
«Musicabulari és un nou ús comu-
nicatiu que pretén tornar a obrir la
negociació dels significants cultu-
rals que defineixen l’amàs musical
de la cultura valenciana. Un desa-
fiament a reconstruir els compo-
nents estructurals que ens confor-
men, a redefinir els nostres límits
culturals, a trencar les tasques es-
sencialistes d’un folklorisme idea-
litzador que empresonen el nostre
caminar per la senda del temps».
Així de forts i ambiciosos es presenten

Sitja en el seu nou disc Musicabulari
un projecte de deconstrucció de la tradi-

ció musical valenciana plantejat amb

uns fonaments teòrics molt sòlids i

amb uns resultats musicals sorprenents.

El salt que ha donat Sitja des del

seu anterior treball La placeta de l’orat
és de dimensions còsmiques: no res que-

da ací dels seus balbucejos inicials,

d’aquell grup que buscava una identitat

musical en la sonoritat de corda de la

rondalla i en els codis melòdics de les

músiques de la ribera mediterrània.

S’ha acabat aquella recerca dispersa i

temptejant i se n’inicia una altra amb

objectius molt més pregons i una con-

vicció a prova d’entrebancs. Una recerca

que arrodoneix un programa de treball

complex i amb voluntat holística i que

assenta les seues bases en el Centre

d’Estudis Tradicionals Associació Cul-

tural Aigua Fresca estructurat en quatre

sectors: el de la reflexió teòrica per mitjà

del butlletí del Centre; el de la pràctica

creativa amb Sitja; el de l’ensenyament

amb la seua escola de música tradi-

cional; i el de la comunicació i difusió

mitjançant la Llotja de Música Urbana

de Vila-real (la Plana Baixa).

Ho comentem tot plegat amb Jordi

Montesó, Joan Gil i Elena Mezquita

que ens expliquen les raons que els han

portat a donar aquest gir en la seua car-

rera, a elaborar un discurs teòric tan com-

plex i a aventurar-se en aquesta recerca

sonora a l’encalç dels rudiments primige-

nis del llenguatge musical valencià.

No és massa habitual que un

grup acompanye la seua obra

musical amb un discurs teòric

que la contextualitze i li com-

plete el sentit… 

Volíem demostrar que aquest disc
no ha eixit de casualitat, que té
tota una reflexió al darrere. El disc
naix de buscar una forma diferent
de llegir la tradició musical: hi ha
un treball de camp, un treball de
pensament i, després, un treball
musical que calia explicar perquè
s’entenguera bé.

Creieu que sense la justificació

teòrica el disc no s’entendria?

Potser sí, però segurament ho en-
tendria menys gent. La nostra idea
és arribar al major nombre de pú-

blic possible. D’altra banda, conei-
xent com està el panorama i sabent
que fer crítica destructiva és molt
fàcil, hem volgut deixar tota l’argu-
mentació per escrit perquè, al-
menys, si vénen crítiques –que en
vindran, d’això n’estem segurs– es
facen sobre els arguments. És a dir,
d’alguna manera també volem inci-
tar el debat.

La declaració d’intencions és ta-

xativa i ambiciosa: parleu, fins i

tot, d’un «nou ús comunicatiu»...

La idea és no enganyar a ningú.
No volem tirar la pedra i amagar la
mà.Volem ser transparents des del
principi. Creiem que hi ha una
visió molt tancada de la música
tradicional i de la cultura tradi-
cional en general. Ens hem quedat
amb la visió romàntica de la Re-
naixença i sembla que no hem
sabut eixir d’ací. Des d’aleshores

C
a
ra

m
e
ll

a
2
2

M
Ú
S
IC
A
 I
 C
U
L
T
U
R
A
 P
O
P
U
L
A
R

76

SITJA

Deconstruint la tradició, renegociant la identitat

Josep Vicent Frechina



ha plogut molt, han aparegut
moltes formes noves de veure la
cultura –hi ha la semiòtica, hi ha
els models procedimentals...– que
són més funcionals i que s’adiuen
millor amb una societat complexa
com la contemporània. El fol-
klorisme, segons el nostre punt de
vista, és una simplificació excessi-
va. La cultura és un conglomerat
que no es deixa simplificar.

Però vosaltres heu treballat molt
dins de l’àmbit, diguem-ne,
folklòric.

Sí, i ens sentim afortunats per això.
No estaríem on estem sense tota
eixa feina prèvia.Açò no és un tre-
ball «en contra de»; és un treball
per buscar una articulació diferent
de la música tradicional en la so-
cietat contemporània. El treball
folklòric ja està fet; ara és hora de
passar pàgina i donar-li una nova
funcionalitat a eixe treball.

Quan parleu de «redifinir els lí-
mits culturals», us referiu a això?

Clar. Nosaltres partim del fet que
la cultura és una creació simbòlica
que està en continua modificació.
Hi ha una percepció de la cultura
com una cosa perfectament tanca-
da i limitada i això no és cert.

El vostre discurs sembla susten-
tar-se en quatre eixos fonamen-
tals. El primer seria la reivindi-
cació de les formes de fer de la
cultura tradicional, més que els
seus productes, unes formes que
vinculeu al concepte d’identitat...

El producte és una cosa acabada,
tancada. És fruit d’un temps con-
cret i és difícil reciclar-lo i fer-lo
funcional en altre temps. Nosaltres
preferim agafar les formes de fer.
El terrisser artesà no fa terrissa
«tradicional»: fa terrissa nova amb
les tècniques tradicionals.

El segon seria el caràcter nego-
ciat i no essencialista d’aquesta
identitat...

