
Si existeix el folk agrourbà, potser

caldria considerar PUNT DE MA-

LURA com un dels seus exponents

més representatius. Si més no, el

seu sacaire, el Jordi Inglada, expli-

ca, en presentar els temes en els

seus concerts, que empelta –que

no fusiona ni enllaça– les melodies

tradicionals per provar d’obtenir

els fruits d’una música natural i

sense additius.

El nom del grup ens porta al cor

del Penedès agrícola –malura és

com s’anomena qualsevol malal-

tia de les plantes, però en les

zones vitivinícoles es com s’ano-

mena popularment l’oídium–,

però la composició del grup ens

porta del sac i la soca –d’oliver–

al paradigma del territori huma-

nitzat: el Baix Llobregat, d’on

vénen les germanes Boixadera, o

al Vallès industrial, d’on proce-

deix la resta dels músics. Dit això,

està clar que la principal dificul-

tat del grup es trobar-se, però

també que PUNT DE MALURA és

un grup que sintetitza prou bé les

inquietuds d’un col·lectiu de mú-

sics joves per reutilitzar la música

tradicional en la contemporaneï-

tat, sense necessitat de falàcies

postmodernes. Els PUNT DE MA-

LURA fan música perquè és diver-

tit i pel plaer de tocar. Intenten

comunicar –qui escriu l’article

dóna testimoni que ho acon-

segueixen i no es cansen aviat–

aquesta alegria i energia a un pú-

blic divers, urbà o rural.

A partir de melodies tradicionals

–si pot ser menys conegudes que

les que sovintegen en els enregis-

traments que es troben al mercat–

han configurat el seu repertori

actual. En definitiva, es tracta d’u-

na experiència vital gens mancada

de rigor musical.

El grup neix l’estiu del 1999 i des

d’aleshores ha actuat al carrer, fent

cercaviles o acompanyant danses, o

en concerts, dalt de l’escenari. Po-

dem destacar la seva participació al

Cornamusam d’Olot, al FIMPT de

Vilanova i la Geltrú o al conegut

festival de música tradicional a

Montsant d’Albarca. I fora de Cata-

lunya, a la Xuntanza Internacional

de gaiteros d’Ourense o en el pro-

grama «Trébede» de Radio 3.

PUNT DE MALURA és una forma-

ció instrumental que parteix d’un

nucli de cobla de tres quartans

amb la Cristina Boixadera al fla-

biol i tamborí, la Maria Boixadera

a la tarota i el Jordi Inglada a la

manxa borrega. Marc Torrent, al

guitarró, i Víctor Pedrol, a les per-

cussions –pandereta, castanyoles de

diversos tipus, darbuka…–, com-

pleten el grup, creant una sonori-

tat clarament mediterrània.
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MÚSICA I PUNT (…DE MALURA)
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gent que hem estat en grups de

danses, en grups de dolçainers...
Crec que tenim prou coneixe-
ment de causa com per ara, per
culpa de les presses, deixar-nos
anar i fer un disc de xim-pum-
xim-pum. Això ja ho podíem ha-
ver fet fa temps.

Per què has apostat tan marca-

dament pel ball amb els SONA-

DORS?

És que és un grup que amb el nai-
xement ja venia predestinat. Fa
quatre anys jo vaig rebre la co-
manda del Festacarrer d’Ondara
de fer una animació per al festival
i vaig tirar mà del que tenia més
proper. La cosa quallà, ens varen
eixir actuacions i com que el re-
pertori inicial ja era tot ballable,
doncs ens convertírem en un grup
estable de ball. Tot i això, també
estem fent un altre tipus d’actua-
cions, que a mi personalment
m’agraden molt per la comunica-
ció que s’estableix amb el públic,
on expliquem una miqueta la
funcionalitat de les cançons, el seu
sentit, les nostres vivències més
personals entorn de la música...

Quina creus que és la vostra a-

portació més important a les fòr-

mules de ball estàndards? 

