
Ja fa 10 anys que l’Associació
d’Estudis Tradicionals Sagueta
Nova de Biar (l’Alcoià) corre pel
món. Enguany estem d’aniversari i
el març passat començaren les
activitats que hem preparat per
celebrar-ho i que acabaran l’any
vinent amb una mostra folklòrica
de cloenda i la presentació d’un
nou CD. Per això, ara és un bon
moment per repassar quina ha
sigut la nostra trajectòria i veure
cap on volem encaminar-nos en
els pròxims anys.

A començaments de l’any 2011,
una colla d’amics que procedíem
del Grup de Cors i Danses de
Biar  vam convocar diferents per-
sones, amants de la cultura po-
pular, per tal d’engrescar-los a
participar en un nou projecte.
Uns mesos enrere, aquells joves
que fórem el germen de Sagueta
Nova havíem abandonat el Grup
de Cors i Danses perquè encara
mantenia (i manté en gran part)
les maneres de fer dels antics
grups de la Sección Femenina del
franquisme, i nosaltres teníem
unes inquietuds i unes ganes de
renovació que no eren enteses per
la majoria dels integrants d’aque-
lla agrupació.

El nom que escollírem per al nou
grup fou Associació d’Estudis
Tradicionals «Sagueta Nova» de
Biar. El mot sagueta prové d’unes
danses de reis que van desaparèixer
a començaments del segle XX i
que es ballaven al nostre poble per
les festes de Cap d’Any i Reis.
Aquestes danses, anomenades Balls
del Jesús, eren obertes per una pa-
rella de reis i una altra de virreis, i
darrere els acompanyava un segui-
ci d’unes deu parelles anomenat

sagueta. És a dir, el diminutiu de
saga: la part posterior d’alguna
cosa. Cal aclarir que a Biar aquest
terme es va fer extensiu a qual-
sevol grup d’amics que s’ajuntava
per ballar. I això som nosaltres, uns
amics que ens reunim per divertir-
nos sonant i ballant, que bevem de
la font de la tradició i la intentem
mantenir ben viva.

Des dels inicis es fixaren uns
objectius ben clars, que quedaren
reflectits als estatuts: recopilar,
estudiar i difondre la cultura po-
pular de Biar i la seua comarca, en
concret, i valenciana, en general.
Així, ben prompte, vam començar
a arreplegar i catalogar balls, dan-
ses, cançons, tocates, indumentària,
instruments i altres materials fol-
klòrics, per evitar la seua pèrdua
irreparable i per mostrar-los, bé a
través de publicacions escrites o
sonores, bé damunt un escenari.
A més a més, hem intentat inter-
pretar eixos materials amb la mà-
xima fidelitat possible a la tradició,
sense arranjaments musicals ni
muntatges coreogràfics.Tots aquests
trets fan de Sagueta Nova una agru-
pació singular tant al seu entorn
comarcal com a nivell del País
Valencià.

Al llarg d’aquests anys, hem orga-
nitzat diverses edicions de la Set-

mana de Cultura Popular de Biar,
amb conferències, exposicions i
mostres de folklore de caràcter
monogràfic. Aquestes mostres han
anat dedicades a estils de ball con-
crets, com les jotes de quatre i els
fandangos de cobla partida, o a
àmbits geogràfics, com ara Biar, la
comarca de l’Alcoià, les comarques
valencianes del nord i del sud, o el
País Valencià en el seu conjunt.

D’altra banda, des de l’any 2004,
organitzem l’Aplec de Rondalles
de Biar, que ràpidament ha
esdevingut un referent dins el
panorama de la música i el ball
tradicional al País Valencià. Es
tracta d’un acte que pretén popu-
laritzar el nostre ball autòcton i,
per tant, qualsevol persona que ho
desitge pot participar-hi.

Pel que fa a les publicacions, l’any
2005 vam presentar la revista La

Xitxarra. Publicació de Cultura Po-

pular de la Vall de Biar. El mateix
any vam enregistrar el disc Al Racó

del Foc, amb el qual encetàvem un
projecte anomenat Arxiu de Mú-
sica Tradicional de la Vall de Biar.
Actualment treballem en un segon
disc, que tenim previst presentar
en març de 2011.

