
Si hi ha un nom que concite respecte i

admiració unànimes dins de l’àmbit

folklòric valencià, habitualment enrarit

per rivalitats impossibles i discrepàncies

conceptuals de llarg abast, aquest és sens

dubte el de Fermín Pardo. El folklorista

d’Hortunas, un llogaret del Camp de

Requena amb una cinquantena d’habi-

tants, ha desplegat al llarg de la seua

dilatada trajectòria una intensa i fruc-

tífera activitat en tres fronts complemen-

taris: el de la recerca de camp, el de la

restauració de músiques i balls tradi-

cionals i el de la seua difusió teòrica

–articles, exposicions, conferències, mo-

nografies, cursets– i pràctica: liderant

algunes de les formacions musicals més

imitades del sector. Si començàvem per

aquesta darrera faceta hauríem de sub-

ratllar, en primer lloc, la seua contribució

decisiva en la fundació d’Alimara i en la

seua consolidació com a formació de

referència; i, després, la seua implicació,

amb major o menor mesura, en moltes

altres formacions similars: Jaraiz, Can-

tares Viejos, Lo Rat Penat, Aldarull,

el Grup de Restauració de Valencia, el

Gruo Ajevo de Villar del Arzobispo,

el grup Els Millars de Castelló de la

Plana, els grups de danses de l’Alcúdia,

l’Aljama de Bétera, etc. En el camp de

la restauració, no cabria en aquest volum

la relació completa de músiques i balls

que Pardo ha recuperat, reconstruït i

revitalitzat, però no podríem deixar de

mencionar el seu treball senyer dirigint

la restauració de les danses del Corpus

de la ciutat de València, desaparegudes

durant bona part del segle XX de la

històrica processó.

Però és segurament en l’àmbit del

treball de camp on la seua trajectòria ha

deixat una empremta de majors dimen-

sions: després de vora quaranta anys

recorrent de dalt a baix el País Valencià

i altres territoris veïns –especialment

Castella-la Manxa, tan propera a la

seua Plana de Requena-Utiel– ha con-

fegit un fons sonor format per més 300

cintes de casset que contenen vora

12.000 enregistraments de música i li-

teratura popular procedents de 322 po-

blacions. Recentment, va fer donació

d’aquest colossal arxiu a la ciutat de

Requena la qual, immediatament,

n’inicià el procés de catalogació i digita-

lització per poder posar-lo a disposició

del públic.

La nostra conversa, que té lloc al

menjador de sa casa a Requena –un

veritable museu etnogràfic, testimoni-

atge silenciós de la seua profunda esti-

ma per la cultura popular rural–,

comença precisament en aquest punt:

en el procés de digitalització de la seua

obra magna, el fruit de tants anys de

treball meticulós que ens deixa un lle-

gat de valor incalculable.

Quina és la situació actual del

procés?

L’arxiu està tot digitalitzat. Falta

acabar d’organitzar una part perquè,

clar, jo ho gravava tot en cintes de

casset i les aprofitava al màxim. Hi

ha un cert desordre en el contingut

que, a més, no era únicament de

cançons sinó que hi havia també

contes, entrevistes, etc.

Quina classe d’entrevistes?

Puix ara em ve al cap: amb Arcadio

Piqueras sobre la representació –i

tot el que portava darrere: música,

dansa...– dels moros i cristians de

Campo Arcís; una altra entrevista

amb l’últim terrisser d’ací... Hi ha

moltes coses a l’arxiu: el toc de

campanes de los Corrales d’Utiel

tal i com els recordava la tia

Consuelo... coses d’eixes.

Està accessible al públic?

Totalment. De fet ja ha vingut

molta gent a consultar el material

que conté de determinat poble o

comarca. Membres de grups de

danses, algun interessat en fer-ne

una publicació monogràfica local,

etc. Normalment els interessats es
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posen en contacte amb l’arxiver de

Requena i ell em crida a mi per

concertar la visita.

S’ha parlat, fins i tot, de fer-lo

accessible a través d’internet.

Sí, però quan ja estiga en millors

condicions, amb tot el material

catalogat i ordenat.

Òbviament, quan començares a
fer les primeres gravacions no
imaginaves les dimensions que
anava a prendre el fons sonor que
estaves conformant. Recordes en
quin moment decideixes donar-li
una major sistematització al tre-
ball de recerca i enregistrament?

Clar. La primera part de l’arxiu està

feta només per interés personal.

