ajuntava a cantar un
repertori basat en els clàssics de la

cançó i el que feien grups com

Quilapayún, per exemple, cap a

una proposta molt més personal.

Es presentaven a molts certàmens i

concursos: estaven molt clavats en

eixa mena de tercera divisió.

En aquell moment el grup el

formaven Toni Gonzàlez, Rafa Fer-

rer i Carles Gil. Quan jo entre en

contacte amb ells, per mitjà de Car-

les Gil, Cànem passava per la con-

juntura de prendre una decisió

sobre el seu futur ja que Rafa havia

d’anar-se’n de professor de català a

Catalunya. Era l’any 1982: recorde

que feia pocs dies que havia passat la

pantanada de Tous. Doncs bé: quan

entre en Cànem jo plantege que cal

rendibilitzar d’alguna manera tot el

treball fet, que cal trobar un estil

propi. La desorientació en el sector

de la cançó popular era ben gran

però hi havia possibilitats de fer

alguna cosa mínimament digna.

Tu venies d’alguna experiència

musical prèvia?

No més enllà de l’ambient familiar,

amb els amics del poble, en els

grups juvenils parroquials... tot

prou kumbaià. El canvi va vindre

cap a l’any 1975 o 1976, amb el

boom de la cançó popular que és

el que a mi més em va enganxar.

La teua entrada en Cànem

suposa un canvi molt pronun-

ciat en la direcció del grup...

Sí. Diguem que la cançó seguia

sent la principal font d’inspiració

però allà no hi havia molta va-

rietat: els mateixos cantautors se

n’anaven a altres fonts per donar-li

més color al que feien. En eixe

moment estàvem treballant en la

musicació de diversos poetes va-

lencians clàssics i contemporanis

intentant fer una cosa més culta

dins del món de la cançó però

amb moltes limitacions.

Aleshores, s’inicien a València

les Trobades de Música del Medi-

terrani. Allí teníem un aparador

del que s’estava fent en alguns paï-

sos veïns –i no tan veïns– en la

música popular i, clar, els referents

s’eixamplaven d’una manera ex-

traordinària: quan veies aquells

grups de Nàpols, de Calàbria, d’Al-

gèria, d’Occitània fer coses tan

interesantíssimes se t’obria molt el

panorama. I més quan ho trobaves

tot tan familiar, fins i tot les pro-

postes més exòtiques. Hi havia una

força expressiva que jo entenia que

havíem d’utilitzar: aquella era

l’ona que havíem d’agafar perquè

l’altra no donava per a més. Per les

prestacions instrumentals que

tenia el grup –on hi havia el Rafa

Ferrer que es defenia bé amb tota

mena de percussions, on hi havia

el Carles Gil que era un fenomen

amb les cordes i on hi havia el Toni

Gonzàlez que tenia una intuïció

fantàstica per permeabilitzar-se

amb les influències més diverses–

podíem connectar fàcilment amb

totes aquestes sonoritats medi-

terrànies. I en poc de temps pren-

guérem aquest camí que és el que

es reflecteix en el disc.

Per a aquest primer disc, Cave

Canem, trieu com a productor a

Pep Llopis, un nom que després

adquirirà una singular rellevàn-

cia dins de l’àmbit de les noves

músiques. Com es dóna aquesta

elecció?

En aquell moment Pep Llopis es

movia en el món del minimalisme

i tot això però feia servir algunes

músiques ètniques en les seues

composicions. Per exemple, havia

posat una dansa popular grega en

la banda sonora de Destiada, un es-

pectacle de la companyia Ananda

Dansa; també havia col·laborat en

una gravació d’Alimara... el cas és

que un dia va coincidir que ens

sonoritzava ell en un concert

–també feia alguna vegada de tèc-

nic de so– i xarrant amb ell vam

descobrir unes certes afinitats. Era

la persona amb els coneixements

necessaris que teníem més a mà

C
a
ra

m
el

la
M

Ú
S
IC

A
 I

 C
U

L
T

U
R

A
 P

O
P
U

L
A

R

32

Cantant nadales 

al Cafè l’Infern

(Massalfassar)

amb alguns membres

de Cànem, Urbàlia

Rurana, la Romàntica

del Saladar, etc.
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per posar ordre en la gravació i
dirigir amb una miqueta de trellat
tot el procés. I va ser una sort molt
gran pegar amb ell perquè si ha-
guérem anat sols a l’estudi l’hau-
ríem fet ben grossa.

Es limità a donar-vos solucions

tècniques o féu, a més, aporta-

cions musicals?

Va treballar amb nosaltres un parell
de mesos abans d’entrar a l’estudi
educant el grup de cara a la grava-
ció. Després, n’hi ha algunes inter-
vencions artístiques importants ja
en el mateix estudi. Però l’entrena-
ment va ser fonamental. Ens va
ensenyar a construir els temes: ell
explicava que qualsevol tema ha de
contar una història, més roín o més
bona, més llarga o més curta, però
ha de començar per algun motiu i
per algun motiu ha d’acabar. Si no,
no val la pena. D’un repertori de
més de trenta peces que teníem
aleshores, el deixàrem reduït a deu.