MOSTRES 

DE FOLKLORE

Entre totes les activitats que duu a
terme la nostra associació desta-
quen les mostres de folklore. En
això coincidim amb la major part
de grups de danses valencians, però
és necessari matisar que els objec-
tius que perseguim són diferents.
Cal remarcar, sobretot, que les
actuacions no són un objectiu en si
mateix, sinó una manera d’apropar
al públic en general unes mani-
festacions culturals que, encara que
són pròpies, també resulten alienes
en certa manera, ja que la cadena
de transmissió intergeneracional fa
anys que es va trencar.

Per tant, l’objectiu més important
és donar a conèixer i revaloritzar
un patrimoni cultural que seria
difícil que arribara a grans capes
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10 anys fent camí
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de la població a través d’altres
mitjans. És clar que per tal d’a-
traure el públic les mostres de
folklore han de resultar atractives,
interessants i divertides. Però això
no vol dir que en nom de l’es-
pectacularitat s’haja de rebutjar la
música i el ball en el seu estat més
pur. Entrem ací en un terreny
polèmic, però no per això deixem

de mullar-nos. Hi ha associacions
que es dediquen a inventar o ar-
ranjar melodies, cançons, coreo-
grafies o passades de ball. Açò, en
principi, no ens pareix mal, però
el que no ens pareix bé és que es
confonga al públic i es venga
com a tradicional el que és nou
i com a fruit de la investigació el
que és de nova creació.

Per tot açò, les nostres actuacions
es plantegen des d’un punt de
vista lúdic i alhora didàctic. Es
tracta d’arribar al públic gràcies a
un espectacle viu, que transmet la
passió dels músics i balladors pel
nostre folklore i que, a més de
divertir, pretén aportar alguna
cosa més. Per tant, sempre fem
una xicoteta explicació per tal que
el públic entenga el que està
veient. A més a més, la nostra
manera de sonar, cantar i ballar
tracta de seguir amb la màxima
fidelitat possible les formes tradi-
cionals. El mateix podem dir de la

indumentària, ben acurada i con-
formada majoritàriament per re-
produccions de peces antigues.

Cal destacar també, que el ball és
el més espontani possible i en
moltes peces totalment improvisat.
És a dir, la balladora marca la pas-
sada que vol i el ballador ha de
seguir-la, tal com es feia de manera

tradicional. A més, les mostres es
realitzen sempre amb música en
directe i també se sol improvisar
l’ordre de les melodies o les lletres
de les cançons dins d’una peça de
ball. El repertori és ben variat:
seguidilles, jotes, uns, fandangos de
cobla partida, jotes de quatre,
copeos…, i se centra sobretot en el
material que hem pogut arreplegar
a les persones majors de la nostra
comarca, encara que en ocasions
també oferim una mostra repre-
sentativa dels diferents tipus de
balls valencians, resultat de la nos-
tra amistat i col·laboració amb
persones o agrupacions d’altres
comarques valencianes que com-
parteixen amb nosaltres les ma-
teixes inquietuds i maneres d’en-
tendre el ball tradicional.

Al llarg d’aquests deu anys hem
recorregut gran part del País
Valencià amb les nostres actua-
cions. A més, també hem realitzat
mostres de ball a Saragossa, Za-

mora, Albacete, Beniel (Múrcia),
Moreda de Aller (Astúries) i Car-
regado (Portugal). D’altra banda,
periòdicament hem realitzat a Biar
mostres de caràcter monogràfic,
dedicades a diferents àrees geogrà-
fiques o estils de ball. Les mostres
monogràfiques que hem presentat
fins al moment són les que se-
gueixen:

2002: Mostra de folklore de la vila i

terme de Biar. En aquesta mostra
vam presentar el treball de recerca
i restauració de balls i cançons fet
a Biar.

2003: Mostra de folklore de la comarca

de l’Alcoià. En aquesta mostra
cadascun dels pobles de la nostra
comarca va estar representat per un
ball, cançó o tocata.

2004: Jornada de divulgació de la jota

de quatre i el fandango de cobla parti-

da. L’objectiu d’aquesta jornada va
ser donar a conèixer els dos tipus
de ball tradicional més caracte-
rístics de la nostra comarca. La
mostra de ball va anar precedida
per una conferència.

2005: Al racó del foc. Aquesta
mostra es va fer amb motiu de
l’edició del nostre primer disc. Es
va fer un repàs a les principals
tradicions hivernenques de la Vall
de Biar.
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en distintes mostres 

de folklore.



