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INTRODUCCIÓ A LA SEGONA EDICIÓ 

En el moment de publicar esta segona edició de La músi-
ca popular han passat 29 anys des que redactí el llibre. Ha 
plogut molt –menys del que aniria bé al País, tant en aigua 
com en música tradicional– però ha plogut en este quart de 
segle llarg.

Alguna de les meues apreciacions i alguns conceptes que 
vaig dibuixar en aquell 1990, hui les matisaria o les variaria 
una mica. El temps no passa debades i les noves realitats et 
fan reflexionar i t’obren noves pantalles.

De noves realitats han aparegut i no sempre han estat les 
que podia presumir. Altrament, no han sorgit algunes situa-
cions que s’esperaven. 

Per això, en un primer moment vaig tindre la temptació 
d’actualitzar el llibre tornant a redactar aquells capítols que 
hui hagués escrit de manera un poc diferent.

Però, comptat i debatut, he comprés que les noves per-
cepcions, les reformulacions i fins i tot la descripció de les 
realitats que han anat apareixent després de la redacció del 
llibre haurien de ser objecte d’un altre text. Este és el llibre 
que és, va ser escrit en el seu moment i dóna compte de les 
reflexions que vaig fer quan la realitat era la que era. 

Esta introducció a la reedició del llibre serà suficient per 
enunciar les transformacions i les correccions d’enfocament 
d’alguna qüestió.
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Dues dècades molt actives

En l’epíleg del llibre ja donava compte d’una tendèn-
cia a la baixa: «tal com s’esdevé a tot Europa, la música 
folk pateix un fort retrocés també a casa nostra». 

La Trobada de Música del Mediterrani que, com co-
mentava, començà a desviar-se del seu primer sentit, inicia 
una davallada tot introduint en la programació alguns ar-
tistes aliens al món tradicional a partir de la 8a., 9a. i 10a. 
edició, de 1998 a 1990. Esta davallada es converteix en un 
bac definitiu del que ja no alçarà el cap a partir de la 11a. 
edició amb l’entrada del PP a l’Ajuntament de València. 

Però els fruits de la Trobada ja havien madurat des-
prés de deu edicions i van fent la seua aparició algunes 
formacions que anaven coent-se en els anys anteriors. En 
la década dels 90 trauen el seu primer disc formacions 
com Trullars, Urbàlia Rurana, Quaranta Maula a finals 
dels 80, Tres Fan Ball, Cendraires, l’Ham de Foc, El Cau 
del Llop, Riu Sec, Solcavents. I continuen apareixent en 
la década del 2000: David Cervera amb Talaüd, la seua 
primera i única producció, Sonadors de la Guaita, Mi-
quel Gil en una nova època, Aljub, Pep Gimeno Boti-
farra, Apa i La Beniterrània, Quamlibet, Dani Miquel, 
Trencaclosques, Sitja, La Romàntica del Saladar, Carles 
Dénia, Rafa Arnal, Sis Veus per al Poeta, Colla Brials. 
També cal citar Musicants, la formació que lidera Mano-
lo Miralles, després de la jubilació d’Al Tall; segurament 
un dels darrers grups en aparéixer. 
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Músics com Ximo Caffarena o Eduard Navarro –amb-
dós de llarga trajectòria que arranca des de primeries dels 
anys 80– continuen en actiu avui mateix amb diverses col-
laboracions i propostes molt estimables.

Algunes de les les formacions suara esmentades han estat 
liderades per músics que provenen d’altres àmbits musicals i 
fan una incursió en el món de la música tradicional que aca-
ba en ella mateixa o en un segon repertori/disc. Però el ca-
ràcter efímer d’estes formacions s'estén a alguns grups més. 
D’altres, en canvi, es mantenen fins al moment amb etapes 
més o menys actives. Es tanquen uns projectes i s’obren d’al-
tres, com és el cas de Mara Aranda i Efrén López, compo-
nents de l’extint l’Ham de Foc. 

També es va fent present en este període una generació 
de músics que no lideren cap formació, sinó que col·laboren 
amb alguna o algunes d’elles com a intèrprets excel·lents i 
portadors, a més, d’uns criteris molt sòlids decantats al llarg 
de la trajectòria anterior de la música tradicional al país: me-
diterraneïtat, vista de diferents maneres; i nova composició. 