Quan comence a gravar jo tre-

ballava en el col·legi Guillem Tatay

de València i teníem un casset per a

reproduir cançonetes per als

xiquets. Una cosina de ma mare

coneixia un repertori ben gran de

cançons de Nadal i vaig demanar a

l’escola que em deixaren l’aparell

per a gravar-la. I a partir d’ací vaig

començar els enregistraments. Des-

prés ja em vaig comprar jo una

gravadora, vaig anar a Cofrentes on

l’ermità i la tia Amparo em can-

taren un bon grapat de cançonetes.

Després, les meues ties, ma mare...

Mon pare mai em va deixar que el

gravara... Més tard en Villargordo

que va ser un dels primers pobles

de la comarca on vaig fer grava-

cions... Jo estava en aquella època

amb un grup universitari vinculat

al SEU i a la Sección Femenina i,

en ocasions, s’utilitzava el que jo

havia gravat o anàvem a gravar a

algun lloc en particular que ens

interessava.

Però és en l’any 1975 quan,

després de contactar amb Maria

Teresa Oller, comence a treballar

d’una manera més sistemàtica.

Com es produeix aquest con-
tacte?

A mi m’interessaven molt els

Cuadernos de Música Folklórica Va-

lenciana que publicava la Institució

Alfons el Magnànim i on Maria

Teresa havia tingut un paper desta-

cat. Jo tenia molt d’interés per la

música tradicional però no tenia

massa coneixements i, com el que

havia fet ella tenia tant de trellat i

m’agradava tant, pensava que em

podria orientar molt. Total que

vaig buscar el seu nom a la guia de

telèfons, la vaig cridar i em va con-

vidar a sa casa. De seguida em va

embolicar en un equip que estava

fent Salvador Seguí per treballar en

la recerca del cançoner valencià

finançat per una beca de la Fun-

dació March.A partir d’ací és quan

jo veig que les gravacions han de

començar a estructurar-se i no no-

més les meues sinó que també

recull còpies dels enregistraments

que havien fet Ricardo Pitarch i

Sebastià Garrido que formaven

part del mateix equip.

Aleshores ja perceps que totes
aquestes gravacions poden esde-
venir un fons important?

Sí. Jo sentia que aquelles cintes

eren un veritable tresor perquè

recollien moltes coses que en

aquells moments estaven ja a punt

de desaparéixer. Després hi ha ha-

gut un moviment de molta recu-

peració, que mai ens haguérem

pensat, però en aquella època el

panorama era molt negre.

D’on creus que et naix a tu l’in-
terés per la música tradicional
en una època, com dius, tan poc
propícia per aquestes coses?

No ho sabria dir. Jo sempre re-

corde que m’abuela em cantava l’o-

ració de San Antonio y los pajaritos i

la de La Virgen del Pilar. I a mi, ja de

xiquet, això m’agradava molt.

Després, a mesura que m’anava fent

gran no parava de preguntar-li i de

furgar-li i a partir d’ací he manti-

ngut l’interés.També mon pare can-

tava sempre en el camp: quan

segàvem, cantava la de segar, quan li

pareixia cantava una jota... Ja de

ben major em va cantar un ro-

manç de més de dos-cents versos

d’un torero d’Alacant que mataren

en Manacor i que jo no tenia

arreplegat. Però no hi hagué ma-

nera mai de gravar-lo i jo no

aconseguesc recordar-lo: era molt

semblant al romanç de Fabrilo que

cantava la tia Milieta de Barxeta...

Integrar-te en l’equip de Salva-
dor Seguí suposa, doncs, un pas
important en la teua trajectòria
perquè aconsegueixes donar ei-
xida per primera vegada a totes
aquestes inquietuts personals.

Totalment. Jo estic en l’equip de

Salvador Seguí des de l’any 1975

fins el 1980 quan es publica el

Cancionero de la Provincia de Valen-

cia. Fins i tot ma casa de València es

converteix en el quarter general

perquè jo visc sol allà, no tinc

obligacions familiars i ens podem

reunir totes les hores que calguen.

Allí feien les transcripcions de les

cançons que havíem arreplegat –jo

no podia fer-les, perquè jo sabia

tocar i cantar però no sabia es-

criure música.

Després segueixes gravant molts
anys pel teu compte. Encara ho
fas ara o ja dones per tancat
l’arxiu?

De cap manera! Demà aniré a las

Casas del Rey que fan els vuitanta

anys de dedicació de la parro-

quieta i gravaré uns romanços que

em falten. També en Santa Maria

de los Llanos, en la província de

Cuenca ja quasi tocant Toledo, tinc

pendent fer unes gravacions del

repertori de Nadal i tot el ball. No

pare, no.

