
Fer repicar dues culleres amb pre-
cisió, colpejar la paella amb un
didal o acompanyar una cançó
amb el moviment del morter van
ser algunes de les tècniques que
van aprendre els alumnes de per-
cussió del 13è curs de música tra-
dicional de Torroella de Montgrí
l’estiu passat. Tots aquests atuells,
tan freqüents a la cuina, són els que
utilitza habitualment Vanesa Mue-
la, una cantadora vallisoletana que
des dels sis anys es mou dalt dels
escenaris i que recorre tot el terri-
tori peninsular donant a conèixer
aquestes tècniques que durant anys
van marcar els ritmes de nom-
brosos gèneres ballables i cançons.
En el transcurs d’aquella intensa
setmana plena de concerts, can-
tades i ballades, que va compartir
amb alumnes i professors, vam tro-
bar una estona per a intercanviar
impressions sobre el seu treball i
el panorama musical de Castella
i Lleó, el territori que l’ha vist
créixer i on ha trobat les fonts del
seu repertori.

Com vas començar a interessar-

te per la música? Hi ha alguns

precedents de balladors o canta-

dors a la teva família?

Els meus pares han sigut balladors
tot i que en van aprendre de grans.
Jo he de dir que és a través del ball
que vaig arribar a la cançó. Vaig
començar ballant gràcies a ells per-
què em van portar a un grup de
danses tradicionals però després es
van adonar que el que millor feia
era cantar. Als quatre anys ja can-
tava i als sis em van organitzar un
concert amb dotze cançons tradi-
cionals. El grup de Coros y Danzas
de Arienzo, que és on vaig debu-

tar, m’acompanyaven amb guitar-
res, llaüts, dolçaines i percussions i
jo cantava. Puc dir que tant una
cosa com l’altra, el cant i el ball,
m’entusiasmen. I considero que
són accions ben complementàries
perquè m’he adonat que pots can-
tar i tocar molt millor si saps ballar
que si no en saps i viceversa.

Des de llavors has compilat un

bon grapat de cançons i danses

que has donat a conèixer a través

dels discos i de les actuacions en

directe. Tot aquest repertori que

presentes, en què es basa?

Tot té el fonament en cançons tra-
dicionals de Castella i Lleó, bé re-
collides per mi mateixa de la gent
gran, o extretes de llibres o de la fo-
noteca.Treballo molt a la d’Urueña,
a Valladolid, on hi ha el Joaquín
Díaz.

En el meu repertori hi trobem
jotes, romanços, cants de treball,

fandangos, seguidillas, corridos,
rumbas, cants de Nadal, de Carna-
val, una mica de tot... M’agrada
molt escoltar com canta la gent
gran i he constatat que a cada
zona, per molt a prop que estiguin,
ho fan d’una manera diferent.
L’any passat vaig conèixer a una de
les darreres informants que he tin-
gut, la Rosa Múñoz, de Maello,
Àvila, que em va ensenyar un bon
repertori, i entre les peces una de
les jotes de ronda que va inclosa en
el darrer disc.Això però s’està aca-
bant. Hem d’adonar-nos que ac-
tualment es pot fer treball de camp
només contra rellotge perquè la
gent gran es va morint i aquestes
cançons van quedant en l’oblit si
no ens hi afanyem.

A l’hora de cantar et serveixes

bàsicament de la percussió, però

amb estris que moltes vegades

tenen altres utilitats. Per què vas

fer-ne aquesta tria?
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VANESA MUELA

Roser Reixach

Actuació d’Hexacorde i Vanesa Muela al cicle Solc 

al Lluçanès l’any 2008, a la plaça d’Olost.

T
E
R
E
S
A
P
A
R
A
R
E
D
A



Des de petita, quan vaig començar

a interessar-me per cantar i acom-

panyar la veu, he passat per dife-

rents instruments. Fas els primers

passos amb la guitarra o el rabel, i

t’adones que hi ha d’altres objectes

que també s’han fet sonar encara

que no siguin pròpiament instru-

ments. T’inicies amb la pandereta

o el pandero quadrat, després aga-

fes el que hi ha a la cuina, les

culleres, la paella, les tapadores, el

morter... Veus que existeixen les

petxines, la ximbomba, la marmi-

ta, el crivell i moltes altres eines de

treball que tenen una gran sonori-

tat musical... No ho trobes tot de

cop però sí a mesura que vas avan-

çant i a cada nova descoberta et

quedés sorpresa del so que poden

arribar a produir.