El panorama de la música tradicional al País Valencià en 
estes dues dècades no es pot diagnosticar amb una fórmula 
senzilla. Per una banda, hi ha una precarietat que afecta la 
majoria en diferents graus. Hi ha també un esclat important 
de grups i propostes. Algun dels artistes ha obtingut un ressò 
entre notable i moderat a nivell internacional dins el món 
folk: Miquel Gil, l’Ham de Foc i els seus excomponents. 
D’altres gaudeixen d’una presència molt activa per tot el país 
amb concerts i col·laboracions; en este sentit destaca molt 
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per damunt Pep Gimeno Botifarra, però també durant molts 
anys Tres Fan Ball, far i guia d’un bon estol de grups de ball 
folk (La Folkabanda, Notes Soltes, Escaramussa Folk,Tira-li 
Folk, Sacsejat Folk, La Banda del Samaruc, Rascanya, Xe-
rinola…). O una altra formació més recent que també està 
assolint una presència notable, Sis Veus per al Poeta. 

Per tant, aquella afirmació que he citat més amunt –«tal 
com s’esdevé a tot Europa, la música folk pateix un fort retro-
cés també a casa nostra»– i que semblava que anava a complir-
se en el moment que la vaig fer, no s’ha produït exactament 
entre nosaltres. Comptat i debatut, hi ha un avanç; un avanç 
fràgil, relatiu, però important si es contempla dins un món 
tan fràgil i relatiu com és l’àmbit del folk en estes latituds.

El balanç, doncs, en este 2017, no és el que podia ima-
ginar en 1990. Hi ha hagut un creixement insospitat en allò 
que fa referència al tractament musical: un creixement molt 
substanciós. 

Tant els conceptes en la composició com en la confecció 
i manufactura dels arranjaments han avançat enormement. 
També la solvència interpretativa ha fet un salt espectacular. 

La referència mediterranista en la música tradicional del 
país s’ha consolidat en la mentalitat dels músics folk, encara 
que ha reculat per al gran públic atesa la llunyania de la Tro-
bada de Música del Mediterrani.

En estes dues dècades, aquella generació de músics a la que 
suara al·ludia han anat aprenent a sonar bona cosa d’instru-
ments tradicionals procedents de territoris més o menys pro-
pers de l’àrea mediterrània però que o bé no han arribat al País 
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Valencià en la nostra època o bé mai s’han fet servir ací. Això 
ha enriquit la gamma tímbrica i ha obert noves possibilitats 
tant en composició com en arranjaments. Si en Al Tall vam 
usar el buzuki des del primer disc, en estes dues dècades s’han 
introduït l’acordió diatònic, el sac de gemecs, la viola de roda, 
la tarota i altres instruments provinents de la música antiga.

Retorn al repertori antic

D’altra banda, s’ha produït un retorn al repertori antic 
–és a dir, de les cançons i músiques que ens han arribat per 
transmissió oral des d’èpoques més o menys antigues– un 
fenomen encara més insospitat dins les expectatives i conjec-
tures que jo argumentava en el llibre. Esta constatació m’ha 
costat de comprendre. No perquè la justificació del fenomen 
siga complexa, sinó per la meua resistència a revisar la lògica 
d’aquells raonaments. En la introducció del llibre deia: 

…Per tant, cal concloure que la cultura tradicional, i amb 
ella la música tradicional, ha mort; si no quant a les ma-
nifestacions artístiques, sí quant a la dinàmica que la feia 
créixer i evolucionar. Allò que sentireu com a viu en els 
nostres pobles és en realitat el cant del cigne, la llum que 
encara il·lumina durant breu temps després que el focus 
lluminós s’ha apagat. El futur d’aquesta música està con-
demnat a una desaparició progressiva i bastant immediata. 

Però la realitat d’ara en 2017 pareix contradir una afir-
mació tan contundent. El fenomen de l’èxit aclaparador de 
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Pep Gimeno Botifarra entre tots els sectors socials, des de la 
gent major fins a la gent jove, constitueix el paradigma d’este 
retorn al repertori antic. Però no l’únic. 

