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Pròleg

Fonaments                       

La convocatòria del premi d’investigació per a joves «Vicent Castell Llà-

cer» és saludada com una bona notícia per a la nostra ciutat, tant per la voluntat de 

continuïtat amb què naix, com pel missatge que es vol transmetre amb el símbol 

escollit i l’elecció de la denominació.

Incitar i invitar els joves a la recerca com a preàmbul necessari per a la 

reflexió i confecció de qualsevol treball que emprenen és una bona manera d’edu-

car en el rigor científic que ha de precedir qualsevol hipòtesi innovadora: selec-

cionar les fonts, recollir les dades, organitzar les propostes amb què acompanyar 

el bastiment d’idees sobre les quals es recolzaran les conclusions que pretenen 

provar. És un mètode excel·lent per a apropar-se a l’observació i coneixença del 

medi que els envolta. És un procediment ideal per a integrar-se al col·lectiu so-

ciològic de què formen part alhora que aportar-li també noves visions d’anàlisi i 

coneixement.

La pedra angular de l’antiga església de Sant Jaume, que conforma 

la cantonada del carrer de València amb la plaça Major, és especialment sugge-
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rent. Per una part, és el punt de referència més vell que avui encara subsisteix, 

incòlume, de tota la trama urbana, per davant de la qual han discorregut personat-

ges i esdeveniments de tota la nostra microhistòria. És passat i present constant. 

Sembla voler comunicar testimoniatge i solidesa, qualitats que han d’acompanyar 

qualsevol anàlisi indagadora. 

La denominació «Vicent Castell i Llàcer» ens transporta al record d’una 

persona d’exemplar excurs cívic i científic. Home de talant obert, actiu, integrador 

i solidari. Professor de Geografia i Història d’ensenyament secundari, exercí en 

diversos instituts, entre ells el nostre de «Sant Vicent Ferrer», en el qual fou ca-

tedràtic durant molts anys. Educador de joves, als qui considerava el futur sense 

cap dubte i, per tant, preocupat per la seua formació, sobretot, pel coneixement 

del seu món més pròxim. Fou pioner a posar en valor la història local. La sòlida 

formació universitària apresa de jove conferí rigor científic als treballs d’investiga-

ció sobre el nostre poble. Fou un gran divulgador de les nostres tradicions i rituals 

festers. El sentit de compromís d’identitat el portà a la política activa local en què 

s’ocupà sobretot dels aspectes culturals.

Cal posar els fonaments escaients per a convertir els projectes en rea-

litats, tot i que aquests siguen propostes agosarades, com és el cas que ara ens 

ocupa: la inexplorada, fins ara, correlació entre música i paisatge urbà, prenent 
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com a pretext i exemple la nostra Festa Major de la Mare de Déu de la Salut. És 

clar que els elements —música i espai públic, com tants d’altres— des de sempre 

han estat presents en un itinerari que, per acostumat i pròxim, mai no ens ha cridat 

l’atenció, perquè els sentim com formant un tot compacte. Ara, Eva Tortajada, jove 

preparada i estudiosa, amant de la música, de l’arquitectura i la Festa, reflexiona 

per escrit sobre la qüestió i ens suggereix una visió metòdica i detallada, però 

connectada, que desperta noves sensibilitats, que enriqueix i renova la percepció 

i potser obri portes a futurs estudis. El seu treball es constitueix en un fonament 

més per a l’aproximació al coneixement del nostre costumari col·lectiu. Esforç a 

compensar amb el premi merescut. Gràcies a eixes propostes tots els ciutadans 

guanyem.

Convocatòria, símbol, denominació i treball premiat semblen conve-

nientment lligats i són dignes d’una vida llarga i fructífera.

Josep-Antoni Domingo i Borràs
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1. Introducció

Definició de l’objecte d’estudi

L’objecte d’estudi d’aquest treball d’investigació són les interaccions 

que hi ha entre la música tradicional valenciana i els espais urbans, així com els 

espais sonors que generen. Concretament, analitzarem el cas de la Festa de la 

Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, en la qual trobem una gran quantitat de punts 

en comú entre tots dos aspectes. Aquest esdeveniment religiós, cultural i artístic té 

lloc a la localitat valenciana d’Algemesí durant els dies 7 i 8 de setembre i consis-

teix principalment en tres processons en les quals participen diverses danses ritu-

als que són un referent important per a la cultura i la música tradicional valenciana. 

Gènesi i justificació del treball

La formació acadèmica de l’autora, titulada en Arquitectura per la Uni-

versitat Politècnica de València i en Musicologia pel Conservatori Superior «Joa-

quin Rodrigo» de València, i l’interés a trobar punts en comú entre tots dos camps 

d’estudi, ens ha fet valorar el tema de les interaccions entre música i espais ur-
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bans, i hi hem donat un nou punt de vista a una àrea que en l’àmbit de la música 

tradicional valenciana no s’ha investigat.

Per a aquest treball d’investigació hem triat el tema de la música tradici-

onal valenciana perquè pensem que està molt poc estudiat i necessita un impuls 

des de les institucions perquè s’hi atorgue el reconeixement que es mereix. D’altra 

banda, encara menys investigat hi ha el tema de les interaccions entre música i 

espai urbà, almenys al nostre territori. Pel que fa al cas que hem estudiat, pensem 

que la Festa de la Mare de Déu de la Salut barreja els ingredients que buscàvem 

per al nostre treball. També volem destacar l’interés personal que sempre hem 

sentit per una festa i unes tradicions que considerem nostres, que hem viscut 

com a participants, dins del ball de la Muixeranga i la banda de música, i com 

a espectadors moltes voltes. Creiem que treballs com aquest ens ofereixen una 

bona ocasió per a exposar la nostra experiència i el nostre punt de vista, a més de 

conferir-hi importància en crear bibliografia. Per aquestes raons, ens va semblar 

un cas adequat per a parlar de la interacció entre música i espais urbans.

Finalment, pensem que també es tracta d’un treball interessant per a la 

ciutat d’Algemesí, ja que és un punt de vista diferent i nou de la Festa de la Mare 

de Déu de la Salut i pot aportar dades i informacions noves fins ara desconegudes.
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Estat de la qüestió i fonts d’informació

Pel que fa a la música tradicional valenciana, cal dir que és un camp 

molt descuidat per l’àmbit acadèmic. Fins fa relativament pocs anys no hi havia 

llibres ni documents que en parlaren de les característiques. En l’actualitat trobem 

dos llibres de referència que classifiquen els diferents gèneres i n’estudien les 

característiques: La música popular en la tradició valenciana1 de Fermín Pardo i 

José Ángel Jesús-María i La música tradicional valenciana. Una aproximació etno-

musicològica2 de Jordi Reig. D’altra banda, el llibre de Vicent Torrent, La música 

popular,3 també ens dóna dades interessants sobre algunes manifestacions de la 

música tradicional valenciana, encara que no ens fa una classificació tan exhaus-

tiva com els altres dos autors. Pel que podem veure, fins a les acaballes del segle 

xx i començament del xxi no hi ha hagut interés des de l’àmbit acadèmic d’estudiar 

el tema i deixar-ne constància. 

Des del punt de vista històric, cal destacar que és molt difícil trobar 

dades que es referisquen al naixement i l’evolució dels diferents gèneres i mani-

festacions de la música tradicional valenciana, pensem que per dues raons prin-

cipalment: perquè encara no s’ha estudiat en profunditat i perquè és difícil trobar 

documents històrics que en parlen, a causa, en part, a la transmissió oral tan ca-

racterística d’aquests gèneres i manifestacions.
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Pel que fa a les publicacions relacionades amb música i espai, espais 

sonors, etc., cal remarcar que trobem pocs llibres que ens parlen d’aquests con-

ceptes, de fet només podem destacar en aquest format les publicacions de Murray 

Schafer: El nuevo paisaje sonoro4 y Limpieza de oídos.5 En canvi, sí que hem trobat 

altres fonts d’informació interessants, com ara articles, ressenyes de conferències 

i altres publicacions que ens en parlen. Cal destacar-hi, el treball de l’arquitecte 

espanyol Ricardo Atienza6 i el de l’etnomusicòleg Íñigo Sánchez.7

Pel que fa als llibres, documents i publicacions relacionats amb la Festa 

de la Mare de Déu de la Salut i Algemesí en general, volem destacar el treball de 

Josep Antoni Domingo, cronista de la ciutat entre els anys 1969 i 2007, qui té una 

llista ben llarga de publicacions, llibres i articles referents a la història, les festes 

i els costums del poble d’Algemesí. D’altra banda, també hi ha una sèrie de des-

cripcions i relats al voltant de la Festa que feren diversos estudiosos de segles 

passats, com ara el llibre Historia de la Villa de Algemesí,8 que va escriure el metge 

Benito Ballester Broseta a l’últim terç del segle xix. Cal remarcar que són escrits 

molt importants i que ens han aportat moltes dades, però que en les publicacions 

més modernes de Domingo i altres autors contemporanis les trobem i molt més 

completes i actualitzades. A més, com a conseqüència de l’interés que desperten 
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les festes d’Algemesí, molts estudiants les trien per a fer treballs acadèmics. Per 

a fer el treball n’hem llegit uns quants i n’hi ha un9 del qual hem extret dades inte-

ressants.

Cal destacar que hi ha un llibre molt interessant que es refereix a les 

músiques i diferents rituals que hi ha amb motiu de la festa gran d’Algemesí. Es 

tracta de Músiques i rituals de les Festes a la Mare de Déu de la Salut10 d’Edgar 

Cano. És l’únic llibre que fa referència als instruments que s’utilitzen a la processó i 

a les característiques musicals de les diferents tonades, sobretot és un recopilatori 

interessant de totes les partitures dels balls de la processó.

Per a concloure l’apartat, volem destacar que no hem trobat cap llibre 

ni document editat que parle de la interacció entre la Festa de la Mare de Déu de 

la Salut i els espais urbans que l’acullen, encara que sí que trobem xicotetes refe-

rències en molts dels llibres que hem consultat. Amb això volem destacar la impor-

tància d’aquesta interacció, ja que sense aprofundir-hi molt o sense adonar-se que 

hi feien referència, molts dels autors ens n’han parlat en les seues publicacions.
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1.1. Objectius

L’objectiu principal del treball és definir les interaccions que hi ha entre 

la música tradicional valenciana i l’ambient sonor que es genera a la Festa de la 

Mare de Déu de la Salut amb el teixit urbà de la ciutat d’Algemesí.

A partir de l’objectiu principal n’han sorgit altres de secundaris:

- Promoure la investigació del naixement i la història dels diferents 

gèneres de la música tradicional valenciana.

- Difondre i valorar la música tradicional valenciana.

- Establir relacions entre el concepte de paisatge i/o espai sonor 

amb l’objecte d’estudi. 

- Trobar relacions entre el corrent etnomusicològic més antropolò-

gic i el nostre objecte d’estudi.

- Assenyalar la importància del carrer com a escenari per al desen-

volupament de diferents gèneres de la música tradicional i folklò-

rica valenciana.
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- Definir els diferents aspectes musicals, de teixit urbà i sociològics 

que conflueixen en la Festa de la Mare de Déu de la Salut.

- Proposar un punt de vista diferent i nou de la Festa de la Mare 

de Déu de la Salut d’Algemesí: el de la relació entre música i teixit 

urbà.

- Fer notar com l’urbanisme influeix en la manifestació cultural i 

com condiciona la música. 

- Definir l’espai sonor que es genera a partir de la interacció de 

música, sons i urbanisme.
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1.2. Metodologia

La metodologia en aquest treball d’investigació és la d’anàlisi i estudi 

dels antecedents i l’estat de la qüestió i estudi posterior d’un cas concret: la Festa 

de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí.

En primer lloc, hem fet un treball de recerca i documentació dels temes 

relacionats i que ens podien aportar alguna cosa, com són la relació entre música 

i arquitectura, la relació entre música i espai, l’estudi de l’espai sonor, els diferents 

corrents etnomusicològics en els quals ens hem inspirat, els gèneres de la músi-

ca tradicional valenciana, les publicacions relacionades amb la Festa de la Mare 

de la Salut, etc. Recerca que hem fet a la Biblioteca del Conservatori Superior de 

Música de València, a la Biblioteca Municipal d’Algemesí i a la xarxa. Després del 

treball de documentació, les idees més importants i interessants han sigut incloses 

i comentades en el punt 2 del treball, titulat «Marc teòric». 

També s’ha fet una documentació històrica del paper que ha tingut la 

música al carrer al llarg dels segles i com s’ha desenvolupat. A més, hem fet un 

xicotet marc històric del naixement de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Al-

gemesí i els diferents balls que hi participen, així com de l’instrument protagonista: 
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la dolçaina. Informació que s’ha treballat i s’ha inclòs en el punt 1 del treball, titulat 

«Contextualització històrica». 

D’altra banda, cal destacar una tasca important d’estudi dels diferents 

gèneres de la música tradicional i folklòrica valenciana que proposa Jordi Reig en 

La música tradicional valenciana. Una aproximació etnomusicològica, amb una 

selecció dels gèneres que utilitzen el carrer, a més d’ampliar la informació amb 

altres llibres relacionats amb el tema. 

Una vegada feta la tasca d’estudi i documentació, s’ha passat a analit-

zar el cas de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, a partir de dades 

extretes de diferents publicacions, d’entrevistes informals i de l’experiència per-

sonal després de viure la Festa durant molts anys tant des de dins (participant en 

el ball de la Muixeranga i en la banda de música) com des de fora (com a espec-

tadors). Hem dividit l’anàlisi dels diferents elements que influeixen en la Festa en 

tres parts. En primer lloc hem analitzat els aspectes relacionats amb l’espai urbà, 

amb l’estudi del recorregut, les característiques dels carrers, com es transformen 

durant els dies de festa, etc. A continuació hem estudiat els aspectes relacionats 

amb la música, amb un xicotet repàs de les característiques de la música de la 

processó i una anàlisi de l’espai sonor abans, durant i després del pas de la pro-

cessó en un determinat carrer d’Algemesí. Finalment, hem analitzat els aspectes 
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sociològics que hi ha amb la barreja ben interessant de tradició, música, dansa, 

persones i urbanisme, entre altres. Apartat en el qual es parla de la procedència 

social de les persones que participen a la processó, la funció que té, la figura del 

músic, la figura de la dona i la interacció amb el públic.

Per a acabar, en el punt 5.4, «Anàlisi de la interacció entre música i teixit 

urbà», hem fet una síntesi dels punts anteriors, en la qual es relacionen d’una ma-

nera més directa o indirecta els aspectes musicals, de teixit urbà i sociològics, per 

a donar un punt de vista diferent des del qual no s’havia estudiat mai el cas de la 

Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí.
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2. Contextualització històrica

El carrer ha sigut des de l’antiguitat un dels escenaris més importants 

per a la música popular i tradicional. Per tant, ací farem un xicotet recull de dades 

que reflecteixen com el poble valencià ha utilitzat, al llarg de la història, els espais 

urbans per a desenvolupar, renovar i mantindre la seua cultura al llarg del temps. 

