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Article d’opinió: 

 

SOBRE EL LLIBRE "APROXIMACIÓN AL FOLKLORE DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA", DE PABLO ALCAIDE. 

 

Per Jordi Reig 

 

Pense que és una obvietat majúscula considerar que un 

metge o una metgessa és aquella persona que ha 

estudiat la carrera de Medicina en una facultat 

homologada i està en possessió d’un títol que l’avala, i 

que no es pot considerar metge aquell/a que té molt 

d’interés per la medicina o li agrada molt la matèria. És 

una obvietat que, en canvi, i per a mal dels músics, es 

fa dramàticament difusa si substituïm Medicina per 

Composició o Musicologia. 

 

Potser que siguen aquestes especialitats les que més 

intrusisme professional pateixen, segurament perquè 

són paraules molt barates d’utilitzar: «compositor/a» 

apareix sovint al costat del nom propi d’algú que sap 

posar quatre acords en una guitarra i poc més; «musicòleg/òloga» pot llegir-se de vegades 

a continuació del nom de persones amb certa facilitat per escriure o perorar sobre la 

música i les seues derivacions. En ambdós casos sense haver xafat mai un conservatori 

superior, que és on s’expedeixen aquestes titulacions.  

 

Dic tot això perquè en la contraportada del llibre que comente (Ed. Talón de Aquiles, 2020) 

es llegeix textualment Pablo Alcaide, etnomusicólogo, guitarrista y compositor. No m’he 

molestat en esbrinar si realment està en possessió d’aquestes titulacions, però sí que puc 

afirmar que el semestre on s’explicava com s’han de fer els treballs d’investigació, Alcaide 

no va anar a classe. En cap de les tres especialitats.  

 

Si haguera cursat alguna vegada l’assignatura de metodologia de la investigació o una 

altra de similar, sabria, com saben tots els alumnes del nostre conservatori superior que 

estan preparant el seu treball final de títol, que qualsevol recerca seriosa en l’àmbit de la 

música «ha de mostrar una qualitat òptima, ser útil i poder-se compartir amb la resta de la 

comunitat científica internacional; el text ha de presentar una redacció senzilla i fàcil 

d’entendre, amb els signes de puntuació utilitzats de manera correcta per garantir-ne la 

comprensió», tal com detallem en el manual d’estil del centre, del qual alguns professors 

ens sentim orgullosos.  
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Aquest llibre no respecta cap dels principis i procediments bàsics acabats d’esmentar. No 

presenta una justificació de l’elecció del tema, no hi ha cap enumeració d’objectius, la 

contextualització teòrica és parcial, arbitrària i superficial, els criteris de documentació, 

anàlisi i interpretació aplicats són inexistents, així com els pressupostos teòrics sobre els 

quals s’elaboren les afirmacions, i no informa del tipus de contribució al coneixement del 

tema i al desenvolupament de la disciplina que espera aportar a través de l’estudi efectuat. 

La metodologia no està especificada, ni les fases del desenvolupament de la investigació, 

ni la descripció dels processos de recerca. I no hi ha conclusions. 

 

Així i tot, podríem intentar ser indulgents. Quan nosaltres, els músics, que no estem 

especialment ensinistrats per fer literatura, redactem qualsevol tipus d’escrit, podem 

presentar redaccions millorables, comes mal posades, o fins i tot se’ns pot escapar algun 

accent de menys o de més. Però no podem fer faltes d’ortografia que fereixen la vista (la 

palabra inglesa folklore biene a significar folk) (8) ni tampoc redaccions minusvàlides que ni els 

alumnes menys avesats arribarien a escriure (Señalar que desde el comienzo de el capítulo de la 

«Prehistoria» hasta el capítulo del «Siglo XVI-XVII» es solo una breve introducción como referente, 

de la evolución de la música y danzas de la Comunidad Valenciana) (15) (Métrica: Sistema de 

medida utilizado en la música (compases, intervalos)) (169). 

 

Al llibre trobem obvietats mal enunciades (estas expresiones artísticas muestran la relación tan 

estrecha entre música y danza, ya que una genera la otra) (19), inexactituds al límit de la 

invenció (el señor de la Taifa de la región Valencia-Murcia tenía un grupo de músicos que recibían 

el nombre de «Cítara») (21) (existen datos de que en Valencia ya existía en el Siglo XI un sistema 

métrico musical zéjeles y moxahas muwassaha) (21), manca d’explicació d’afirmacions de 

vegades molt arriscades (en la Comunidad Valenciana los romances antiguos son versiones o 

variaciones de otros sitios) (36) o apreciacions tècniques de les quals l’autor demostra no 

tenir ni idea, com les que escriu en la p. 24 i no transcric per vergonya aliena. 