La Colla Brials, un grup que es defineix a si mateix com 
«una formació equidistant entre els grups folklòrics i les rondes 
de sonadors populars», no ofereix cap espectacle ni sol pujar als 
escenaris sinó que organitza i anima bureos –reunions de conllo-
ga per cantar– o balls de carrer oberts a tothom, sense cap indu-
mentària d’època on es canten i es ballen els estils habituals de la 
tradició valenciana tal com es faria antigament a les zones rurals, 
amb un marge relatiu per a lletres noves i variacions musicals 
sobre els estils. La mateixa activitat duta a gran volum ofereixen 
algun que altre aplec de sonadors, algun d’ells celebrat periòdica-
ment, com a Mutxamel, i altres de manera esporàdica o puntual.  

Han revifat models de formacions que pràcticament no exis-
tien abans de 1990. Em referesc a conjunts instrumentals d’una 
qualitat molt estimable, amb les dolçaines de protagonistes i que 
completen el conjunt a base d’alguns instruments de vent, o en 
altres casos, de cordes, acordió, sac de gemecs o qualsevol altra 
combinació aleatòria d’instruments. Estes formacions complei-
xen normalment la mateixa funció que les xarangues de carrer i 
puntualment poden donar algun concert. El repertori que inter-
preten és, com les colles de dolçainers, majoritàriament tradici-
onal, amb els arranjaments corresponents. Encara que progressi-
vament van incorporant peces de nova composició.

Els grups considerats com a música folk o riproposta tam-
bé cultiven el repertori antic de forma insistent o únicament 
segons els casos. La nova creació es practica sobretot en la 
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música instrumental; bastant menys en els textos cantats i 
més rarament en les melodies de les cançons. Alguns artis-
tes tendeixen a un so familiar a la música antiga. Altres, a 
una estètica new age. També hi ha qui practica la fusió amb 
llenguatges extramediterranis. I d’altres aprofundeixen en els 
estils i les formes pròpies de la tradició valenciana. Però l’en-
gròs del repertori és repertori antic.

En el cas de les formacions folk i de les noves formacions 
instrumentals, les aportacions originals o actuals estan en la 
línia del tractament musical, que com he comentat abans, són 
aportacions molt estimables i progressives en tant que superen 
la inanitat dels tractaments que feien els anteriors grups folklò-
rics ofegats pels conceptes romàntics del purisme i el localisme. 
Estes noves maneres de tractar la música tradicional amb més 
obertura i més imaginació són fonamentals per a desprendre’n 
les corfes ràncies i caduques i injectar-li creativitat i vida.

Com canta Carles Dénia: 

La tradició mal entesa
el nostre cant dilapida
i en virtut de la puresa
acaba matant-lo en vida
d’avorriment i tristesa 

El cas del revifament dels saraus, dels aplecs de sonadors 
tradicionals, d’alguns espectacles amb bona acceptació en-
torn a batres o a romanços i, sobretot, el cas de l’enorme èxit 
transversal de Pep Gimeno Botifarra revelen un grau de ma-
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duració en un sector ben ampli de públic que demana, més 
enllà de les noves creacions en música tradicional, el contacte 
amb la tradició directa tal com ens ha arribat a la nostra èpo-
ca. Sentir les cançons de l’antic repertori propi dels nostres 
majors interpretades per un cantaor de poble com Botifarra 
que no ha necessitat plantejar-se una immersió lingüística 
musical, perquè ell mateix forma part d’eixa població que 
encara canta espontàniament a la manera antiga, és una ex-
periència que agraeix i complau molta més gent de la que 
podiem imaginar. Esta és la grata sorpresa que ens ofereix el 
fenomen. En el text introductori que figura en tots els discos 
de la Fonoteca de Materials, vaig escriure –1985– el següent:

…la recopilació sonora aporta a l’especialista, a l’afecci-
onat –o al simple curiós amb sensibilitat per assaborir el 
missatge estètic de la tradició directa– moltes més dades 
i elements dels que pot aportar la recopilació per mitjà 
de transcripcions musicals, per molt perfectes que siguen. 

Doncs igualment podiem dir ara: l’experiència de sentir 
cantar a Botifarra en un escenari aporta al simple curiós amb 
sensibilitat per assaborir el missatge estètic de la tradició di-
recta, molt més de goig i de gust del que poden aportar les 
noves creacions de la riproposta. I la novetat és que hui, a 
2017, aquells «simples curiosos» als que jo al·ludia no són 
una exigua minoria sinó un sector ben ampli de la població.

