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Albaes  de l’Espadà (Suera) 
 
Les albades reben el seu nom al fet que tradicionalment s’interpretaven en la quietud de la nit, 
a l’alba. A la tradició valenciana trobem una ampla varietat d’estructures, melodies, ritmes i 
instrumentacions que responen al nom d’albades. Generalment es tracta de cants dedicats a 
enumerar la bellesa de les xiques, a honorar els sants, patrons i altres devocions locals o a bé 
a enaltir algun personatge públic entre d’altres. Les albades, als pobles de l’Espadà, solien 
acompanyar-se amb la rondalla, conjunt dels instruments de corda i percussions, que 
acompanyen el cant. El seu ritme denota trets arcaics i encara que en alguns casos s’haja 
anat regularitzant amb el pas del temps i acomodant-se a les modes el podem transcriure en 
7/8. La seua estructura més habitual consta d’unes parts cantades per un solista a les quals 
segueix la resposta d’un cor.  
 
Les albaes recollides a Suera presenten aquestes característiques tant en el context 
d’execució, l’acompanyament instrumental, l’estructura del cant solista i el cor així com del 
ritme. Hem triat unes albades de composició relativament moderna en les que el seu autor 
Pasqual García Moliner, gran amant de les tradicions del seu poble, fa un cant d’homenatge 
als pobles, gent, paisatges i natura de la serra d’Espadà. D’alguna manera això enllaça amb el 
sentit ample que pretenem amb el present CD en el que a més també volem donar a conèixer 
el valor patrimonial de la música tradicional d’aquest territori valencià. 
 

De Vall d´Uixó a Montanejos 
una cordillera va, 
quaranta pobles i termes 
són la Serra d´Espadà. 
 

Des de la Plana  a Terol, 
del Palància al Millars 
a estos pobles i veïns 
dediquem estos cantars. 
Del Palància  al Millars, 
una cordillera va. 
 
A estos pobles de muntanya 
a les fonts, barrancs i rius, 
a esta simpàtica gent 
de bones costums i actius. 
A les fonts, barrancs i rius, 
una cordillera va. 
 
Els brindarem estes coples 
en bon humor i alegria, 
Algar i Sot de Ferrer 
Ain, Azuebar i Eslida. 
En bon humor i alegria, 
una cordillera va. 
 
Vall d’Almonacind, Matet, 
Castellnovo i Torrechiva, 
Fuentes de Ayódar i Toga 
Villamalur i Espadilla. 
Castellnovo i Torrechiva, 
una cordillera va. 

Montanejos i Montán 
Jérica, Higueras, Caudiel, 
Pavias, Gaibiel, Navajas 
Torralba i Arañuel. 
Jérica, Higueras, Caudiel, 
una cordillera va. 
 
Algimia d’Almonacid, 
Almedíjar i Soneja 
Ayódar, Suera i Tales 
Vall d´Uixó i la Vilavella. 
Almedíjar i Soneja, 
una cordillera va. 
 
Artana, Betxí i Onda, 
Xóvar, Fanzara i Cirat 
Benitandús, Alcúdia de Veo 
Alfondeguilla i Vallat. 
Xóvar, Fanzara i Cirat, 
una cordillera va. 
 
Estos pobles resideixen 
en esta rodena terra, 
entre solanes i ombries 
a la falda d’esta Serra. 
En esta rodena terra, 
una cordillera va. 

Costeruts o un poc més plans, 
entre alcornocs, brucs i pins 
Tota classe de frutals, 
rabosses i jabalins. 
Entre alcornocs,brucs i pins 
una cordillera va. 
 
L’economia està a zero 
tot són números redons. 
El cultiu més estimat 
són els típics rovellons. 
Tot són números redons 
una cordillera va. 
 
Però el que sí que tenim, 
és l’oli millor del món, 
per bon gust i saludable 
i no té colesterol. 
És l’oli millor del món, 
una cordillera va.  
 
Acabem ací esta albà, 
en un apretó de mans, 
a la gent d´esta Serra 
i a tots els simpatitzants. 
En un apretó de mans, 
una cordillera va. 
 
Pasqual García Moliner.

 
 

 
 



Cant de curruca  (la Vall d’Uixò)
 
Amb l’arribada de la tardor els pobles es preparen per al temps de la caça. Des de bon 
matí, les colles d’homes comencen a batre turons i barrancs a la cerca de les seues 
preses. En alguns pobles com la Vall d’Uixò o Fondeguilla aquestes colles de caçadors 
acostumaven a entonar uns cants característics coneguts com les curruques. Si busquem 
al diccionari el mot curruca trobem que als pobles del nord de Castelló aquesta designa 
una canilla de gossos dedicats a la caça. No és una paraula desconeguda al castellà ja 
que es tracta d’una espècie d’ocellets d’entre 12 i 15 cm que s’alimenten d’insectes, i 
tenen el plomatge fosc a la part dorsal i blanc a la part inferior, el seu bec és prim i recte. 
Siga quin siga l’origen de la paraula el que sí és segur és que està relacionada amb el 
món de la cacera. 
 
D’entre el conjunt de cants de curruca que hem consultat destaquem els del poble de la 
Vall. Ací l’agrupació d’homes que manté viu el cant matinal de l’Aurora també ha conservat 
algunes de les cançons de curruca de la tradició. Agraïm especialment a dos persones a 
través de les quals vam poder conèixer de primera mà aquests cants. D’una banda, a  
Carles Valls Gregori pels seues estudis als cants polifònics de l’aurora i d’altra a Don 
Vicent Peirats Aragó director fins la seua pèrdua de l’agrupació de l’Aurora de la Vall 
d’Uixò per la seua amabilitat i la seua generositat amb els materials. 
 
Qui haja tingut l’oportunitat d’escoltar els cants de l’aurora de la Vall d’Uixò sabrà que les 
seues polifonies recorden encara cants antics. Això també s'aprecia en els cants de les 
curruques en els quals la introducció dels entonadors dóna entrada al desdoblament de 
les melodies en 3 i inclús en ocasions 4 veus. Com a curiositat dir que els textos 
conservats en totes les mostres d’aquests cants responen a estrofes de seguidilla ja 
siguen simples o compostes cosa que fa pensar també en la seua antiguitat. 
 

Eres como la lima 
de la limera 
colorada por dentro 
verde por fuera. 
 
 



Seguidilla, jota i fandango (Aín) 
 
A gran part dels pobles de l'Espadà, s'anomena el ball agarrat i el ball solt o baile suelto 
segons la manera com s'interpreta. Sota el nom de ball solt es reconeix la suite dels tres 
gèneres més populars a la serra; la seguidilla, la jota i el fandango que per aquest ordre 
s'interpretaven en les festes i els bureos. 
 
L'estiu de l'any 2007 vam estar al poble d'Aín i a la plaça de l'ajuntament encara vam 
poder entrevistar-nos amb un grapat de veïns que ens van ensenyar un bon conjunt de 
cançons i ens van fer conèixer les músiques i els detalls del ball solt tal i com 
s'interpretava allí.  
 
D'entre les diferents melodies del cant que disposem tant per a la seguidilla, jota i 
fandango hem triar les que nosaltres hem considerat més especials per fer la nostra 
pròpia versió. Cal fer referència a les elaborades i característiques melodies instrumentals 
que acompanyen la seguidilla en alguns pobles de l'Espadà com és el cas de les d'Aín. 
També en aquest cas les melodies de la jota i el fandango presenten una elaboració molt 
característica cosa que ens fa pensar que en altres moments a l'acompanyament de la 
rondalla se li van afegir altres instruments de vent propis de la banda de música. En la 
seguidilla hem enregistrat dos melodies diferents per al cant. Per al cant de la jota solien 
interpretar-se les de cobla partida o valleres i de totes les que hem recollit n'hem triat una 
que recull perfectament aquesta essència. En alguns pobles, quan la jota vallera 
s'interpretava per al ball podien cantar el primer dels versos complets com en aquest cas 
d'Aín. 
 