I què se n’ha fet de la resta? Cà-

nem deixà inèdites un bon gra-

pat de cançons magnífiques. No

has tingut cap temptació de re-

cuperar-les per a Urbàlia Ru-

rana –més enllà de l’«Esbós de

xiquet eixint d’escola» que heu

inclòs recentment en el recopi-

latori Fora son?

No. Si no les gravàrem hi havia
alguna raó per a no fer-ho. L’«Es-
bós de xiquet eixint d’escola» ha
millorat molt amb el temps. Li
hem trobat un aire que abans no
tenia.

En el món amb què jo convi-
via molt abans, el món dels poetes
–per mitjà d’Adolf Beltran vaig fer
amistat amb Marc Granell, Josep
Piera, Enric Sòria, Eduard Verger,
Vicent Berenguer...–, es valorava
moltíssim l’autocrítica i el comedi-
ment a l’hora de publicar. Cànem
podríem haver tret un disc tres o
quatre anys abans. Gràcies que els
estudis eren cars! Valia la pena
esperar-se, seleccionar bé el mate-
rial, depurar les idees. Pense que
Cave Canem és un disc que té les
seues imperfeccions però tinc la
tranquil·litat de saber que allà po-
sàrem el millor de nosaltres matei-
xos, fet que en bona mesura s’ha
d’atribuir al treball que féu Pep
Llopis. Jo sempre he tingut la ma-
teixa obsessió quan entre a l’estudi
de gravació: s’ha de fer bé perquè
potser siga l’última cosa que fas.
En el cas de Cànem, a més, el grup
ho mereixia. Eren molts anys de
treball, una part important de les
nostres vides abocada en aquell
projecte, tots aquells dissabtes per
la nit en l’Hort de Carles a
Carcaixent un any rere l’altre. I no

teníem res que puguera demostrar
que havia tingut carta de naturale-
sa el grup.

Es reeditarà algun dia en CD?

Ho haurem de fer nosaltres. No
crec que li interesse a cap disco-
gràfica! És qüestió d’un dia tindre
el temps i posar-hi els diners.

Poc després de gravar el disc el

grup es desdobla en dos forma-

cions diferents que compartien

molts dels músics: Cave Canem

i Urbàlia Rurana...

El disc de Cànem era molt difícil
de defensar en directe. No hi havia
pràcticament oportunitats de fer
concerts. Agafa el pitjor moment
de tots:Montse Anfruns, per exem-
ple, no pogué arribar ni a editar el
treball que tenia gravat per l’any
1987; Remigi Palmero sobrevivia
conforme podia sense actuar pràc-
ticament res... la música valenciana
pràcticament desapareix del mapa.

És llavors quan jo em plantege
el projecte d’Urbàlia Rurana. No
podíem seguir rendint compli-
ments a la Nova Cançó ni, com es-
crivia la premsa d’aleshores refe-
rint-se a Cànem, intentant reno-
var-la. Quina renovació? No calia
renovar res. El que calia era fer
música del Mediterrani enllaçant
amb la música del País. I per a fer
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«Quan vages 

a la Ribera…».

El Puig, octubre 2004.
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això havíem de fer un salt de l’ama-
teurisme a la semiprofessionalitza-
ció.D’aquí que es desdoble el grup:
hi havia persones que apostàvem
per una dedicació més intensiva i
altres que no podien dedicar-li més
que el seu mínim temps lliure. Hi
havia dinàmiques molt diferents i
això impedia seguir en el projecte
de Cànem que era un grup molt
marcat per cadascun dels sis mem-
bres del moment: si en llevaves un,
ja no era Cànem. Per tant, decidesc
tancar aquesta etapa i tirar endavant
la proposta molt més ambiciosa
d’Urbàlia Rurana.

El nom d’Urbàlia Rurana era

una declaració de principis...

Recorde un article de Quim Mon-
zó que ironitzava sobre aquella mo-
da que hi havia de classificar els
escriptors en urbans i rurals, com
si aquestos adjectius foren defini-
toris d’alguna cosa. El mateix pas-
sava també en la música. El món
de la cultura al País Valencià volia
ser modern i ho volia ser a costa
de renunciar al ruralisme... sense
adonar-se’n que allà on vas hi ha
camp i ciutat i que un retroali-
menta l’altre. Nosaltres volíem fer
una música completament actual
però que beguera de les arrels... i
en aquell moment, pretendre que
les cançons de batre podien ser
cultura universal contemporània
no acabava de quadrar del tot. Per
això féiem el joc de paraules amb
el nom. De fet va ser un nom que
barallàrem per al títol del disc de
Cànem.

Que Urbàlia es presente en pú-

blic en el festival Tradicionàrius

de Barcelona, no és un fet de

cap manera anecdòtic...