També hi ha, de manera molt breu, la història de la dolçaina, instrument clau en la 

tradició musical valenciana i es posarà en antecedents la Festa de la Mare de Déu 

de la Salut.

Cal remarcar que la música tradicional valenciana ha estat prou devalu-

ada per l’àmbit acadèmic fins fa ben poc. Per tant, és difícil trobar llibres i publica-

cions que ens parlen de quan comencen a desenvolupar-se i a interpretar-se els 

gèneres propis. Això encara s’agreuja més per la transmissió oral, que ens com-

plica la faena de trobar documents que hi facen referència, i és també un motiu de 

pèrdua de moltes músiques i tradicions que tal volta en el passat es feien i no han 

arribat fins a nosaltres. És en els llibres de Jordi Reig,11 Fermín Pardo i José Ángel 

Jesús Maria12 i Vicent Torrent,13 les primeres publicacions que parlen de la nostra 

cultura musical, on trobem unes quantes dades històriques sobre els inicis d’uns 

quants gèneres. 
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Una figura, estesa per tot Europa des de l’edat mitjana, que representa 

molt bé la simbiosi de música i espai urbà és la del joglar. Volem remarcar que 

al nostre territori també tenim una figura semblant que s’encarregava de viatjar 

pels pobles entretenint veïns i veïnes mentre contava històries i fets curiosos que 

es produïen. Els cecs professionals de la interpretació eren els encarregats de 

divulgar romanços (composicions populars literariomusicals de caràcter narratiu) 

pels pobles potser ja des del segle xiv fins al primer terç del xx.14 En la divulgació 

d’aquesta tipologia de cants narratius també jugaren un paper molt important les 

impremtes, les quals s’estengueren pel nostre territori i s’especialitzaren a imprimir 

els romanços en plecs solts al llarg dels segles xviii i xix. Els cecs es convertiren en 

intermediaris i comerciants dels plecs, ja que ells mateixos els venien o els canta-

ven en diferents espais públics dels pobles valencians.15 

D’altra banda, com assenyala Frederic Oriola, citant paraules de Da-

niel Mateu, els dolçainers també eren músics itinerants que viatjaven de poble en 

poble mostrant el seu art. Tenien gir sobretot als mesos d’estiu, deixaven la faena 

habitual i la família i viatjaven d’un poble a un altre per a amenitzar les festes per a 

les quals els contractaven. Podien arribar, fins i tot, a estar dos mesos seguits fora 

de casa tocant per diversos pobles.16
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En el llibre de Fermín Pardo i José Ángel Jesús-María trobem un article 

interessant de Francesc Llop que parla de les campanes. En la cita que hi ha tot 

seguit es parla també del canvi de l’espai sonor que va provocar la reconquesta 

als pobles valencians, els recitatius dels imants per a cridar a l’oració els van subs-

tituir els tocs de les campanes: 

La campana arriba a les nostres terres de mans del Con-

queridor, com un instrument sonor al servici d’una nova societat. Ibn-al-

Abbar es queixa del canvi del paisatge sonor de la ciutat: «En les mes-

quites, convertides en esglésies, la crida a l’oració es fa amb repic de les 

campanes. Quanta pèrdua!».17

La Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí

Segons la llegenda formada per mossén Curçà a finals del segle xvi, 

de la qual diversos estudiosos, com V. J. Escartí, remarquen el valor narratiu però 

confirmen certs aspectes fabulosos,18 la troballa de la Mare de Déu va tindre lloc 

en una morera prop d’Algemesí, que aleshores, any 1247, era un llogaret que de-

penia d’Alzira. 
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L’any 1610 tenim constància que es va fer el Cant de Vespres, gràcies 

a un document de Belda Ferre que fa referència a les despeses de la celebració. 

Tot i que és molt probable que l’acte formara part de les festes del carrer Berca, 

precedent de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, no es pot confirmar amb cer-

tesa. El que va començar com una festa del carrer Berca, molt prompte va acabar 

tenint caràcter municipal. No és fins a l’any 1816 quan l’Ajuntament municipalitza 

totalment la Festa.19

Josep Antoni Domingo fa en Festa a la Ribera: les festes d’Algemesí una 

cronologia amb els períodes més importants de la Festa de la Mare de Déu de la 

Salut des de la troballa:

1. 1247-1583: de la troballa de la imatge a la invocació com a Mare de 

Déu de la Salut.

2. 1583-1703: vertebració en l’organització; de festa de carrer, popular, a 

Festa Major declarada pels estaments oficials municipals.

3. 1703-1925: constitució definitiva de la Festa i declaracions municipal i 

canònica del patronatge.

4. 1925-actualitat: crisi, pervivència i recuperació (1973).20

Cal remarcar que cadascun dels períodes es troben detallats amb ex-

plicacions i més dades històriques en el llibre Bastint la Festa del mateix autor.21
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Segons les investigacions més recents de Josep Antoni Domingo refe-

rents als preveres Blai i Josep Querol, naturals de Morella, els quals van romandre 

a Algemesí almenys des de 1711 (Blai) i 1713 (Josep) fins que moriren, es pot 

afirmar que la Festa d’Algemesí i la del Sexenni de Morella tenen en comú el mo-

del organitzatiu, introduït pels anomenats capellans des de principis de la dècada 

de 1720. Alguns dels elements més destacables introduïts pels germans Querol i 

que rememoren el model morellà són els següents: la determinació d’un santuari 

exclusiu, el patronatge de la Festa, l’encomanament als representants del poble 

de la realització material de la Festa, el caràcter de festa major i unitària i, fins i 

tot, la durada de les festes i l’ordre cronològic dels actes, primer els religiosos i en 

acabant els profans.22 

El mateix autor, Josep Antoni Domingo, destaca, en una publicació an-

terior, que durant la rectoria de mossén Blai Querol i Gassulla es constitueix defi-

nitivament la Festa amb molts dels aspectes que encara es mantenen hui: el Cant 

de Vespres, el sermó de la missa major, els focs i castells, les danses i l’itinerari. 

En els llibres de comptes de la vila hi ha anotacions des de 1733 de pagament als 

dolçainers, fet que possibilita datar els balls.23 

Vicent Torrent també fa uns quants comentaris en el seu llibre que fan 

referència als tornejants i a les influències morellanes de la Festa d’Algemesí: 
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La indumentària és un tant exòtica i primitiva i recorda els 

vestits de certes danses que es celebren a Morella i la comarca dels 

Ports. No és gens estrany aquest extrem, ja que està documentat com 

molts elements de la Festa d’Algemesí van ser implantats per uns cape-

llans naturals de Morella, per l’any 1747.24

Fermín Pardo i José Ángel Jesús-María parlen del naixement de les fes-

tes del Sexenni de Morella, les quals tenen un gran paral·lelisme amb les de la 

Mare de Déu de la Salut d’Algemesí. Se celebren el darrer cap de setmana d’agost 

cada sis anys i la tradició prové del segle xvii, quan, amb motiu d’una epidèmia 

de pesta es va fer el primer cant de rogativa a la Mare de Déu de Vallivana. A la 

festa, igual que a la d’Algemesí, s’han afegit i acumulat gran quantitat d’elements 

religiosos i ornamentals de gran interés artístic i popular.25 

Com podem observar, a partir de les dades, tots els autors coincideixen 

en el fet que la Festa de la Mare de Déu de la Salut està relacionada fins a cert punt 

amb les festes del Sexenni de Morella. 

Origen dels balls

L’origen d’alguns balls de la processó de la Mare de Déu de la Salut és 

prou incert, d’uns quants en trobem dades a partir de quan s’incorporen a la Festa, 
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però podrien ser molt més antics, com és el cas de la Muixeranga. Altres estan 

molt més ben documentats, com és el cas del Bolero, que en nàixer i incorporar-se 

a la processó en el segle xx ha sigut molt més fàcil seguir-ne la pista.

Vicent Castell assenyala en el llibret del cinquantenari de la coronació 

que antigament hi havia comparses de dansadors que recorrien els pobles en fes-

tes, i és fàcil que algun dels balls es naturalitzaren a Algemesí o inspiraren altres 

d’autòctons.26

Fermín Pardo i José Ángel Jesús-María parlen de la tradició de fer mui-

xerangues que hi havia antigament en molts pobles valencians: «La formació de 

torres humanes i composicions plàstiques com a espectacle de carrer fou un cos-

tum molt arrelat en diverses ciutats i viles valencianes».27 Trobem referències do-

cumentals de les torres humanes en pobles com Alzira, Carcaixent, Peníscola i 

l’Olleria. A l’Alcúdia, hui en dia, es continua representant la dansa dels negrets, així 

com a Titaguas, on també es continuen fent torres humanes.28 

Pel que fa als orígens de la Muixeranga a Algemesí, l’historiador local 

Josep Antoni Domingo ens diu, en un article escrit per al llibre La Muixeranga 

d’Algemesí, que, com a conseqüència de la manca d’investigacions, no es poden 

definir amb exactitud els inicis de la Muixeranga a la població.29 Les cròniques 
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més antigues que parlen del ball daten de 1724, quan es van celebrar les prime-

res festes solemnes en honor de la Mare de Déu de la Salut,30 però la consolidació 

que ja tenia en l’època ens fa pensar que és molt més antiga.31 Cal remarcar que, 

abans, el ball estava format per carregadors i obrers de professió.32 D’altra banda, 

l’escriptor Maximilià Thous ens parla de la Muixeranga d’Algemesí en un article 

publicat a la revista Valencia Atracción a l’abril de 1934 i recopilat en el llibre La 

Muixeranga d’Algemesí.33 Thous diu que potser la Muixeranga va començar simu-

lant l’escalada de muralles i que, tal com la coneixien al primer terç del xx, moment 

en què està escrit el text, no se’n remunta l’antiguitat més enllà del segle xvii. En 

l’article, Thous també fa referència a l’evolució de la vestimenta del ball.34 Hi ha qui 

pensa que rep el nom de muixeranga per ser el ball que apareix obrint la proces-

só, en record de les antigues desfilades o festes públiques (moixigangues) que se 

celebraven en segles anteriors.35

Trobem danses similars al ball dels Bastonets d’Algemesí en pobles com 

la Todolella, Morella, Peníscola o l’Alcúdia. A Algemesí, els primers documents que 

en parlen daten de 1839. Com ocorre amb la Muixeranga, els components perta-

nyien antigament a un gremi, en aquest cas el dels esporgadors i empeltadors.36 

Se l’ha anomenat de diferents maneres al llarg de la història com ara danza de los 

ocho, danza de hombres o baile de los indios, denominació exòtica que arriba 

quasi fins al segle xx.37
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El ball de la Carxofa és un ball molt estés per les nostres terres, es 

pensa que és una de les incorporacions del Corpus de València. Es considera la 

dansa pròpia dels teixidors, professió molt arrelada a Algemesí al segle xvii.38 El 

ball dels Arquets tenia els mateixos components que el de la Carxofa fins que en 

1988 se separaren.39

El ball de les Pastoretes el trobem documentat l’any 1834 amb el nom 

de danza de muchachas y muchachos o també danza de niñas y niños, integrant 

un col·lectiu anomenat danzetas. És un ball d’iniciació present en molts altres po-

bles.40

Pel que fa al ball de les Llauradores o el Bolero, Castell ens diu que és 

el ball que més tard es va incorporar a la processó, van participar per primera 

vegada un parell d’anys cap a 1906 i en 1934 van reaparéixer per a quedar-s’hi.41 

L’origen del ball és possible que estiga en les rondalles o quadres de ball i en la 

gent aficionada al ball que hi havia al començament del segle xx a Algemesí, enca-

ra que la complicació tècnica del Bolero és molt més gran a la dels típics i populars 

balls de carrer.42

Josep Antoni Domingo ens diu, en Festa a la Ribera: les festes d’Alge-

mesí, que la dansa dels de Tornejants està documentada des de l’any 1800 i que 
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pot ser que siga l’aportació de les famílies de la noblesa rural de la vila dels segles 

xvii i xviii.43

A mitjan segle xix, s’introdueix la figura dels Volants, personatges que 

s’encarreguen de custodiar i portar l’anda de la imatge,44 funció que fins llavors 

duia a terme el clero.

Per a concloure l’apartat, cal dir que el tema de la Festa de la Mare de 

Déu i els balls sempre ha interessat estudiosos locals i forasters. Molts s’han en-

dinsat en l’arxiu històric municipal a la recerca de dades que ens aclarisquen els 

orígens de la Festa i els balls, encara que no s’han trobat totes les dades que ens 

agradarien per tal de donar llum als inicis de la nostra festa. Tal volta en un futur 

apareguen documents desconeguts fins ara que ens donen més dades sobre el 

nostre patrimoni.

La dolçaina

Pel que fa a la dolçaina, l’instrument principal de la música tradicional 

valenciana i de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, diversos autors 

en parlen i dels orígens. Jordi Reig l’enquadra dins del grup dels oboés populars. 

Podem dir que trobem instruments de característiques molt similars, amb noms 
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ben diversos, per diferents territoris de l’estat espanyol, així com pels diferents 

països que formen la conca mediterrània. Així mateix, la dolçaina comparteix usos 

ancestrals amb l’aulós grec, la tibia romana i el mem o zamr egipci. Cal remarcar 

que és molt difícil traçar amb precisió l’evolució de l’instrument així com determi-

nar-ne la provinença històrica.45

Fermín Pardo i José Ángel Jesús-María ens fan un xicotet apunt sobre 

l’ús de la dolçaina al nostre territori al llarg de la història: 

Des de l’edat mitjana, els músics de dolçaina, de xirimies i 

d’altres instruments de la mateixa família apareixen relacionats en els ac-

tes profans i festius que es detallen en moltíssims documents conservats 

en els diversos arxius municipals o eclesiàstics, quan s’especifiquen els 

gastos ocasionats per les festes importants, ordinàries o extraordinàries. 

També la dolçaina i els seus instrumentistes apareixen plasmats en obres 

d’art com poden ser pintures sobre fusta o llenços, en escultures, en tau-

lellets, etc.46

Als anys seixanta va hi haure una espècie de retrocés quant a l’ús i 

participació de la dolçaina en actes festius al territori valencià. A principis dels 

setanta només el dolçainer Joan Blasco era l’únic que reunia les condicions per 
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poder transmetre les tècniques instrumentals del tabalet i la dolçaina. A l’octubre 

de 1975 s’inaugura la primera escola de dolçaina a Algemesí i dos anys després 

a València. En l’actualitat, l’instrument ha recobrat una gran importància, amb es-

coles en molts pobles al llarg de la geografia valenciana i noves generacions de 

dolçainers.47 També s’han format gran quantitat de noves colles de dolçainers que, 

agermanades a la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers i Tabale-

ters, s’encarreguen d’impulsar i defensar l’instrument.48 Com diu Vicent Torrent: 

«es pot donar per recuperada aquesta tradició no només en nombre sinó també 

en qualitat».49

Pel que fa a l’inseparable company de la dolçaina, el tabal, Jordi Reig 

ens en dóna unes quantes dades:

La manera de subjectar el tabal penjant del muscle de l’ins-

trumentista fa pensar que la utilització actual prové, molt probablement, 

d’antics usos militars [...]. D’altra banda, l’ús d’un tambor cilíndric em-

parellat amb un instrument de llengüeta doble remet a formacions de 

música medieval, amb un origen presumiblement en l’àmbit cerimonial 

de la cultura islàmica i una difusió posterior per tota l’àrea mediterrània.50
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3. Marc teòric

Per tal de desenvolupar el treball s’ha portat a terme una tasca de reco-

pilació i investigació de llibres, textos, publicacions, etc., que parlen de conceptes 

relacionats amb la matèria que ens ocupa. 