Així doncs, vist com ha evolucionat en els nostres dies el 
sentiment i l’afecció de molta gent cap al cançoner tradici-
onal del país, he de matisar el meu posicionament que ban-
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dejava excessivament la relevància del repertori antic per a la 
població actual. Les cançons i melodies dels nostres besavis 
no redueixen el seu interés a ser la font d’informació que ens 
proporciona la possibilitat de fer una immersió lingüístico-
musical per aprendre a expressar-nos en eixos estils. També 
ofereixen un interés per elles mateixes. Jo directament he 
gaudit sentint i tornant a sentir les interpretacions que tan-
tíssimes persones de les comarques valencianes van fer per 
a ser publicades en la Fonoteca de Materials. El contacte 
amb la vida de les generacions anteriors que ens faciliten les 
cançons antigues és una experiència ben grata i enriquidora. 
I l’experiència purament musical en sentir cantar eixes per-
sones és molt més satisfactòria que la que hem pogut trans-
metre els nous músics-folk, malgrat els nostres esforços per 
assimilar l’expressivitat de la gent major dels pobles.

El futur de la música tradicional: 
la nova composició

Tanmateix no renuncie en absolut de la tesi fonamental 
que es desprén de la lectura del llibre: el futur de la música 
tradicional passa per la nova composició com a única possi-
bilitat de fer-la travessar el nostre segle i garantir-li una vida 
útil i integrada en la modernitat. 

L’actualitat de la música folk al nostre país passa per un 
moment d’estudi i profundització en la millora de l’expres-
sivitat musical, en l’assimilació del llenguatge musical de la 
tradició. Podríem dir que es troba en mode taller. I és veritat 
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que la persistència en l’exercici de la immersió lingüístico-
musical és el camí real que condueix a l’assoliment del llen-
guatge i les seues tècniques

Pot costar mitja vida absorbir eixa expressivitat; i ales-
hores els músics folk esdevindrien estudiants en compte 
d’artistes i creadors. Això ens empentà alguns en la nostra 
primera època d’activitat artística a compaginar l’estudi i la 
producció. En les nostres primeres creacions ens referenci-
àvem en models tradicionals molt definits per a les nostres 
composicions. I a mesura que anàrem assolint nivells més 
fluids d’expressivitat, vam anar soltant eixes crosses o basti-
des que ens garantien en aquells moments inicials una con-
nexió amb la forma de fer música dels nostres majors. Avui 
l’exigència és major i el nostre xicotet mercat obliga a una 
competència que hom ha d’acarar. 

Així doncs, en este període el pèndol bascula cap al costat de 
l’estudi, la investigació i el banc de proves, per tal de desenrotllar 
virtualitats sonores que estan latents en el llenguatge musical de 
la tradició, però que demanen creixement i extensió. 

Els repertoris de l’actual música folk al país es ressen-
ten d’unes preocupacions tan absorbents. I en conseqüència 
pateixen d’una escassa atenció als seus públics reals i poten-
cials. O almenys d’una certa distracció respecte a allò que 
s’espera o es podria esperar.

Si alguna tradició té la música tradicional és la de fer can-
çó popular. I esta tradició no està massa viva darrerament.

L’alt nivell musical dels artistes folk del país no té corres-
pondència amb el nivell dels textos i de la seua cançonística 
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en general. No és el cas dels Dénia, tant de Carles com de 
l’Eva de Sis Veus per al Poeta. Ni de Josep Aparicio Apa, ni 
de Rafel Arnal. I no són estes les úniques excepcions. Però, 
en conjunt, allò que predomina se’n va per les branques amb 
textos antics i extemporanis o amb textos dèbils que es disso-
len en una poètica buida.

Podríem pensar que és este un dels motius pels quals la 
música folk té un públic excessivament minoritari al país. 
De fet, mirant la qüestió apriorísticament o teòricament, 
això és un motiu per se. Si no s’interpel·la al públic, el públic 
no mira.