Pel que fa a la teua faceta com
a músic, quan comences a can-
tar i a tocar en públic?

El primer que faig de tot és anar,

quan tenia dèneu anys, al Centro

Aragonés. A mi m’agradava molt

cantar i allà cantava, lògicament, la

jota –que no em costava massa

perquè la jota aragonesa és com les

nostres jotes de segar. Però em

sentia estrany perquè allò no era lo

meu.A poc a poc em vaig interes-

sar pels grups de València i el

primer contacte fou amb els grups

de Sección Femenina. Primer amb

el grup de Santa Bárbara, després

amb el grup universitari del SEU

que t’he comentat... Quan desa-

paregué la Sección Femenina for-

màrem un grup també universitari

al Departament d’Història de

l’Art...
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Que va ser, més o menys, d’on

va sorgir Alimara...

Sí, Alimara naix el 1976 –després

de que anàrem a la Banda de

Mirlitón– amb Sebastià Garrido,

Salvador Mercado, jo i altra gent

del grup universitari...

Alimara resulta molt trencador

en l’època, però mirant-ho amb

la perspectiva del temps, el tren-

cament es donava més en el dis-

curs i en els aspectes formals

que en la part musical...

Totalment d’acord.Això està clarís-

sim. Era molt trencador, per exem-

ple, amb la indumentària: fora del

tòpic del tratge regional, sense uni-

formitat, amb indumentària dife-

rents pels balladors. Això ja ens

havia donat molts problemes al

grup del SEU. Recorde que l’any

1972 anàrem a Badajoz i només per

variar una miqueta la indumen-

tària, la nostra jefa tingué uns pro-

blemes grandíssims. Hi havia, d’al-

tra banda, l’interés de Toni Mestre,

que s’incorporà més tard al grup,

per normalitzar absolutament tots

els textos de les cançons, una cosa

que podia resultar excessiva en al-

guns casos perquè... què quedava

d’allò popular?

Però és cert que en la part

musical Alimara no era gens tren-

cador. De fet, els grups de danses

actuals, en bona part del concepte,

funcionen com els grups de Sec-

ción Femenina: representen el

folklore damunt d’un escenari, en

un teatre. I què pots fer en un

escenari? Puix fer coses boniques,

adequar-les amb coreografies...

Això està canviant una miqueta...

Sí. Hi ha molts grups joves ara que

els agrada muntar un bureo o un

sarau i ballar al natural, cosa que

era impensable en altres èpoques.

Abans, si es muntava un sarau així,

es solia dir: «ballarem els balls

següents:...». Què vol dir això?!

Cal avisar dels balls que es van a

ballar? Si toques per jota, la gent

ballarà per jota i si toques per

bolero, bolero! Però tot estava

condicionat pels espectacles.

Tu participes en els tres primers

discos d’Alimara per bé que la

teua intervenció va perdent pes

amb el temps. En el primer,

Cançons i danses del País Valencià

(Zafiro, 1978) el teu protago-

nisme és ben gran i, en canvi, en

el tercer, Les noces (Zafiro, 1983)

figures com a «col·laboració es-

pecial»...

Sí. El primer disc el fem bàsica-

ment per l’interés de Joan Mon-

leon i és el treball més preparat

que he dut mai jo a un estudi.

L’enregistrem i el mesclem en un

sol dia a Barcelona. En el segon, ja

hi havia moltes discrepàncies

internes a nivell de funcionament i

d’interessos i pel tercer jo ja estava

fora del grup i em criden, com

dius, per fer una col·laboració.

En què consistien aquestes dis-

crepàncies?

Hi havia objectius diferents en les

persones que formaven part del

grup. Quan Alimara comença a

decantar-se per una línia més cen-

trada en l’espectacle, en la part

teatral, a mi ja no m’interessava tant

i me’n vaig anar. Després m’ar-

replegaren en un grup que fou una

escissió d’Alimara,Aldarull...

Abans d’això, però, i més o

menys simultàniament a la fun-

dació d’Alimara a València, crees

a Requena el Grupo de Estudios

Folklóricos Jaraiz. Un grup amb

un llegat discogràfic molt im-

portant...

La Sección Femenina havia treba-

llat molt poc a Requena i no hi

havia pràcticament res recopilat.

Hi havia una jota, el bolero, les

seguidilles florejades, uns mayos de

Fuenterrobles, les danses de Moros

y Cristianos de San Antonio i de

San Juan i res més. Quan comen-

cem la recerca ens apareix una

quantitat immensa de coses inte-

ressants: a Villar de Olmos, a Cam-
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mayos per Requena

amb Cantares Viejos.



porrobles, a les aldeetes de Venta

del Moro... D’ací va nàixer la
necessitat de fundar Jaraiz.