Si parlem d’espai i música o espai i sons és imprescindible fer referèn-

cia al compositor i pedagog canadenc Murray Schafer, pare del concepte sounds-

cape o paisatge sonor. A la dècada dels setanta del segle passat comença a 

desenvolupar el World Soundscape Project (projecte de paisatge sonor mundial), 

que consisteix en un conjunt d’estudis sobre el medi sonor i la relació que té amb 

l’ésser humà.51

En primer lloc, cal destacar que Schafer encunya el concepte de neteja 

d’oïdes, sosté que hem de netejar les oïdes com a requisit previ a tota audició o 

interpretació musical.52 El compositor canadenc diu que l’oïda és molt vulnerable, 

és capaç de captar tot el que sona en totes direccions, només està protegida per 

un sistema psicològic elaborat que filtra els sons no desitjats i ens ajuda a concen-

trar-nos en el que volem sentir.53 Perquè es comprenga el concepte, Schafer pro-

posa un exercici ben interessant als seus alumnes, han d’escriure en un paper tots 
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els sons que senten, fins i tot els més subtils, com la respiració, els sons llunyans 

del carrer, etc. Amb això pretén confirmar la teoria de John Cage que el silenci no 

existeix i «netejar» les oïdes dels alumnes, de manera que senten més enllà del 

que l’oïda vol sentir.54 

D’altra banda, Schafer defineix el concepte de paisatge sonor com a 

un conjunt d’«objectes sonors».55 Un objecte sonor és cada cosa que oïm, són 

esdeveniments acústics completament independents, es troben dins i fora de les 

composicions musicals.56 

En aquest treball farem l’exercici de neteja d’oïdes, es farà una anàlisi 

de l’espai sonor (terme que emprarem per a referir-nos al paisatge sonor que defi-

neix Schafer) que anirà molt més enllà dels tocs de dolçaina i tabal; es repassaran 

tots els sons que passen inadvertits, però que també formen part de l’ambient que 

envolta el pas de la processó.

Amb referència a Murray Schafer, cal remarcar també l’amistat que té 

amb el compositor i pensador John Cage, a qui va escriure per a demanar-li la defi-

nició de música. Cage li va contestar fent referència a l’assaig Walden de Thoreau: 

«Música es sonidos, sonidos alrededor nuestro, así estemos dentro o fuera de las 

sales de concierto».57 Schafer conclou en El nuevo paisaje sonoro que «la nueva 
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orquesta es el universo».58 Aleshores podem dir que per a tots dos pensadors tots 

els objectes sonors poden considerar-se música, concepte que utilitzarem en el 

treball que ens ocupa, ja que donarem molta importància als sons extramusicals 

que formen part del paisatge o espai sonor.

En els últims anys trobem una altra figura important en el camp de l’es-

tudi de l’espai sonor, l’arquitecte espanyol Ricardo Atienza, qui ha encunyat el con-

cepte identitat sonora. Segons Atienza, la identitat sonora són els sons caracterís-

tics d’un lloc, i es pot subdividir en dues branques: la identitat sonora patrimonial, 

que són els senyals sonors que compleixen funcions monumentals o de memòria 

col·lectiva, i la identitat sonora ordinària, anomenada també «fons sonor», és el 

continu al qual estem habituats, no marca cap esdeveniment, és la manifestació 

sonora de la cosa ordinària.59 En un altre text, Atienza afirma que el so es la pri-

mera manifestació de tot espai habitat i parla del dinamisme de la identitat sonora: 

La identidad sonora puede ser definida como el conjunto de 

rasgos sonoros característicos de un lugar que permiten a quien lo habi-

ta, reconocerlo, nombrarlo, pero también identificarse con dicho lugar, es 

decir, sentirse parte de él al tiempo que es capaz de hacerlo propio. La 

identidad sonora es, por naturaleza, dinámica, no pudiendo restringirse 

al terreno de la memoria o del patrimonio sonoro.60
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Si apliquem aquests conceptes al nostre treball podem dir que l’espai 

sonor que analitzem tindria una identitat sonora patrimonial, ja que el conjunt de 

música i sons extramusicals que trobem compleixen la funció de preservar la me-

mòria col·lectiva d’un poble, però també observem el dinamisme de què ens parla 

Atienza, ja que l’espai sonor objecte de la nostra anàlisi està en evolució i adapta-

ció contínua als nous temps.

Pel que fa a espais sonors, són també molt interessants els textos d’Íñi-

go Sánchez. Per a fer el treball ens hem inspirat en un text de l’autor ja anomenat 

i Anna Juan Cantavella publicat en la Revista d’etnologia de Catalunya, en el qual 

es fa una reflexió al voltant de l’estudi etnogràfic sobre l’expressió sonora de di-

ferents espais i llocs del litoral de la ciutat de Barcelona que ells mateixos van fer 

entre els anys 2007 i 2009.61

D’altra banda, deixant ara de costat el concepte d’espai sonor, cal parlar 

de la perspectiva etnomusicològica des de la qual hem observat l’objecte d’estudi. 

L’etnomusicologia, segons la definició que ens dóna Pelinski citant Lortat-Jacob i 

Nattiez, és la mescla de dues disciplines ben conegudes com són l’etnologia i la 

musicologia.62 Dins de la qual podem trobar dues tendències principals ben dife-

renciades: un vessant antropològic que s’acosta clarament a la categoria «emic», 

principalment representat per John Blacking, i un segon vessant musicològic iden-

tificat amb la categoria «etic», representat per Simha Arom.63
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Com que el punt de vista des del qual hem fet el treball s’acosta més 

al model de Blacking, ara en repassarem uns quants dels punts més importants: 

a) L’acció de l’esperit humà es manifesta, per una part, en 

una síntesi de sistemes d’operació universals, innats i específics del gè-

nere humà, que es concreten en processos cognitius particulars a una 

cultura; d’altra banda, en normes d’expressió cultural adquirides per mitjà 

i en el context de les relacions socials i de les emocions associades.

b) La música, quant a síntesi d’aquests processos cognitius 

particulars d’una cultura i de la maduració en el context social és «so 

organitzat humanament».

c) Si tant les estructures musicals com les estructures soci-

als són productes de processos cognitius particulars a una cultura, hi ha 

d’haver, en conseqüència, una correspondència entre normes de l’orga-

nització social i normes de l’organització musical. 

d) [...] La comprensió dels diferents sistemes musicals del 

món només és possible mitjançant el coneixement del «context cultural 

total» i dels processos cognitius subjacents a l’organització d’una cultura.
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e) Si [...], les estructures musicals naixen de les normes cul-

turals i depenen de la transformació de models conceptuals de base par-

ticulars de la cultura, la condició de possibilitat per a descobrir i explicar 

dits models és un coneixement profund de la cultura en qüestió.64

En definitiva, Blacking, en essència, ens diu que per a entendre la músi-

ca pròpia d’una cultura hem d’entendre en primer lloc la cultura pròpia i els usuaris. 

Per a finalitzar el bloc, que ens ajuda a definir el corrent etnomusicològic 

en el qual s’emmarca el treball, no podem oblidar Alan Merriam, qui va encapçalar 

a les acaballes dels anys cinquanta del segle passat el corrent més antropològic 

dels etnomusicòlegs americans. Defineix la disciplina com l’estudi de la música 

com a cultura, assenyala la importància dels aspectes socials i culturals quan diu 

que la música és cultura i el que els músics fan és societat. Merriam proposa un 

model d’estudi amb tres punts que s’han de tindre en compte: la concepció que 

tenen els usuaris de la seua música, el comportament (dels usuaris) davant (la 

seua música) i el so musical en si mateix.65

El treball que tenim entre mans s’identifica molt amb les idees que ens 

exposen Blacking i Merriam, ja que volem anar molt més enllà de l’anàlisi de la 

música com a element aïllat, i trobar vincles d’unió entre música, societat, espai, 

història, tradició, etc. A més, observarem l’objecte d’estudi des del punt de vista 

dels usuaris, ja que som participants directes de la Festa (ens trobaríem dins de la 

categoria emic), sense deixar de costat el punt de vista musicològic.
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4. Música tradicional valenciana i teixit urbà

La música tradicional valenciana, com tota música popular, utilitza el 

carrer com a teló de fons per a la posada en escena. Encara que també la trobem 

dins de cases, tavernes, al camp i, hui en dia, fins i tot, en auditoris i sales de con-

certs, el carrer és primordial per al desenvolupament d’aquest tipus de música, 

sobretot d’alguns gèneres en concret. Trobem al llarg de la geografia valenciana 

un munt de tradicions, música, danses i balls en què el carrer passa a formar-ne 

part com un element més. 

A continuació, basant-nos principalment en la classificació per gèneres 

de la música tradicional i folklòrica valenciana que fa Jordi Reig –en La música 

tradicional valenciana. Una aproximació etnomusicològica–, hem fet un recull de 

diferents manifestacions musicals que utilitzen el carrer per a desenvolupar-se. Cal 

destacar que la classificació s’ha ampliat en documentar-nos també en els llibres 

de Vicent Torrent66 i Fermín Pardo i José Ángel Jesús-María.67 

En algun cas, el carrer és part integrant i es fa imprescindible per al 

desenvolupament de la manifestació artisticomusical, com en les danses rituals i 

processionals, les cançons de bateig, la salpassa, el cant d’estil, etc., i, en altres, 
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el carrer és un element secundari que no és imprescindible, però que per diferents 

circumstàncies es veu implicat, com és el cas de les cançons d’abans de l’adoles-

cència i les cançons de reunió. Moltes de les manifestacions artisticomusicals en 

les quals ens centrarem a continuació són vives, altres ja formen part de la nostra 

memòria col·lectiva, una memòria que hem de preservar i transmetre a les gene-

racions posteriors. 

Processons. Són manifestacions religioses que es donen en tots els 

cultes i que ja trobem a les antigues civilitzacions mediterrànies. Es tracta d’una 

desfilada que segueix un recorregut, que es veu condicionat per l’urbanisme de 

cada localitat. En cada població el recorregut serà diferent, més llarg o més curt, 

depenent de les diferents tradicions. És tradició a la nostra terra acompanyar-les 

de música. Com que les processons es fan al carrer normalment van acompanya-

des d’instruments de vent i percussió, que presenten una sonoritat més gran, ja 

siga per mitjà de solistes, com per exemple un tabal i una dolçaina, o amb agru-

pacions més grans, com una colla de dolçaines i tabals o una banda de música.

Cercaviles. També podem incloure-hi les dianes o despertades, les ca-

valcades i les competicions esportives tradicionals. Es celebren amb motiu de 

les festes majors, festes dels barris, de carrers, etc. «[...] s’utilitzen per a l’anunci 

d’una festa el dia de la vespra, per a acompanyar els festers o les autoritats als 
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actes oficials de la festa o simplement per a omplir d’alegria i rebombori els carrers 

d’un poble.»68 Hi toquen els dolçainers i tabaleters, les colles o les bandes de mú-

sica; en el cas de les despertades, la música s’acompanya de coets. 

Danses rituals i processionals. Són manifestacions més singulars que 

les processons. S’interpreten en celebracions importants. La finalitat que tenen 

està ben definida: acció de gràcies, petició, lloança, etc.69 Es tracta de danses i 

balls de procedència més o menys antiga i desconeguda a les quals se’ls ha donat 

cert caràcter ritual i estan carregades de simbolisme. Aquest tipus de manifesta-

cions estan molt codificades i molt marcades per la tradició. Es troben afectades 

per la folklorització en molts casos, en major o menor mesura.70 També tenen lloc 

en espais públics d’una localitat i estan acompanyades de música. 

Balls de carrer o de plaça. Com el nom indica, es fan en espais públics 

i els trobem en moltes poblacions arreu de la geografia valenciana. Es ballen ge-

neralment durant les festes patronals i estan oberts a la participació de tot el poble, 

no estan tan codificats com els balls ritualitzats, però s’han de conéixer els pas-

sos i saber ballar. La finalitat que tenen no és altra que divertir els participants.71 

Normalment van acompanyats per duo de tabal i dolçaina o colla de dolçaines 

i tabals; hi ha poblacions en què han els han substituït per instruments de vent 

característics de les bandes de música.72 La disposició dels balladors és en dues 
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files i van avançant pegant voltes a la plaça o al llarg del carrer,73 és a dir, van fent 

un recorregut, marcat per l’urbanisme de la població. Normalment es busquen 

carrers llargs, per tal que càpien tots els dansadors. 