M’agradaria que el grup aportara
una certa renovació en el reperto-
ri de ball, però el que més carac-
teritza al grup és el seu sentit fun-
cional, heretat del nostre treball
com a dolçainers. Quan el grup fa
un recital és important transmetre
alguna cosa; quan fem ball, pel
contrari, el més important és res-
pectar la personalitat de cada
gènere: un pasdoble ha de ser un
pasdoble, del principi al final; i
una jota ha de ser una jota, amb el
seu tempo...Amb açò no vull cri-
ticar els grups que fan innovació,
però insistesc que si vas a fer un
ball, has de prendre la directa.
Això ho vivim quan anem de dol-
çainers: són molts anys tenint el
públic a un pam de distància i
sabem que no podem badar. Hem
de saber si cal tocar un pasdoble,
hem de saber quin pasdoble cal i
tocar-lo com un pasdoble, acon-

seguint el difícil equilibri de tocar
el que tu vols i, al mateix temps, el
que el públic vol. I jo crec que
aquesta és la virtut més important
del grup i la que fa sentir-me’n
més satisfet.

Creus que queda espai per al

ball folk al País Valencià, entés

en les formes establertes pel Tra-

dicionàrius?

El País Valencià és plaça dura: no hi
ha l’ardor guerrero aquell, aquella
ànsia de ballar que trobem en al-
tres llocs. Nosaltres hem decidit no
insistir massa en els balls i, com
solem dir, «que cadascú s’escude-
lle». Més que ball, el que potser cal
és fer actuacions ben animades i
festeres amb una miqueta de tot.
Que el que vullga ballar, balle; i el
que vullga escoltar, escolte.

Però es programen moltes actua-

cions de ball? Tinc la impressió

que en els darrers temps les con-

tractacions han baixat força...

Més que preguntar-nos si n’hi ha
moltes o poques, d’actuacions, po-
díem analitzar quantes d’aquestes
són del mercat lliure i quantes del
mercat subvencionat. No podem
caure en el parany de pensar que la
cosa va bé perquè es programa
molt si en la seua major part es fa
al mercat subvencionat: això és la
crònica d’una mort anunciada. Al
País Valencià tenim l’exemple molt
clar del que ha passat amb els
grups de danses, que, des que estan
subvencionats, cobren molt menys
–i estan menys valorats– que fa
quinze o vint anys. Si la música
folk pretén viure de la subvenció,
és, com diuen en castellà, «pan para

hoy y hambre para mañana». Hau-
ríem d’estudiar bé com està ara el
malalt i com pot arribar a estar si
es continua per aquest camí.

Com veu un grup com el vostre,

on la dolçaina té un paper pre-

ponderant, tot l’enrenou que es

viu al País Valencià amb l’entrada

de la dolçaina al Conservatori i les

reivindicacions per banda d’alguns

dolçainers que cal un major reco-

neixement social de l’instrument i

dels seus intèrprets?

Hi ha dues lectures de l’instru-
ment: una lectura tradicional i una
lectura culta. Per a mi, aquesta
segona lectura parteix d’una pre-
missa que no és certa: jo crec que
la dolçaina no és un instrument
com un altre qualsevol. Persones
que provenen del món culte, com
Maria Teresa Oller, m’han arribat a
dir, i amb raó: «Xiquet, esteu con-
vertint la dolçaina en un oboè
barat». No sé per què hem de
recórrer el camí en el sentit invers.
És molt bo augmentar el nivell
musical dels dolçainers, la seua tèc-
nica, etc., però l’esforç que s’està
fent avui en dia per millorar l’ins-
trument, per millorar l’execució,
per millorar la qualificació dels
instrumentistes, manca d’un aspec-
te fonamental: el músic que ix del
Conservatori amb la titulació ad-
ministrativa –l’acadèmica ja veu-
rem quan vindrà– d’intèrpret de
dolçaina hauria de ser una persona
experta en folklore valencià, però,
aquesta part de la formació, els
currículums no la contemplen.
Així, tots aquestos dolçainers que
toquen tan bé i que em mereixen
tanta enveja, van una miqueta coi-
xos: sempre els faltarà alguna cosa.
Jo no pense que el lloc d’ensenya-
ment de la dolçaina ha de ser un
Conservatori superior, com el de
qualsevol altre instrument, sinó
que hauria d’estar en un altre tipus
de conservatori dedicat a la músi-
ca tradicional i on es pogueren
estudiar totes les expressions d’a-
questa música.

DISCOGRAFIA
«En la vida», a Tradicionàrius 99,

Tram 1999.
«La Muixeranga» i «Ball rodat de
Vistabella», a +Dansa per ballar,
Generalitat de Catalunya, 2001
«La Muixeranga», a Música contra

la relaxació, Cambra, 2002 
«La Muixeranga», a Els boscos 

de la Marina, Cambra 2002

T
O

C
A

D
O

R
S
 I

 S
O

N
A

D
O

R
S

41



fem música i que és de base tradi-

cional. Tot i així, quan fas una

cançó no pots estar pensant si serà

folk, heavy, rock o clàssic… Et dei-

xes anar i surten com surten. No

hi ha una premeditació en la línia

musical del grup.