Principiemos el baile 
si les parece 
que la dama que baila 
se lo merece. 
 
Por la Sierra Espadán 
bajan las cabras 
para darle la leche 
a las valencianas. 
 
La tercer seguidilla 
va porque quiero, 
va para que la bailen 
mis compañeros. 

Jo tenia un conill tort 
(i) el cridava i no venia 
li pegaba un calpisot 
i animalet com corria. 
 
Tens cara de figa seca 
i nassos de fumeral, 
i morros de dolçainer 
(i) orelles com a ventalls. 
 
A jotes i seguidilles 
ningú no me pot guanyar 
ne tinc una sària plena 
i un sac que no es pot lligar. 

Molinera, molinera 
(y) al molino que te vas 
a hacer del trigo la harina 
para mañana amasar. 
 
Una llaura(d)ora plora 
(i) a la vora d’un sequiol 
i un llaura(d)or la consola 
(i) en una fulla de col. 
 
La despedida faré 
la que em va ensenyar m’auelo 
en vint i cinc de família 
tots cabem en un pollero.

 
Fandango antic (Aín)
 
D'entre les aportacions dels veïns d'Aín ens van regalar aquest fragment de fandango 
enregistrat als anys 80 amb un dels darreres tocadors i cantadors de fandango del poble. 
Hem pensat que podia resultar interessant incloure'l al present treball tant pel seu valor 
documental tant original com perquè així també ens servia de pretext per a retre un 
merescut homenatge a tants i tants músics, cantadors i balladors que de manera 
desinteressada i moltes vegades anònima ens han llegat el nostre folklore tradicional. 
 

Si me quieres escribir 
ya sabes yo dónde vivo; 
calle de formalidad 
y a verme nunca has venido. 
 



Granaïna (la Vilavella) 
 
La festa del Rosari a la Vilavella tenia com a un dels actes principals les cantades de 
valencianes i altres cants d'estil. A molts pobles de la Plana, la variant del cant d'estil més 
afandangada, que a les comarques centrals s'anomena cant de l'ú, es coneix com a 
granaïna.  
 
En moltes ocasions, la festa del Rosari va comptar amb la presència de cantadors 
afamats arribats de València i altres pobles de l'Horta però també allà mateix comptaven 
amb intèrprets destacats. Entre els molts cantadors que ha tingut la Vilavella, va ser 
especialment apreciada Mª Teresa Roglà Pedro la Malena (1941) membre d'una família 
molt aficionada al cant tradicional. 
 
Aquesta versió que incloem al present treball, malgrat no presentar l'acompanyament 
instrumental propi d'aquestes cançons, pot ser una de les millors mostres de granaïna que 
comptem a la nostra col·lecció i va estar enregistrada durant la festa del Rosari de l'any 
1978. Com en aquesta ocasió, cal destacar que la major part dels textos que 
s'interpretaven eren versats pels mateixos cantadors.  
 

(Y) A la Virgen del Rosario 
le pido con simpatía 
que a el dueño de esta casa 
le quite esa fatiga; 
lo pido Virgen María. 

 
Jota corrida (Matet) 
 
Gràcies a les aportacions de l'amic Fermín Pardo Pardo i a les mostres procedents del 
seu gran arxiu musical, hem pogut conèixer documents de pobles on actualment ja ens ha 
estat ben difícil obtenir dades degut al seu despoblament i a la manca d'intèrprets. D'entre 
aquesta materials destaquem un versió de jota procedent del poble de Matet.  
 
En gran part de la serra, hem trobat el nom de jota parada quan aquesta s'entona de 
manera molt pausada, com a cant de lluïment, durant les rondes i el nom de  jota corrida 
quan aquesta s'interpreta amb un aire més alegre dedicada al ball. 
 
Malgrat que nosaltres hem realitzat entrevistes al poble de Matet, en l'actualitat ja no hem, 
trobat ningú que ens interpretara la jota ni la resta de gèneres destinats als balls populars. 
Les cobles d'aquesta versió que hem enregistrat les hem extret del “Coplero del Alto 
Palancia” obra de Manuel Gil Desco i Rafael Benedito Fornas de l'any 1985. 
 

Enfrente del sol que sale 
tiene mi dama el balcón, 
sale el sol, sale mi dama, 
sale mi dama y el sol. 
 
Si yo fuera cazador 
y tuviera una escopeta, 
mataría una perdiz 
de las que llevan peineta. 

Dicen que no pude ser  
hacer tres cosas a un tiempo; 
yo me canto, yo me bailo 
y me toco el instrumento. 
 
Yo soy el amo la burra 
de la burra mando yo 
¡cuando quiero digo arre! 
¡cuando quiero digo so!

 
 
 



La Pastora (la Vilavella) 
 
La devoció a la Divina Pastora està bastant estesa arreu dels pobles de l'Espadà però a 
Betxí i la Vilavella existia una pràctica ben especial. Aquest costum consistia en passar un 
estendard amb la imatge de la Divina Pastora de casa en casa entre aquells devots que 
ho sol·licitaven i amb la finalitat de poder-li dedicar una novena o uns resos a casa durant 
uns dies. A l'acte de passar la santa imatge acudien moltes veïnes i devots que entonaven 
uns cants concrets.  
 
El cant de la Pastora que es feia a la Vilavella consta de tres parts. La primera, que 
sembla ser la més antiga, està estructura en estrofes de seguidilla simple en les quals de 
manera dialogada es parla del fet de passar la imatge i del compromís que adquireixen els 
nous hostalers de resar-li un rosari. La segona part és el cant d'un Ave Maria. Per 
concloure l'acte es canta una despedida amb l'estructura, melodia i metre característic de 
l'aurora.  
 
Malgrat que aquest pràctica pietosa va deixar de celebrar-se fa ja molts anys a la Vilavella 
encara perdura en el record de molts dels seus veïns.

 
 
-La Pastora en la puerta  
no puede entrar, 
porque el Santo Rosario 
se ha de rezar. 
 
-Entre usted la Pastora 
y su compañía, 
y juntos les daremos 
la bienvenida. 
 
Entre usted la Pastora 
con sus corderos, 
entre usted la Pastora 
y le rezaremos. 

 
 
Dios te salve María, 
llena eres de gracia, 
el Señor es contigo,  
bendita tú eres entre todas las mujeres  
y bendito es el fruto de tu vientre; Jesús. 
Santa María, madre de Dios 
ruega por nosotros pecadores 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén Jesús. 
 
Yo con esta yo ya me despido 
no tiene mi lengua más explicación 
yo quisiera, Reina de los cielos, 
ser hombre más sabio que el Rey Salomón. 
Venid con honor, venid con honor 
le daremos gran gusto a María 
y para el demonio muy grande tristor.

 
 



Seguidilla, jota i fandango (Suera)
 
La versió de seguidilla, jota i fandango que hem enregistrat del poble de Suera té moltes 
similituds amb algunes de les versions que hem recollit als pobles de l'Espadà ja dins de 
la comarca de l'Alt Millars com ara Ayódar, Fuentes de Ayódar o Torralba del Pinar... 
 