En el cas dels balls de plaça o de carrer, el simbolisme de la 

unió de la comunitat local en la festa i, particularment en este acte, s’ex-

pressa en l’acció del recorregut i l’evolució del ball que roda una plaça o 

segueix un carrer, formant una comitiva compacta i organitzada que s’en-

capçala i es tanca amb parelles destacades, bé per la seua categoria 

social bé per la seua destresa a interpretar el ball.74

Balls espontanis. Aquest tipus de manifestació és totalment espontà-

nia, no està codificada. Tenen lloc al carrer o a les places durant les festes patro-

nals de les poblacions. Un grup de músics interpreten seguidilles, jotes i fandan-

gos i els improvisats dansadors s’agafen a ballar a poc a poc. Vicent Torrent també 

en parla: «Estos balls solien ballar-se els diumenges i els dies festius i de forma 

més espontània en altres ocasions o moments quan s’ajuntaven, per qualsevol 

motiu, músics, cantadors i balladors per divertir-se».75

Cançons d’abans de l’adolescència. En aquest punt, Jordi Reig fa re-

ferència a les cançons de bressol i a les cançons vinculades a diferents tipus de 

jocs, les quals a vegades podrien tindre lloc al carrer.76
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Cançons de bateig. Mentre els familiars acompanyaven el menut o me-

nuda a batejar i en tornar de l’església cap a casa, els xiquets s’unien a la comitiva 

i cantaven aquesta tipologia de melodies senzilles alhora que arreplegaven els 

caramels, confitura o monedes que els llançaven.77

Jotes de quintos. La festa dels quintos és la forma oficial de fer conéi-

xer al poble que els xiquets del poble ja han assolit la joventut. La tradició conti-

nua hui en dia en molts pobles del nostre territori. En les cercaviles de quintos era 

costum cantar les jotes de quintos, moltes de contingut humorístic. Era costum 

interpretar-les amb instruments de corda i vent.78 

La salpassa. Tradició de beneir les cases per Pasqua amb aigua i sal.79 

El rector i els acòlits recorrien el poble acompanyats de xiquets amb maces de fus-

ta. Davant de les cases els xiquets colpejaven la porta i el terra mentre cantaven 

una cançó senzilla. A continuació el rector beneïa la casa i la família feia un regal 

al rector, normalment eren ous.80

Pregons i bans. A mitjan camí de la recitació i el cant,81 aquesta mani-

festació sonora està íntimament lligada al carrer. Agutzils, serenos, venedors i tot 

tipus de comerciants ambulants feien ús d’aquest tipus de recitatiu per a informar 

dels seus productes i vendre’ls.82
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Romanços. En una cultura en la qual els mitjans de comunicació no 

existien, els romanços jugaven un paper molt important. Eren cançons narratives 

que contaven fets històrics importants, llegendes o esdeveniments curiosos o de 

rellevància. Els transmetien d’un poble a un altre personatges que anaven viatjant 

per tal de donar a conéixer els fets i alhora captar unes quantes monedes per 

sobreviure. Els habitants dels pobles els recordaven i els transmetien, i s’estenien 

així a través dels territoris i dels anys i es creaven diferents i variades versions del 

mateix romanç.83

Cançons de reunió. «[...] cançons de temàtiques diverses [...] S’utilit-

zaven en contextos diferents, però sempre en situacions d’ús on es produïa una 

certa concurrència de persones».84 Als mesos d’estiu, quan la gent eixia a la fres-

ca, és lògic pensar que el gènere es cantava al carrer. També podem incloure-hi 

les cançons de Pasqua85 i les de Carnestoltes.86

El cant d’estil. Com ens diu Jordi Reig:

És una actuació musical de caràcter itinerant i habitualment 

nocturna que té lloc amb motiu d’alguna festa o algun esdeveniment des-

tacat [...] La funcionalitat originària del cant d’estil era la de rondar, és a 

dir, oferir música com a obsequi per a afalagar unes persones determina-
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des amb la intenció d’aconseguir contraprestacions, [...] aquest cant està 

emparentat, almenys pel que fa a la seua funcionalitat tradicional, amb 

les jotes de ronda, les jotes de quintos i les serenates.87

Albades. Interpretades per una comitiva itinerant de músics, cantadors 

i versador. Com el cant d’estil, tenen funció de rondar i solen interpretar-se de nit.88 

Són coples improvisades, que es canten a l’alba i pel carrer de manera itinerant. 

Es componen sobre la marxa i es dediquen a persones del poble, a la Mare de 

Déu, al patró, etc.89 

Polifonies religioses tradicionals. Es tracta de cants col·lectius poli-

fònics cantats al carrer per gent no professional, habitualment a la matinada per 

convocar els fidels a la celebració del rosari de l’aurora; també poden acompanyar 

altres ritus religiosos. Normalment són a cappella, a vegades poden tindre acom-

panyament instrumental.90

Arguilandos i nadales. Aquesta tipologia vocal té lloc a les comarques 

del sud i les canten al carrer colles de xiquets i adults, davant les cases dels veïns 

o coneguts que reben la petició de qualsevol tipus de present.91

Mayos. Són cants de ronda. Tenen lloc la nit del 30 d’abril i s’inicien a 

la porta de l’església cap a les dotze de la nit. En la versió religiosa, es canta a la 
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Mare de Déu com si fóra una xica més del poble.92 En la versió profana, els mayos 

tenen dues finalitats: la de lloar la bellesa d’una dona idealitzada i la d’emparellar 

els fadrins i les fadrines del poble.93

Les carxofes. Tenim dos ritus diferents amb aquest nom dins la cultura 

tradicional valenciana. D’un en ens parla Vicent Torrent: 

En alguns pobles de l’Horta se celebra un ritu que es dedica 

normalment al Crist o a la Mare de Déu: la Carxofa és el nom del ritual. 

Durant la processó, al carrer hi ha instal·lada dalt d’un cadafal una gran 

carxofa a l’extrem d’un pal. Aquesta carxofa de fusta s’obri quan arriba 

la imatge i dins la carxofa apareix un xiquet que canta amb acompanya-

ment musical un cant religiós de lloança i pregària.94 

L’altre ritu, amb el nom del ball de la Carxofa, està emmarcat dins de les 

danses rituals i processionals, però també hi farem referència en aquest apartat. 

Es tracta d’una dansa de teixidors i teixidores i consisteix a trenar i destrenar les 

diverses cintes que pengen d’un pal vertical. El pal el corona una carxofa o una 

magrana, com el cas de València, que s’obri en finalitzar el ball del qual ix algun 

element simbòlic.95
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Moros i cristians. Espectacle que barreja música, dansa, expressió 

corporal i carrer. L’argument és la presència de dues cultures l’una enfront de l’al-

tra. La música que s’interpreta no és música tradicional, sinó d’autor, però el poble 

ja la té interioritzada i té un sentit ritual i cíclic. Les marxes es troben entre la música 

de cercavila i la de ball. Les bandes en són les intèrprets per excel·lència, però 

últimament les colles i les dolçaines solistes també hi tenen prou protagonisme.96 

Moixigangues. També anomenades encamisades, eren una mena de 

representacions de carrer a mode de cavalcades on participaven moltes persones 

agrupades en comparses. La finalitat era festiva i humorística i eren molt freqüents 

en els segles xvii i xviii en poblacions grans en festes molt assenyalades o amb 

motiu d’esdeveniments extraordinaris. Tenim documents que ens parlen de la ce-

lebració de les moixigangues en poblacions com Crevillent, Algemesí, Titaguas, 

Torrent, Llíria, Silla, Requena, Segorbe, etc.97 

El ball de Torrent. Jordi Reig la considera una actuació inclassificable, 

ja que no té res a veure amb la resta de gèneres que l’autor analitza i classifica.98 

En canvi, Fermín Pardo i José Ángel Jesús-María classifiquen el ball de Torrent com 

a una moixiganga.99 Nosaltres hem trobat moltes similituds amb l’objecte d’estudi 

del nostre treball: la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí. 
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Continuador de la tradició de les moixigangues que venia 

de temps més antics, i amb un aspecte barrejat entre una cavalcada i 

un dia sencer de Carnestoltes, el ball de Torrent era una representació 

de carrer de caràcter jocós i festiu que incloïa teatre, pantomima, danses 

rituals, balls ornamentals, acudits escenificats i el que avui es podria ano-

menar diferents performances [...]. El nom no fa referència al fet que es 

representava únicament a Torrent, sinó que en l’actuació es descrivien, 

de manera burlesca i lleugerament irreverent, uns fets que van ocórrer 

a aquesta localitat de l’Horta: la visita històrica que va efectuar la màxi-

ma autoritat del Regne, el virrei i la virreina, a l’esmentada població i els 

esforços de les autoritats civils i eclesiàstiques locals i el poble pla per 

complimentar-los.100

Per a concloure aquest xicotet recull, podem dir que la gran majoria de 

manifestacions de música tradicional i folklòrica que hi ha al territori valencià inclo-

uen el carrer com un element més. En moltes d’aquestes manifestacions es barre-

gen música, dansa, teatre i, sobretot, molta tradició, que en fan elements únics de 

la nostra cultura i que hem de defensar i conservar. Està en les nostres mans i és 

el nostre deure donar-li la importància que es mereixen des de l’àmbit acadèmic.
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5. Anàlisi del cas de la Festa de la Mare de 
Déu de la Salut d’Algemesí

El 8 de setembre, l’església commemora el naixement de la Mare de 

Déu, i és quan es festegen les marededéus trobades o aparegudes. En molts po-

bles hi ha actes, festes i processons.101 Entre els actes relacionats amb la tradició 

musical i cultural valenciana destaquen les processons de la Mare de Déu de la 

Balma de Sorita, la de l’Ermitana de Peníscola, la del Remei a Titaguas, la de l’Ore-

to a l’Alcúdia i la de la Mare de Déu de la Salut a Algemesí,102 que és la que ens 

ocupa.

La Festa de la Mare de Déu de la Salut és la festa major d’Algemesí. És 

una barreja d’història i tradició oral que s’ha transmés de generació en generació 

i que es genera a partir de la trobada d’una imatge de la Mare de Déu l’any 1247. 

Com diu Josep Antoni Domingo: «La pervivència de la tradició es deu al corrent 

devocional transferit i al gran protagonisme popular en la participació i realització 

de la Festa».103 

Encara que no són dades vinculants al nostre treball, pensem que és 

important contar la llegenda de la troballa de la figura de la Mare de Déu de la 
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Salut per tal d’entendre més bé la Festa que es celebra actualment. L’any 1247, 

un llaurador es va trobar la figura d’una marededéu a la soca d’una morera a la 

partida de Berca d’Algemesí. Com que el nostre poble en el segle xiii no era més 

que un simple llogaret d’Alzira,104 els habitants del poble veí de seguida reclama-

ren la figura. Tres vegades se l’emportaren els alzirenys i tres vegades va tornar a 

aparéixer la Mare de Déu a la soca de la morera. Finalment, els d’Alzira desistiren 

i pensaren que si la figura hi tornava sempre era perquè volia estar a Algemesí.

El cos principal de la Festa consisteix en tres processons en honor de 

la patrona del poble que tenen lloc els dies 7 i 8 de setembre. Cal destacar també 

la Nit del Retorn, que té lloc en la nit del 6 al 7 de setembre i es representen amb 

volteig de les campanes de la basílica de Sant Jaume les tres vegades que la fi-

gura de la Mare de Déu va ser portada a Alzira i va tornar. D’altra banda, amb el 

creixement de la població i l’interés per la Festa des de les associacions i persones 

particulars del poble, cada vegada es fan més actes durant els dies previs, entre 

els quals destaquen la dansà, la plega, el concert de la Nit del Retorn, el Cant de 

Vespres i les Lloances.

Pel que fa a les processons, com ja hem dit més amunt, són tres: la de 

les Promeses, comença a les 22 hores del dia 7 i va de la basílica de Sant Jaume 

a la capella de la Troballa; la processoneta del matí, que comença a les 10 hores 
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del dia 8 i va de la capella a la basílica, i la volta general, que comença a les 19.30 

hores del dia 8 i fa un recorregut que comença i acaba a la basílica i passa per la 

capella.

Cada processó consta de quatre parts: la part profana, la part religiosa, 

la part al·legòrica i la cloenda. La part profana està formada pels Misteris i Martiris, 

la Muixeranga, els Bastonets, la Carxofa, els Arquets, les Pastoretes i el Bolero 

(o Llauradores, com popularment es coneix el ball). La part religiosa la formen la 

Creu Major, el públic, el ball dels Tornejants i el Guió de la Mare de Déu. La part 

al·legòrica està formada pels xiquets de representació simbòlica, els personatges 

bíblics i els sants patrons. La cloenda la formen els festers, capellans i religiosos, 

els Volants, l’anda de la Mare de Déu, les presidències i la banda de música.105

Vicent Castell ens diu que és molt probable que els balls de la processó 

tinguen aquest ordre segons l’antiguitat d’arrelament al poble.106

A continuació, farem una xicoteta descripció dels diferents balls i dan-

ses que participen a les tres processons segons l’ordre que segueixen. 

La Muixeranga. Es tracta del primer ball, l’encarregat d’obrir la proces-

só. Actualment hi ha dues colles ben diferenciades i molt nombroses que formen 

diferents figures plàstiques i torres en forma piramidal al llarg del recorregut de la 
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processó acompanyades per tres melodies diferents, encara que la més conegu-

da és la que acompanya les torres i la majoria de figures.107

Els Bastonets. És una dansa guerrera ballada habitualment per tres 

grups de huit persones cadascun. Utilitzen un bastó i una planxa que van xocant 

al ritme de la música. Es tracta d’una dansa molt estesa per tot el nostre territori.

Les Pastoretes. Ball format per un nombre indeterminat de parelles de 

xiquets i xiquetes vestits de pastorets que fan fins a sis balls diferents. Els menuts 

acompanyen la música amb instruments: panderetes i castanyoles.108

La Carxofa. Un xiquet manté un pal el qual té una carxofa a la punta i 

del qual pengen cintetes de colors. Dotze xiquetes són les encarregades de tre-

nar-les i destrenar-les.109

Els Arquets. Ball molt paregut al de la Carxofa, en el qual dotze xique-

tes ballen amb uns arquets adornats amb papers de colors.110

El Bolero. També anomenat ball de les Llauradores, està format per un 

nombre indeterminat de parelles vestits de llauradores les dones i de torrentins els 

homes. Estan acompanyats per un grup instrumental de vent que interpreta fins a 

sis peces diferents. Els balladors toquen les castanyoles al ritme de la música.111

Els Tornejants. És una espècie de dansa guerrera amb continguts ca-
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vallerescs i místics. Formada per un mestre, sis balladors i els botargues, tots 

precedits per un patge. En el ball s’utilitzen unes vares primes i llargues que els 

tornejants llancen a l’aire i amb les quals fan diferents moviments. Hi ha dos tipus 

de balls, els floretes i la fuga. En el primer poden ballar, un, dos o quatre dansa-

dors, en la fuga, dansa que ens recorda un torneig medieval, ballen tots.112

La Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí ha sigut reconeguda 

per moltes entitats, tant a escala estatal com internacional, per haver mantingut les 

tradicions al llarg dels segles, sense variar-les més enllà d’allò necessari per tal 

d’adaptar-les als nous temps, però conservant-ne tota l’essència. Com diu Vicent 

Torrent: «A aquestes altures de segle, hem de dir que les danses d’Algemesí no 

han sofert l’esterilització folkloritzant, precisament perquè no han sofert cap procés 

d’estilització ni de depuració».113 Cal destacar que l’any 2011 la Festa va ser reco-

neguda per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat. Tornant a citar 

a Vicent Torrent: «Bé podríem dir que aquestes danses processionals conformen 

un dels corpus més importants de tot el país».114
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5.1. Aspectes de l’espai urbà

Els carrers de volta

A Algemesí, s’anomenen carrers de volta els carrers pels quals passa la 

processó de la Mare de Déu de la Salut.115 Es tracta d’un traçat que s’estableix en 

el segle xviii116 i recorre el que va ser el perímetre de la vila en 1724.117 La processó 

passa per alguns dels carrers històrics de la ciutat, on hi ha alguns dels edificis 

més antics o importants, com són l’església de Sant Jaume, la capella de la Troba-

lla, la casa de la vila, el casino lliberal o el convent, entre altres.

Cal destacar que cadascuna de les tres processons té un recorregut di-

ferent, l’última, la de la nit del dia 8, és la que fa el recorregut que es comenta més 

amunt. Les altres dues tenen un recorregut molt més curt, i els carrers pels quals 

passen són també carrers de volta.