2007: Al so que toquen. Saraus, bu-

reos i entaulats. En aquesta ocasió la
gent de Sagueta Nova de Biar vam
estar acompanyats per amics del
Grup Ramell de Castelló de la
Plana, Grup Alacant, Colla Brials
d’Aldaia, Grup el Bolero de l’Al-
cúdia, Grup Salpassa del Cam-
pello, Grup de danses d’Ibi, el So
dels Barrejats d’Alacant, Grup de
danses de Morvedre i Grup l’Are-
nilla de Borriana. En ella vam fer
un recorregut pels diferents estils
de ball tradicional de tot el País
Valencià.

2010: Venim del nord, venim del sud.
Ha sigut la darrera mostra que hem
realitzat i en ella vam presentar les
semblances en les estructures i es-
quemes dels balls del nord i del sud
del País Valencià.Vam comptar amb
la col·laboració de l’Associació
Cultural Ramell de Castelló de la
Plana.

BALLADES POPULARS:

L’APLEC DE RONDALLES 

DE BIAR

Ja he dit que un dels principals
objectius de Sagueta Nova és do-
nar a conèixer el folklore valencià
a través de diferents canals, però
no és l’únic. Un altre objectiu,
encara més ambiciós, és popula-
ritzar de nou els balls tradicionals
valencians. I pensem que una bona
manera d’aconseguir-ho és a través
de ballades de caràcter lúdic i par-
ticipació oberta a tothom. Amb
aquesta intenció va nàixer l’any
2004 l’Aplec de Rondalles de Biar,
que enguany durà a terme la seua
huitena edició. Es tracta d’una ini-
ciativa pionera, de la qual ens
trobem molt orgullosos per l’èxit
que ha assolit.

Després d’una primera edició amb
una tímida resposta, en la segona
es van desbordar totes les previ-
sions i l’afluència ha sigut massiva
des d’aleshores.2 I és que aquest
aplec respon a una necessitat dels
aficionats al ball tradicional valen-
cià, de poder reunir-se per cantar,
sonar i ballar sense la necessitat de

vestir-se a l’antiga ni d’oferir cap
espectacle, únicament per les
ganes de passar-ho bé. Prova d’açò
és que després de l’aplec de Biar
han aparegut nous punts de troba-
da com el nostre: primer, l’En-
contre de Sonadors de Mutxamel
(l’Alacantí), organitzat pel grup
Alacant; després, la Trobada de
Rondes al Maestrat, organitzada

pel Grup Ramell de Castelló de la
Plana; més tard, els malauradament
desapareguts aplecs de Borriana (la
Plana Baixa) i Orito (Vinalopó
Mitjà), i finalment l’Aplec de So-
nadors de la Vall d’Albaida, a
Ontinyent, organitzat pel Casal
Jaume I. Desitgem continuïtat i
molt d’èxit a tots ells i esperem que
cada any se sumen nous aplecs.

Per l’aplec de Biar han passat mol-
tes de les darreres agrupacions
tradicionals de música de corda que
queden en actiu al País Valencià: el
So Antiu de Mutxamel (l’Alacantí),
el grup La Perla de la Muntanya de
Llucena (l’Alcalatén) i els músics i
balladors d’Atzeneta del Maestrat,
Culla (l’Alt Maestrat) i Vilafranca
(els Ports).També hi han passat les
poques rondalles o grups de danses
valencians que encara que no són
tradicionals sí que coneixen a fons
la tradició i intenten aproximar-se
al màxim a les formes interpreta-
tives tradicionals: el Grup Alacant,

el Grup Ramell de Castelló de la
Plana, la Colla Brials d’Aldaia
(l’Horta), el So dels Barrejats d’Ala-
cant, la colla la Mundial de la Plana
de Castelló, el Grup de Danses el
Raval de Vila-real, l’agrupació Can-
tares Viejos de Requena o la
mateixa Sagueta Nova.Amb aques-
ta selecció de participants s’ha
pretés posar en contacte nous i vells

músics i balladors per tal de facilitar
la transmissió intergeneracional
d’unes formes seculars d’expressió
musical i corporal en greu perill
d’extinció.

A més, també s’ha donat cabuda a
agrupacions d’uns altres territoris
propers que comparteixen amb
els valencians una música i un
ball tradicional similars. Han
sigut la Cuadrilla de Aguilande-
ros de Barranda i la Cuadrilla de
Fuente-Álamo (Múrcia), i dels
sonadors tradicionals de jotes i
mateixes de la comarca de Lle-
vant de Mallorca.