L’any 1997, la tia Teresa, antiga balladora del poble, i el senyor Pasqual García. cantador i 
tocador de guitarra. encara ens van ensenyar la manera com s’interpretava el ball solt a 
Suera. També els hem d’agrair a la gent del grup local l’aportació d’un guió musical que 
conservaven amb l’arranjament de la seguidilla, jota i fandango per a la Banda de Música. 
Posteriorment amb els materials de l’arxiu de Fermín Pardo vam poder acabar de 
completar un bon grapat d’informació. Amb tots els documents que hem contrastat hem fet 
la nostra pròpia versió intentat sempre respectar al màxim cadascuna de les particularitats 
de les mostres i posant la màxima sensibilitat en la seua interpretació. 
 
-Seguidilles del pati 
qui les ha tretes? 
-La xica de l'alcalde 
que té pessetes. 
 
Si te vas a Valencia 
de madrugada, 
tira un poco de trigo 
a mi ventana. 
Tíralo fuerte, niña, 
para si estoy durmiendo 
que me dispierte. 
 
Seguedilles de Suera 
són com les rates, 
perquè sempre ne queden 
per més que en mates. 
 

En Tales són dolçainers 
i en Artana són sarieros, 
en Borriol pedrapiquers 
i en Onda són taulelleros. 
 

La perdiz canta en el monte, 
y en el corral canta el gallo 
y yo cantaré señores 
aquí mismo donde me hallo. 
 

Cuca, recuca i més cuca, 
cuca, recuca i res més 
no cantaré una altra jota 
si no me pegues un bes. 
 

Ballaoret que tu balles 
lligat bé les espardenyes 
que eixa xica que en tu balle 
si pot, se vol fer en elles. 

Por el medio de este baile 
va una naranja rodando 
con un letrero que dice 
vivan los que están bailando. 
 
Es tanto lo que yo te quiero, 
tú eres mi vida y mi muerte, 
si me voy de ti me muero 
y resucito de verte. 
 
Daremos la despedida 
a esta gente tan salada; 
lo poco parece bien 
lo mucho cansa y enfada. 
 
 
 
 

 
 
Salve de enfermos (Torralba del Pinar) 
 
Una pràctica de la religiositat popular als pobles de l’Espadà que ha estat ben viva i en 
alguns casos encara perdura amb forta vigència és el cant de les despertades matinals o 
aurores. Lligat amb el cant de l’aurora pròpiament dit, era habitual la interpretació de 
salves, gojos o altres oracions de tipus pietós. La salve de enfermos que ens van cantar a 
Torralba del Pinar presenta aquestes característiques. Solia entonar-se durant l’aurora en 
les portes de les cases on hi havia algun malalt. Malgrat que pensem que potser que el 
text d’aquesta versió no està complet del tot valia la pena mostrar-la en el conjunt de les 
músiques de la serra. 
 

Salve, Pastora Divina,         Salve, protectora nuestra, 
salve y oye a tus cofrades      pues te suplican y ruegan; 
le des la salud a este enfermo     o aquello que le convenga. 
Que toca punto de honor;         si a este enfermo no consuelas 
dirá el mundo que no cuidas      de tus pobres ovejuelas. 
Oh, Virgen pastora nuestra       a nosotros siempre vuelvas 
para que seamos dignos        de alcanzar la Gloría eterna.

 



Albadas de Navidad (Torralba del Pinar) 
 

Cantar albades en el temps de Nadal era un fet molt habitual als pobles de l'Espadà i en 
quasi tots ens ha estat possible recollir algunes mostres. Hem volgut enregistrar la versió 
de Torralba del Pinar per tractar-se d'una de les més completes. En aquestes podem 
observar tres part ben definides. La primera d'aquesta seria la que en alguns pobles de la 
comarca de l'Alt Millars es coneix com las allegadas o llegadas i en la que s’avisava que 
havia aplegat la rondalla disposada per cantar l'albada a més de sol·licitar el permís 
pertinent als amos de casa. La segona part seria la pròpia albada on es fa referència als 
propietaris de la casa, la xica o allò que es desitge cantar. Per últim, cosa habitual en 
molts llocs era acabar l'albada amb alguna cobla de jota per animar la gent o propiciar fins 
i tot un bon moment pel ball. 

 
A esta puerta hemos llegado 
con intención de cantar, 
si quieres que te cantemos 
licencia nos has de dar. 
 
Aquí me pongo a cantar 
con contento y alegría, 
yo le cantaré a Rosita 
y a toda la compañía. 
 
A esta puerta hemos llegado 
cuatrocientos en cuadrilla, 
si quieres que te cantemos 
baja cuatrocientas sillas. 
 
Cuatrocientas no las tengo 
pero tengo la mitad 
que se sienten los que puedan 
y los que no en el mimbral. 

En lo alto de esta casa 
hay un banco enladrillado 
donde se sienta Rosita 
y su esposo al otro lado. 
 
Rosita tiene un paseo 
del balcón a la cocina, 
sus zapatos son de oro 
las medías de seda fina. 
 
En lo bajo de esta casa 
hay un pozo de agua fría 
donde se lava la cara 
Rosita todas los días. 
 
La despedida daré 
la que dan en el cerezo 
en cada hoja un abrazo 
y en cada cereza un beso. 

Si Torralba se quemara 
yo me tiraría al fuego, 
con mi sangre la apagara 
que Torralba es lo primero. 
 
La despedida daremos 
la que dan los de mi tierra; 
al que nace lo bautizan 
y al que se muere lo entierran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prosa de los Inocentes (Fuentes de Ayódar) 
 
Pel cicle de Nadal, a més del cant de les albades de tipus profà, en alguns pobles del 
voltant de l'Espadà trobem el costum de cantar la prosa. La nit de Nadal i a l'interior de 
l'església tenia lloc aquest cant d'antic costum. Les proses presenten una estructura i un 
ritme en ocasions semblant al de les albades i de vegades narraven episodis del 
naixement de Jesús, l'adoració al portal i la fugida a Egipte. En altres ocasions, feien un 
repàs de les devocions locals mentre enumeraven les diferents parts sagrades de 
l'església. Pobles de l'Espadà com ara Matet, Gaibiel, Suera o Fuentes de Ayódar han 
conservat la prosa però també d'altres un poc més apartats de la serra com ara Pina de 
Montalgrao o San Vicente de Piedrahíta, ja a l'altre marge del riu Millars. Amb 
característiques molt similars trobem també en altres punts composicions destinades a 
cantar-se la nit de Nadal dins dels temples que es coneixen simplement com a l'Albà per 
exemple a Ribesalbes, l'Alcora o Llucena. 
 
Nosaltres hem inclòs un fragment de la que es cantava a Fuentes de Ayódar amb el nom 
de Prosa de los Inocentes pel fet que es cantava aquesta nit tan assenyalada del 
calendari ritual valencià. La versió conservada per un veí del poble va estar enregistrada 
cap als finals dels anys 80. 
 

Día de los inocentes 
que noche más desgraciada 
que la sangre de los niños 
fue en un pozo degollada. (coro) 

 
Fue en un pozo degollada 
y canto con mucho gozo 
nuestro Señor Jesucristo 
murió en la cruz por nosotros, 
murió en la cruz por nosotros. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
canto con el corazón 
para nombrar al Sagrario 
también al altar Mayor, 
también al altar Mayor. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
creo que fue sin razón 
le canto a nuestro San Roque 
de Fuentes es el patrón, 
de Fuentes es el patrón. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
sin razón y no perdona 
a la Virgen la Asunción 
de este pueblo les a patrona, 
de este pueblo es la patrona. 
Día de los Inocentes. 