L’origen del poble d’Algemesí té un marcat caràcter àrab, no ho sabem 

sols per la toponímia, sinó també perquè en el Llibre del Repartiment es presenta, 

l’any 1243, com una alqueria, que era com diu Josep Antoni Domingo una «forma 

d’assentament i d’explotació agropecuària del territori típicament musulmanes».118 

Carrers de volta: Carrer Berca (Foto: Vicent Girbés).
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El fet d’estar situada al camí reial, tindre ben a prop dues zones de reg i tindre 

parròquia des del 1277 li confereixen importància sobre la resta d’alqueries veïnes 

i creix a un ritme més alt. El poble va patir diferents crescudes i crisis demogràfi-

ques i per tant urbanístiques, hi destaca «l’eixampla del divuit» (segle xviii) quan té 

lloc la formació i consolidació dels anomenats carrers de volta, un recorregut pel 

qual transcorrien les processons i els actes més importants de la població.119

Els carrers de volta han canviat molt des d’aquell eixample del segle 

xviii, però continuen mantenint l’essència, són carrers estrets, de traçat irregular en 

la major part dels casos i conserven el paviment de pesades llambordes de co-

mençament del segle xx. Les cases que conformen els carrers han canviat molt, tot 

i que se’n conserven uns quants, s’han enderrocat molts dels antics habitatges. La 

majoria pertanyien a la tipologia de cases més estesa en els pobles de la comarca, 

cases construïdes segons les necessitats dels agricultors; senzilles, baixes, amb 

un pati interior espaiós, quadra, pallissa i paviment de terra piconada.120 Moltes 

de les cases han sigut substituïdes per altres de modernes o per edificis de poca 

altura. 

1: Carrers de volta: Carrer Santa Bàrbara (Foto: Andreu Alberola).
2: Carrers de volta: Carrer dels Verdeguers (Foto: Vicent Girbés).

3: Paviment de llambordes de pedra als carrers de volta (Foto: Vicent Girbés).
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El contrapunt a aquesta tipologia de carrers que descrivim el posa el 

carrer Muntanya, tram final de la processó: es tracta d’un carrer molt ample, recte 

i espaiós. Ha sigut històricament un dels eixos urbans més importants del poble. 

Hi trobem encara hui en dia una gran quantitat de cases senyorials que van tindre 

l’esplendor màxima en el segle xix i en les primeres dècades del xx.121 Són cases 

que es classifiquen dins dels estils arquitectònics eclèctic122 i modernista i que 

pertanyien a la burgesia mercantil, industrial i agrària que va sorgir arran de l’ex-

pansió econòmica arrossera i citrícola.123 En l’actualitat, trobem les cases, que han 

sigut catalogades pel seu valor històric i artístic, alternades amb edificis de gran 

altura, comerços, bars, locals d’esplai, etc.

L’inici i la fi de la processó de volta general, així com l’inici de la de les 

Promeses i la fi de la processoneta del matí, té lloc a la plaça Major, on hi ha la 

basílica de Sant Jaume. Es tracta d’un espai ample, encara que no sempre ha si-

gut així, antigament hi havia cases situades on trobem actualment el centre de la 

plaça que s’enderrocaren per donar-li una visió unitària i completa a la façana de 

l’església.124 Actualment es troba emmarcada pels dos edificis més importants del 

poble, com són la basílica menor de Sant Jaume i la casa de la vila. És el centre 

neuràlgic d’Algemesí, on tenen lloc totes les festes i actes importants que es fan 

al llarg de l’any.

1: Casa modernista al Carrer Muntanya (Foto: Andreu Alberola).
2: Edifici modernista del Casino d’Algemesí al Carrer Muntanya (Foto: Andreu Alberola).

3: Plaça Major (Foto: Teresa Agulló Lozano).
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Cal destacar que els últims anys, amb la popularització de la Festa de 

la Mare de Déu, el reconeixement internacional, l’aparició als mitjans de comuni-

cació, etc., s’ha atret gran quantitat de turistes i visitants que volen conéixer-la i 

fruir-ne. Com que els carrers pels quals passen les processons són molt estrets 

i no cap molta quantitat de públic per a veure-la passar, ha sorgit la proposta de 

canviar el sentit de la processó de la volta general. D’aquesta manera, la processó 

començaria pel carrer Muntanya, que és molt més ample i espaiós, on es facilitaria 

la visió del nombrós públic que es concentra per a veure l’inici de l’última de les 

tres processons. La proposta ha sigut desestimada, per ara, perquè es pensa que 

si s’aplica es trenca part de la tradició i canvia un dels elements que fan que la 

Festa siga única en el món.

D’altra banda, als carrers i les cases d’Algemesí (no només als de volta) 

trobem un gran patrimoni de pintura ceràmica devocional dels segles xviii, xix i xx. 

Conjunts de taulellets que revelen un sentiment de devoció popular que estava 

molt arrelat en els segles passats. En l’actualitat, el sentiment devocional ha dismi-

nuït i valorem les representacions més aïna pel sentit estètic i històric que tenen.125 

Als carrers de volta trobem molts d’aquests taulells amb representacions de sants 

i de la Mare de Déu en punts importants de la processó; més avant veurem quina 

relació tenen els taulells amb el nostre treball.
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Anàlisi de l’espai urbà

L’espai urbà dels carrers de volta també es veu molt modificat, procés 

que comença uns dies abans del 7 i 8 de setembre. Els carrers pels quals trans-

corre la processó formen part del nucli antic de la ciutat, i com ocorre en molts po-

bles i ciutats del nostre territori, el centre històric està prou deshabitat. Hi ha moltes 

cases antigues en les quals fa anys que no viuen i passen tot l’any tancades. Els 

veïns i veïnes d’aquests carrers són majoritàriament persones majors. En definitiva, 

els carrers de volta són durant tot l’any molt tranquils, amb poc moviment i pocs 

canvis. 

En arribar els últims dies d’agost vegem com el panorama canvia a poc 

a poc. Molts propietaris de cases les obrin, les ventilen i netegen, per a posar-les 

a punt per a la processó. Un parell de dies abans de la Festa hi ha carrers que ja 

comencen a omplir-se de cadires, però la transformació total no arriba fins al dia 

7 de nit, només unes quantes hores abans de començar la primera de les proces-

sons. Dels balcons de les cases i els xicotets edificis que conformen els carrers 

de volta pengen cobertors, les portes de les cases estan obertes i il·luminades, els 

carrers s’omplin de cadires, de veïns i visitants que volen veure passar la proces-

só. En definitiva, els carrers que la resta de l’any romanen sense moviment, llavors 

s’omplin de vida, i fan canviar l’espai urbà d’una manera important.
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Però no són només els carrers de volta els que canvien d’aspecte, la 

resta del poble també ho fa, però, això sí, en menor mesura. Si els dies previs a la 

Mare de Déu u passeja per Algemesí veurà cobertors penjats de molts balcons, 

tant els tradicionals com altres que es fan expressament amb imatges de la Mare 

de Déu de la Salut o dels diferents balls que participen a la Festa.
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5.2. Aspectes musicals

La música a la processó 

El conjunt de músiques que formen la processó de la Mare de Déu de 

la Salut d’Algemesí és molt variat, hi ha melodies provinents de la tradició popular 

valenciana i altres de compostes per diversos autors. 

Pel que fa als instruments, la protagonista és indubtablement la parella 

de tabal i dolçaina, encara que també hi ha altres instruments de vent i de percus-

sió, com és el cas del grup que acompanya al ball de les Llauradores, format per 

instruments de vent i que ha tingut al llarg de la història un planter variable en ins-

truments i nombre, segons els músics disponibles i la quantitat de balladors parti-

cipants,126 així com la banda de música que acompanya l’anda de la Mare de Déu. 

Cal destacar que a les acaballes de la dècada dels seixanta del segle passat, la 

decadència de la Festa, a causa de l’escassetat de dolçainers s’hagué de recór-

rer al so del clarinet per a interpretar algunes de les danses de la processó.127 Pel 

que fa als instruments de percussió, cal destacar les postisses que fan repicar els 

components de les Llauradores al ritme de la música mentre ballen i el redoblant 

que acompanya els Tornejants en la seua dansa solemne.
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Antigament, la transmissió de les músiques de la processó es feia per 

tradició oral de generació en generació.128 Actualment, l’aspecte musical està molt 

més regulat, des de l’Escola de Tabal i Dolçaina s’encarreguen de transmetre el 

patrimoni musical a través de transcripcions. Cal remarcar que les transcripcions 

les van fer músics locals de renom a mitjan dècada dels setanta del segle passat, 

després d’haver superat l’època de màxima crisi de la Festa, amb l’objectiu de 

conservar la música.129 La codificació de la música de la processó ha alentit el 

procés d’evolució i transformació de les músiques tan arrelat a èpoques passa-

des, on la improvisació i les diferents interpretacions personals eren molt habituals. 

Malgrat tot això, la música de la processó ha continuat enriquint-se durant els úl-

tims anys, adaptant-se a les diferents circumstàncies.130 S’han recuperat tonades 

perdudes, s’han introduït músiques d’altres pobles, s’han fet noves composicions, 

en definitiva, el patrimoni musical de la processó de la Mare de Déu segueix en 

evolució constant.

Anàlisi de l’espai sonor

L’espai sonor dels carrers de volta es transforma per a rebre la pro-

cessó, el soroll del trànsit i el produït per les rutines dels pocs veïns i veïnes que 
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els habiten donen pas a un espai sonor completament diferent. La rutina sonora 

d’aquests espais canvia durant dos dies de manera radical. A continuació farem 

una anàlisi perceptiva de l’espai sonor abans, durant i després de la processó, 

amb referència al concepte de «neteja d’oïdes» de Schafer.131 Ens fixarem en els 

sons habituals, en els que sempre hi són, però que no oïm, en els que passen 

desapercebuts per al nostre sentit de l’oïda, que es troba concentrat escoltant les 

belles melodies que ens ofereixen els músics de la processó.

En primer lloc, descriurem l’ambient sonor previ a la processó: oïm ve-

ïns, veïnes, amics, visitants, etc., preparar-se per al pas, grups d’homes i dones 

esperen asseguts a les cadires mentre xarren de manera relaxada; es pot sentir el 

soroll dels ventalls en ventar-se les dones; xiquets i xiquetes corren i juguen; fins 

i tot des d’algun punt es pot sentir el soroll de la processó que passa per algun 

carrer proper; però el so que es troba per damunt de tot i unifica tota la resta és el 

del repic de les campanes de la basílica de Sant Jaume, que es senten durant tota 

la processó i arriben a tots els racons de la població. 

A l’espai sonor que trobem als carrers de volta mentre transcorre la pro-

cessó hem d’afegir els sons propis: les diferents músiques que acompanyen els 

balls, el murmuri dels participants que s’afig al dels espectadors, les respiracions 

dels músics de vent i dels mateixos dansadors, els bots i les fortes xafades dels 
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bastonets i els tornejants, etc. Així com altres sons que es donen amb la interacció 

dels participants de la processó amb els espectadors: salutacions entre amics o 

familiars que es retroben, aplaudiments en finalitzar un ball, crits de preocupació 

quan una muixeranga trontolla, el silenci que es crea quan s’alça una muixeranga 

o els tornejants ballen la solemne fuga, etc. 

En acabar de passar la processó, sentim alguna de les marxes de pro-

cessó que interpreta la banda de música o el repic de la caixa marcant el pas, ja 

que és l’encarregada de tancar la comitiva. Després d’uns minuts de silenci res-

pectuós que es genera al pas de la Mare de Déu pels carrers, tornen a la vida. Hi 

ha els sorolls que produeixen els espectadors quan comencen a alçar-se de les 

cadires i a arreplegar-les. Es tanquen les portes de les cases, els veïns i veïnes fan 

l’última xarradeta i s’acomiaden. A les processons que es fan a la nit podem sentir 

xiquets i xiquetes encara desperts jugant pel carrer i els joves que s’acomiaden 

dels familiars perquè se’n van de marxa. Unificant tots els sons es troba el campa-

nar amb el característic repic de campanes.

En definitiva, podem dir que durant dos dies al llarg de l’any als car-

rers de volta es construeix un espai sonor singular. Està format per gran quantitat 

d’«objectes sonors»,132 la majoria dels quals passen desapercebuts per als partici-

pants i espectadors de la processó, però són una part molt important de la Festa, 
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formen part de la nostra memòria i tradició sonora. Pot ser que l’espai sonor haja 

evolucionat amb el temps, com a conseqüència de les noves tecnologies i els 

nous avanços de la tècnica, però des del nostre punt de vista no ho ha fet en gran 

mesura.
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5.3. Aspectes sociològics

La procedència social dels participants de la processó

Una de les singularitats de la Festa de la Mare de Déu de la Salut és que 

la porten a terme d’una manera totalment desinteressada els habitants d’Algemesí. 

Es tracta d’una festa cent per cent popular, del poble i per al poble.

Des de sempre, els habitants d’Algemesí han viscut principalment de 

l’agricultura, i eren els mateixos llauradors, els veïns i veïnes del poble, els que 

feien la processó de la Mare de Déu de la Salut. En finalitzar la collita de l’arròs uns 

treien la dolçaina i el tabal i altres es vestien de balladors. Pel que fa a alguns balls, 

com la Muixeranga o els Bastonets, cal destacar que tenien cert caràcter gremial, 

com ja hem comentat més amunt; els muixeranguers formaven part del gremi de 

carregadors i obrers, i els bastonets del dels esporgadors i empeltadors. Persones 

de procedència humil que són les responsables que la tradició no desapareguera 

i perdurara en el temps. 

A mitjan segle xx, en arribar la modernitat, consolidar-se la indústria i 

aparéixer nous oficis (i desaparéixer-ne d’antics), també va canviar la manera de 

veure les tradicions i les maneres de diversió de les persones. A Algemesí ja no hi 
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havia una majoria d’habitants que treballaven al camp, per tant deixava de tindre 

sentit la festa de la Mare de Déu com una manera de festejar la collita de l’arròs. 

La processó de la Mare de Déu es va degradar molt.133 Durant els anys seixanta la 

participació en la festa va ser tan pobra que els festers es van veure en l’obligació 

de pagar als participants perquè no es perdera. A la dècada dels 70 va estar a 

punt de desaparéixer, ja que no es va arribar a un acord econòmic amb els parti-

cipants i l’any 1973 no va eixir la Muixeranga en la processó de la vespra. Un grup 

d’antics alumnes del col·legi dels Maristes s’adonaren de la importància dels fets 

i el que representava la desaparició de la Muixeranga, aleshores va nàixer un nou 

grup de muixeranguers, els Amics de la Muixeranga.134 Va ser el punt d’inflexió en 

el qual els habitants d’Algemesí es replantegen el significat i la funció de la Festa. 