Evidentment. Va ser en la tercera
edició del festival. Hi contactàrem
per mitjà de Jordi Roura i Jordi
Fàbregas. Nosaltres havíem sentit
parlar-ne i ho véiem com una cosa
molt atractiva. Però, qui estava dis-
posat a anar a Barcelona a fer un
concert de promoció en aquelles
condicions? Doncs només la gent
del nucli originari de Cànem que,
de nou en quartet, som la primera
formació que té Urbàlia Rurana.

I com dius no és gens anecdò-
tic presentar-nos al Tradicionàrius.
La presentació es produeix en un
moment en què el festival està fent
un esforç per escenificar l’existèn-
cia dels Països Catalans; un esforç
que abans no s’havia fet amb la
mateixa intensitat. Això va ser
importantíssim.

I la plataforma del Tradicio-
nàrius ens va obrir moltes portes
en Catalunya: aquell mateix any
actuem al Vendrell, a Valls, a l’Al-
taveu de Sant Boi. De fet, al País
Valencià costà bastant fer arribar la
proposta. Fins que no baixa Pri-
mera Nota a fer algunes actuacions
i la gent descobreix tot el movi-
ment que s’està generant al voltant
del folk, Urbàlia té moltes dificul-
tats per presentar-se. Nosaltres sols
ens haguérem entrebancat altra
vegada amb el mateix: la manca de
circuit i de mercat.

Creus que s’ha valorat adequa-

dament aquesta aportació del

Tradicionàrius?

Si no haguera sigut pel Tradicio-
nàrius no haguérem fet res. El
nombre d’actuacions de música
tradicional que es programaven
aleshores era exactament zero.Com
podies convéncer un programador,
ni que fos el més sensible, perquè
introduïra un concert o un ball dins
del programa de festes d’un poble?
Quan arriben els discos del Tra-
dicionàrius tot és més fàcil: es veu
que hi ha un moviment, que algu-
na cosa està funcionant en el món
de la música tradicional, que hi ha
grups mallorquins i catalans treba-
llant en la mateixa línia que tre-
ballem nosaltres. Aquí comencen a
programar. Així que la nostra tra-
jectòria és una mica a l’inrevés de la
majoria de grups valencians. Una
vegada se’ns havia reconegut al Prin-
cipat, començàrem a actuar al País
Valencià.

Potser sempre se us ha tingut

més en consideració al Principat

que al País Valencià.

Això és perquè tot el que fem
nosaltres i grups com el nostre es
sustenta sobre el fet de la recupe-
ració nacional. El que practica

qualsevol altra classe d’estil musical
competeix amb tota la Història de
la Música. Nosaltres ens estalviem
aquesta competició perquè la his-
tòria de la recuperació nacional és
prou recent. Així que, contra el
que sol afirmar el victimisme
valencià que a Catalunya –i quan
diuen Catalunya imagine que es-
tan referint-se a Barcelona– no ens
entenen, o no ho valoren prou, o
no els interessa... és mentida. Real-
ment on no interessa res és a
València.A Catalunya i a la tan de-
nostada Barcelona interessen mol-
tes coses, vinguen de València, de
Mallorca o de l’altra punta del món.

Ningú és profeta en la seua
terra: això és un tòpic. És més fàcil
tindre més reconeixement a Barce-
lona perquè hi ha més plataformes
susceptibles de reconéixer-te: mit-
jans de comunicació, festivals... no
té molt més misteri. El País Va-
lencià està fora del circuit. El con-
cepte de recuperació nacional ja
no es gasta, però quan es gastava es
feia de rebot malgrat tindre ideò-
legs importantíssims com Joan
Fuster... que també té més reconei-
xement al Principat que al País
Valencià! Estic segur que si ens
haguérem dirigit a Madrid, fixa’t el
que et dic, també hauríem tingut
més acceptació que al País Va-
lencià, ni que haguera sigut de
calvot.

Tornant al fil històric, per a la

gravació del primer disc Urbàlia

Rurana canvia de dalt a baix la

formació...

Quan el projecte d’Urbàlia pren
cos, de nou es produeix el mateix
plantejament del final de Cànem:
qui pot dedicar-se plenament al
grup? Qui pot sacrificar part del
seu temps a un projecte que no
saps si quallarà o no ni quines
satisfaccions et va a poder propor-
cionar? Les obligacions professio-
nals d’uns i altres no eren compa-
tibles amb el ritme de dedicació
que demanava el projecte. Si vo-
líem deixar de ser un grup em-
brionari, anar als festivals amb un
repertori que tinguera cara i
ulls... ens hi havíem de dedicar de
forma intensiva i sacrificar molt
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de temps. Carles, Toni i Rafa no
disposaven d’aquest temps. Jo
contacte aleshores amb Eduard
Navarro, perquè anava buscant
que la dolçaina fora un element
bàsic en el so del grup, i entre els
dos dissenyàrem la nova forma-
ció: jo vaig proposar l’Amadeu
Vidal que havia estat amb mi en
Cànem i ell portà el Josep Amírola
amb qui havia tocat en Ritme
Trencat. I ara els quatre sí que po-
díem aportar el treball intensiu
–diari– que exigia un grup com
Urbàlia Rurana que començava a
actuar en diversos festivals i prepa-
rava ja el repertori del que seria el
nostre primer disc.