La involució

Hi ha però algun altre motiu que ha ajudat a entelar l’in-
terés per la música folk. Precisament quan es publicà este 
llibre –1990– començava a moure l’esclat del rock en valen-
cià, un moviment que va minimitzar tots els altres sectors 
de la música en valencià i particularment el folk. La música 
rock començà a ocupar –també– aquell trosset d’espai de 
modernitat que havia aconseguit la música tradicional a este 
país, fins al punt que va ser oblidada per la gent jove com 
una opció normal de consum; i va retrocedir en el seu avanç 
cap a la modernitat i el públic jove en general. Els joves que 
continuaven amatents a la música tradicional, passaven a ser 
folkies. Els que consumien música rock, eren simplement jo-
ves. La campanya que van desenrotllar periodistes, mitjans, 
agents socioculturals i polítics en aquella època per promo-
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cionar el rock en valencià va esdevenir un moviment tan 
histèric que va fer involucionar el camí recorregut cap a la 
concepció moderna de la música tradicional.

El replegament de la música folk davant la consolidació del 
rock valencià com a vehicle pràcticament únic de la identifi-
cació generacional entre la gent jove, ha facilitat la possibilitat 
de mig tancar-se al laboratori i anar convertint en un gueto el 
món de la música folk; un gueto que ja li ve imposat d’entrada 
per la marginalitat que va ancorant el fenomen. El futur d’esta 
tendència no és envejable precisament, perquè va separant-se 
del caràcter popular i va fent-se un tant elitista. On són les 
cançons populars actuals? On són els textos contemporanis 
que reflecteixen la vida de la gent en els nostres dies?

D’altra banda, els músics folk –igual que la música en va-
lencià en general– ja fa anys que han eixit fugint de fer lletres 
reivindicatives o compromeses, una estratègia comprensible, però 
que ha tingut conseqüències i efectes col·laterals. Esta estratègia 
més o menys es podia formular així: 

cal rebaixar o, millor, cal fer desaparèixer de la música 
en valencià –i de la música folk– els continguts reivin-
dicatius socials, polítics i de qualsevol mena. Perquè la 
cançó –i el folk– estan molt marcats i llastrats davant el 
públic per eixe motiu. Cal «normalitzar» la cançó! 

Realment l’època en què el públic estava cansat de la re-
ivindicació insistent en les cançons –i en altres manifestaci-
ons artístiques– queda ja una mica lluny. En este moment el 
panorama social torna a ser especialment convuls. Ja no té 
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aquell sentit de considerar que les cançons estan marcades o 
llastrades per una reivindicació insistent. 

Més encara, la música feta en valencià està i ha estat llastrada 
precisament pel fet d’utilitzar una llengua no normalitzada. Per-
què fatalment encara el fet de cantar en valencià segons quines 
coses i de quina manera –o de fer segons quin cine o de fer missa 
o d’escriure segons què– es considera com un acte reivindicatiu. 
La normalització lingüística no ha arribat ni de bon troç.

El fet és que en la nostra època les lletres compromeses i rei-
vindicatives han quedat per al rock, salvant excepcions. En canvi, 
la música tradicional, refugiada en el seu gueto-taller d’investigació 
musical, continua en uns llimbs textuals neutres, sovint amb lletres 
d’una poètica vaporosa i de baix nivell energètic. Que jo sàpiga, no 
hi ha repertori en cap tradició oral en el qual estiguen absents la 
reivindicació, la crítica, la protesta, fins i tot la lluita social.

La reivindicació i el compromís no són l’única fòrmula 
per a construir un repertori que interpel·le la població. Per 
als artistes del tardofranquisme i del primer postfranquisme 
sí que fou una fórmula que ens situà enmig dels interessos i 
aspiracions de la població. Ara mateix la nostra vida està far-
cida d’afanys, anhels, sensacions; i tothom espera que algú 
sàpia formular tot això. I el que no circule per dins d'estos 
eixos que la vida ens proporciona, se'n queda fora. 

Per altra banda, a mi em sembla que el criteri de rebut-
jar la reivindicació, a més de ser erroni, és antiquat, perquè 
en realitat va nàixer en aquell relativament curt interludi de 
postmodernitat que va produir poca cosa a banda de gran 
quantitat de flatulències mentals. 
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Nivells de tractament de la música tradicional

El món de la dolçaina que en 1990 ja havia fet un salt espec-
tacular, ha continuat pujant amb una explosió d’intèrprets i co-
lles, alguns/es amb un nivell tècnic extraordinari, escoles i cursos, 
mètodes, concursos de composició, creació del flabiol valencià, 
creació d’una plaça de professor de dolçaina en el Conservatori 
Municipal de València, integració de la dolçaina en bandes de 
música, orquestra, orgue, grups de rock i de folk…

El cant d’estil també ha crescut sobretot per l’activitat 
d’escoles i classes. Han aparegut alguns cantaors nous, però 
no massa nombrosos. L’exigència tècnica que demana és 
molt alta i molts alumnes es queden pel camí amb una ex-
periència positiva però sense arribar a consagrar-se com a 
cantaors en actiu.