Fue en un pozo degollada 
esto nadie lo quería 
pues con todos sus servicios 
nombro a la sacristía, 
nombro a la sacristía. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
nadie pudo decir mu, 
cantaremos con amor 
al Corazón de Jesús, 
al Corazón de Jesús. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
por mucho temorecido 
no puedo pasar por alto 
al memorable púlpito, 
al memorable púlpito. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
día para no olvidar 
y debemos ampararnos 
en San Antonio Abad, 
en San Antonio Abad. 
Día de los Inocentes. 

Fue en un pozo degollada 
con mucha rabia y enfado 
también vamos a nombrar 
al viejo confesionario, 
al viejo confesonario. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada, 
para pensar y rezar 
y que siempre nos ampare 
el buen Santo de San Blas, 
el buen Santo de San Blas. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
es lo que siempre se ha dicho 
y debemos de nombrar 
a la iglesia y su servicio, 
a la iglesia y su servicio. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
un día desagradable 
pero fuimos amparados 
por la gran Virgen del Carmen, 
por la gran Virgen del Carmen. 
Día de los Inocentes. 



Fue en un pozo degollada 
estaban equivocados 
que la Virgen nos proteja 
Virgen de Desamparados, 
Virgen de Desamparados. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada, 
ay, que día tan fatal, 
y debemos recordar 
a la pila bautismal, 
a la pila bautismal. 
Día de los Inocentes. 

Fue en un pozo degollada 
no tuvieron corazón 
le cantaremos al coro 
sin olvidar el reloj, 
sin olvidar el reloj. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
eso fue un gran delito 
tocan la campana gorda, 
mediana y el campanico, 
mediana y el campanico. 
Día de los Inocentes. 

Fue en un pozo degollada 
y es noche de recordar 
cantamos a la veleta 
siempre tan original, 
siempre tan original. 
Día de los Inocentes. 
 
Fue en un pozo degollada 
y con esta me despido 
de la iglesia en general 
Nuestro Señor Jesucristo, 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Día de los Inocentes. 
 

Día de los inocentes 
que noche más desgraciada 
que la sangre de los niños 
fue en un pozo degollada.(coro) 

 
 
Ball de la Vilavella (la Vilavella) 
 
Entre l'ample repertori que es conserva al poble de la Vilavella, existeix una peça que junt 
a la seua coreografia resulta ben curiosa i que comparteixen amb la propera vila de Nules. 
Es tracta de la jota de la Vilavella com es diu allí però que per la nostra part hem preferit 
anomenar el ball de la Vilavella per la curiositat que en ella trobem un conglomerat de 
gèneres d'ordre divers: fragment de jota, fragment de fandango arcaic i el cant de la 
marineria en la seua cobla. 
 
Probablement, al llarg dels anys 40-50 del s. XX alguna de les instructores de la Secció 
Femenina va muntar aquesta conglomerat de melodies i passades per tal d'atorgar un ball 
representatiu en aquests pobles. Nosaltres hem volgut enregistrar aquesta peça tal i com 
ens l'han ensenyat al poble.  
 
En Castelló n’hi ha un poble 
que té una vista molt bella 
la gent és d’un cor molt noble 
i té de nom Vilavella. 
 

La meua sogra no em vol 
i jo sí que vull a d’ella 
perquè m’ha criat un fill 
que és la flor de Vilavella. 
 

El sol ja se’n va a la posta 
les gallines al joquer 
que mal que li sabrà a l’amo 
pagar el jornal sencer. 
 

 
 



La solispasia (Ayódar) 
 
El diumenge de Sant Josep de l'any 2008 vam estar de passeig pel poble d'Ayódar on 
vam localitzar una colla de dones que eixien de la missa de vesprada. Desprès de 
saludar-les i demanar-los si sabien cançons tradicionals del poble, van començar a 
entonar-nos les cobles de l'Aurora i altres. Finalment, vam acabar dins de la sagristia on 
van desgranar un bon grapat de cants per a nosaltres. Entre ells una versió ben 
interessant del cant que acompanyava la solispasia al seu poble. Segons el costum el 
capellà eixia acompanyat del escolanets a beneir el poble. Amb aigua i un grapat de segó 
llançava la benedicció sobre les portes al temps que anava recollint donatius bé en diners 
o bé en espècies. 
 
Puerta abierta, puerta cerrada 
buena mazada. 
Clavo en clavo, cruz en cruz, 
Padre Nuestro Amén Jesús. 
 
De mañana de matí, 
buena rosca para mi. 
Huevos empollaos 
en una patá a los tejaos. 
 
Puerta abierta, puerta cerrada 
buena mazada. 
Clavo en clavo, cruz en cruz, 
Padre Nuestro Amén Jesús. 
 
Ángeles somos 
del cielo venimos 
cestas traímos 
huevos pedímos. 
Huevos empollaos 
en una patá a los tejaos. 

Puerta abierta, puerta cerrada 
buena mazada. 
Clavo en clavo, cruz en cruz, 
Padre Nuestro Amén Jesús. 
 
Oh, Jesús manso y humilde 
oh, divino redentor 
que por salvar a los hombres 
sufriste muerte y pasión. 
 
Puerta abierta, puerta cerrada 
buena mazada. 
Clavo en clavo, cruz en cruz, 
Padre Nuestro Amén Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Aurora (Eslida) 
 
La versió que hem enregistrat procedent d'Eslida l'hem poguda consultar a través dels 
materials dels Tallers de Música Tradicional de la Generalitat Valenciana. Aquesta va estar 
recollida el gener de l’any 1987 pels alumnes de l'escola “Francisco Mondragón” d’Eslida 
fruit dels treballs de recerca per a l’arxiu de música tradicional de la Generalitat 
Valenciana. Al treball també es va recollir una ample repertori de la música tradicional del 
poble. L’enregistrament que hem consultat la van fer als integrants del mateix cor 
parroquial i sembla que es tracta d’una restauració fortuïta per a aquell moment. En 
aquesta s'escolta l'acompanyament d'una base rítmica tipus tamboret que nosaltres hem 
volgut incloure a la nostra versió substituint-lo per un pandero. Malgrat que els cants de 
l'Aurora habitualment s'interpreten a capella, en alguns llocs se li han anat afegint 
diferents acompanyaments instrumentals amb el pas dels anys. Alguns semblen més 
antics com el dels instruments de percussió com ara alguna campaneta, un bombo, uns 
plats o un pandero com en aquest cas altres pareixen ser posteriors com ara els 
instruments de vent de la banda de música o fins i tot la rondalla.  
 
Padre cura, muy humildemente, 
licencia pedimos en primer lugar 
para dar una vuelta llamando 
a todo el que quiera venir a rezar. 
Es justo y razón 
el pedirle licencia al que tiene 
la llave del templo donde está el Señor. 
 

Es María la mata del trigo, 
San José la espiga, el Niño la flor, 
el Espíritu Santo es el grano 
y este es el misterio de la Encarnación. 
 
 
 

 
 
 
 
Coplas de los quintos (Algímia de Almonacid) 
 
Melodies semblants a aquesta de la festa dels quintos d'Algimia de Almonacid 
s'escoltaven en alguns pobles de l'Alt Palància. Agraïm a Fermín Pardo per la seua 
col·laboració ja que a través dels seus materials ens ha estat possible la recuperació 
d'aquesta peça. 
 

Los quintos van por las calles 
cantando lindas canciones; 
a los padres y a las madres 
alegran los corazones. 
 
Adiós hijo mío, 
adiós hijo amado, 
por tu mala suerte 
te tocan las quintas. 
Adiós hijo mío, 
adiós si te vas 
y sino nos vemos 
en la eternidad. 
Tres y dos son cinco 
cinco y una seis, 
ya se va los quintos 
del setenta y seis. 