Es requereix una habilitat espe-

cial per a tocar-los? Com en vas

aprendre?

S’ha de tenir una bona oïda i

coordinació per a poder tocar amb

les dues mans, i més si també can-

tes alhora. Hi ha gent que sap

acompanyar les cançons amb ob-

jectes ben diversos, des de teules,

gots... tot el que hi havia al voltant

podia servir. Depenia només de

l’habilitat del tocador i de les ganes

de perfeccionar-ho.

A l’hora d’aprendre’n hi ha

hagut una mica de tot. La pan-

dereta per exemple fent cursos

amb Carlos Porro, que la sap tocar

molt bé. La resta d’instruments

anant als pobles, observant, parlant

i consultant. Encara hi ha gent

gran que usa aquests instruments a

la zona de Castella i Lleó, sobretot

les culleres, la paella o el morter. La

mateixa gent se t’acosta i t’explica

el què toca i com ho fa.També hi

ha amics que saben tocar... i a part,

he sigut una mica autodidacta.

En els cursos expliques que són

bàsicament dones les que utilit-

zaven aquest tipus de percusió...

La percussió amb aquests estris sí.

Encara que hi havia molt bones

cantadores, no tenien l’oportuni-

tat de donar-se a conèixer, de fer

concerts, de sortir del seu poble.

Només cantaven amb la família

però elles passaven els seus co-

neixement a les noves generacions

i han sigut les grans transmissores

de moltes cançons i ritmes.

Utilitzaven les coses que tenien

més al seu abast, les més properes,

que en aquest cas eren els estris de

la cuina, on elles s’hi estaven

moltes hores. En canvi els instru-

ments de vent, a Castella i Lleó,

com a altres llocs, eren quasi

propietat dels homes, perquè to-

car-los implicava fer desplaça-

ments a un altre lloc per a celebrar

balls, cercaviles o romiatges.

Amb el temps, tots aquests co-

neixements sobre percussió tradi-

cional els has anat transmetent

per mitjà dels nombrosos cursos

que imparteixes regularment. De

quina manera et vas iniciar en

aquesta faceta diguem-ne més

pedagògica?

Des dels divuit anys que dono

classes. Em van cridar de Madrid

per a ensenyar allò que havia après

en les meves estades als pobles i

amb els meus mestres. Al comen-

çament va ser dur perquè no tens

cap mètode, fins que de mica en

mica vas trobant estratègies que

t’ajuden a avançar. Em vaig anar

especialitzant en aquest tema i per

ara tinc molta feina. Dono classes a

nens, a professors de música, a gent

gran... ajuntant-nos moltes vega-

des diverses generacions. Utilitzo

sobretot instruments de cuina,

que solen ser molt atractius per al

qui no els coneix, i amb els quals

a més pots aconseguir uns resultats

molt efectistes i divertits. Una cosa

curiosa és que la majoria d’alum-

nes continuen sent dones, unes

alumnes que després no se les veu

públicament actuant en concerts,

però que són les que hi mostren

més interès.

A part em moc a les escoles,

tant a primària com a secundària,

on a partir de cançons tradicionals

infantils intento que els nens i les

nenes acabin la sessió cantant i ba-

llant amb el què han après i també

procuro transmetre’ls l’interès per

la cultura popular.

Totes aquestes investigacions so-

bre la manera de tocar aquests

utensilis han quedat recollides en

alguna publicació?

En format de paper no, no he es-

crit cap llibre ni he fet cap re-

copilació. Jo dono a conèixer les
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investigacions que faig en forma
de disc. En els cinc que tinc fins
ara s’hi poden escoltar les diferents
tècniques que he anat coneixent
amb els anys.

Comentem una mica la teva tra-

jectòria a través d’aquests discos...

Crec que el que més es nota és
una evolució molt clara en la ma-
duresa de la veu. S’ha de tenir en
compte que el primer el vaig gra-
var als vuit anys. Es deia En Casti-

lla, i hi havia un grup de músics
que s’anomenaven Agora. Després
va arribar En Valladolid de Abajo,
que constava de cançons tradi-
cionals, i on vaig comptar amb la
col·laboració de molt bons instru-
mentistes. El 2004 va sortir De

Buena Fuente, fruit del treball que
vaig mantenir durant sis anys amb
el grup Almacántaro. L’any se-
güent, el 2005, es va editar Gene-

ración Espontánea, dedicat a tots els
joves de la meva generació i als
meus pares, que van saber trans-
metre’m el gust per a recuperar tot
aquest llegat. I finalment el 2006
Desbarates, ja amb el grup Hexa-
corde, amb el que estic treballant
actualment.