Com diu el seu nom, l’Aplec de
Rondalles de Biar està dedicat a la
música de corda. No obstant això,
també s’ha volgut guardar un lloc a
un instrument valencià de gran
arrelament: la dolçaina o xaramita.
De la mateixa manera que s’ha fet
amb les rondalles noves i velles, hi
han participat tant les antigues par-
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Taller de Ball a la Universitat d’Alacant.



elles de dolçainer i tabaleter com les
recents colles de dolçainers. Així,
hem pogut escoltar el Conill d’A-
gost (l’Alacantí);Francesc Bellmunt,

el gaiter d’Albocàsser (l’Alt Maes-

trat); Cristóbal Camarasa i Vicent

Galvany, xaramiter i tabaleter de

Biar; la Colla Rudimentària i Pan-

dorga d’Onil, i la Colla de dolçaines

i tabals la Bassa la Vila de Biar.

D’altra banda, Sagueta Nova

també ha participat al I Aplec de

Sonadors de Mutxamel, a la I i la

V Trobada de Rondes al Maestrat,

celebrades a Atzeneta i les Useres,

respectivament, al I Encuentro de

Rondallas de Orito i al V En-

cuentro de Cuadrillas en el Llano

de Albacete. També hem partici-

pat en revetles a Novelda i al

Museu Comarcal de l’Horta Sud

de Torrent. En aquestes ballades

hem interpretat una mostra de

peces de la nostra comarca o bé

una selecció del repertori valen-

cià, en funció del que ens han de-

manat els organitzadors. En qual-

sevol cas, sempre parem una espe-

cial atenció als balls més senzills,

que permeten una major partici-

pació (la Carrasquilla, el Pingajo,

el ball del canó, jota en rogle…).

A més, si el públic ho requereix,

abans de tocar una peça expli-

quem la manera de ballar-la i els

balladors que es troben a peu de

plaça presten la seua ajuda perquè

qualsevol persona que en tingui

ganes la puga ballar.

En definitiva, a través de l’aplec

de rondalles o qualsevol altra ba-

llada popular estem reivindicant

el valor lúdic de la música i el ball

dels nostres avantpassats com un

element ben útil en la nostra so-

cietat actual.

ALTRES ACTIVITATS

Fins ara he destacat la importància

de les mostres de folklore i de

l’Aplec de Rondalles de Biar com

les activitats més importants que

desenvolupa Sagueta Nova. No

obstant això, no són ni molt

menys les úniques activitats que

realitzem al llarg de l’any.

D’una banda tenim les activitats de

recerca i replega de materials de la

tradició oral, peces físiques d’indu-

mentària o instruments. Així,

aquests anys s’ha treballat sobretot

als pobles de la Vall de Biar

(Banyeres de Mariola, Beneixama,

Biar, el Camp de Mirra i la

Canyada), però també a poblacions

d’altres comarques: Bocairent, Vi-

llena, l’Alguenya, el Carxe, la Torre

de les Maçanes, Atzeneta del

Maestrat,Vilafranca,Vistabella, Cu-

lla… Part d’aquests materials s’ha

utilitzat per conformar el repertori

i la indumentària de la nostra asso-

ciació. I una altra part ha vist la

llum a través de dues publicacions:

la revista La Xitxarra i el disc Al

Racó del Foc.

A més de recuperar balls, cançons i

indumentària, és important des-

tacar que també s’ha recuperat l’ús

d’instruments que no són molt

usuals entre els grups de danses,

com el violí, l’acordió, el guitarró o

un ampli ventall d’instruments de

percussió. Però el més important ha

sigut la reproducció d’instruments

antics valencians que ja havien

deixat d’usar-se i la incorporació a

la nostra rondalla. Parlem de la gui-

tarra de 10 cordes, de l’octavilla i,

sobretot, de la citra valenciana.3

A Sagueta Nova també hem recu-

perat el costum ja perdut d’anar de

ronda o serenata. Es tractava d’ei-

xir de nit amb guitarres i altres

instruments de corda i percussió

per tal de cantar cançons lau-

datòries a les xiques fadrines o a

les autoritats.Tots els anys, el 9 de

juliol, vespra de sant Cristòfol,

patró de Biar, fem una ronda en la

qual cantem a les autoritats del

poble i a persones vinculades a la

nostra associació.A més, al llarg de

l’any també fem rondes quan ens

requereix qualsevol entitat o par-

ticular, com és el cas de les sere-

nates a les núvies.