 

Adiós padre y adiós madre, 
adiós hacienda y dinero; 
me voy a servir al rey 
este tiempo que le debo. 
 
Mis compañeros y yo 
haremos un buen parado 
dejaremos de cantar 
y echaremos un buen trago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jeringosa (Torralba del Pinar) 
 
Aquest joc ballat molt estès arreu de tota la península també era conegut als pobles de 
l'Espadà on hem pogut recollir algunes mostres. Al poble de Torralba del Pinar encara 
recordaven com de menudes l’utilitzaven per jugar i passar-ho bé. 
 

Déjala sola, solita sola 
que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar 
dar vueltas al aire 
ya esta es la jeringosa en el baile 
busque compaña, busque compaña 
que también se ha buscado 
la Reina de España. 

 
 
Ball de la carrasquera (la Vilavella) 
 
Un altre dels jocs ballats més conegut per tota Espanya és el ball de la carraspera, 
carrasquera o carrasquilla. A la Vilavella vam trobar-nos amb la senyora Teresa Martínez 
Gómez l'Aguedeta nascuda l’any 1909 qui ens va explicar ben detalladament com la gent 
jove es divertien ballant-la. Hem inclòs també part de les seues explicacions que deixen 
entreveure l'ambient i el context en que es produïa el ball tradicional a principis del s. XX. 
 

Este baile de la carrasquera 
es un baile muy disimulado 
que poniendo la rodilla en tierra 
este baile se queda parado. 
Que meneya, meneya las sayas, 
que meneya, meneya los brazos 
en mi pueblo no se astila eso 
que se astila un abrazo y un beso. 

 
 



Seguidilla, jota y fandango (Torralba del Pinar) 
 
El ball popular per excel·lència als pobles de l'Espadà va ser la seguidilla, jota i el 
fandango. Al present treball incloem diverses mostres. De Torralba del Pinar fa temps que 
cantem i ballem la versió que ens van ensenyar al poble. Ens agradaria donar les gràcies 
a tot el grup de veïnes que encapçalades per la tia Consolación ens van mostrar com el 
feien. 
 
Si quieres seguedillas 
ven a mi casa 
que tengo un arbolito 
que se derraja. 
Al estribilo, niña, 
al estribillo 
que una pulga saltando 
rompió un lebrillo. 
 
A una liebre en la cama 
le eché la mano 
me quedé con el pelo 
considerando. 
Eso sería, niña 
que la liebre en la cama 
lo perdería. 
 
Para campana gorda, 
la de Torralba 
que caben dos gorriones 
y una remalva. 
Morena resalada, 
vuelta al revés, 
que con esta les tocan 
seguedillas tres. 

Viva Torralba que tiene 
muchos pinares y pinos 
y la gracia y el salero 
que tienen los torralbinos. 
 
Mateico, Mateico 
aprepara la escopeta 
que en la punta del humero 
tienes una buscareta. 
 
Rocha arriba se hincha el pecho, 
rocha abajo las rodillas, 
en el llano los talones  
y en la cama las costillas. 
 
Ya hemos cantado tres jotas 
y con esta ya van cuatro 
y ahora les cantaremos 
un poquito de fandango. 

La noche que me casé 
que noche pasé más buena 
del primer tamborinazo 
márfega y mujer a tierra. 
 
Los pachuecos de Torralba 
rezan la salve con teda 
no es por falta de dinero 
que es costumbre de la tierra. 
 
La despedida daré 
la que dan en Barcelona 
yo me voy y tú te quedas 
ojos de blanca paloma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CD 2 
1. Marxa de processó del tio Sabata (la Vall d'Uixó)  
2. Para principiar el Rosario (Torralba del Pinar) 
3. Jota de quintos (Artana) 
4. Les fonts d'Artana (Artana) 
5. Jota (la Vilavella) 
6. Aurora (Torralba del Pinar) 
7. El cura padre Agustín (Alcúdia de Veo) 
8. Polca (Tales)  
9. Salve del Agua (Torralba del Pinar) 
10. Peteneres –fonoteca- (la Vilavella) 
11. Seguidilla, jota y fandango (Ayódar) 
12. Aurora (Almedíjar) 
13. Masurca (Tales) 
14. El retrato a la Mare de Déu d'Agost – fonoteca- (Betxí) 
15. El retrato a la Mare de Déu d’Agost (Betxí) 
16. Valenciana de Sant Roc –fonoteca- (la Vilavella) 
17. Seguidilla, jota y fandango (Vall de Almonacid) 
18. Tall de veu de la xúmbala –fonoteca- (Artana) 
19. La xúmbala (Artana)  
20. Seguidilla, jota y fandango (Castellnovo) 
21. Serenata a las chicas –fonoteca- (Villamalur) 
 



Marxa de processó del tio  Sabata (la Vall d'Uixó)  
 
Del repertori de Vicente Fas Melià, conegut a la Vall d'Uixó com el tio Sabata, hem inclòs 
uns tocs de marxa de processó. Aquest dolçainer nascut l'any 1911 a la Vall enllaça 
directament amb els darrers dolçainers tradicionals de Castelló. Des de ben menut 
comença la seua relació amb el món de la música quan als 7 anys entra com a 
percussionista en la banda de música del seu poble. Posteriorment aprendrà a tocar el 
clarinet que serà el seu principal instrument a la banda. Més tard, i ja amb el carnet de 
músic professional, aprèn a conciliar el seu treball amb la passió que sent per la música. A 
Vicent la dolçaina no li era desconeguda ja que quan era menut a la Vall d'Uixò acudia a 
tocar Pasqualet de la Vilavella. A falta de dolçainers, per a les festes l'any 1935 el tio 
Sabata decideix comprar-se una dolçaina i una canya a València i se'n va a Geldo en 
busca del tio Liborio, dolçainer del poble, a demanar-li que li ensenye a tocar. En un 
primer moment, aquest vell dolçainer es nega atemorit per la competència però desprès 
accepta. Primer li ven una altra dolçaina ja que la que havia comprat a València no era 
bona i desprès aprèn algunes nocions bàsiques. Desprès se'n va a buscar José Ramos, 
el dolçainer de Tales, un dels dolçainers més admirats del moment i que vivia a Nules. 
Aquest desprès d'escoltar-lo tocar li va dir que no calia que li ensenyaren res i que sols li 
quedava perdre la vergonya. Aquell mateix any debutà junt al seu germà a les festes de 
l'Àngel Custodi de la Vall d'Uixó. A partir d'ací no va parar de tocar en molts pobles de la 
Plana, l'Alt Millars, l'Alt Palància, l'Alcalatèn i del Baix Maestrat. 
 
Vicent Fas es reconeixia per la seua facilitat a l'hora d'improvisar o d'adaptar les cançons 
de moda fent ballar i cantar a tota la gent per allà on anava. En les seues actuacions 
vestia l'uniforme de la banda i adaptava per a la dolçaina les posicions i la tècnica del 
clarinet. El seu repertori recull part de les melodies i tocates que empraven altres 
dolçainers de l'època i altres que amb molta probabilitat havia après de les cançons de la 
banda de música. 
 
 
Para principiar el Rosario (Torralba del Pinar)
 
Versions d'aquesta cançó les hem pogut recollir en altres pobles de l'Espadà com a 
motets del mes de maig però al poble de Torralba del Pinar era costum començar el res 
del rosari amb ella.  
 

Ya se descubre María 
emperatriz de los cielos 
ya se descubre la Reina 
Madre de todo consuelo. 

 

Le pidamos a María 
gracias para principiar 
vuestro sagrado rosario 
luciente estrella del mar.