A la banda de migjorn (1992) és

un disc una mica estrany on hi

ha temes elaboradíssims i altres,

en canvi, absolutament eixuts...

És un disc del seu moment: podria
haver tingut només vuit cançons,
però en té setze. Els vuit «addicio-
nals» eren per a generar un clima
concret, per transmetre la filosofia
que estaven portant: hi ha temes
del món de la dansa, de la fusió
mediterrània, de la tradició...

I del ball folk...

Sí però ací només aguaitava una
miqueta. El ball folk no era ni
molt menys una de les nostres

prioritats. El que passa és que des-
prés va guanyar terreny i va ser un
incentiu clar perquè el grup es
semiprofessionalitzara –i passara de
fer quatre actuacions a l’any a fer-
ne quaranta.

La fusió mediterrània era en

aquell moment un concepte

menys ambigu i més definitori

que ara...

Potser. Però ara és quan més se’n
parla: fins i tot hi ha hagut un fes-
tival molt important que ha can-
viat de nom per incorporar-ne el
concepte.

Però no trobes que aquest con-

cepte s’ha fet una mica borrós

amb els anys?

Què és música del Mediterrani?
La resposta és ben evident: la que
es fa en els països de la conca me-
diterrània.Això implica una diver-
sitat d’estils i influències que fa
que el concepte es resistesca a una
definició unívoca. Ací no hi ha la
possibilitat d’una concreció a la
manera de la música celta o el brit-
pop dels seixanta. La mediterraneï-
tat és un concepte que no es pot
emmarcar, un món que no te l’a-
cabes: hi ha un atractiu estètic que
respon a molts i diversos elements:
no necessita cànon ni tòtems sa-
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grats. No sé si arribarà el dia que
als grans magatzems hi haurà un
apartat en la classificació discogrà-

fica que s’anomene «música medi-

terrània» però tampoc no cal per-

què hi haja aquesta percepció de

l’existència d’un univers estètic

compartit. Des del principi, Urbà-

lia Rurana teníem clar que la me-

diterraneïtat era el concepte més

vàlid per a ubicar-nos en el món i

donar-nos raó de ser, més enllà

d’una consciència òbvia que el

nostre territori musical bàsic era el

dels Països Catalans.

Per al segon disc, Rom i café

(1994) canvieu el Mediterrani pel

Carib, ni que siga de forma més

o menys anecdòtica. De fet, el tí-

tol apunta en aquella direcció...

Bé, intentàvem fer un disc més

fresc, amb influències més diver-

ses... encara que això de Rom i café

venia sobretot per la nostra afició

als carajillos de rom i cafè d’Alcoi,

tan imprescindibles en les festes de

les comarques del sud. Preteníem

fer un disc radiofònic i ací crec

que ho varen encertar: és el nostre

disc més radiat i encara avui mol-

tes de les seues cançons són sinto-

nies de programes de ràdio. D’altra

banda, i encara que semble contra-

dictori, és el nostre disc més tradi-

cional: llevat de quatre temes, la

resta són temes ben documentats i

treballats amb molt de respecte. El

que passa és que la sonoritat busca,

com et deia, que cada tema es pu-

ga punxar a la ràdio cosa que amb

el primer no passava. Els temes

van directes al gra des dels primers

compassos, sense llargues intro-

duccions instrumentals.

Rom i café és un disc que s’auto-

produïu. Per A la banda de mig-

jorn, en canvi, havíeu recorregut

a Paco Pi com a productor...

Paco Pi va ser un productor sug-

gerit per Jordi Fàbregas i el buscà-

rem per la mateixa raó que acu-

dírem a Pep Llopis en el disc de

Cànem: perquè posara una mique-

ta d’ordre i dirigira amb conei-

xement de causa tot el treball en

l’estudi. Quant a Rom i café, deci-

dírem que fos Ximo Caffarena

–que s’havia incorporat al grup

substituint Eduard Navarro– qui

es fes càrrec de la producció d’es-

tudi atesa la seua experiència i dis-

ponibilitat.

En aquells moments el directe

del grup ja es fonamentava bà-

sicament en el ball folk però en

el disc es resistiu encara a in-

cloure’l en una proporció signi-

ficativa...

No li trobàvem sentit a fer-ho. Els

temes que es fan servir per al ball

folk no s’aguanten normalment en

un disc: són temes molt reiteratius

que en directe pots amenitzar im-

provisant una miqueta però que en

un disc quedarien molt pobres.

La introducció del ball folk al País

Valencià us va suposar haver d’o-

brir moltes places i que cadas-

cun dels primers bolos esdevin-

gués com una mena de missió...