El repertori que interpretàveu

amb Jaraiz encara es mantenia

viu en els pobles d’origen?

Hi havia de tot: per exemple, la jota
de Camporrobles encara la can-
taven el tio Vicente i el tio Fidel
normalment. De fet, encara es
canta. O la dansa dels moros i cris-
tians de Sant Antonio que es manté
viva encara avui. Els aguilandos
d’Utiel, en canvi, només s’havien
quedat ja a nivell familiar: encara
me’ls cantaven fa poc, però havien
deixat de cantar-se normalment. O
el Naranjel de la Portera, que el
cantava la tia Irene però ja s’havia
perdut pràcticament.

Els músics de Jaraiz venien de

l’àmbit tradicional o eren de for-

mació acadèmica?

Podríem dir que eren d’extracció
culta però d’arrel popular. A
Requena sempre hi ha hagut un
cert interés per formar agrupacions
musicals. La gent que tocava amb
nosaltres estava acostumada a tocar
polques, valsos o masurques en els
mayos –des de principis del segle
XX havia deixat de cantar-se el
mayo antic i es cantaven estrofes de
galanteig sobre aquestes melodies
de ball–; després tocaven els junios,
que era una serenata per a juny.

Pels mateixos anys que participes

en la creació d’Alimara i Jaraiz,

publiques el teu primer treball

escrit de notòria rellevància:

Danzas del Corpus Valenciano, sig-

nat amb Salvador Seguí, que obre

el 1978 la segona època dels

Cuadernos de Música Folklórica

Valenciana. En aquell treball

expliqueu la recent restauració

de les danses del Corpus Christi

de la ciutat de València, una

operació que roman com una de

les teues aportacions més tran-

scendents en l’àmbit de la cultura

popular del país. Com va sorgir

aquest projecte de restauració?

Tot naix el gener del 1975 en un
Congrés convocat per la Diputa-
ció de Saragossa que, com abraça-
va tot l’àmbit de l’antiga Corona
d’Aragó, aquell any se celebrava a
Palma de Mallorca. Allí desco-
brírem els balls de Mallorca que
encara es mantenien vius i ens
impressionaren molt; el baile de la

era d’Estella, que ens explicaren
que tocaven músics valencians; etc.
En les conclusions se’ns va dema-
nar que férem un llistat de coses
que era convenient que des de
l’organització del Congrés es re-
comanara als ajuntaments i diputa-
cions involucrades. Nosaltres fé-
rem dos propostes: la recuperació
de la dolçaina en València per mitjà
de la creació d’escoles de l’instru-

ment –llavors a la ciutat només hi
havia Joan Blasco– i la recuperació
de la processó del Corpus que
estava vivint una degradació abso-
luta. Dos anys després, em va cri-
dar Miguel Ángel Català que esta-
va d’encarregat en el Museu de la
Ciutat i que era amic de Jaime
Sancho [canonge responsable de la
litúrgia de la catedral de València].
El plantejament era: en l’estat a
què havia arribat la processó, o es
deixava de fer i es reconvertia en
una processó claustral a la catedral
o es recuperava. Clar, eliminar una
tradició municipal tan important
com la processó del Corpus no-
més podia ser l’última eixida i
s’optà per iniciar un procés de
recuperació on vaig entrar jo per
intentar restaurar-ne les danses.

Hi havia suficient informació

per a una restauració més o

menys fidel?

Primer no ho sabíem però va anar
eixint molt de material. Miguel
Ángel Català em portà llavors a casa
de Manual Arenas Andújar, espe-
cialista en l’estudi de la festa que
havia publicat diversos treballs
sobre la processó. Anàrem també a
Casa Insa [la casa que proveïa els
vestits i la imatgeria festiva per a la
processó] on estava Enrique Marçal
que també ens aportà algunes co-
ses.També els bessons Jesús-Maria,
que havien fet amb son pare
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l’esquema de la dansa dels nanos...
Joan Blasco que recordava les to-
nadetes que l’hi havia ensenyat el
seu mestre, Josep Sanfeliu... I amb
tota eixa aportació, començàrem.

El que més por em feia a mi de tot

era la dansa de la Moma...

Però hi havia la versió que el

mestre Ramon Porta li havia

ensenyat a Arenas Andújar en la

década de 1940...

Sí, ell tenia un esquema perfecte.

La por la tenia abans d’anar a casa

d’Arenas Andújar. Amb l’esquema

de la Moma en les mans ho veia ja

tot claríssim.