Una altra activitat desenvolupada

durant aquests deu anys han sigut

les exposicions. L’any 2002, amb

motiu de la presentació de la nos-

tra associació a Biar, vam realitzar

la nostra primera exposició amb

fotografies, indumentària i instru-

ments antics. La segona, anomena-

da «L’Aixovar d’una núvia del

segle XVIII», va ser l’any 2003. En

ella, a partir de dos protocols no-

tarials del Biar del segle XVIII, es

mostraven els utensilis de cuina, la

roba domèstica i la indumentària

que configuraven la dot que una

fadrina d’aquella època aportava al

matrimoni. Finalment, l’any 2004

vam preparar una exposició d’ar-

tesania biaruda, amb espais dedi-

cats a la mel, la ceràmica i les pastes

típiques.
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Dins el marc de la Setmana de

Cultura Popular de Biar hem

organitzat conferències a càrrec de

distints experts en música, ball i

indumentària tradicional. També

hem col·laborat en l’organització

del I Seminari de Cultura Popular

i Tradicional, a la Seu Universitària

de Biar. D’altra banda, membres de

la nostra associació també han fet

conferències al Museu Comarcal

de l’Horta Sud i al Museu de

Belles Arts de Castelló de la Plana.

A més de ballades i aplecs, entre les

actuacions encaminades a la repo-

pularització del ball tradicional

tenim els tallers de ball. Poden ser

tallers d’un dia o d’un cap de set-

mana, o fins i tot tallers d’una

hora. Es tracta d’aprendre algunes

estructures senzilles i passades

bàsiques per poder gaudir del ball

tradicional. En la nostra trajectòria

hem realitzat tallers de ball per a

institucions públiques, com la

Universitat d’Alacant o la Conse-

lleria d’Educació, i entitats cultu-

rals, com Ca Bassot o alguns grups

de danses.

Finalment, cal destacar un projecte

que ens ha il·lusionat molt a tots

els membres de Sagueta Nova,

perquè té molt a veure amb el

futur de la nostra associació. L’any

2007 es va crear l’Escola de Mú-

sica i Ball Tradicional de Sagueta

Nova. Des de llavors, els xiquets de

l’escola s’ajunten un dia a la set-

mana per aprendre i gaudir amb

jocs populars, cançons i balls tradi-

cionals. Els xiquets i xiquetes de

l’Escola participen tots els anys,

amb la resta del grup, en la Ca-

valcada dels Reis d’Orient de Biar.

A més, també actuen a mostres

infantils a Biar i altres poblacions.

I AL REMAT…

Fins ací arriba el nostre recorregut

pels deu anys de Sagueta Nova.

Un temps en el qual els somnis

d’un petit col·lectiu s’han anat

fent realitat a poc a poc. Esperem

continuar caminant molts anys

per la senda de la recuperació i la

dignificació del patrimoni fol-

klòric valencià, una condició que

creiem necessària també per al

redreçament del futur dels valen-

cians com a poble. No podem

oblidar que estem immersos en un

important canvi cultural i que

molts elements de la nostra cul-

tura popular autòctona estan sent

desatesos i marginats tant per les

classes dirigents, que persegueixen

l’aniquilació de qualsevol element

que puga esdevenir un tret iden-

titari valencià, com per persones

del món de la cultura, urbanites

que tenen una visió reduccionista

i simplificadora de la modernitat i

que menyspreen una cultura tra-

dicional que desconeixen. Des

d’ací reivindiquem el valor de

molts elements d’aquest món tra-

dicional, que haurien d’incorpo-

rar-se sense complexos a l’imagi-

nari col·lectiu dels valencians del

segle XXI.

De moment, però, ens queda un

any de celebracions, replet d’acti-

vitats que esperem siguen del gust

de tothom. Moltes gràcies a tots

els qui ens heu acompanyat en

aquests deu anys i ens heu donat el

vostre suport.

Notes

1. Director de l’Associació d’Estudis

Tradicionals «Sagueta Nova» de Biar.

2. Cal agrair a Lluís-Xavier Flores l’aju-

da que ens va prestar en la segona edi-

ció per tal de donar major difusió al

nostre aplec.

3. En la recuperació d’aquests instru-

ments es fa necessari nomenar l’etno-

musicòleg Carles Pitarch, qui fou el pri-

mer a parar-ne atenció. Ell va ser el

redescobridor de la citra i l’impulsor de

la seua recuperació.
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Volta de la rondalla

de Sagueta Nova

pels carrers 

de Biar.Al mig 

la citra valenciana.

A.E.T Sagueta Nova de Biar

Ap. Correus 100
03410 BIAR (l’Alcoià)
saguetanova_biar@yahoo.es
www.sagueta.com (en construcció)