En primer lloc ens haguérem d’en-

senyar nosaltres! Així que ens pro-

gramàrem uns cursets interns per

acabar d’entendre com funciona-

ven els diferents estils: ens els feren

la gent d’Ara va de bo.

Recorde el dia que vam pren-

dre la decisió de fer ball folk: en la

Plaça de Bous de Xàtiva, durant

un macroconcert amb Al Tall,

Ovidi Montllor i Maria del Mar

Bonet.

Des d’aleshores viviu aquesta di-

cotomia: els discos responen a

una línia i les actuacions en di-

recte a una altra, per bé que amb

importants zones de solapament...

Jo pensava que anava a ser més

esquizofrènic, però trobe que por-

tem aquest fet amb molta normali-

tat. Una de les raons d’açò és que a

cap dels músics que ha anat passant

per Urbàlia se li cauen els anells

per fer animació de ball. Aquest

aspecte funcional del grup pense

que ha estat molt important al llarg
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de la nostra trajectòria. Un perio-
dista, Juanma Jàtiva, ens definia
com un «grupo con clara tenden-
cia al baile y el solaz» i és veritat,
perquè això és el que més demana
el País Valencià. No hem d’oblidar
que bona part de la música popu-
lar es basa i s’estructura al voltant
del ball. Això no lleva que, artísti-
cament, ens interesse més l’altra
línia i ens trobem més a gust fent
un concert en un festival.

Ara sembla que al País Valencià

la popularitat del ball folk ha

baixat bastant...

Clar. És que fins la patxanga és pot
fer bé o malament, afinada o desa-
finada, amb dinàmica o sense...
Una persona que punxa música en
una discoteca sap que l’ambient li
pot caure en picat a poc que es
despiste a l’hora d’imprimir dinà-
mica a la seua actuació. Jo crec que
el que ha passat al País Valencià ha
sigut que molts grups han vist que
el ball era un filó per treure bolos,
hi han concentrat tots els esforços
i han desatés inconscientment la
part musical: el ball hauria de ser
una cosa més que comptar passos;
el ballador sap quina música el
motiva a ballar i quina no. I en
aquest aspecte tots hem sigut una
mica culpables. El ball folk ha estat

una moda que s’ha quedat estanca-
da perquè musicalment no l’hem
sabut fer progressar. Cal redissenyar
el ball folk que es vol fer, incorpo-
rant noves peces, fent més cur-
sos... no hi ha moltes entitats que
programen cursos de forma sis-
temàtica.

Una ambiciosa aposta per reno-

var el ball folk va ser el projecte

Folk Nou engegat amb Primera

Nota, projecte que es va veure

recompensat amb el premi Puig-

porret del Mercat de Música Viva

de Vic del 1995 i que es ma-

terialitzà en la gravació d’un disc

homònim, enregistrat en viu a

l’Espai de Barcelona el juny del

1996. Com es gesta aquest pro-

jecte?

Jordi Fàbregas és una persona que
sempre va per davant de les trona-
des i ja duia temps insistint que
férem alguna cosa junts. Era una
època també en què s’havien posat
de moda els refregits entre forma-
cions, en què els festivals semblava
que s’hagueren posat d’acord per
propiciar aquesta mena d’encon-
tres i fusions... Primera Nota i Ur-
bàlia Rurana ja havíem tocat junts
en alguna ocasió però sempre
interpretant el repertori d’uns i
altres, sense preparar res nou i es-

pecífic. Ara Jordi proposava que
férem tot el repertori nou i ales-
hores jo vaig posar com a condició
que aprofitàrem l’avinentesa per
fer una barreja amb els estils dels
nostres respectius territoris: que
nosaltres poguérem incorporar-
nos sense complexos a tocar una
sardana i que ells feren el mateix
amb les marxes mores o el cant
d’estil, i encara afegírem un tema
mallorquí per abastar millor les
tradicions musicals bàsiques dels
Països Catalans. Ací comença una
primera fase que culmina en l’ac-
tuació de Vic i que va ser l’embrió
del Folk Nou definitiu.

Va ser veritablement un esforç
titànic: pensa que els tretze temes
estan arranjats per als dotze mú-
sics; tots toquem en tots els temes.
No hi havia cap treva, cap possi-
bilitat de treballar en mòduls: ens
havíem de reunir els dotze cada
vegada i, a més, a l’hora d’enregis-
trar el disc, només teníem dues
oportunitats de fer-ho bé amb la
tensió afegida que això suposa.

Gravar el disc en estudi era

inviable?

Evidentment. Era inviable des del
punt de vista econòmic: la grava-
ció segurament s’haguera eternit-
zat. En directe l’operativa era molt
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més senzilla. La qualitat no era la
mateixa però és que no hi havia
més remei.