No utilitzàreu, per tant, els ma-

nuscrits del pare Mariano Bai-

xauli que publicàreu després als

Cuadernos de Música Folklòrica...

No, perquè el descobriment dels

manuscrits fou posterior. Era bas-

tant més antic que la informació

que teníem nosaltres i Joan Blasco

tampoc ho donà com autèntic... La

versió del pare Baixauli la férem en

el cicle de danses rituals de l’arque-

bisbat de València que m’encar-

regaren amb motiu de l’exposició

de La Llum de les Imatges. En la

processó del Corpus se segueixen

tocant les melodies que aportà

Joan Blasco.

Quina va ser la recepció pública

de la restauració de les danses?

Es trobàreu amb moltes reticèn-

cies per banda de l’església? Les

directrius del Concili Vaticà II

anaven una mica en la direcció

contrària...

Com que teníem el recolzament

total de Jaime Sancho, que era la

persona adequada i, supose jo, de-

legada per l’arquebisbat per super-

visar el procés, no va haver cap

problema. No vàrem inventar res:

només ens limitàrem a repristinar

el que havia quedat en una si-

tuació deplorable. En només dos o

tres anys aconseguírem donar-li la

volta i recuperar la processó.

El 1977 restauràreu les danses

de la Moma, dels nanos, dels ca-

vallets, dels arquets i de la ma-

grana. Posteriorment, el 1980,

incorporàreu la dels pastorets,

els llauradors i els turcs. Per què

us aturàreu ací? Per què aque-

stes danses, i no altres? Perquè el

Corpus mai havia tingut un

conjunt invariable de danses...

Arribàrem fins ho permeté la

informació que teníem: en alguns

casos disposàvem de l’esquema de

la dansa i de la música; en altres,

només de la música. I amb tot això

treballàrem.

Amb quins balladors comptà-

vem per fer la restauració?

La part d’adults, amb la Moma i els

nanos, ho férem tot pràcticament

amb la gent d’Alimara. I en els

xiquets no hi havia problema: la

dansa de la magrana, per exemple,

la vaig fer amb els xiquets del

col·legi d’Albal. Els vestits els feren

les mares amb retalls de tapisseria!

I assajàvem durant els recreos!

Després vas estar molts anys al

front de les danses...

Vint-i-tres anys. Fins i tot quan

me’n vaig vindre a Requena en-

cara vaig baixar a ballar dos anys

amb xiquets del col·legi d’ací.

Ara mantens alguna mena de

vinculació amb la processó?

Cap vinculació.Ara han fet l’asso-

ciació de músics i balladors del

Corpus i m’han fet president ho-

norífic però la veritat és que no

mantinc ja cap relació.

El següent pas que dones és la

creació del Grup de Restauració

Folklòrica de València.

El grup naix quan ja havia deixat

Alimara, i el fundem, quasi sense

adonar-se’n perquè va anar tot

molt a poc a poc, amb gent que

participava en els programes que
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Vicent Torrent i jo féiem a Radio
Nacional –on vàrem estar dos
anys. La idea del grup no era fer
actuacions sinó fer treball de camp,
enregistrant balls ara també en ví-
deo, observant els esquemes i
completant el muntatge per dei-
xar-lo gravat.

En canvi, comenceu a fer actua-

cions i adquiriu un prestigi que

encara es manté malgrat l’escas-

sa plasmació discogràfica del

vostre treball.

Sí, només férem una col·labora-
cioneta en un disc de Salpassa, un
grup del Campello, i el disc
d’Alacant. És una pena molt gran,
però no puguérem fer res més.

Sorprén que l’únic disc que

publicàreu siga un monogràfic

de la Horta d’Alacant. Tots te-

nim la sensació que podríeu

haver publicat un bon grapat de

monogràfics semblants dedicats

a altres llocs.

Clar! Clar! Teníem també, per
exemple, un treball molt paregut
dedicat a Benimantell. Enregistrà-
rem en vídeo al tio Cento i el tio
Quico, amd dos germanes ba-
lladores, i a partir d’això férem un
muntatge complet: les danses, l’u,
la jota estudiantina... Ho mostrà-

rem en una actuació a Quart de
Poblet. Igualment férem un treball
a Benafigos: el ball de l’arenilla, el
ball de la carraspera, el ball de tres,
el ball de sis, les seguidilles, jota i
fandango, el ball del dolçainer... tot
seguint el mateix esquema. A poc
a poc tot s’ha quedat en no res.

Queden les imatges enregistra-

des, però, que sempre podràs

afegir-les a l’arxiu.

