
Quan el 1982 una colla d’amics

vàrem anar a les Festes Sexennals

de Morella, Julià Pastor ja era prou

conegut per alguns de nosaltres,

tant per la seva tasca docent a

l’Escola Pia a les comarques barce-

lonines com per la seva militància

a la Coral Sant Jordi, una de les

agrupacions emblemàtiques del

país. El fet de veure’l tocant la

dolçaina a la seva Morella natal ens

va sobtar a més d’un, sobretot de la

forma en què ho feia, tant pel

rigor i l’excel·lència com pel ce-

rimonial i concepte a l’hora d’uti-

litzar l’instrument.Tant és així que

el Julià va esdevenir un referent

que —almenys jo— sempre he

tingut present.

Han passat molts anys i també

queda lluny la miscel·lània de tocs

de dolçaina de Morella que van

recollir i editar els amics de la

Fonoteca de Materials de la Ge-

neralitat Valenciana en el volum

VII dels Tallers de Música Popular,

gravat a la primavera de 1987 per

Agustí Gasulla al tabal i Julià

Pastor, Miquel Ferreres i Antoni

Ortí a les dolçaines. Aquest darrer

fou el resposable de l’edició amb

un acurat estudi de la dolçaina

morellana, tant en el seu vessant

acústic com en el context històric,

i també de les melodies i el seu

context festiu.

L’any 1991, mentre Barcelona

s’engalanava tot preparant l’esde-

veniment olímpic, el Julià va retor-

nar definitivament a Morella, i des

de llavors no ha tingut temps d’a-

vorrir-se. «Em dedico a fer el que

toca ací. Em passo la vida buscant

coses. Just hem fet l’anunci i ara

ens espera un any de faena».

Dedica molt de temps a la inves-

tigació, sense deixar de banda la

pràctica musical i l’animació cul-

tural. «Treballem amb l’organista

Ricardo Miravet sobre els orgues i

orgueners antics. No fa gaire và-

rem publicar un treball sobre la

nissaga d’orgueners Turull. Apro-

fitant que s’havia restaurat l’orgue

de Morella vaig moure cels i terra

per gravar un disc, perquè l’instru-

ment no el tindríem mai més com

llavors, i ho vàrem aconseguir.»

Les investigacions no es limiten

solament a matèria musical. Con-

templa també matèries artístiques i

històriques. «Estic treballant sobre

artistes barrocs, o millor, sobre la

transició de l’art medieval i re-

naixement cap al barroc...» «Hi ha

molta feina a fer, tant el que es

refereix a Morella com a Valli-

vana...» «Trobes coses interessants

i inèdites, com la família dels

Muñoz, dauradors i esculptors...»

També ha portat a terme una in-

vestigació sobre els escuts de Mo-

rella.

Tornant a la música, des del 1992

dirigeix un grup de ronda —for-

mació que hom coneix com d’ins-

truments de plectre o en l’argot

d’entre músics com “pernils”—

format per llaüts, bandúrries, gui-

tarres, mandolines, etc. «Fem adap-

tacions de cançons tradicionals de

diada o d’aquelles que cantaven els

vells. Es tracta de popularitzar tot

aixó. Fa dos anys vam instituir un

concert de Sant Esteve, en unes

sales que han quedat molt maques.

Toquem nadales i es fa cantar la

gent. Si podem també anem a fer

concerts a les festes de Xiva i

d’Ortell...»

Pregunto si amb tot aixó encara li

queda temps i humor per tocar la

dolçaina. «No tinc inconvenient

d’eixir a tocar. Surto amb gent

jove, en grup, amb tots els que hi

hagi.Aixó, sí, per Corpus i la Mare

de Déu d’Agost sortim a duo es-

tricte, tal com ho anotava ja un

organista del segle XIX que vaig

investigar... Hi ha molta música

per mirar a Morella, però ja t’he

dit que em falta temps per a tot

plegat...»

Tant ell com el seu entranyable

company Miquel Ferreres, actual-

ment mantenen un rol tradicional

d’antics músics populars, amb un

camp d’acció reduït, principal-

ment al seu nucli i el seu veinat,

marcat per les pautes del calenda-

ri, que permet encara assaborir les

delícies del temps cíclic que s’es-

micola.

El Julià Pastor en el seu periple

vital per les terres del nord va con-

tribuir —com molts d’altres— a

enfortir aquesta comunió entre la

gent del nord i del sud dels Països

Catalans, que en el camp de la

música popular està donant —i

donarà— tants i tants fruits. De la

seva mà vàrem descobrir o ens

vàrem adonar de moltes coses.Ara

continua al peu del canó, treballant

per la identitat i la cultura morella-

nes, que amb gent com ell al da-

van, esdevindrà segurament més

universal.

Quedem que ens veurem a les

Sexennals del 2000, que si Déu vol

seran lluïdes com sempre.
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