 
 



Jota de quintos (Artana) 
 
Aquesta jota dels quintos d'Artana conserva trets ben característics d'aquest tipus de 
jotes. Per una banda, trobem melodies instrumentals clàssiques de les jotes de ronda, la 
interpretació instrumental d'una cobla sencera i la cobla cantada interpretada a l'estil de la 
jota vallera o de cobla partida. A més, l'acompanyament amb instruments de vent com era 
costum al poble per a acomiadar els xics que marxaven al servei militar. 
 
En esta calle que entramos 
tiran agua y salen rosas 
por eso se ha de llamar 
la calle de las hermosas. 
 

La calle de mi morena 
ya no la rondan chavales 
que la rondan buenos mozos 
con trabucos y puñales. 
 

Despedirse compañeros 
que con esta ya se acaba 
el poco parece bien 
lo mucho cansa y enfada.

 
Les fonts d'Artana (Artana) 
 
Aquesta cançó popular al poble d'Artana narra l'expectativa de les dones amb l'arribada 
de l'aigua a les fonts noves del poble.   
 

Les festes les Fonts 
jo vos les diré; 
han fet un gran castell 
coeters de Petrés 
i una cabalgata, 
la berbena, en una gran traca 
i en molta alegria 
ja mos baixa l'aigua 
de la Galeria. 
 
Fadrinetes d'Artana 
contentes estan 
sempre sentien dir: 
Les fonts mos faran! 
Les fonts ja estan fetes; 
a la Foia i al Carrer Borretes, 
l'altra on estarà? 
a la Plaça Major 
on fan el mercat. 

Vilavella i la Vall 
quan ploraran, 
espardenyes les dones 
no n'esgarraran 
perquè han fet les fonts 
per al poble és una obra molt gran 
i molt natural 
ja no aniran més a l'aigua 
al Molí Dalt. 
 
Si l'alcalde vullguera 
en Casa la Vila 
se formaria una junta 
i el llavaor se faria 
poquet a poquet 
el llavaor ja estaria fet 
les dones llavaren 
i encara que ploguera 
que no se banyaren.

 
 
 



Jota (la Vilavella) 
 
De mà de Carmen Nebot Edo la Reina, nascuda l’any 1932 vam poder aprendre diferents 
cançons vilavelleres. Entre aquestes les tonades següents que ens han ajudat a fer una  
versió de jota per al poble de la Vilavella.  
 
La jota m’han dit que cante 
jo la jota no la sé 
si vols espera(r)-te un rato 
jo la jota cantaré. 
 
-A tu que t'ha entrat 
i a mi que m'ha eixit? 
-Una llonganissa 
a la punta del dit! 
 
La meua sogra no em vol 
perquè no tinc fanec(d)aes 
jo li torne la resposta 
com el seu fill a pata(d)es. 
 
Arraiu que te cau, 
alça que em xafes 
les sinagües d'a punta 
que no en tinc a(l)tres. 

Una xica li ho demana 
un nòvio a San Antonio 
i Sant Antoni contesta 
si baixe t’arranque el monyo. 
 
-A tu que t'ha entrat 
i a mi que m'ha eixit? 
-En una setmana 
un nòvio ben ric! 
 
Me despido de la iglesia, 
campanas y campanarios 
también me despediré 
de la Virgen del Rosario.

 
Aurora (Torralba del Pinar) 
 
Antic cant de l'Aurora del poble de Torralba del Pinar que ens va transmetre l'estiu de 
2005 Rosita la del fuentero.  
 

En la Plaza Mayor de Torralba 
hay una corona, la flor de laurel, 
el que quiera sentar plaza en ella; 
Jesús Nazareno es el coronel. 
Cristianos venir, cristianos llegar 
a rezar el Rosario a María 
si el reino del cielo queréis alcanzar. 

 

Dios te Salve soberana hermosa 
que del alto cielo quisiste bajar 
con un aire de tanta grandeza 
que a todo el infierno lo hiciste temblar. 
Cristianos venir, cristianos cantar 
a esta Reina por calles y plazas 
que dones celestes no la ha de apagar.

.
 
 



El cura Padre Agustín (Alcúdia de Veo)
 
Recollida al poble d’Eslida en veu de Vicenta Masip Miravet nascuda l’any 1930 vam 
poder aprendre aquesta cançó que ella havia heretat de son pare natural de l’Alcudia de 
Veo. Pareix ser que a principis del segle XX va haver un cura allí que va deixar forta  
empremta entre els seues veïns. No sabem si realment aquest retor tenia tantes qualitats 
el que sí és cert és que la picaresca del poble el va deixar ben retrat en aquesta cançó 
humorística. 
 

El cura padre Agustín 
tiene la sotana rota 
de subir por los balcones 
a festear con las mozas. 
 
¡Ay Soledad, 
prenda adorada 
porque duermes con el cura 
te llaman la bien pagada! 

 

Al cura Padre Agustín 
le han hecho una espardeñas; 
arroba y media de esparto 
y aun le venían pequeñas. 
 
¡Ay Soledad, 
prenda adorada 
porque duermes con el cura 
te llaman la bien pagada!

 
Salve del Agua (Torralba del Pinar) 
 
En molts dels pobles de les comarques de l’Alt Palància i de l’Alt Millars hi havia el costum 
de celebrar novenes i oficis religiosos per tal de sol·licitar l’omnipotència divina en forma 
de precipitacions. Es conserva una sèrie de salves que amb el nom de salve del agua o 
salve llovedora imploren la pluja del cel. La senyora Maria Peris va ser la primera que va 
entonar l’any 2001 per a nosaltres la versió de la salve del agua de Torralba del Pinar.  
 
Reina de los cielos, 
Virgen del Rosario, 
Oh, Madre amorosa 
consuelo de tantos. 
Dadnos agua limpia 
que riegue los campos. 
Los campos tenemos 
perdidos de secos 
y es porque no llueve 
buena agua del cielo. 
Del cielo esperamos 
hermoso rocío, 
así lo desea 
este pueblo pío. 

Pío y siempre pío, 
consuelo de pobres, 
que hoy en este día 
nadie nos socorre. 
Socorrednos Madre 
a los hijos de Eva 
que piden que llueva  
en esta novena. 
Novena ofrecemos 
a la Virgen Bella 
y es porque tenemos 
muy seca la tierra. 
Quiere que la tierra  
tengamos paciencia 

que la omnipotencia 
ni marra ni yerra. 
Yerra el pecador 
cuando hace el pecado 
Dios Nuestro Señor 
será nuestro airado. 
Airado tenemos 
al Eterno Padre 
se lo supliquemos 
a la Hermosa Madre 
ahora y en la hora 
de la muerte ampare.

  
Peteneres (la Vilavella) 
 
Com a cant associat al fet de beure i de fer festa en reunió s’acostumava al poble de la 
Vilavella entonar el cant de les peteneres. Normalment aquestes es cantaven fent 
polifonies i tenien més bé un ritme pausat que no les feia propicies per al ball. La versió 
que incloem està enregistrada a principis dels anys 80 durant les festes del carrer Sant 
Roc. 
 

Ja han cremat les peteneres 
el mocador de Manila, 
ja no se passejaran 
per la plaça de Sevilla. 



Seguidilla, jota y fandango (Ayódar) 
 
Al llarg del s. XX al poble d'Ayódar van existir almenys dues rondalles que amb gran 
vitalitat van animar les festes i els bureos amb la seua música i els seus balls. Encara vam 
poder conèixer a la senyora Mercedes Mochenta, una de les últimes balladores de la jota 
al poble, qui ens va ensenyar les passades i les estructures del ball popular. Ella 
recordava com els antics balladors es divertien ballant a la plaça del poble i també com de 
menuda assajaven per tal de baixar a la cavalcada del Pregó de Castelló per mostrar els 
seus millors balls. 
 