Però aquesta diversitat de ritmes

i gèneres que hi ha, per exem-

ple, a Una dotzena, és reflex de la

varietat del grup?

Sí. Els diversos canvis que hi ha

hagut a la banda, primer un baixis-

ta nou i després, sobretot, la inclu-

sió de la secció de vents, han donat

nous aires al grup (i mai tan ben

dit). Cadascú ve d’un espai dife-

rent i hi aporta els seus gustos i la

seva formació: salsa, jazz, rumba,

rancheras… Sí que hi ha una inten-

ció comuna: donar contundència i

molta força al que fem perquè ens

agrada tocar en locals del circuit

rock o en cases okupades, etc. I l’al-

tre objectiu que tenim clar és que

som una banda de ball i volem

sobretot que la gent balli.

Què deveu a grups com Pomada,

Mesclat, Dusminguet…?

Home, són grups que ens han in-

fluït molt. Pensa que tots hem anat

a ballar i hem sentit la seva músi-

ca… Amb els Pomada sóm amics i

hem anat a tocar junts… Hi ha

una generació que ha pujat sentint

tota aquesta gent i que té molta

informació i ara vol investigar i

fer coses des d’una altra visió. Bus-

quen i busquen… Si ets jove i tens

davant teu veterans com en Ca-

selles, Xavier Batllés, Al Tall…,

com competir amb ells? Com a

grup has de sobreviure. No pots

fer el mateix que ells, que, a més,

ho estan fent amb molta dignitat.

Busques el teu espai propi, dife-

renciat. Intentes fer una cosa origi-

nal.Tampoc és que ens ho plante-

géssim així, però ha anat sortint i

veus que funciona. I quan veus

que hi ha gent escoltant «La manta

al coll», que no ho hagués fet mai

i que tu els ho has fet més proper,

encara que sigui d’una manera

no gaire ortodoxa…, en el fons

creiem que fem un servei a la difu-

sió del folk en altres àmbits.

O sigui, que us heu tret els pre-

judicis de sobre…

No és que tinguéssim manies, però

al principi el que buscàvem era

treballar el repertori propi dels ins-

truments tradicionals. I més enda-

vant ens hem anat apuntant a tocar

el que ens venia de gust. Pensa que

la majoria de nosaltres no venia

del món del folk, sinó de tocar

rock, rumba, rancheras, clàssic… I

també ens feia gràcia tocar peces

amb aquests ritmes.

Això ja es nota a Escalivada Me-

cànica, la primera maqueta que

vau gravar…

Sí, és que teníem clar que volíem

un so contundent i modern. Hi ha

qui creu que posant una guitarra

elèctrica distorsionada ja sona mo-

dern… Nosaltres volíem ser més

originals. Ens va impressionar sen-

tir la Bottine Souriante a Zeleste.

Quina canya que duien! I no te-

nien bateria! I sobretot quina sec-

ció de vents! La inclusió de la sec-

ció de vents va venir arran d’això.

Realment l’aparició dels vents ha

marcat un canvi important en LA

CARRAU, no? Almenys és un de

les novetats d’Una dotzena respec-

te a Escalivada…

I també les veus. A Escalivada ja

vam començar a fer-ho perquè ens

agradava provar-ho. La gent ens ho

demanava; sembla que si tens una

lletra pots seguir més els temes…,

tot i que als balls folkis no els im-

porta gaire si hi ha veu o no.

Però el tractament de les veus

ha millorat molt…

En Francesc Marimon ja ens ho

deia: «Heu de cantar més». Però al

nostre grup ningú ha estudiat cant,

no hi ha cap vocalista que sigui

una virgueria. La solució és jugar

amb les veus, i amb això ja fas pat-

xoca…

Parlem d’Una dotzena. Què hi ha

de nou que no hi fos a Escali-

vada?

A part de les novetats que ja hem

comentat: les veus i la secció de

vents, la diferència més gran és

mig any de feina a l’estudi. Pensa

que Escalivada es va enregistrar en

un dia, sortís com sortís. En canvi,

Una dotzena l’hem pogut gravar

amb calma i amb molta més cura.

Es tracta d’un projecte molt defi-

nit. En això s’hi nota la mà d’en

Xavier Batllés i Josep M. Mayol.
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