Com conclou Edgar Cano: «hui trobem com a motors principals de la Festa, fruit 

del treball de milers de persones, la religiositat popular, la busca d’elements iden-

tificadors i la voluntat d’organització d’un grup de ciutadans que comparteixen el 

mateix espai vital».135 A partir d’aquest punt d’inflexió, la Festa s’obri a persones de 

totes les condicions i totes les classes socials, que participen de manera totalment 

desinteressada. Així es va dignificar la participació als diferents balls i s’ha acon-

seguit que la Festa es mantinga i s’adapte als nous temps.
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Vicent Torrent escriu les paraules següents en el seu llibre: 

En la processó de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí 

tenim un exemple clar de fins a quin punt pot arribar la restauració d’una 

manifestació tradicional ja a tall de desaparèixer, quan la voluntat d’un 

poble s’hi posa a recuperar-la perquè ha valorat de nou el seu patrimoni 

cultural.136 

Funció de la processó

El punt anterior, paper social dels participants de la processó, ve íntima-

ment lligat a les diferents funcions que ha tingut la Festa al llarg de la història. Pri-

merament tenia tres funcions ben concretes, la religiosa, la de festejar el final del 

cicle agrari i ser una forma de diversió per al poble. Més tard, amb els canvis que 

pateix la societat al segle xx, que ja hem comentat en el punt anterior, les funcions 

queden totalment obsoletes. Les noves funcions que adopta la Festa de la Mare de 

Déu són les d’identificar el sentiment i les tradicions d’un col·lectiu i, la més impor-

tant, aconseguir posar d’acord i aglutinar tot un poble amb habitants molt diferents 

per a portar a terme un objectiu en comú.137 La funció religiosa de la Festa encara 

es manté, però en menor mesura que en els segles passats. 
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La figura del músic

La figura del músic és primordial per a la Festa de la Mare de Déu de la 

Salut. És impossible entendre-la sense música, ja que és un element inherent als 

balls. Els músics que trobem a la processó són principalment dolçainers i tabale-

ters, però també músics de banda. 

Pel que fa a la figura dels dolçainers i tabaleters, ha evolucionat paral-

lelament a la figura dels balladors. Com comentàvem més amunt, els participants 

de la processó eren els habitants del poble, persones treballadores amb molt poca 

formació, tant acadèmica com musical. 

Frederic Oriola ens parla de la figura tradicional del dolçainer a tot el 

territori valencià que es pot aplicar també al cas que estudiem: «El dolçainer era 

una figura procedent normalment dels estrats socials més baixos, que utilitzava 

l’art musical com a estil de vida o per a obtenir un complement econòmic».138 Pel 

que fa als tabaleters, Jordi Reig ens comenta que sempre han estat infravalorats, 

raó per la qual es troben molt poques publicacions que en sistematitzen la praxi 

executiva, fet que fa que l’instrument i el repertori tradicional propi no s’hagen es-

tudiat amb profunditat.139 
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A poc a poc, la situació ha canviat a tot el nostre territori, i també a Alge-

mesí, sobretot des de l’aparició de l’Escola Municipal de Tabal i Dolçaina, una de 

les primeres i més grans escoles que es dediquen a l’ensenyament dels nostres 

instruments tradicionals. S’encarrega de la formació dels dolçainers i tabaleters 

d’Algemesí durant tot l’any i a més els dies previs a la Festa organitzen cursets per 

a preparar-ne les músiques. Aquest procés comporta una millora destacable de la 

qualitat musical dels intèrprets i, per tant, una millora molt important en el conjunt 

de la Festa.

Antigament, i sobretot durant l’època de la crisi de la Festa, cada ball 

tenia una parella de músics, dolçaina i tabal. Si no hi havia prou dolçainers al poble 

se n’havien de llogar de forasters,140 que moltes voltes no coneixien les tonades 

que havien de tocar. En l’actualitat, amb la popularització de la Festa i la consoli-

dació de l’Escola Municipal de Tabal i Dolçaina trobem grups molt grans de taba-

leters i dolçainers que acompanyen cada ball. Encara que Algemesí té una molt 

bona pedrera de dolçainers i tabaleters, a les processons trobem molts músics fo-

rasters que volen viure la Festa de ben a prop i també hi participen. Amb l’augment 

del nombre de músics i de la qualitat musical trobem la interpretació d’una segona 

veu, composta i arranjada per Xavier Richart i Pepe Maravilla,141 que acompanya 

la melodia tradicional de la Muixeranga. 
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Pel que fa a la resta de músics que apareixen a la processó, cal desta-

car el grup instrumental que acompanya al ball de les Llauradores, es tracta d’un 

xicotet grup format per instruments de vent-fusta i vent-metall que interpreta els 

diferents boleros. Finalment, tancant totes les processons hi ha la banda de músi-

ca de la Societat Musical d’Algemesí, excepte la primera part de la volta general 

que la fa la banda de l’Ateneu Musical d’Albalat de la Ribera, interpretant marxes 

de processó. També cal destacar la millora de la qualitat musical d’aquestes agru-

pacions en els últims anys. 

La figura de la dona

Les dones d’Algemesí sempre han estat molt involucrades en la Festa, 

col·laborant en l’ambient, en les celebracions prèvies (com ara en la novena a la 

Mare de Déu), preparant l’espai urbà, confeccionant la roba per als balladors, etc. 

Però com a balladores només les podíem veure al ball de les Llauradores i a les 

xiquetes als balls de les Pastoretes, els Arquets i la Carxofa. No ha sigut fins a les 

acaballes del segle passat quan hi han participat plenament, formant part dels 

balls que eren exclusivament d’homes, com eren considerats antigament els balls 

de la Muixeranga i els Bastonets, i com a músics. Actualment, hi ha dones en tots 
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els balls excepte en el dels Tornejants, que només està format per homes, encara 

que durant els anys de la postguerra va estar a punt de desaparéixer i les xiques 

de la sección femenina se’n van fer càrrec durant uns anys; amb el temps tornaren 

a incorporar-se els homes i les dones deixaren de participar-hi.142

A principis de la dècada dels huitanta del segle passat sorgeix un nou 

grup de Bastonets format íntegrament per dones. Des del primer moment és molt 

ben acceptat pel poble i pels membres masculins del ball dels Bastonets, de fet 

comparteixen mestre i assajos. 

Cal destacar la tasca de la Nova Muixeranga a favor de la integració de 

la dona a la Festa de la Mare de Déu de la Salut. Aquest grup mixt naix l’any 1997 i, 

a més dels homes i els xiquets, les dones i les xiquetes també hi tenen cabuda. De 

seguida comencen a participar a les processons i tenen una gran acceptació per 

part del poble. Arran de la bona acollida i la demostració de la vàlua de les dones 

per a fer aquesta activitat, el grup muixeranguer més tradicional anomenat Amics 

de la Muixeranga comença a acceptar dones i xiquetes entre els components. En 

l’actualitat, les dues agrupacions són mixtes. 

La música també ha sigut un món eminentment masculí fins fa ben poc. 

Pel que fa a les dones músic, cada vegada es veuen més dolçaineres i tabaleteres 

a la processó. L’Escola de Tabal i Dolçaina d’Algemesí creix i cada vegada són 
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més les dones que aprenen a tocar els nostres instruments tradicionals. Cal des-

tacar que el nombre de dones que toquen la dolçaina és molt més gran que el de 

les tabaleteres. Encara que les figures més representatives d’aquests instruments 

continuen sent homes, a poc a poc les dones s’hi fan un lloc.

Interacció amb el públic

La interacció amb el públic és crucial per al desenvolupament de la 

Festa i és una part molt important dins del concepte d’espai sonor, del qual ja hem 

parlat més amunt, ja que la interacció actors-públic genera gran quantitat d’objec-

tes sonors molt importants i imprescindibles per a entendre aquesta manifestació 

artística. 

Com ja hem comentat, cada vegada la Festa de la Mare de Déu de la 

Salut atrau més visitants, tant de pobles veïns com d’altres de més llunyans, inclús 

visitants d’altres països. Hi ha moltes persones interessades a veure com es de-

senvolupa aquesta popular festa. El públic «foraster» també interacciona amb la 

processó, aplaudeix en finalitzar els diferents balls, guarda silenci i manté el res-

pecte mentre es fan els balls més solemnes, etc. Però és el públic algemesinenc 

el que té una interacció totalment directa i propera amb els actors de la processó, 

els quals són familiars, amics i veïns.
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En primer lloc, cal destacar que la separació entre actors i públic és 

totalment difusa, no hi ha escenari, tots es troben al carrer. El públic es col·loca a 

les portes de les cases i davant de les façanes i els músics i balladors actuen en 

mig del carrer. En tractar-se de carrers molt estrets, actors i públic són ben a prop, 

moltes vegades perillosament a prop, hi ha casos d’alguna persona del públic que 

ha rebut una puntada d’un muixeranguer o s’ha emportat un colp amb els bastons 

dels Bastonets.

D’altra banda, la processó de volta general de la nit del dia 8 és d’una 

durada llarga, entre sis i huit hores aproximadament, i els músics i balladors pas-

sen totes les hores drets tocant i ballant. És tradició que els propietaris de les 

cases dels carrers de volta òbriguen les portes i conviden els participants de la 

processó a beure i menjar143 alguna cosa i a descansar un moment. Fet que pro-

dueix una situació una mica curiosa, ja que quan ocorre podem dir que les cases 

es converteixen en un apèndix del recorregut de la processó, passen a formar-ne 

part.144

Com ja hem dit, els últims anys la Festa de la Mare de Déu de la Salut 

s’ha popularitzat en gran mesura i cada vegada són més els músics que vénen 

d’altres poblacions a participar de la processó, encara que la majoria són d’Al-
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gemesí. En el cas dels balladors no ocorre el mateix, tots són del poble. Per tant, 

volem remarcar la intensitat de la relació entre públic i participants a la processó. 

Els participants de la processó són veïns, amics, familiars, etc., del públic, per 

tant podem veure durant la processó salutacions efusives, abraçades, xarradetes 

i gran quantitat de punts de contacte entre participants i públic. D’altra banda, 

sempre trobem antics membres dels diferents balls asseguts veient passar la pro-

cessó, aleshores els balladors actuals els animen a fer un o dos balls amb el antics 

companys. Llavors trobem persones del públic que fan la funció de balladors, de 

manera puntual. 

En la interacció amb el públic, el ball de la Muixeranga destaca especi-

alment. És tradició fer una muixeranga prop de la façana d’alguna casa (normal-

ment les figures que es fan són la desplegà o la torreta) i que el xiquet o xiqueta 

que remata la figura entre pel balcó del primer o segon pis a la casa. D’altra ban-

da, hi ha també una figura molt especial en aquest sentit d’interacció públic-ba-

lladors, s’anomena la marieta i és una figura de només dues altures, entre quatre 

muixeranguers agafen una criatura de bolquers o un xiquet o xiqueta menut i l’al-

cen, a vegades és membre de la muixeranga, però moltes altre voltes es tracta 

de xiquets i xiquetes que formen part del públic i que els familiars demanen als 

muixeranguers que els pugen. 
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En aquest apartat no podem deixar de costat els personatges bíblics i 

els botargues. Els personatges bíblics conformen la part al·legòrica de la proces-

só de volta general i en aquest punt cal destacar-ne uns quants. El popularment 

conegut com a l’auelo Colomet (representa Noé) porta un colom a les mans i els xi-

quets i xiquetes s’acosten a saludar-lo i a acaronar l’animalet. També apareixen les 

figures de Caleb i Josué, que enviats per Moisés per a explorar la terra promesa, 

tornen amb un penjoll de raïm gegant.145 En la processó, aquests personatges car-

reguen un penjoll de raïm de veritat que reparteixen entre el públic. D’altra banda, 

els botargues són xiquets i xiquetes que aprenen a ballar les diferents danses, 

però encara no en formen part oficialment, i van demanant «la voluntat» al públic 

per al seus respectius balls. Ni els balladors ni els músics cobren per participar 

a la processó, però amb els diners que arrepleguen els botargues fan un dinar o 

sopar per a tots els participants.

Finalment, cal anomenar els portadors de la figura de la Mare de Déu de 

la Salut. En molts dels trams són membres de distintes associacions del poble els 

quals s’organitzen per a portar-la, però moltes vegades són persones del públic 

els que volen posar d’aquesta manera el seu granet d’arena en la Festa. Si no hi 

ha públic per a portar l’anda, els Volants se n’encarreguen.

1: Exemple de ceràmica devocional al Carrer València (Foto: Vicent Girbés).
2: Porta d’una casa al Carrer Molí adornada amb motius de la Processó (Foto: Teresa Agulló Lozano).

3: Font amb motius de la Mare de Déu al Carrer Berca (Foto: Vicent Girbés).
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5.4. Anàlisi de la interacció entre música i 
teixit urbà

Després de fer un repàs dels elements que formen part de la Festa de 

la Mare de Déu de la Salut i d’analitzar les diferents interaccions que es creen, 

parlarem en aquest punt de la relació forta que hi ha entre música i teixit urbà. Es 

tracta d’un punt de vista diferent i nou des del qual no s’ha observat mai aquesta 

manifestació cultural i artística. 

Igual que la música, el públic, els balladors, etc., el carrer és una part 

més de la Festa de la Mare de Déu de la Salut tan important com la resta. Aquesta 

manifestació cultural no se podria concebre sense el recorregut, condicionat per 

l’urbanisme de la ciutat i per la situació dels diferents punts d’eixida i arribada de 

les diferents processons, i les peculiaritats que hi aporta. 

Per a començar l’anàlisi recordem que les tres processons es desen-

volupen pel nucli antic de la ciutat, on hi ha principalment carrers estrets, altres 

de més amples, encreuaments i places. Els diferents grups de dansadors, dirigits 

sempre pel mestre o mestra, aprofiten els espais més amples i amb més visibilitat, 

on normalment s’acumula gran quantitat de públic, per a fer els balls més elabo-
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rats o lluïdors, per tant podem dir que la tria del ball, i de la música, ve condicio-

nada per l’urbanisme. D’altra banda, també cal dir que els taulellets ceràmics amb 

imatges de sants i de la Mare de Déu, dels quals ja hem parlat, són també punts 

clau on es solen fer els balls més bonics o algun tipus de referència al taulell. 

L’ús de la dolçaina en aquest tipus de manifestacions culturals té una 

funció comunicativa important molt relacionada amb el tema que tractem, el de la 

música i els espais urbans.146 La dolçaina és un instrument amb molta potència i 

sonoritat, per tant s’utilitza en actes al carrer com aquest perquè la música es puga 

sentir des de ben lluny, perquè els balladors senten bé la tonada. Malgrat aquesta 

característica de la dolçaina, en cada ball, o en cada partició,147 l’acompanya un 

nombrós grup de músics com a conseqüència de la popularització i difusió que 

la Festa ha tingut els últims anys. A vegades, s’han de col·locar de manera estra-

tègica, per exemple, en el ball dels Bastonets els músics es col·loquen entre dos 

grups de balladors perquè puguen sentir bé la música per damunt del soroll que 

fan amb el xoc dels bastons i les planxes.