 

Si revisem el fons més detingudament veurem que els continguts són un seguit de 

ximpleries mal redactades. Per exemple, hi ha paràgrafs enervants, com l’últim de la p. 10 

o el de la p. 35; a l’autor se li oblida dir que en els Tornejants d’Algemesí no intervé la 

dolçaina (79); diu que el desarrollo rítmico de los cants de faena es libre y la distancia de sus 

intervalos normalmente son de segundas y a un cuarto de tono, però copia transcripcions que les 

presenten a compàs i segons l’escala cromàtica (38, 39). No es molesta en transcriure les 

mostres que, en teoria, hauria d’haver recollit ell mateix dels seus propis informants, per 

comptes d’això, i en les antípodes de l’etnomusicologia, copia (copia!) transcripcions 

d’altres autors, que contravenen els estàndards d’escriptura d’aquest tipus de música; no 

indica amb quina intenció les inclou, si són descriptives o prescriptives i, per descomptat, 

no les utilitza com a suport de cap tipus d’anàlisi. No explica amb quin criteri classificador 

va enumerant els gèneres –de vegades només mostres concretes– que presenta, ni amb 

quin criteri selecciona les peces de les quals parla, ni aquelles de les quals no diu res (154–
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164). Pràcticament no hi ha cap pàgina del llibre que no mostre algun defecte formal, 

metodològic, de continguts o de redacció. 

 

Extrau descaradament gran part de les afirmacions del llibre de Vicent Torrent, però és 

incapaç de copiar correctament l’any de publicació: no és el 1999, sinó el 1990. Tot el que 

explica ja ho han explicat millor altres autors. La revisió bibliogràfica és incompleta i 

esbiaixada: no es pot escriure un llibre sobre el folklore de la Comunidad Valenciana sense 

consultar l’obra completa de Fermín Pardo, la de Josep Vicent Frechina o, per no caure en 

falsa modèstia, la meua pròpia. Per cert, una simple ullada a l’apartat de la bibliografia 

invalida qualsevol pretensió de seriositat del llibre, ja que no presenta les entrades per 

ordre alfabètic dels cognoms dels autors; de vegades ho fa pel títol de l’obra, però tampoc 

de manera alfabètica. I sempre sense criteri sistematitzador i amb errades grandioses: 

López Chavarri tenia un germà, Marco Eduardo? Hi ha un Josep Climent i un Climent 

Barbe Josep (sic), que apareixen correlatius. I la discografia no pot estar tampoc més mal 

consignada. 

 

En definitiva, un despropòsit tan monumental com innecessari. Però no és l’únic, ni el 

primer: són uns quants els diletants que no han sigut conscients que el quadre 

metodològic de la investigació no estava a l’abast de la seua experiència i s’han sentit 

capaços de parlar, definir, transcriure, sentar càtedra i pontificar sobre música tradicional 

valenciana sense tindre’n competència. Durant el segle passat van veure la llum els escrits 

d’un bon nombre d’autors d’aquest tipus, dels quals no parlaré per falta d’espai. Si 

revisem només algunes de les publicacions que s’han editat a partir de l’any 2001, en què 

l’etnomusicologia ja estava present als currícula dels conservatoris superiors, trobem, per 

exemple, en format llibre, El cançoner de Sueca i de la Ribera (2005), de Modest Nicolàs i 

Serra, acientífic, on l’autor escriu el seu nom i cognom encapçalant totes i cadascuna de les 

126 transcripcions, la majoria invàlides, que conté. En format CD, El ball pla de les Coves de 

Vinromà (2008), on l’arranjador Jose V. Albert Ferrando constreny en compassos simples 

els ritmes aksak que va gravar la mateixa banda del poble per a la Fonoteca de Materials el 

1986, destruint-ne així part de la riquesa musical. Ja en internet, territori sense llei on 

qualsevol bloguer aplegadís pot fer passar opinions personals per asseveracions 

acadèmiques, la pàgina La música del poble, de Josep Sendra i Piera, patrocinada per 

l’Ajuntament de Dénia, mostra uns continguts escassíssims, i àudios que són 

reproduccions mecàniques de partitures escrites amb el programa Finale. I la Fonoteca de la 

biblioteca de la Universitat Jaume I, de Castelló (no hi figura el nom del o la responsable), 

presenta uns continguts de selecció més que dubtosa i bastant erràtica; per exemple, amb 

l’enllaç «cançons folklòriques valencianes» s’accedeix a dos LP de Carraixet, un dels 

Pavesos… i a l’Himno a Valencia de Bernardino y los Serenade. Si això ho ha fet la 

Universitat, tenim un problema greu. 
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Tornant al llibre d’Alcaide, com a lector, la sensació que em transmet és que l’autor està 

constantment prenent-me per imbècil, des de la seua pròpia amència. Potser la intenció 

haja estat bona, donar a conéixer la música tradicional valenciana. Cal fer molts estudis i 

un grapat d’altres accions al voltant de la nostra música tradicional per tal d’aproximar-la 

a una presència social mitjanament normalitzada. Però, francament, amb aquesta manca 

d’objectivitat, absència d’anàlisi, desconeixement de la metodologia, confusió de termes, 

falta de rigor i falta de vergonya, amb aquest festival de totxeria es pot aconseguir que la 

gent pense que totes les investigacions sobre aquest tema són igual de deficients. O pitjor 

encara, que s’acabe perjudicant per contagi l’objecte d’estudi i siga la pròpia música 

tradicional valenciana la que s’identifique com una cosa cutre, banal i lletja. I que el públic 

se n’allunye espaordit. 

 

Per favor, si voleu fer una aproximació al folklore de la Comunitat Valenciana, no obriu 

aquest llibre. Llegir moltes de les animalades que l’autor amolla –el Glosario n’està ple, i 

l’apartat Instrumentos de música, també– podria ser divertit si el conjunt de la publicació no 

fora patètic. No, companys, les coses no es poden fer així, no s’hi val tot. Un poc de 

respecte per la ciència, una miqueta de dignitat. 
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