Comentàvem en aquestes ma-

teixes pàgines amb Jordi Fàbre-

gas que el Folk Nou, tot i l’evi-

dent oportunitat de l’ideologia

musical que s’hi preconitzava,

no ha fet escola.Vull dir: la pro-

posta de renovació del folk mit-

jançant la composició de nous

materials seguint els pals tradi-

cionals no és certament el més

freqüent en l’àmbit de les músi-

ques d’arrel a casa nostra...

No.Tampoc és que el nostre tre-
ball fóra pioner en aquest sentit
perquè això ja s’havia fet moltes
vegades. El que passa ara és que
als grups que s’incorporen a açò
del folk els preocupa molt més el
tema de la fusió que el de l’apro-
fundiment en els materials tra-
dicionals. Es busquen coses que
s’assemblen el més possible al
mainstream. Fins fa quatre dies el
que es procurava era assemblar-se
a la música celta; ara és el torn del
mestissatge. Hi ha un complex
d’inferioritat en les músiques del
País. Ha tingut que arribar la
Carmen París, per exemple, per a
que la jota no fera fàstic.

Per al vostre següent treball Sa-

rau Mediterrani (1999) insistiu en

la fórmula del directe...

Home! Després de veure que el
desori de Folk Nou s’havia enregis-
trat dignament pensàrem que molt
del material que havíem anat gene-
rant en els darrers anys funcionaria
molt millor en directe que en estu-
di i que podíem repetir l’experièn-
cia amb certes garanties. Comen-
tant-li la idea a Ferran Conangla,
que havia fet de tècnic de so en les
mescles del Folk Nou, ens suggerí
de fer-ho al CAT perquè, segons
ell, l’acústica de la caixa de l’escena-
ri era molt bona. I clar: nosaltres
havíem nascut allà i, a més, el CAT
ens assegurava un ambient propici
rodats d’amics i col·legues. Li vam
fer cas! De fet la idea de gravar el
directe era anterior al Folk Nou i
vàrem haver d’aparcar-la per aquest
projecte.

L’eixida de Sarau Mediterrani es

va retardar una mica respecte a

les dates previstes...

Hi ha ben bé un any des de la data
d’enregistrament a la de publica-
ció. Jo no tenia clar al principi que
l’enregistrament fora vàlid. Ha-
guérem de retocar algunes coses
–el disc es gravà en només vuit

canals de la taula; els altres vuit
estaven ocupats per la televisió– i
polir-lo en estudi una miqueta
perquè véiem que tenia força i
que pagava la pena esmenar en la
mesura del possible les imperfec-
cions del directe.

Li posareu per títol Sarau Medit-

errani però el disc és més senti-

mental que festiu...

El disc capta el sentiment especial
que hi havia aquella nit al CAT.
Un sentiment causat per moltes
raons. La desgràcia familiar del
Jordi ens va caure enmig de la pre-
paració del disc. Hi havia també
l’estrena de Josep Sebastià amb el
grup. Estava la sala plena d’amics,
alguns d’ells vinguts expressament
de València. Trobe que era un
moment que hi havia un estat
d’especial sensibilitat, una predis-
posició emocional... eixe és el
secret del directe: pots baixar el
perfeccionisme tècnic però aug-
mentes l’energia i l’espontaneïtat i
elimines tots els desavantatges d’u-
na producció en estudi que sem-
pre posa les coses coster amunt.

Però en canvi, per al vostre dar-

rer treball Territoris amables (2003)

opteu per l’estudi en les condi-

cions de treball més adverses:

C
a
ra

m
el

la
M

Ú
S
IC

A
 I

 C
U

L
T

U
R

A
 P

O
P
U

L
A

R

38

Urbàlia Rurana en ple

Sarau mediterrani.

V
IC

E
N

T
E

A.
JIM

É
N

E
Z



amb un dels músics –Maurizio

Martinotti– a milers de quilò-

metres de distància...

Sí i la raó en el fons és la mateixa:
era impossible fer-lo d’una altra
manera. Mira: només de pensar en
la sonorització i enregistrament
en directe de la viola de roda ja
em pose a tremolar.

Com sorgeix la col·laboració en

Martinotti?

Nosaltres coneguem a Martinotti
des d’una actuació de La Ciapa
Rusa al Festival de Música Popular
que es féu a Catarroja el 1991.
D’aleshores ençà hem mantingut
una amistat que ha anat creixent
en el temps. El 1999, el Tradicio-
nàrius suggerí als participants d’ac-
tuar amb algun convidat que enri-
quira l’espectacle i aportara punts
de vista diferents que li donaren
un major atractiu. Jo vaig pensar
en Maurizio que va accedir imme-
diatament a la nostra invitació.
Després vàrem veure que la cosa
funcionava, que hi havia química,
que el nostre repertori casava bé
amb la música del Piemont i deci-
dírem prolongar la nostra col·labo-
ració més enllà de l’actuació al
Tradicionàrius. I va ser Maurizio
qui donà l’espenta per fer el disc:

jo no ho acabava de veure clar
però la seua confiança va fer que
tots ens ho acabàrem creient.