Eixe és l’altre repte. A veure com
ho podem fer ara que econòmica-
ment tot és tan difícil. I està tot per
digitalitzar...

El sistema de treball que ex-

pliques per a Alacant o Beni-

mantell és el que després has

reproduït ja tu sol en altres in-

drets i que ha donat lloc a pu-

blicacions con La Música Popular

i la Festa d’un Poble, Bétera (2004)

o La memòria dels sentiments

(2009), dedicat al Camp de Túria

que has editat amb l’associació

l’Aljama. T’has convertit en el

consultor més sol·licitat pels grups

de danses i col·lectius afins...

Sempre he col·laborat amb molts
grups de danses des del principi.
He fet coses amb els del Bolero de
l’Alcúdia, amb Ajevo, del Villar del
Arzobispo, amb el Grup Alacant,

amb Salpassa, del Campello, amb el
Raval de Vila-real, amb El Millars
de Castelló, amb la gent de Co-
frentes –acabem de deixar a punt
per a publicar un disc que d’una
banda presenta els documents
sonors del meu arxiu i d’altra la
reproducció que en fan ells...

I a banda segueixes en plena

activitat ací a la teua comarca

on comandes l’Asociación Can-

tares Viejos i no pares de treure

publicacions monogràfiques lo-

cals –com les dedicades a les

músiques de Vallanca o Venta del

Moro– o genèriques –com la

magnífica antologia de la jota

que publicares al principi de la

dècada.

També n’hem tret un recentment
de Campillos-Paravientos, que és
un poble ja de Conca, molt inter-
essant. Amb Cantares Viejos estem
preparant ara un disc amb una
missa que muntarem amb cançons
tradicionals i tot el repertori de la
festa de la Mare de Déu de So-
terraña. El proper diumenge co-
mencem a gravar-lo. I també vol-
dríem publicar tot el repertori
nadalenc.

Cantares Viejos es caracteritza

per no només actuar a l’escenari
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sinó també participar directa-

ment, mantenint vives, les oca-

sions musicals tradicionals del

cicle anual a Requena com els

mayos, les nadales, les cançons

de les festes de mayordomías...

És que eixe és el principal sentit
d’una formació com Cantares
Viejos. No només difondre o
restaurar les peces tradicionals,
sinó mantindre-les viges quan és
possible en el seu lloc natural.

En la dècada de 2000 es pot dir

que has culminat definitivament

la teua trajectòria amb la do-

nació de l’arxiu sonor i la pu-

blicació del compendi de tota la

teua recerca en el volum La

música popular en la tradició valen-

ciana (IVM, 2001). Quedares

satisfet amb el resultat?

Sí vols que et siga sincer, afegiria
algunes coses i en canviaria moltes
més de la redacció. El llibre va
estar parat tretze anys en Conse-
lleria. Vaig tindre l’oportunitat

d’afegir i rectificar moltes coses,
però després es va traduir –l’havia
escrit en castellà originalment– i
corregir i a mi ara em resulta
d’una pobrea notòria. Es va retallar
molt a nivell de lèxic, en uns casos,
per evitar suposats catalanismes i,
en altres, per excessiu zel nor-
matiu. Per per això li falta el sabor
popular del vocabulari.

Tu que ets un observador privi-

legiat perquè has viscut durant

molts anys en primera fila

l’evolució del folklore musical

valencià, quins són els canvis

més importants que hi has ob-

servat en aquest temps?

La dècada de 1960 i 1970 fou

d’una buidor absoluta: això no li

interessava pràcticament a ningú.

Després, amb l’arribada de la

democràcia es va despertar un in-

terés creixent i la cosa va canviar

molt. El més important i valuós

que trobe jo de la situació actual

és que hi ha molta gent molt ben

preparada. Ara és quan es co-

mença a estudiar açò amb profun-

ditat i seriositat. Moltes mani-

festacions tradicionals desapareix-

eran però l’interés no decreixerà,

al contrari. El So Antiu de Mut-

xamel potser té els dies comptats,

però darrere bé el Jorge Cobos

que canta igual que aquella gent

major o l’Alejandro Torres de

Vila-real que canta i balla com els

abuelos del Maestrat. I dels ger-

mans Flores, què podem dir? Hi

ha molta il·lusió, molta vitalitat i

molta capacitat intel·lectual. Per

això la situació d’ara no té res a

veure amb la que hi havia quan jo

comencí.Tot el que féu la Sección

Femenina no estava malament: jo

pense que fou el que mantingué

d’alguna manera que hi haguera

una miqueta d’interés en tot això,

sinó s’haguera perdut molt més.

