
No és senzill trobar un espai

comú que reunisca diferents

tipus de professionals. Concreta-

ment, professionals que treballen

en l’àmbit de la música tradi-

cional per tal de fer una anàlisi

de la difusió d’aquesta al nostre

territori.Això és el que ens pro-

posàrem el passat mes de no-

vembre una gent provinent de les associacions Re-

volta (València) i Bassot (Burjassot).

La dinàmica de treball triada per a la reunió va

ser la de tres ponències a càrrec d’experts en la

matèria (Toni Guzmán,Toni Torregrossa i Josep Vi-

cent Frechina, qui finalment no pogué assistir a

l’acte), seguit d’un torn obert de paraula. Com l’ob-

jectiu era afavorir la màxima participació en el

debat, les ponències es plantejaren com una breu

contextualització sobre els diferents tipus de difusió

de les músiques d’arrel.

Un primer aspecte que es féu palès va ser la

falta de comunicació entre els diferents àmbits de

la música tradicional. Un clar exemple seria l’escàs

transvasament d’informació entre les associacions

d’estudis tradicionals (o grups de dansa) i els grups

de música folk. Altre cas seria la inexistència d’un

nexe fort entre el món de la música tradicional i el

món acadèmic, com pot ser la universitat. D’aquesta

relació podrien sorgir investigacions i creacions de

nous materials i recursos molt necessaris.

Pel que fa a la difusió de les músiques tradi-

cionals al si de la societat, es detectaren dues línies

de treball per desenvolupar de cara al futur. Per una

banda, hi ha consciència que per tal d’arribar al

públic hem d’idear noves experiències. Cal fer un

esforç per aconseguir la implicació vivencial de la

societat en les manifestacions musicals tradicionals.

Aquest és un repte al qual hem de fer front amb

molta imaginació i, probablement, oblidant-nos

de molts complexos i autocensures.Una altra línia de

treball molt més concreta és la dotació d’una bona

formació per a les persones professionals de les

músiques d’arrel. Aquestes tenen unes caracterís-

tiques especials que les fan diferents d’altres estils.

Antigament, la forma d’aprenentatge era la imitació

de les persones més grans.A la societat actual, hem

de buscar altres maneres d’arribar a aquests conei-

xements. Una proposta interessant és la creació de

l’Escola Comarcal de Música Tradicional de les Valls

del Vinalopó (Ecomut), sorgida recentment.

Al llarg del debat, aparegueren altres idees interes-

sants sobre la difusió:

• Grups de dansa: cal fer una tasca d’acostament al

públic, potser emprant roba actual o baixant de

l’escenari.

• Músiques en auge: la salut del cant d’estil o de la

dolçaina són bones al panorama valencià. Caldria

extraure els fets que han marcat la seua evolució

per considerar l’aplicació a altres àrees musicals.

• Gent jove: per acostar-la al món tradicional s’ha

de treballar dins les aules, però també fora, a asso-

ciacions, festes, etc. La responsabilitat educativa

recau tant en els centres d’ensenyament reglat

com en la pròpia societat fora d’aquests centres.

• Noves manifestacions populars: es constata l’exis-

tència d’aquestes, com són els neobureos, o les can-

tades d’albaes i d’estil amb temes reivindicatius o

d’actualitat.

• Festivals: és interessant buscar una especialització

dins del panorama de festivals com a fórmula

d’èxit. Es tracta d’oferir alguna cosa exclusiva i de

qualitat.

• Mitjans de comunicació: caldria potenciar la «nor-

malització» de les músiques d’arrel als mitjans de

comunicació valencians, on, a banda dels progra-

mes especialitzats, es puguen trobar aquestes mú-

siques a programes més generals, com magazines,

noticiaris, etc.

• Investigació: ací lluitem contra un gran proble-

ma, el temps. Són necessàries diverses mesures:

comptar amb una bona formació, sistematitzar

tot el material existent (incloent-hi les col·lec-

cions particulars), majors inversions per part de

l’administració.

Com a aspecte tècnic del debat, s’ha d’asse-

nyalar la gran diversitat del públic assistent: perio-

distes, polítics, ensenyants, músics, balladors, disco-

gràfiques, mànagers, programadors… Aquesta di-

versitat va enriquir el debat i fou part de l’èxit de la

convocatòria. Al mateix temps, cal plantejar per al

futur noves trobades amb un públic més homogeni

on aprofundir els temes estrets del debat. Només cal

afegir que tenim molt treball per davant, però que,

afortunadament, estem en el bon camí.
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La música d’arrel 

a debat