Un sector de la crítica conside-

ra que el Territoris amables és el

vostre millor disc.

Un sempre pensa que el seu millor
disc és el darrer. En aquest cas, el
que és un fet objectiu és que Terri-

toris amables és el disc que millor
hem gravat i que més hores d’es-
tudi té.

Territoris amables ha tingut con-

tinuació amb dos nous temes

que heu inclòs en un recopila-

tori de música piemontesa, així

que la idea inicial de col·labora-

ció en un concert ha acabat per-

llongant-se ja durant més de

cinc anys...

La col·laboració amb Martinotti
no té data de caducitat. Podríem
estar un any d’inactivitat conjunta
i reenganxar-nos després sense cap
problema. És una relació que es
basa en una bona amistat, més
enllà de les evidents afinitats musi-
cals que hi poden haver.

De fet, hi ha en projecte una

nova col·laboració, que inclou-

ria també a Jordi Fàbregas i Re-

nat Sette...

Sí. Es tracta d’una idea de Mau-
rizio i Jordi –els seus cervells no
paren de processar noves iniciati-
ves i projectes– al voltant de la
institució «Pau i treva» que im-
pulsà l’abat Oliba ara fa mil anys:
juntar tres músics de tres o quatre
països de l’arc mediterrani per
reivindicar la vigència de l’esperit
que propicià aquella institució.

Paralel·lament a Urbàlia Rura-

na, cap al 1998 poses en marxa

un segon grup que anomenes

Cançoner de les Comarques del

Sud...

Sí. El Cançoner de les Comarques
del Sud serveix, en primera instàn-
cia per retrobar-me amb Carles Gil
i Anna Garcia, dos músics amb qui
havia cantat en el passat i amb qui
m’abellia seguir canant. Carles esta-
va en Cànem des dels inicis però la
seua ocupació professional l’havia
fet abandonar els escenaris. I ell és
una persona que viu la música, que
la necessita per a la seua vida. Quan
des del café l’Infern de Massalfassar
s’inicien les Nits del Cançoner i se
m’encomana l’organització d’una
d’aquestes nits, la primera persona
en qui pense és en Carles. Però en
compte de quedar-nos amb aquella
actuació puntual, decidim donar-li
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continuïtat. El cas d’Anna és sem-

blant: havia tocat en Urbàlia en els

temps del Folk Nou i també ho

havia tingut que deixar perquè

hagués de marxar a Anglaterra un

any per raó de la seua feina.Amb el

Cançoner de les Comarques del

Sud els dos podien compaginar les

seues obligacions professionals

perquè era una formació amb

moltes menys ambicions que Ur-

bàlia Rurana. Menys ambicions

però molta claredat d’idees: recu-

perar les cançons de colla, de

taverna i fer animació de cançoner

en llocs propicis. Més endavant

començàrem a col·laborar amb els

dolçainers de Puçol –Josep Sebas-

tià, que ja tocava amb Urbàlia, i

Xampo Llobat...

Col·laboració que al final ha

acabat esdevenint la darrera for-

mació d’Urbàlia Rurana...

Efectivament, però no ha estat una

cosa premeditada. Carles Gil entra

en Urbàlia per substituir l’anterior

acordionista, Carles Sanchis, que se

n’havia anat a treballar a Mallorca

i Xampo Llobat fa el mateix amb

Jaume Gosàlbez que també aban-

dona el grup per qüestions pro-

fessionals. L’entrada de Carles i

Xampo ha comportat un major

ensamblatge, una millor compene-

tració entre tots els membres del

grup des del punt de vista de les

relacions personals: hem recuperat

d’alguna manera la part més sana

de l’amateurisme, de fer les coses

per gust.

I en què treballa aquesta nova

formació en l’actualitat?

Bé, hem acabat de gravar uns

temes per a un parell de recopila-

toris i per al 2005 estem comen-

çant a preparar un muntatge con-

junt amb la Romàntica del Saladar

de Xàbia, grup amb el quals man-

tenim uns estrets vincles –musi-

cals, però també personals i fins i

tot familiars– des de fa moltíssims

anys. I crec que ja ens tocava. De

fet, ja hem tingut les nostres col·la-

boracions esporàdiques i infor-

mals: al Cant al Ras de Massalfassar

o al Festacarrer d’Ondara amb la

Murga de l’Infern o a qualsevol

sobretaula en el seu local d’assaig a

Xàbia. Sempre, però, improvisant i

a peu de carrer.Trobe que és l’ho-

ra de portar això dalt de l’escenari,

sense perdre aquest punt esponta-

ni i informal.

Haurem d’esperar molt per tin-

dre un nou disc d’Urbàlia?

Potser l’any que ve. No hem tre-

ballat mai amb la pressió de treu-

re un nou disc cada tant de temps

i tampoc ho anem a fer ara. Cal

trobar una bon motiu per treure’l,

treballar bé els materials i tindre

temps i ganes d’entrar a l’estudi.