A part de fer treball de camp

observant la gent, has tingut al-

gun tipus de formació musical?

Jo sóc historiadora de carrera. No
he estudiat mai música ni m’he
educat la veu. Intento cantar com
ho fa la gent gran després de molts
anys d’observació i converses, i el
que tinc, crec, és bona oïda i bona
memòria.També he assistit a molts
cursos de cant i ball, tant de
Castella i Lleó com d’altres zones,
però sobretot de percussió.

La teva formació d’historiadora

t’ha ajudat, ha influït en la ma-

nera que tens d’entendre la can-

çó i el ball tradicional i en ge-

neral el folklore?

Segurament que sí perquè tinc
molt interès pel passat i sempre he
intentat aprofundir en les raons de
perquè es toca o no, del perquè hi
ha una generació de cantadors i
balladors desapareguda...

Al llarg d’aquests anys has anat

acumulant una gran diversitat de

distincions. El 1993 et van donar

el premi a la Pureza Interpre-

tativa. Creus que es pot parlar en

aquests termes a l’hora d’inter-

pretar?

La Diputació de Valladolid va po-
sar aquest títol de Pureza Inter-
pretativa al premi no sé ben bé
perquè. Suposo que puresa, tal
com l’entenem, ja no es pot trobar.
Hauríem d’anar enrera cinquanta
o cent anys, quan aquestes mú-
siques no tenien influències exter-
nes i els pobles estaven encara molt
aïllats. Considero que la meva ma-
nera de cantar és senzilla i simple-
ment tracto de reflectir el que he
après dels grans. Potser per això
em van donar el premi.

Més endavant, el 1998 et van no-

menar Alcaldesa Mayor del Con-

cejo de Dulzaineros Toro de la

Vega i el 2006 vas rebre el Premi

d’Etnologia. Què han suposat

aquest reconeixements, tenen al-

guna utilitat els premis?

Els premis tenen el valor de
reconèixer la feina que fas i ser-
veixen per a la teva satisfacció per-
sonal. A més, que les autoritats o
les institucions donin valor a la
música tradicional ja és molt im-
portant. No valen per a fer-te fa-
mós ni per a cobrar més, almenys
en el món tradicional.

El premi més important que
tinc és aquest d’Etnologia,del 2006.
Era la primera vegada que el do-
naven a una cantant castellana i a
més jove, perquè llavors jo tenia
vint-i-set anys. El guardó el con-
cedeix el CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones científicas) i es
troba dins els premis Cultura Viva.
Van demanar les meves dades a la
Junta de Castella i Lleó i no sabien
ni que jo existís. Això ja diu molt
de la preocupació que tenen
aquestes institucions per la cultura.

Quant a Toro de la Vega, el
nomenament és merament ho-
norífic, perquè vaig ser de les pri-
meres persones que vaig anar a
cantar a aquest Concejo on tots
són dulzaineros.

Per què les actuacions moltes

vegades les fas acompanyada

d’una parella de ball?

Perquè així l’espectacle és més
complet i es veuen totes les facetes:
cantar, tocar i ballar. Bàsicament és
una qüestió de pressupost, però
sempre que podem actuem junts.
No és una dansa coreogràfica ni
una exhibició, intentem reflectir el
que era el ball d’abans.A més, quan
sortim a l’escenari anem vestits
amb la indumentària tradicional de
la zona que representem.

El vestuari sovint ha tingut una

importància secundària en els

estudis de folklore. Consideres

que hauria d’estar al mateix ni-

vell que la música o el ball?

És una part més del context. Cada
roba tenia un significat. Si eres sol-
tera, casada, rica o pobre, et vesties
diferent... A Castella i Lleó sí que
està ben estudiat. Podem reproduir
així molt bé aquest element, no
només la roba sinó també altres
complements com la joieria. Penso
que es una manera de donar-ho a
conèixer al gran públic.

Quan comentaves els discos has

explicat que en aquests moments

treballes amb el grup Hexacorde.

Com va començar aquesta col·la-

boració? Ells plantegen una reno-

vació en la presentació dels te-

mes, fan un tractament de les pe-

ces molt diferent de com tu les

sols plantejar...