D’altra banda, també cal remarcar que les diferents entrades de la figu-

ra de la Mare de Déu també estan molt condicionades per l’espai urbà. L’entrada 

és molt important, ja que és l’únic moment en el qual podem veure tots els balls 

i sentir totes les músiques de la processó sonant alhora i al mateix espai. Com ja 
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hem comentat, la Festa de la Mare de Déu de la Salut consta de tres processons, 

la primera comença a la basílica de Sant Jaume i finalitza a la capella de la Troba-

lla,148 la segona va des de la capella fins a la basílica i l’última comença i acaba a 

la basílica i passa per la capella. Per tant, els espais dels quals es disposa per a 

fer l’entrada són molt diferents. 

La basílica de Sant Jaume es troba a la plaça Major, un espai ample i 

amb molta visibilitat però abarrotat de públic que espera expectant l’arribada de la 

imatge. Quan arriba a les portes de la basílica els diferents balls es col·loquen al 

seu lloc, que cadascú té molt ben definit a la plaça i a prop de la façana de l’edi-

fici, i fan els seus balls respectius mentre els portadors de la imatge fan el ritual 

d’entrada.149 És un moment molt valorat per autòctons i visitants, ja que es crea 

una panoràmica de gran bellesa i colorit, destaca sobretot l’entrada de la proces-

soneta del matí, ja que és l’únic moment en el qual podem veure tots els balls dan-

sant junts i amb la llum del dia l’explosió de moviments i color s’aprecia amb més 

claredat. Però a nosaltres ens interessa sobretot l’espai sonor que es crea, totes 

les músiques sonant fort i alhora, ens costa molt diferenciar unes melodies d’al-

tres, sentim sobretot el timbre de la dolçaina i el redoblar dels tabals, hi ha molts 

dolçainers i tabaleters tocant, però també podem diferenciar altres instrument de 

vent que, encara que estan en minoria, destaquen per tindre un timbre diferent, 
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són l’agrupació d’instruments de vent que acompanya al ball de les Llauradores i 

la banda de música que interpreta la Marxa de la Ciutat.150 Com que és un ball molt 

nombrós, destaca el repic de les postisses de les llauradores. Forts aplaudiments 

ininterromputs per part del públic s’afigen a la barreja de músiques i per damunt 

de tot es senten les campanes de la basílica, que unifiquen i donen coherència a 

tot l’aldarull de sons al qual s’afig també el soroll dels coets. Quan els instruments 

deixen de sonar, i la figura de la Mare de Déu ja s’enfila cap a l’altar major, podem 

sentir des de la plaça, i a través del guirigall format per campanes, participants i 

públic que comenten com ha anat la processó, les notes d’un altre instrument ar-

quitectònic, el gran orgue de la basílica de Sant Jaume. 

La capella de la Troballa, en canvi, es troba en un encreuament de car-

rers, per tant no hi ha massa espai a les portes per a fer tots els balls amb tranquil-

litat, l’espai per al públic també és reduït. En aquesta entrada no participen tots els 

balls, només ho fan la Muixeranga, que s’encarrega de vorejar i tancar l’entrada 

de la Mare de Déu, i els Tornejants, que custodien i defensen la figura. En aquest 

cas, la massa sonora no és tan gran i es pot sentir amb molta claredat la melodia 

de la Muixeranga i el repic del redoblant dels Tornejants. Al fons, la banda inter-

preta la Marxa de la Ciutat. Quan al tercer intent entra la Mare de Déu a la Capella 

oïm aplaudiments i el volteig de les campanes. Aquestes campanes són molt més 
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xicotetes que les de Sant Jaume, igual que el campanar que és molt més menut i 

baixet, per tant no es senten repicar per tot el poble sinó només als carrers veïns. 

Les campanes de Sant Jaume s’uneixen de seguida amb el volteig a les de la 

capella. 

D’altra banda, quan els balls van finalitzant la processoneta del matí 

entren dins la basílica de Sant Jaume i fan allí una mostra de les danses davant de 

l’altar major. Ens trobem ací davant d’un canvi d’escenari, els dansadors passen 

de fer els balls al carrer a representar-los en un lloc tancat i amb poc d’espai com 

és la basílica plena de gom a gom. Cal remarcar que la basílica és un espai amb 

molta reverberació, per tant quan dolçaines i tabals sonen dins el nivell de decibels 

és altíssim. A més, hem d’afegir el murmuri dels espectadors, els aplaudiments, el 

soroll dels espectadors que es troben a la plaça, les músiques dels balls que van 

arribant pel carrer Berca i les campanes de Sant Jaume voltejant.

Un altre fet curiós és que trobem entre els noms de les diferents figures 

de la Muixeranga uns quants amb referències arquitectòniques, com ara la torreta, 

el castell, el banc o la font. Figures que degueren ser batejades així per la similitud 

plàstica amb els elements arquitectònics o inclús mobiliari urbà. Entre els quals 

destacarem l’altar, una referència important a l’arquitectura i la pintura religiosa, 

encara que la muixeranga és un ball profà, que es fa per a vorejar i abrigallar 

Capella de la Troballa: porta d’entrada de la Processó de les Promeses (Foto: Andreu Alberola).
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l’entrada de la Mare de Déu ja siga a la basílica o a la capella. També destaca la 

sénia, que fa referència a l’antiga construcció utilitzada per a extraure aigua de rius 

o pous, els muixeranguers imiten el moviment de la sénia i de l’aigua.

D’altra banda, cal parlar de l’instrument més important de la Festa, el 

campanar de la basílica de Sant Jaume. El campanar, d’estil barroc, es va inau-

gurar el dia del Corpus de 1703. Pot dir-se que és l’element arquitectònic més 

important de la ciutat i fa més de tres segles que presideix i, a vegades acompa-

nya amb les campanes els esdeveniments més importants. Cal remarcar que es 

troba damunt de la porta d’entrada a la basílica, descansa sobre dos contraforts 

i resisteix tot el pes un arc de descàrrega que es situa en la part superior de la 

porta. Encara que en l’actualitat ja hi ha edificis molt alts a Algemesí, el campanar 

ha dominat durant molts anys el contorn vertical del poble.151 És el protagonista 

indiscutible de la festa gran d’Algemesí i ens interessa especialment en aquest 

treball d’investigació per ser un instrument musical-arquitectònic. Combina a la 

perfecció les dues disciplines de les quals parlem i a més es tracta d’un instrument 

comunitari, pertany a tot el poble. 

Cal destacar que ja fa molts anys que els tocs de les campanes es fan 

de manera mecanitzada. També es feien d’aquesta manera els tocs propis de la 

Festa de la Mare de Déu fins que, l’any 2009, naix la colla dels Campaners d’Al-
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gemesí, que amb molta il·lusió ha recuperat la tradició de fer els tocs referents a la 

Festa d’Algemesí a mà.152 

Pel que fa als tocs singulars de la Festa en tenim dos: el del Retorn i el 

Repic de la Xirivia. El vol del Retorn és originari de la catedral de València, i s’inter-

preta durant la Nit del Retorn per a commemorar l’aparició de la imatge de la Mare 

de Déu durant tres vegades seguides a la soca de la morera i el retorn definitiu a 

Algemesí. En aquest toc sonen totes les campanes del cos principal del campanar 

de Sant Jaume al vol com s’indica en la figura 1. El procés es repeteix tres vegades 

per tal de representar les tres voltes que la figura de la Mare de Déu va tornar a 

Algemesí. En la segona part del Retorn, quan voltegen totes les campanes alhora, 

també s’uneixen la resta de campanars i campanes del poble. Aquest toc es fa a 

les 00:00 hores del dia 7 de setembre i es repeteix a cada hora fins a l’alba. Pel que 

fa al Repic de la Xirivia, cal destacar que es tracta d’una variació local de l’antic 

Repic de Benedicció del Micalet de València. Comença el dia 7 després de les 

vespres i s’allarga fins moments abans de començar la processó de les Promeses. 

La tècnica per fer sonar les campanes és el repic i cal destacar que aquest en 

concret s’utilitzava per a totes les festes més importants del poble, però que hui en 

dia la tradició s’ha perdut i tan sols es conserva en la Festa de la Mare de Déu. Pel 

que fa al nom, curiós, es refereix a l’ingredient de l’olla, que les dones preparaven 

la vespra de la Festa, mentre sonaven les campanes.153
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Però el que més ens interessa dels tocs de les campanes pel que fa al 

nostre treball que relaciona música i espais urbans, és que durant les processons 

les campanes ens indiquen amb els tocs en quin punt de l’itinerari es troba la fi-

gura de la Mare de Déu,154 per exemple, repiquen quan la Mare de Déu ix de la 

basílica de Sant Jaume, en la volta general ens indiquen quan els Martiris i Misteris 

i el ball de la Muixeranga arriben a la capella de la Troballa, quan la figura de la 

Mare de Déu arriba a la capella, etc. És a dir, trobem ací una relació directa entre 

so i espai, es tracta d’una indicació sonora referent al recorregut, punts clau i el 

desenvolupament de la processó.

Pel que fa a la investigació de les campanes i la relació amb l’arquitec-

tura dels campanars i els espais urbans trobem en el llibre de Fermín Pardo i José 

Ángel Jesús-María un article interessant i complet de Francesc Llop155 que parla 

de les campanes, de les característiques tècniques, la construcció, etc. A continu-

ació, en citem uns quants paràgrafs que ens han paregut interessants i que tenen 

relació directa amb el treball que ens ocupa: 

Les campanes seran, i en bona part continuen sent, instru-

ments sonors per a la comunicació. [...] 

Una altra part important de la sonoritat de les campanes rau 

en la torre, en el campanar. L’alçària combina una millor difusió dels sons 
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i una representació simbòlica de la comunitat a la qual servix. Conside-

rem l’aspecte sonor. Una de les primeres coses que destaquen en les 

torres valencianes és que totes, o la majoria de les campanes més grans, 

estan penjades de les diverses finestres dels campanars. Això suposa 

un empobriment inicial del so, encara que proporcione un millor aspecte 

estètic. La disposició exterior de les campanes queda compensada per 

una composició dels bronzes de manera que se’n combine el so, i no és 

habitual trobar dos campanes grans juntes, sinó que s’ordenen de mane-

ra que queden enfrontades.

Un altre aspecte que millora el so de les campanes és la 

volta de la sala, generalment una falsa cúpula que no es veu des de 

l’exterior, de manera que els sons reboten i ixen ràpidament cap a fora.

Una tercera característica derivada de l’acústica és l’altura a 

què se situen les campanes. Les que tenen els sons greus els propaguen 

en totes direccions i, per contra, les menors, més agudes, difonen els 

sons en línia recta. És per això que les campanes menudes les pengen 

més altes si estan en una finestra, i inclús en un entramat de bigues al 

centre de la sala i prop de la volta. 
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La disposició de les campanes a l’exterior de la torre és el 

que ens separa i ens diferencia de la resta d’Europa, on els bronzes es 

troben a l’interior envoltats per finestres i altres elements de fusta perquè 

produïsquen els millors sons: cal no oblidar, i ací a penes ho tenim en 

compte, que les campanes són per a sentir-les i no per a veure-les. [...]

Les campanes les feren per a tocar-les i la seua instal·lació, 

com ja hem dit, no modifica el so de les campanes, però determina el 

timbre que produïxen: no és el mateix un repic, amb la campana parada 

i el batall quasi fix i la campana oscil·lant, o un volteig o vol sencer, en 

el qual la campana i el batall lluiten en girar en direccions oposades: els 

resultats sonors són prou diferents, i els antics ho sabien i combinaven els 

distints colors tímbrics. [...]

Les noves instal·lacions mecàniques i metàl·liques produï-

xen uns timbres més limitats, més sords, i amb efectes més danyosos per 

als edificis que sustenten les campanes. [...]

No em detindré a analitzar els tocs, em limitaré a recordar 

que construïxen el temps comunitari, reforcen la idea d’identitat, marquen 

les diferents classes socials i els distints espais del grup. [...]
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El toc més característic de les festes d’una població valenci-

ana no és el volteig de totes les campanes alhora, sinó el de la campana 

major, mentrestant repica la menor de la torre i es fan «trancs, danses» 

amb les altres, és a dir, el toc de totes a la vegada.

Açò s’utilitza per a anunciar la vespra de la festa major, i 

d’una altra manera es toca(va) en tota la Comunitat, fent ús dels models 

de la catedral i del Patriarca de València, com indiquen molts campaners 

encara vius. [...]

Els nostres tocs tenen com a finalitat principal la comunica-

ció i els significats són sempre locals. [...]

L’electrificació posa fi a tot això: en canviar els elements au-

xiliars, alguns prou antics i venerables, com eren els contrapesos, les cor-

des o la mateixa col·locació de les campanes en lloc concret de la torre 

i a certa altura, desaparegueren els antics timbres que havien sigut acu-

radament concebuts per a produir una sonoritat única. D’altra banda, les 

mateixes instal·lacions, sovint defectuoses, que provoquen desperfectes 

en les torres, campanes i batalls no trenquen únicament els bronzes i els 

murs, sinó que introduïxen tocs repetitius, avorrits, monòtons. [...]
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Algunes coses estan canviant, afortunadament. Des de l’Ad-

ministració i des de les associacions locals de campaners i els aficio-

nats a les campanes ha sorgit un nou interés per la restauració dels sons 

antics, per l’afinació, pel plaer de tornar a tocar a mà i d’escoltar de nou 

els tocs tradicionals.156

Per a tancar el tema de les campanes, volem destacar que formen part 

de l’important patrimoni sonor dels nostres pobles i ciutats, es tracta d’un objecte 

sonor157 que forma part de la nostra identitat sonora patrimonial158 que hem de 

preservar i recuperar. Per sort, en l’actualitat trobem moltes persones i col·lectius 

interessats a recuperar tocs singulars de diferents pobles i ciutats del nostre terri-

tori i a mantindre els que s’han conservat.

Per a finalitzar l’anàlisi parlarem del protagonisme del carrer en el seguit 

d’actes que han anat apareixent i consolidant-se els dies previs al 7 i 8 de setem-

bre. Destaquen especialment els assajos dels diferents balls, que moltes vegades 

es desenvolupen al carrer. Per exemple, les dues colles de Bastonets assagen 

des de finals d’agost a la plaça del Teular,159 converteixen entre balladors i músics 

aquest conegut espai de la ciutat en un verdader espectacle cada vesprada. En 

canvi, les dues colles muixerangueres habitualment preparen l’actuació a les Fes-

tes de la Mare de Déu als patis de dues escoles, com a conseqüència de la gran 
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quantitat de persones que hi participen, i l’altura de les figures que fan demana un 

espai gran i obert per a poder assajar en bones condicions. Cal destacar que els 

assajos de la Muixeranga són els únics que es fan sense música, en la resta de 

balls solen hi haure músics que interpreten les melodies en directe, sobretot en els 

assajos més pròxims a la Festa, o si no n’hi ha posen alguna gravació. Des de fa 

uns quants anys tots els balls fan almenys un dels assajos en un espai públic de la 

ciutat, habitualment trien les places més cèntriques per tal d’arribar a més públic i 

tindre un espai ampli per a poder assajar bé. Amb la iniciativa es pretén popularit-

zar més la Festa i fer partícip tot el poble. 