Per completar la música ens vam ajudar de les versions recollides a l'arxiu de Fermín 
Pardo i també de diverses melodies i tonades enregistrades als Tallers de Música Popular 
de la Generalitat Valenciana durant l'any 1988. Resulta curiós el fet que amb el cant de la 
darrera cobla de jota s'enllace directament amb el fandango repetint aquesta cantada ja 
amb la tonada del nou gènere musical. Sembla que en alguns pobles tenien aquesta 
manera de fer-ho, segurament, per a assentar millor l'entrada del fandango i així ho hem 
comprovat en Ayódar i també en Villamalur. 
 
La primer seguedilla 
que vino al mundo 
se fue por la Solana 
y vino pol Turio. 
Y al otro lado, niña, 
que con esta les toca 
vuelta y parado. 
 
Un cazador cazando 
perdió un pañuelo 
y otro día lo llevaba 
una liebre al cuello. 
Y eso sería, niña, 
que el cazador cazando 
lo perdería. 
 
Si quieres que te quiera 
dame de aquello 
que decías anoche 
que era tan bueno. 
Al estribillo, niña, 
que aquel que no se abrace 
paga un cuartillo. 
 

Carretera de Logroño 
un galgo corría una liebre, 
déjala que vaya y vuelva 
que el que la corre la entiende. 
 
Esta es la jota bonita, 
la jota del remeneo, 
esta es la jotita maja 
que se baila en este pueblo. 
 
Una moza en Zaragoza, 
de las más guapas que había, 
ella perdió el delantal. 
¡Qué vergüenza que tenía! 
 
Casadita tú que estás, 
con tu marido en la cama, 
tápalo que no se hiele 
nígalo que no se vaya. 
 

Una me dijo que sí, 
y otra que ya lo vería 
si los ciegos vieran tanto 
que pocos ciegos habría. 
 
Esta va por despedida, 
la que dio Cristo en el junco, 
iba una moza caliente, 
ay, rediós si daba susto. 

 
Aurora (Almedíjar) 
 
Es tracta del cant de l'Aurora que es feia al poble d'Almedíjar i que hem pogut aprendre a 
partir d'un antic enregistrament procedent de l'arxiu de Fermín Pardo i José À. Jesús i 
Maria. La seua melodia es troba molt estesa arreu de tot l'Espadà però el que més 
destaca d'aquesta versió és la seua delicada interpretació i la gran quantitat de melismes i 
ornaments que confereixen a la peça un caràcter especial. 

 
Los faroles ya están encendidos 
por falta de gente no pueden salir, 
acudir angelitos del cielo 
que los de la tierra no quieren salir. 



Retrato a la Mare de Déu d’Agost (Betxí) 
 
A partir del recull de Ricardo Olmos Canet fet l'any 1947 per a les Missions de Recerca 
Folklòriques nº26 del CSIC vam conèixer aquesta magnífica mostra de retrat. Es tracta de 
l'únic retrat religiós que coneixem als pobles de Castelló. Va estar recollit a Betxí a 
Josefina Serisuelo Bobaira nascuda l’any 1860 aproximadament i que comptava amb 60 
anys en aquell moment. Sembla ser que s'interpretava dedicat a la Mare de Déu de 
l'Assumpció en finalitzar la processó en el seu honor. Cal apuntar que al llarg dels 
darreres segles el poble de Betxí ha pertangut a tres diòcesis diferents; la de Terol fins 
l'any 1957, posteriorment la de Tortosa i per últim a partir de 1960 a la diòcesis de Sogorb-
Castelló. Pot ser aquest fet va propiciar que aquest retrat religiós formara part del repertori 
popular del poble, cosa que com hem dit no és freqüent a la resta del pobles de Castelló 
però sí que trobem en altres comarques i pobles de la diòcesis de Terol. 
 
L'any 2007 vam poder entrevistar-nos a Betxí amb la senyora Mª Pepa Franch Serisuelo 
nascuda l'any 1914 qui junt a la seua filla ens va cantar un bon grapat de cançons del 
repertori religiós betxinenc. Hem volgut incloure un fragment del retrat a la Mare de Déu 
d'Agost que va entonar per nosaltres. 
 

Pronuncien mis labios        y también mi lengua 
y mi corazón         soberana Reina 
para dibujar      todas tus bellezas. 
Lleva una corona       esta imagen bella; 
diamantes, rubíes,    brillantes y perlas. 
Tu pelo, Señora,       es una madeja 
de oro muy precioso      de granates llena. 
Tu frente espaciosa     es tan linda y bella, 
tus cejas dos arcos     donde se embelesan. 
Tus ojos, Señora,     son dos luces bellas 
que las almas justas    se miran en ellas. 
Tu nariz, Señora,      es una flor bella 
que con su fragancia         todo el mundo llena. 
Tus labios corales,      tus dientes son perlas; 
tu boca un anillo      del todo perfecta. 
Tu garganta hermosa        es linda y bella 
que la nieve blanca       a un lado se queda. 
Tus pechos, Señora,        son dos fuentes bellas 
que el Niño Jesús      se alimentó de ellas. 
Tus manos, Señora,      son dos azucenas 
que derraman flores      a la vida eterna. 
Tus pies pisan rosas,       jacintos y perlas, 
ricas esmeraldas       y flores diversas. 
Poco es lo que he dicho        de vuestra grandeza, 
poco es lo que he dicho      soberana Reina. 
Los cielos se admiran       y el infierno tiembla. 
Todos los que estamos        en vuestra presencia. 
Nos veamos juntos       en la gloria eterna. 
Juntos nos veamos,      amén, así sea. 



Valenciana de Sant Roc (la Vilavella) 
 
Ja hem parlat que a la Vilavella existia gran afició a l'hora d'entonar el cant d'estil valencià 
i sobretot una família molt apreciada al poble que ha estat la darrera dipositaria d'aquesta 
pràctica; les Malenes. Sembla ser que no ha desaparegut del tot i cada any encara es pot 
escoltar la nit de la vetla de Sant Roc. En la versió que incloem podem escoltar a una molt 
jove Mª Teresa Casino Roglà la Malena nascuda l’any 1968 com entona davant del dosser 
al sant aquesta sentida valenciana de l'u i el dos. 
 

A la Virgen del Rosario 
la llevo en el corazón 
¡viva el glorioso San Roque! 
San Sebastián el patrón 
y que nadie me los toque. 

 
Baile suelto (Vall de Almonacid) 
 

Al nostre treball comptem amb mostres interessants del folklore de la Vall de Almonacid 
que en la major part provenen de l'arxiu de Fermín Pardo. Durant les festes d'agost 
encara es continua ballant al poble el seu tradicional baile suelto en la versió que durant la 
dècada dels 90 va proposar el Grup Restauració de la ciutat de València dirigit pel propi 
Fermín Pardo. 
 
Ya pueden ir saliendo 
los que han de bailar, 
la boquita me duele 
de tanto cantar. 
 
Ya está puesta en el medio 
la que tú quieres 
que se lleva la palma 
de las mujeres. 
 
Una paloma blanca 
como la nieve, 
me ha picado en el pecho 
dónde me duele. 
 

El día que tú naciste 
nacieron todas las flores 
y en la pila del bautismo 
cantaron los ruiseñores. 
 
Para correr un caballo, 
para sombra una noguera, 
para enamorar a un hombre 
una morena alhambreña. 
 
El día en que tú naciste 
qué triste estaría el sol 
de ver que otro sol salía 
con mucho más resplandor. 
 