Tenim molts projectes pendents i

el temps i les circumstàncies diran

a quin li anem donant prioritat.
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CÀNEM
Cave Canem (1987), Difusió
Mediterrània, DMC-1.

La Nova Cançó i les músiques
mediterrànies encreuen els seus
camins en aquest bellíssim disc
que inclou petites joies musicals
com la primera versió d’«El cavall
blanc» i «Pren-me enaixí com al
patró que en platja». No està re-
editat en CD.

URBÀLIA RURANA
A la banda de migjorn (1992),
Tram,TRM 0021-CD

La lletra alfa en l’alfabet del nou
folk valencià: un enregistrament
fresc i ple d’encerts –aquelles ino-
blidables polifonies vocals!– que
amagava peces del calibre de «Pur
de cor», «Dansa a veus», «Cant per
la de l’u», «Dansa de Muro», «Al
Pont de Mirabel», «Sant Antoni
ermità» o una revisió millorada
d’«El cavall blanc». Un treball,
encara avui, d’obligada referència.

Rom i café (1994),Tram,
TRM 0044-CD

Cop de timó, amb resultats irregu-
lars, cap a sonoritats més lleugeres i
radiables propiciades pel protagonis-
me del saxòfon soprano de Ximo
Caffarena. És, sens dubte, el seu disc
més popular però hi manca l’emo-
ció que transmetia l’anterior. Tot i
això, encara hi ha moments de forta
intensitat expressiva com «Ball pla
de Tírig» o «El sorteig dels quintos».

Sarau Mediterrani (1999),Tram,
TRM 0113-CD

Balanç provisional i prospectiva de
futur d’un grup que ha madurat a
fons la seua proposta i l’expressa
amb energia, sentiment i convic-
ció. Enregistrat en directe al CAT
de Barcelona, mostra la perícia
interpretativa del grup atacant
algunes músiques de la Mediter-
rània oriental –«Tsestos», «Zonarà-
dikos», «Hassaposerviko», «Make-
donia»– i diversos clàssics de la
seua trajectòria. El desenvolupa-

ment instrumental de «Cançó del
mariner» adverteix de l’enorme
potencial expressiu que atresora
una formació que es troba en veri-
table estat de gràcia.

URBÀLIA RURANA 
I PRIMERA NOTA
Folc Nou (1996),Tram,
TRM 0069-CD

Segurament, un dels treballs dis-
cogràfics més transcendents publi-

cats en els darrers anys a les nostres
terres. Una viatge al llarg i ample
de la geografia musical catalana que
recull alguns dels seus elements
essencials i els reelabora en peces
de nova factura. Conté una de les
millors cançons escrites mai per
Torregrossa –«Homenatge», una
havanera sentimental que esbor-
rona per la seua senzillesa– i la
imparable «Seguidilles, jota i quin
fandango!».
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DISCOGRAFIA



URBÀLIA RURANA I MAU-
RIZIO MARTINOTTI
Teritòri amàbile / Territoris ama-

bles (2003), Folk-Ethnosuoni
(Itàlia) i Resistencia 
(Estat Espanyol)

Obra mestra del grup gravada en
col·laboració de l’històric músic

piamontés Maurizio Martinotti.

Romanços, danses, cants de batre...

tot reciclat per contribuir a la crea-

ció d’una atmosfera densa i aclapa-

radora, riquíssima musicalment i

dotada d’una estranya bellesa.
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TEMES I VERSIONS INÈDITES INCLOSOS 
EN RECOPILATORIS

CÀNEM
«El cavall blanc», VI Trobada de Música del Mediterrani, Difusió

Mediterrània, 1988.

URBÀLIA RURANA
• «Jota», Tradicionàrius 90,Tram, 1990.

• «Jo tinc una enamorada», Quart Creixent, Difusió Mediterrània,

1992.

• «Sant Antoni l’ermità» i «Al Pont de Mirabel», Cançons 

de la Mediterrània 93, Blau, 1994.

• «Seguidilles, jota i quin fandango!», Tradicionàrius 96, Tram, 1996.

• «Un carreter català», Tradicionàrius 99,Tram, 1999.

• «Dóne’m asguilando», Tradicionàrius 2001,Tram, 2001

• «Esbós de xiquet eixint d’escola», Fora son,Temps Record, 2004

• «La cadrega fiurìa / Aria dei sapadur» i «Dona bianca», Piemonte.

Antologia della Musica Antica e Moderna, Dejavu Retro, 2004.

• «Cançó de batre», Qui canta els seus mals espanta. Deu anys 

de Trobades al Lluçanès, Solc, 2004.

EL CANÇONER DE LES COMARQUES DEL SUD
• «Xe que a gust», Tradicionàrius 2000,Tram, 2000.

• «Eres caliueta/Jota de Tales», Tradicionàrius 2003,Tram, 2003.

[A la caràtula s’indica per error «A l’est»].
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