Un altre acte que s’ha consolidat en els últims anys i ha tingut una molt 

bona acollida és la dansà. Recuperada l’any 2006 per l’associació Berca, Grup de 

Danses, és un acte totalment popular i amb molta participació, ja que pot ballar 

qualsevol persona que assistisca al curset d’ensenyament i no cal vestir indumen-

tària tradicional per a participar-hi. Es fa la nit del 5 de setembre, i recorre el carrer 

Berca i acaba a la plaça Major. 

No podem oblidar dos actes que són estrictament musicals i que tenen 

gran popularitat i acollida entre els algemesinencs, com són la plega i el concert 

de la Nit del Retorn. La plega es fa des de l’any 1834.160 Té lloc el dia 7 de setembre 

a les 10 hores i l’objectiu no és altre que arreplegar fons per a la Festa. Acompa-
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nyats per tabals i dolçaines, els festers passen per les cases i demanen la voluntat. 

Hui en dia s’arrepleguen diners, però antigament els veïns donaven també altres 

presents, que eren principalment productes del camp. La música de dolçaina és 

l’encarregada d’anunciar que la comitiva passa pel carrer. Cal remarcar que anti-

gament també participaven músics de vent de la banda de música. Els músics 

interpreten marxes i també melodies de la processó que músics, festers i veïns 

esperen amb impaciència. En acabar l’acte es tira una carcassa i hi ha vol general 

de campanes.161 

El concert de la Nit del Retorn també és una tradició centenària i té lloc 

al centre neuràlgic de les festes: la plaça Major. L’ofereix la banda de música d’Al-

gemesí i en moltes edicions s’interpreta repertori de música tradicional valenciana. 

Cal destacar que en els últims anys, i amb el referent de l’obra Rituals i danses 

d’Algemesí del mestre Amando Blanquer, hi ha compositors que han escrit obres 

inspirades en la tradició algemesinenca, obres que ha estrenat la banda d’Alge-

mesí en el concert de la Nit del Retorn. Entre les estrenes destaquen les obres 

següents: Muixerangues al cel de Juan Carlos Sempere Bomboí, estrenada en 

el 2012, es tracta d’una rapsòdia per a banda simfònica i dolçaines inspirada en 

els balls de la processó de la Mare de Déu de la Salut; 3 balls algemesinencs de 

Guillem Ramiro Gandia, suite de tres balls inspirats en música de rondalla, es va 
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estrenar en el 2013, i Cant a la Muixeranga de Toni Giménez Cerezo, estrenada 

també en el 2013, es tracta d’un encàrrec per a commemorar el quaranta aniver-

sari de l’associació Amics de la Muixeranga i de la recuperació.162 La peculiaritat 

del concert és que en el descans, que es fa coincidir amb el toc de campanes de 

les 12 de la nit, comença la Nit del Retorn, el gran instrument que tenim a la plaça 

comença a sonar i no pararà fins ben entrat el dia 7, anunciant a tot el poble que 

la Festa ja comença.

Finalment, i encara que no tinguen lloc en espais urbans del poble d’Al-

gemesí, sinó que es desenvolupen dins d’edificis concrets com són la basílica de 

Sant Jaume i el Teatre Municipal respectivament, parlarem de dos actes molt emo-

tius i esperats per als algemesinencs, com són el Cant de Vespres i les Lloances. 

El cant té lloc el dia 7 de vesprada. És un acte més antic que la Festa, es remunta 

a les acaballes del segle xvi. Es tracta d’un diàleg polifònic en valencià de lloances 

a la patrona. Hi ha himnes, salms, antífones, un magnificat amb temes de les dan-

ses de la processó, i el virolai de la Mare de Déu de la Salut,163 compostos per uns 

quants dels músics locals més il·lustres, com Joan B. Cabanilles, Agustí Alamán, 

Moreno Gans o Diego Ramón,164 i interpretats pel cor i l’orquestra de l’Schola Can-

torum d’Algemesí. Pel que fa a les Lloances, que es fan des de l’any 1973,165 es 

tracta d’una representació teatral dirigida per Joan Fermí Teruel que va nàixer amb 

la idea de donar a conéixer al públic, en un altre context i representat per adults, 
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els Misteris i Martiris de la processó.166 Hui en dia són tot un acte social que es fa 

al Teatre Municipal el cap de setmana posterior a les processons. Es representen 

les situacions i fets més sonats al poble durant l’any, a més de poemes i esquetxs 

al voltant del tema de la Mare de Déu.

D’altra banda, a l’abril es celebra un acte per recordar la coronació de 

la Mare de Déu de la Salut. Hi ha una processó en la qual no participen els balls, 

la componen els fidels, la imatge i la banda de música. El que realment ens inte-

ressa remarcar de l’acte és la decoració dels carrers que es fa per a l’ocasió, les 

veïns pinten la calçada, col·loquen pètals i enramat al carrer, plantes a les portes 

dels habitatges, cobertors als balcons, netegen i il·luminen les entrades, és a dir, 

transformen l’espai urbà amb motiu de la processó.

Per a concloure l’apartat volem remarcar la quantitat de punts en comú 

que trobem entre les dues disciplines que relacionem en el treball, com són la mú-

sica (i els sons) i els espais urbans. Són punts de trobada que en principi passen 

inadvertits per als participants i el públic de la Festa de la Mare de Déu de la Salut 

d’Algemesí, però que són essencials per al seu desenvolupament. Hem tractat de 

donar un punt de vista diferent del que habitualment es destaca d’aquesta mani-

festació cultural, com és la música, la dansa, la tradició, etc., i de valorar un ele-

ment que té més punts de trobada amb la resta del que en un principi ens podíem 

imaginar.
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6. Conclusions

En termes generals, el més destacable del treball d’investigació ha si-

gut la quantitat d’interaccions entre música, espais sonors i teixit urbà que hem 

trobat i que hem pogut desenvolupar. Encara que a priori podia paréixer que el 

camp d’estudi era molt reduït, hem tingut material per a desenvolupar un treball 

prou extens i hem obert noves vies d’investigació que més avant expliquem. 

D’altra banda, cal destacar que hem hagut de construir el nostre marc 

teòric propi, ja que el tema està poc estudiat, almenys al nostre país i amb referèn-

cia a la música tradicional valenciana. Aquest punt, encara que ha sigut dificultós, 

ens ha sigut molt profitós, ja que la realització del marc teòric ens ha ajudat a 

entendre molt millor els conceptes i a aplicar-los al cas que ens ocupa. Quant als 

diferents corrents etnomusicològics existents, destaquem que el treball s’adapta 

molt bé a les idees dels corrents més antropològics. Encara que s’ha intentat no 

perdre el punt de vista musicològic, cal recordar que som implicats directes a la 

Festa, per tant tenim un punt de vista «emic» de la manifestació artística i cultural.

Considerem que hem fet una bona recopilació dels diferents gèneres de 

la música tradicional valenciana que tenen com a escenari el carrer o els espais 
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urbans dels nostres pobles i ciutats. Hem fet una classificació diferent a la que ens 

ofereixen els llibres referents en el tema, els quals han sigut llibres de capçalera 

per a fer el treball. En fer la classificació ens hem adonat de la importància que 

té el carrer per a la majoria dels nostres gèneres musicals, en molts és la part in-

tegrant i fonamental de la manifestació cultural musical, com ho és en el cas que 

hem analitzat. En la Festa de la Mare de Déu de la Salut, el carrer passa a ser una 

part més, igual d’important com ho són la música, els balladors, el públic, etc., 

confereix sentit i unitat entre totes les parts a l’anomenada manifestació cultural. 

En termes generals, podem concloure que el carrer és, per excel·lència, l’escenari 

de la música tradicional valenciana.

Per tal d’aconseguir l’objectiu principal del treball, establir relacions 

entre música-sons i espai, hem hagut de fer una anàlisi completa dels diferents 

aspectes musicals, de l’espai urbà i sociològics que conflueixen en la Festa de la 

Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, la qual ha confirmat la hipòtesi que aquesta 

manifestació cultural es basa en la convivència de tots els aspectes. 

D’altra banda, també ens hem adonat de com l’urbanisme de la ciutat 

d’Algemesí influeix en la música i els espais sonors que es creen amb motiu de 

la Festa. Cal destacar que al contrari no hem trobat influències en aquest cas. 

Concloem que en el cas de la Festa de la Mare de Déu d’Algemesí la música està 

supeditada als espais urbans. 
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Encara que no trobem cap treball ni publicació sobre la Festa d’Alge-

mesí en el qual es faça una anàlisi exhaustiva de les interaccions entre música i 

espai, cal destacar que hem trobat diverses referències a la importància de l’ambi-

ent o espai sonor que es crea amb motiu de la manifestació cultural. Referències, 

que hem pogut llegir en llibres i articles, que no són més que xicotetes pinzellades, 

però que ens fan entendre la importància de les interaccions, ja que són molts els 

autors que, inclús sense ser-ne conscients, hi han fet referència.

Amb la reflexió que hem fet al voltant de les campanes, dels nostres 

costums i tradicions i de com el poble d’Algemesí ha sabut en certa manera man-

tindre-les al llarg del temps, així com recuperar altres de perdudes, volem destacar 

la importància de preservar, recuperar i defensar les nostres tradicions i el patrimo-

ni cultural important que tenim. Esperem poder contribuir-hi amb el nostre treball.

D’altra banda, també ens hem adonat que la Festa de la Mare de Déu 

de la Salut ha sigut durant molts segles, i continua sent en l’actualitat, font d’inspi-

ració per a artistes i estudiosos de tota índole que contribueixen amb art, escrits, 

publicacions, etc., a engrandir el patrimoni cultural de la Festa.

Per a acabar el primer bloc de les conclusions, volem transmetre la idea 

que la Festa de la Mare de Déu de la Salut s’acosta cada vegada més a l’antic 
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concepte de moixiganga (terme del qual prové clarament la nostra muixeranga 

actual), una gran festa que es feia als carrers dels nostres pobles i ciutats, que 

durava uns quants dies, i que integrava música, danses, arts escèniques, panto-

mimes, etc. Amb l’augment de l’interés per la Festa i la participació dels diferents 

col·lectius i associacions culturals d’Algemesí cada vegada hi ha més actes diver-

sos i més participació ciutadana. Podríem dir que la Festa de la Mare de Déu es 

converteix en una «moixiganga» del segle xxi.

Noves vies d’investigació

El tema que hem tractat en el treball d’investigació, la relació entre mú-

sica i espai urbà en la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, difícilment 

pot donar més de si, ja que es tracta d’un objecte d’estudi molt delimitat. Però en 

fer el treball ens hem adonat que hem deixat diverses vies obertes d’investigació 

relacionades amb el tema, que pot ser en un futur serien interessants de continuar 

estudiant. Tot seguit les detallem. 

Hem trobat una carència important al camp històric de la música tradici-

onal valenciana: tenim poca informació de com naixen els diferents gèneres, d’on 

provenen, com es desenvolupen, etc. Per tant, pensem que investigar sobre els 
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inicis de les nostres tradicions musicals seria un treball molt interessant i que llan-

çaria molta llum a un objecte d’estudi prou oblidat per l’àmbit acadèmic. Cal des-

tacar que seria un projecte molt ambiciós i per a plantejar-se a llarg termini, ja que 

s’hauria de fer una cerca exhaustiva en arxius històrics de molts pobles i ciutats, 

podria ser el treball de tota una vida d’investigació o per a un grup d’investigadors. 

D’altra banda, amb aquest treball hem encetat una manera nova de 

veure les Festes de la Mare de Déu de la Salut. L’observem des d’un altre punt de 

vista: el de l’urbanisme. Habitualment es parla de la Festa des del punt de vista de 

les tradicions, de la dansa, de la música, de la religió, etc., però ací donem una 

perspectiva diferent que alhora combina totes les anteriors i s’hi suma; ara sabem 

que els espais urbans de la ciutat d’Algemesí són també una part molt important 

de la Festa. Aquestes reflexions poden inspirar la realització d’altres treballs que 

observen la Festa d’Algemesí des de noves perspectives i punts de vista alterna-

tius. A més, també es pot aplicar a altres àmbits (no tan sols a l’àmbit de la música 

tradicional), a altres festes, a altres manifestacions culturals, etc.

També volem proposar el marc teòric que hem confeccionat per al tre-

ball com a base per a seguir ampliant-lo i investigant sobre espais sonors. Encara 

que al nostre país no està molt estudiat el tema, en altres territoris sí que s’hi han 

interessat més i sempre es pot seguir llegint articles i escrits que ens donen nous 
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punts de vista. A més, el nostre marc teòric també podria ser molt útil per a fer al-

tres treballs inspirats en manifestacions culturals de caràcter divers.

Finalment, pensem que una altra nova via d’investigació podria ser una 

ampliació del camp d’estudi a escala comarcal, provincial, etc. Inclús es pot extra-

polar a altres zones de la Mediterrània on la música tradicional comparteix moltes 

característiques amb la nostra.

En definitiva, trobem obertes diverses vies de recerca que ens poden 

servir tant a nosaltres com a altres investigadors per a seguir aprofundint tant en 

el tema de la música tradicional valenciana com en el de les interaccions entre 

música i espais urbans.

Valoració personal i agraïments

Personalment ha sigut molt satisfactori poder fer el treball, ja que hem 

pogut conjugar les dues disciplines que més coneixem, com són música i arqui-

tectura (urbanisme en aquest cas) i, a més, ho hem fet en l’àmbit de les tradicions 

i la cultura d’Algemesí, un cas que hem viscut des de dins i que considerem tot un 

privilegi. 
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Volem agrair al professor Carles Valls l’ajuda que en tot moment hem 

tingut a la nostra disposició i les indicacions en l’àmbit de la relació entre música i 

espai i l’organització del treball. També al professor Jordi Reig, per les indicacions 

que ens ha donat al llarg del treball, sobretot pel que fa a la música tradicional 

valenciana. Gràcies també a l’historiador local Josep Antoni Domingo per l’ajuda 

en tot el que es refereix a les dades històriques de la Festa de la Mare de Déu de 

la Salut. No podem oblidar donar les gràcies a María Eulalia Lozano, l’encarre-

gada de la Biblioteca del Conservatori Superior de Música de València, per tota 

l’ajuda rebuda durant l’etapa de recerca d’informació, així com al personal de la 

Biblioteca Pública Municipal d’Algemesí, que també ens han facilitat la faena en 

gran mesura. Gràcies també a Vicent Girbés Trull per les fotografies que il·lustren 

la publicació. Finalment, volem agrair a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 

d’Algemesí el premi atorgat al treball i totes les facilitats rebudes per a publicar-lo.



Entrada de la Mare de Déu a la Basílica a la Processoneta del Matí (Foto: Víctor San Germán).
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