Un fenomen remarcable i relativament recent és la proli-
feració de noves muixerangues al llarg i ample del país.

També el ball folk ha oferit una alternativa tímida al 
ball-espectacle dels grups de danses. Adés he nomenat un 
grapat de formacions que s’han dedicat a animar les sessions 
de ball. També s’han multiplicat els cursos per ensenyar els 
passos de ball. 

Els grups de danses que abans de 1990 ja havien produït 
alguna iniciativa innovadora, no han progressat molt més en 
eixe sentit i continuen les seues activitats amb una intensitat 
segurament més baixa.

Totes estes manifestacions començant per la dolçaina, el 
cant d’estil, les muixerangues, el ball folk, però també les 
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dansaes, els bureos, els nous grups instrumentals de carrer, 
etc són fruit d’una intervenció de molts col·lectius sobre les 
antigues activitats de la cadena tradicional ultrapassant les 
funcions tradicionals i ritualitzades i creant noves situacions 
de festa per a la societat contemporània.

Doncs bé, totes estes manifestacions noves respecte a 
l’època anterior a 1990, em fan revisar aquella divisió en tres 
nivells de tractament de la música tradicional que jo propo-
sava a l’epíleg del llibre: la cadena tradicional, la restauració 
i la riproposta. Algunes d’estes noves formes responen a un 
nou motle de tractament que no coincideix amb cap dels 
tres que jo proposava, sinó que s’encavallen entre un i un 
altre nivell; segons els casos, participen –o formen part– de 
la cadena tradicional i al mateix temps de la restauració i 
potser també de la riproposta. 

Parlant d’eixos tres nivells deia jo en l’epíleg del llibre: 
«Els conceptes de restauració o de riproposta naixen i tenen 
raó de ser en els països on la música tradicional està en pro-
cés de decadència o desaparició». I el cas és que en el nostre 
país està produint-se un moviment de recuperació en el qual 
molta gent de maneres molt diferents convergeixen a donar 
utilitats contemporànies a activitats musicals del món tradi-
cional que havien caigut en desprestigi i en desús. No hi ha 
un futur garantit per a este món. Fins i tot, potser en algunes 
propostes hi ha qui s’està equivocant en el camí de la recupe-
ració possible avui en 2017 i en un futur. Peró el cert és que 
hi ha una voluntat de redreçar la involució, cosa a la qual 
molts estan aplicats i la població va entenent relativament bé. 
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Uns altres nivells de tractament

Este nou paisatge fa trontollar l’anàlisi de la situació 
tal com la feiem vint anys enrere. Trobe que encara pot 
servir, si es matisa bé, aquella divisió en els tres nivells de 
tractament. Però potser que hauriem d’establir o proposar 
també uns altres nivells de tractament de diferent natu-
ralesa. Com ara, d’una banda, el nivell de tractament de 
recuperació o reviscolament que es referiria a les producci-
ons o activitats artístiques que resulten apropiades per a 
l’alimentació contemporània; d’altra banda, el nivell de 
tractament folkloritzant o no comestible per a la sensibili-
tat de la població actual. Esta divisió no seria rígida o ina-
mobible, sinó que ubicaria o desubicaria unes activitats o 
altres segons com evolucionara la seua acceptació popular.

L’utilitat d’esta nova divisió dels nivells de tractament 
hauria de precisar-se amb l’aprofundiment del debat en-
torn al concepte de folklorització, un debat encara imma-
dur que podria abordar-se estudiant la dinàmica decadèn-
cia –resistència– decadència que va palesant-se des de fa ja 
molts anys en l’evolució de les activitats i les manifestaci-
ons de la música tradicional.

Un exemple d’esta dinàmica es pot observar en l’evo-
lució del cant d’estil des de principis del segle XX fins als 
nostres dies. El cant d’estil es consolida en una època en 
la qual ja es comença a notar la davallada que la socie-
tat industrial produeix sobre la tradició oral (decadència). 
Com en un moviment biològic d’un ésser viu que es veu 
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