La faceta de solista arriba un
moment que et limita. Com he dit
abans, jo havia estat també amb
Almacántaro, un grup de Palència,
amb els quals fèiem repertori tradi-
cional i amb els quals vaig donar per
finalitzada una etapa. Llavors vaig
anar a buscar Hexacorde.M’agrada-
va el que feien i ells van mostrar-se
encantats amb la proposta, perquè
eren un grup instrumental, sense
veu.Vam provar-ho i va funcionar.

Ells en principi es mostren
oberts a tot tipus de plantejaments.
Estan component temes a l’estil
tradicional, beuen d’aquesta tradi-
ció, agafen velles tonades i sons i
en canvien l’aspecte. Els presenten
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pensant en un públic diferent,
potser per atraure més la gent
jove. Es tracta de ressuscitar velles
melodies, transformar-les i fer-les
més atractives, recrear la música
tradicional de Castella i Lleó amb
arranjaments innovadors. Fan te-
mes propis aplicant estructures i
ritmes de la tradició musical cas-
tellana amb melodies i harmonies
noves.

Ara alterno els dos tipus d’ac-
tuacions, com a cantant solista, amb
un format més senzill, i amb He-
xacorde. Les dues coses, fent-les
dignament i amb respecte, estan
molt bé... El salt al folk t’ofereix
noves possibilitats i t’obre també
portes, perquè hi ha festivals on no
accepten música tradicional.

Una altra faceta que vas prac-

ticar un temps va ser la col·la-

boració amb la ràdio. Quin tipus

de programa feies?

Vaig ser a la ràdio dels tretze als
vint anys. Vam començar a ràdio
Ecca, una emissora de Tordesillas
que s’agafava de moltes províncies
de Castella i Lleó. En principi es
va crear el programa, que es deia
Solombra, perquè volíem divulgar
la música tradicional i folk. En-
trevistàvem grups, presentàvem dis-
cos nous, parlàvem dels costums...
Era un programa setmanal de tres
hores els dissabtes.Molt enriquidor,
però amb treball totalment volun-

tari. Després vaig estar a ràdio La-
guna, a Laguna del Duero, el meu
poble, i allà el meu pare em va aga-
far el relleu i encara hi és.

A Castella i Lleó, quin paper

tenen els mitjans de comunica-

ció en relació al folklore?

Cap. No es preocupen de res. No
posen els nostres discos ni ens en-
trevisten a la ràdio. Les televisions
locals ens tenen totalment oblidats
i les institucions també. Si aquesta
riquesa de folklore l’hagués tingu-
da una altra zona segurament que
estaríem millor tractats. La gent
no ho pot valorar perquè ho des-
coneix. Hi ha pocs festivals i so-
vint prefereixen contractar gent
de fora abans que els de casa.
Respecte a la premsa escrita cal
parlar d’Interfolk, que és la revista
que s’edita a Madrid, però no hi
ha res més.

D’aquest panorama tan ric que

estàs comentant, quines caracte-

rístiques en destacaries com a

específiques?

Quant a música, que és el que
conec més, tenim ritmes comuns
com les jotes però també hi ha una
gran varietat  perquè el folklore de
Zamora no té res a veure amb el de
Valladolid per exemple. Seria enu-
merar una llarga llista d’elements.
Però voldria dir que en el fons no
tot és tan diferent.A València, l’any

passat, amb el Fermín Pardo i el
Botifarra vam interpretar una jeri-
gonza, una cançó infantil, i cadascú
cantava seguint el model propi de la
seva zona i ens vam adonar que tots
teníem semblances. Vull dir amb
això que el folklore s’ha usat mol-
tes vegades com a forma d’identitat
i diferència i en realitat hi ha més
coses que ens uneixen que no que
ens separen.

El nou disc individual, que sortirà

probablement a la primavera del

2010, estarà dedicat a peces ba-

llables. Comportarà alguna nove-

tat en relació als anteriors?

El disc que estic preparant és també
de repertori tradicional, semblant a
Generación espontánea. En aquests
gravació podré comptar amb una
bona colla de col·laboradors i amics
com Paco Díez, Alberto Jambrina,
Fernando Llorente, La Ronda de
Motilleja... entre altres. He selec-
cionat tretze peces que dedicaré,
perquè encara no ho havia fet, al
repertori de ball de Castella i Lleó,
amb fandangos, seguidillas, pas-
dobles, rumbes, jotes... Fins ara
havia presentat moltes cançons,
romanços, coples, cants festius, però
no eren específicament peces de
ball encara que algunes es ballessin.
Es dirà Garavitense. És un nom que
em va agradar perquè crec que
explica el contingut, ja que garavitar
significa moure’s, bellugar-se…
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