Les coses essencials estan definides
per elles mateixes. En el cas de la
cultura tradicional, qui ho ha
decidit això? Les cultures no són
immutables perquè les societats no

són immutables. La immutabilitat
ve sempre donada per raons polí-
tiques que volen una identitat
ferma i inamovible per mantenir
l’estatus vigent. Hi ha una por a
moure’ns per a no perdre’ns. No-
saltres apostem pel contrari: per a
no perdre’ns, anem a créixer, anem
a fer propostes funcionals que
agraden, que ens omplin i que ens
permeten anar endavant i no estar
sempre agafats del passat.

El tercer és que la música tra-
dicional valenciana arrossega el
llast de l’essencialisme cultural
i, per aquesta raó, la societat
mostra una desafecció cap a la
pròpia cultura musical, mancada
d’usos socials contemporanis...

Exactament: perquè no és fun-
cional. Pot ser bonica, a la gent li
podrà agradar més o menys, però
no la usa perquè els seus senti-
ments, les seues emocions actuals,
estan en un altre lloc. La música
tradicional sembla ocupar ara una
posició al museu, però no té cap
funció en la vida quotidiana

Però treballs com el de Miquel
Gil, Pep Botifarra o Carles Dé-
nia desmenteixen una miqueta
aquesta visió.

Clar: cadascú a la seua manera ha
buscat integrar en la música tradi-
cional missatges contemporanis.
Així empatitzen amb el públic,
perquè es posen al seu mateix ni-
vell, perquè redefineixen els mar-
cadors, perquè busquen la com-
plicitat i la comunicació.

I el que fa el So de Mutxamel,
tocant els pastorets per Nadal, o
els músics d’Atzeneta, amenit-
zant el ball tots els caps de set-
mana, no és un ús social con-
temporani?

Totalment: ací està la gràcia. El
que fan els d’Atzeneta és exacta-
ment el que hauríem de fer no-
saltres. Ells toquen les músiques
tradicionals que havien tocat al
mas tota la vida, però també pas-
dobles i cançons d’Antonio Ma-
chín. Aquesta és la renegociació
de què parlem.Ara bé: el que pas-
sa a Atzeneta, no es pot reproduir

a Vila-real perquè són dos models
socials diferents.

Finalment, el quart eix del vostre
discurs, que esdevindria la con-
clusió de tot plegat, és que cal fer
una nova lectura contemporània
dels procediments tradicionals,
passant per alt, les estandardit-
zacions a què han estat sotmesos
els productes. És possible això
encara avui? 

Sí, si t’adreces als llocs adequats.
Evidentment, ara ja hi ha molta
mistificació però nosaltres hem
aprés les formes tradicionals de
músics que no han viscut aquest
procés, com els d’Atzeneta mateix,
que esmentaves abans. Qui vaja
només a la fonoteca és impossible
que puga aprendre-ho això: allí
hi ha la producció, però no les
formes.

Com heu traduït el discurs en
música? Quina ha estat la meto-
dologia de treball a l’hora d’es-
criure les cançons? 

La metodologia ha estat molt
meditada perquè aquí sí que ens
jugàvem la pell. El que vam fer va
ser agafar, per exemple, una jota
estàndard i anar deconstruint-la,
literalment: hem anat llevant-li
elements i exposant-la a la gent,
analitzant la seua reacció i buscant
el moment en què deixaven de
reconéixer-la com a jota. I a par-
tir de l’esquelet mínim, encara re-
coneixible, hem començat a cons-
truir-la de nou.

Heu escollit els gèneres a cons-
ciència? Els considereu com els
prototips de la nova metodologia?

Sí, hem intentat agafar el ventall
més ampli possible: jota, seguidilla,
fandango, bolero...; també eixir una
mica al repertori més vocal com el
romanç o la cançó de bressol...

I si feu amb el romanç el que
heu fet amb la jota o el fandan-
go, què us queda?

La línia melòdica! És tracta d’una
estructura molt etèria, però treba-
llant-la te n’adones que pots alte-
rar-la una mica sense acabar per-
dent-la. En aquest cas el que et
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dóna més joc són els arranjaments
que hem procurat que foren sem-
pre respectuosos i adaptats a les
formes tradicionals.

I també li heu modificat la

lletra...

Sí, seguint la línia de la resta del
disc: a partir de la forma original
hem introduït algunes petites al-
teracions per a parlar d’un tema
contemporani.

El discurs aflora també en els tex-

tos de les cançons on hi apareixen

de forma recurrent algunes idees

força: «paraula», «terra», «rebost»...

És que Musicabulari és un treball d’i-
dentitat i necessàriament ha de re-
córrer a aquesta mena de paraules.

No hi ha el perill que tot sone

massa intel·lectual i es perda el

punt sentimental que sempre

necessiten les cançons? Dit d’al-

tra manera: penseu que és pos-

sible que els arbres del discurs

no deixen veure el bosc de la

música? 

Sí. És possible. Això ja ho dirà la
gent.Nosaltres la part sentimental la
donem per suposada, perquè a les
cançons expressem el que sentim.
Una cosa no té perquè llevar l’altra.

I com ho traslladeu tot plegat al

directe?

Hem fet una aposta molt forta per
les imatges: unes projeccions que
acompanyen cada cançó, obra de

Pasqual Arnal. El directe està pen-
sat no com un seguit de cançons,
sinó com una història amb un
principi i un final.

Quin serà després el pas se-

güent?

Hem d’esperar a veure la resposta
del públic. Segurament aquesta
línia no la perdrem. Estem molt
convençuts del que hem fet,
creiem que és el nostre camí i per
aquí tirarem endavant. Ara volem
saber si se’ns entén, si, com tu dius,
es queda només en l’àmbit in-
tel·lectual, etc. A partir d’això,
podem modular una miqueta la
forma d’enfocar el pròxim treball,
però sense eixir-nos massa de la
línia que ara hem obert.
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