Sangre vivita, vivita, 
sangre vivita la quiero 
porque la sangre vivita 
tiene sandunga y salero. 
 
Aunque te llamen morena, 
niña, no te sepa malo 
que la Virgen del Pilar 
es morena y la adoramos. 
 
La despedida daré, 
la despedida voy dando, 
esta sí que es despedida 
que me despido cantando. 

 
 

 
 

 



La xúmbala (Artana) 
 

Versions com aquesta de la xúmbala són amplament difoses arreu de tot l’Estat. Als 
pobles de la Plana, solia cantar-se especialment durant els dies de Pasqua mentre 
s’anava a berenar a camp en colles de xics i xiques. Malgrat que en altres punts de la 
geografia propera trobem que la xúmbala o xúngala pot interpretar-se amb un ritme ternari 
més proper al vals als pobles de Castelló això no és freqüent i el ritme esdevé una mena 
de 7/8 més proper a l’havanera antiga. 
 

Per negre que siga l’home 
no el tingau que despreciar; 
negres són les botifarres 
i són bones de menjar. 
 
A la xúmbala que és carabassa, 
a la xúmbala que és polissó, 
a la xúmbala que és caramelo, 
caramelo superior. 
 
Si tens el marit celós 
amanix-li la corbella, 
posa-li corda al cabàs 
i envia’l a segar herba. 
 
A la xúmbala que és carabassa, 
a la xúmbala que és polissó, 
a la xúmbala que és caramelo, 
caramelo superior. 
 
No et cases per l’interés 
que l’interès és fortuna; 
casa’t en un ben templat 
que el ser templat sempre dura. 
 
A la xúmbala que és carabassa, 
a la xúmbala que és polissó, 
a la xúmbala que és caramelo, 
caramelo superior. 

 

Els xurricos d’ahí en amunt 
al cresol diuen candil, 
a la finestra; ventana 
i al julivert; perejil. 
 
A la xúmbala que és carabassa, 
a la xúmbala que és polissó, 
a la xúmbala que és caramelo, 
caramelo superior. 
 
Si vols que la dona et vullga 
anda i no li digues res 
deixa-li fer lo que vullga 
i que mane dels diners. 
 
A la xúmbala que és carabassa, 
a la xúmbala que és polissó, 
a la xúmbala que és caramelo, 
caramelo superior. 
 
Si tens el cap carregat 
busca qui te’l descarregue 
si tens la malícia en mi 
vine pega’m al darrere. 
 
A la xúmbala que és carabassa, 
a la xúmbala que és polissó, 
a la xúmbala que és caramelo, 
caramelo superior.

 
 



Seguidilla, jota y fandango (Castellnovo) 
 
L’any 2006 al poble de Castellnovo i a través de Rosana, mestra del grup de jota 
aragonesa del poble, vam tenir la sort de conèixer la tia Rosa i el tio Víctor. Aquests dos 
antics balladors del ball solt local ens van ensenyar l’estructura, les passades i el més 
important de tot l’estil com s’interpretava el ball en temps més antics. 
 
En comptades ocasions segueixen ballant a Castellnovo la seguidilla, la jota i el fandango 
ja que els gustos dels dansaires segueixen més les modes i el repertori del folklore 
aragonès. Si alguna vegada s’interpreta el ball el seu estil es veu que ha variat 
considerablement i l’essència dels balladors antics queda oblidada pràcticament. També 
la música ha sofert un procés que l’aparta de les versions més primitives. 
 
En la versió que hem enregistrat ens hem basat en els anteriors enregistraments que hi 
havia fets d’aquesta peça. D’una banda, les mostres més antigues, conservades entre els 
materials de l’arxiu de Fermín Pardo. És en aquestes on trobem la melodia del cant de la 
jota a l’estil vallerenc i del fandango que nosaltres hem enregistrat. D’altra banda, ens 
hem fixat també en la peça tal i com la interpretava el grup local a la dècada dels anys 80 i 
per últim en les versions que interpreten en l’actualitat.  
 

Comencemos el baile 
si les parece 
porque los bailadores 
se lo merecen. 
Al estribillo, 
que una pulga saltando 
rompió un lebrillo, 
el cántaro del agua 
y el botijillo. 
 
Ventanas a la calle 
son peligrosas 
para madres que tengan 
hijas hermosas. 
Morena resalada, 
anda y andando 
que si tú tienes frío 
yo voy temblando. 
 
Para la despedida 
de mis cantares, 
del corazón y el alma 
te doy la llave. 
Morena resalada, 
alerta, alerta 
que con esta te toca 
la paradeta. 

Con el corazón dañado, 
te pones a hablar conmigo 
y yo con mi sencillez 
lo que me pasa te digo. 
 
Anda y ve que no te quiero 
que eres una alma ligera 
que le das conversación 
a un tronco de tomatera. 
 
Tengo un pañuelico en l'arca 
que tiene cuatro colores; 
el querer y la esperanza, 
los celos y los amores. 
 

Aquel lucerito, madre, 
que va detrás de la luna, 
me sirve de compañía 
la noche que voy de tuna. 
 
Ni contigo ni sin ti 
tienen mis penas remedio, 
contigo porque me matas, 
y sin ti porque me muero. 
 
La despedida daré 
la que dan los marineros; 
con la gorrita en la mano 
buenas noches caballeros.

 
 
 
 
 
 
 



Ronda o serenata a las chicas (Villamalur) 
 
El desembre de 2012 vam poder reunir a Villamalur un bon grapat de senyores entre elles 
Pilar la de Fermín, Mª Carmen la de Julio, Mª Carmen la de Benjamín i Pilar la de José 
Manuel que junt al senyor José Manuel van desgranar per nosaltres un ample repertori de    
cançons tradicionals del poble.  
 
Seria al setembre de l’any 2015 quan vam tenir la sort de conèixer al senyor Enrique 
Gimeno Ballester que als seus 93 anys encara recordava un bon grapat de coneixements 
i contalles sobre la música tradicional de Villamalur, el seu poble. El senyor Enrique havia 
estat tocador i cantador de la jota al seu poble i conservava diferents enregistraments fets 
per ell mateix del baile suelto i la ronda entre altres. La seua veu tant ben afinada i que 
havia recollit el saber del poble ja no podia cantar per a nosaltres a causa de diferents 
malalties però gràcies a les gravacions podem gaudir-la. 
 
Hem volgut incloure aquesta peça en la que es recull una manera molt apreciada de fer 
les rondes a tota la serra i en especial als pobles castellanoparlants de l’Alt Millars i de l’Alt 
Palància. En aquests solen cantar-se jotes de lluïment o paradas com es coneixen 
popularment que serveixen d’entrada a la jota de ronda un poc més viva. La versió del 
senyor Enrique consta de la jota parada i de diversos estils per a la jota de ronda entre ells 
podem distingir la jota vallera tant apreciada a tots els pobles de l’Espadà. 
 

Virgen del Pilar no olvides 
que no podría vivir; 
España sin Zaragoza 
y Zaragoza sin ti. 
 
Yo comí de la retrama 
y de la flor del romero 
no hay comida más amarga 
que olvidar l’amor primero. 
 
Morenas he visto yo 
pero como tú ninguna 
que en el medio de la cara 
llevas el sol y la luna. 

 

Eres sirenita preciosa 
eres sol encantador, 
tu pecho es un diamante 
eres un ángel de amor. 
 
El día en que tú naciste 
nacieron todas las flores, 
en la pila del bautismo 
cantaron los ruiseñores. 
 
Con un sentimiento noble 
salido del corazón, 
me despido de rondalla 
al estilo de Aragón.

 
 
 