Però no hi havia ni la preparació

ni les idees evidentment que n’hi

ha ara. El que està passant ara és

una meravella.
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ALIMARA

Cançons i danses del País Valencià,

1978, Puput!-Zafiro, PZL6
Cançons del pla i la muntanya, 1980,
Puput!-Zafiro, PZL21
Les noces, 1983, Puput!-Zafiro, PZL
El protagonisme de Fermín Pardo
en els tres primers discos d’Alimara
manté una línia descendent que
delata el seu progressiu distancia-
ment respecte a la trajectòria artísti-
ca que anava traçant el grup. Cançons

i danses del País Valencià, enregistrat a
Barcelona davall l’apadrinament de
Joan Monleon i amb la complicitat
d’Antoni Parera Fons, ens mostra
uns Alimara on tot el protagonisme
vocal l’acapara el folklorista de
Requena, que es descobre com un
cantador ple de frescor i credibilitat,
ben sòlid en els números més exi-
gents –els dos excel·lents cants de
batre, per exemple– i tremendament
versàtil i solt en tots els terrenys
–amb menció especial per a «L’U de
Xàtiva» i les «Valencianes d’Albal».A
Cançons del pla i la muntanya, Pardo
comparteix el protagonisme de la
veu masculina amb la figura emer-
gent de Josep Aparicio Apa i es re-
serva les peces procedents dels terri-

toris castellanoparlants –«Seguilla,
jota i fandango» de Teresa, les «Se-
guidilles» d’Ademús i el «Fandango
de Cortes de Pallars»– juntament
amb dos cants de batre que resol
amb singular fortuna. Finalment,
quan Alimara aborda l’enregistra-
ment de Les noces, Pardo ja havia
abandonat el grup i hi figura només
com a «col·laboració especial».Tot i
això encara hi deixa el seu segell
amb alguna magnífica intervenció.

GRUPO DE ESTUDIOS

FOLKLÓRICOS «JARAIZ»
Cantares viejos.Vol. I Campo de

Requena-Utiel, 1980, Movieplay,
01.2050/0
Cantares viejos.Vol II y III Campo de

Requena-Utiel, 1982,

GRUPO DE ESTUDIOS
FOLKLÓRICOS «JARAIZ» 
Y GRUPO DE RESTAURACIÓN
Cantares viejos.Vol IV y V Campo 

de Requena-Utiel, 1987, Xirivella
Records, XLF-012
L’any 1975, Pardo funda amb alguns
músics locals, a l’aldea de la Portera,
el Grupo de Estudios Folklóricos
Jaraiz, el qual, reforçat per diversos

cantadors i tocadors procedents de
les formacions de l’Horta amb qui
Pardo mantenia forts vincles –Rai-
mon Galiana, els germans Jesús-
Maria (José Ángel i Paco Bessó),
Quique Andrés, Teresa Segarra,
Vicent Carrasco...– enregistra una
col·lecció impecable de discos dedi-
cats als repertoris musicals de la
Plana de Requena-Utiel que resten
encara avui com referents ineludi-
bles del gènere

FERMÍN PARDO (DIR.)
Música de la Romería a la Virgen de

Santerón y canciones populares de

Vallanca 

EGT, 2000, 836 CD
La romeria a la Mare de Déu de
Santerón se celebra cada set anys i la
protagonitzen els santerons, romers
que fan el recorregut a peu des de
Vallanca (Racó d’Ademús) fins a
l’ermita de Santerón en Algarra, ja
dins de Castella-la Manxa. La cele-
bració posseeix tot un repertori
musical associat que queda recollit
en aquest doble disc compacte on
s’acompanya d’altres mostres del ric
bagatge cançonístic local.
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FERMÍN PARDO (DIR.)
Vol 1 Antologia de la jota Utiel-

Requena, EGT, 2000, 821-CD

Vol 2 Antologia de la jota Utiel-

Requena EGT  2001, 868-CD

Archivo Sonoro Tradicional del

Campo de Requena-Utiel

Doble volum monogràfic dedicat a
l’immens patrimoni d’aquest gènere
musical que es conserva a la Plana
de Requena-Utiel amb mostres de
La Fuencaliente de Mira, Villar-
gordo del Cabriel, Fuenterrobles,
Las Casas de Pradas, Caudete de las
Fuentes, Los Corrales de Utiel, San
Juan, Barrio Arroyo, Requena, Hor-
tunas, Campo Arcís, Los Duques i
Los Isidros.

DD.AA.
La Música Popular i la Festa 

d’un Poble, Bétera

Obreres i Majorals – Euromaster,
2004, ER. 1-04
Magnífica iniciativa de les Obreres i
Majorals de les Festes de Bétera
(Camp de Túria) del 2004 qui, amb
el patrocini de l’Ajuntament i davall
la batuta de Fermín Pardo, recopi-
laren ací bona part del patrimoni
musical de tradició oral de la
població. Es tracta de dos CDs,
acompanyats d’un breu estudi a càr-
rec del folklorista de Requena. El
primer recull una col·lecció de
música profana amb cançons de
Pasqua, de treball, infantils, de bres-
sol, de reunió, de ball i una extensa
secció dedicada al cant d’estil. El
segon disc, dedicat a la música reli-
giosa, aplega bàsicament els cants de
l’aurora, gojos i cants de Setmana
Santa, en versions escurçades per
raons d’espai, i molts d’ells rescatats
de l’oblit ja que feia molts anys que
no s’interpretaven.

GRUP DE RESTAURACIÓ
FOLKLÒRICA DE VALÈNCIA
I FERMÍN PARDO PARDO
Alacant ALACANT. Música 

tradicional, EGT, 2004
Única gravació completa del pres-
tigiós Grup de Restauració Folklò-
rica que abans havia participat en els
discos de Jaraiz i havia fet una petita
contribució al disc col·lectiu de
Salpassa, Tocant a Alacant (1997, 14
principal, CD-0003). Enregistrat en
directe al Teatre Principal de

Requena en tres sessions diferents
–10 de novembre i 15 de desembre
de 1996 i 8 de febrer de 1998– hi
participen alguns músics que des-
prés han adquirit un considerable
prestigi dins de les músiques d’arrel
valencianes –com Tóbal Rentero,
Vicent Carrasco, Jorge Cobos o
Teresa Segarra–. Es dedica integra-
ment al repertori musical d’algunes
partides de l’Horta d’Alacant –el
Verdegàs, Sant Gabriel, El Rebo-
lledo– i queda com a únic certificat
de les bondats metodològiques i
interpretatives d’un grup que hauria
d’haver deixat un major llegat.

FERMÍN PARDO (DIR.)
La Voz de la Tierra.Archivo Sonoro de

Venta del Moro y sus Aldeas,Archivo
Sonoro de Música y Literatura
Popular,Asociación Cultural
Amigos de Venta del Moro, 2008 .
Publicació d’una selecció dels mate-
rials recollits per Fermín Pardo a
Venta del Moro i les seues aldees i
pertanyents al seu arxiu sonor. Hi ha
aguilandos, jotes de quintos, cants de
quaresma i de pasqua, els mayos,
rogatives, cants de segar, jotes de ball
i de ronda, el ball de la verema i
altres mostres de repertori profà i
religiós d’aquest municipi.

ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ALJAMA
La memòria dels sentiments,

Autoedició, 2009,AE-10-09
Doble CD, esplèndidament editat i
acompanyat d’un quadern expli-
catiu de gran format, que recull
quaranta-dos temes representatius
de tots els pobles del Camp de
Túria. Hi ha cants de Nadal, cants
de Pasqua, cançons infantils, cants de
treball i de reunió, diverses danses i
balls i una bona mostra de cant
d’estil. La cirereta del treball la con-
stitueixen un grapat de documents
sonors que tanquen el segon CD, en
especial una jota i una jota i fandan-
go enregistrades per Fermín Pardo a
Gàtova l’any 1976, on es pot apre-
ciar el paper preponderant de les
percussions i la interpretació vocal
d’un cantador que reclama a crits la
preservació  d’aquelles formes de
cantar.

ASOCIACIÓN CANTARES VIEJOS
A bailar más que un chompo.

Colección de bailes tradicionales 

de Requena y su tierra Centro 
de Estudios Requenenses, 2009,
dbc0902
Darrera gravació, de moment, de
Fermín Pardo amb Cantares Viejos:
un doble disc compacte dedicat als
repertoris de ball de la seua ciutat que
compta amb la col·laboració  de l’
Orquesta Filarmónica de Requena i
del seu director Fancisco Melero. El
primer disc es dedica als balls de
mestre o de comptes –«Los lanceros»,
«Mazurca del rey», «Vals del tio
Navalón», «Jota de cuentas»...– i el
segon als balls populars: «Pasodoble
del sabañón», «La carrasquilla», «El
pingajo», el «Fandango del tío
Mario»..., tot convenientment con-
textualitzat i explicat amb la sàvia
senzillesa d’aquest mestre que no des-
cansa mai.
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