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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El text que es mostra a continuació resumeix el treball realitzat en la primera fase de recerca del projecte titulat 
provisionalment “Del teatre líric a la cançó popular: construcció social a partir de la música en València (1900-1959)”. 
Aquest treball ha tingut una durada de set mesos entre febrer i agost de 2009. El projecte pretén dibuixar les línies que 
uneixen teatre líric i cançó popular fent especial èmfasi en els mecanismes de creació d'identitat de gènere, que va envoltar 
tot aquest procés. Per aquests motius, la recerca està construïda sobre dos eixos: entrevistes amb les fonts orals i buidatge 
dels principals fons bibliogràfics per a l’estudi de les fonts primàries i secundàries del primer període analitzat (1931-1959), 
focalitzat en els pobles que envolten la ciutat de València. Les conclusions apunten cap a una clara vinculació entre teatre 
líric i cançó popular, així com la utilització dels esdeveniments musicals amb finalitats conformadores de rols socials per 
part de les institucions sociopolítiques. Les diferències entre fonts primàries i fonts orals assenyalen una naturalització de la 
desigualtat de gènere a través de la música que han arribat fins als nostres dies, per la qual cosa és necessari l'estudi i 
anàlisi de la memòria musical.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The text summarizes the work carried out in the first phase of research of the project titled provisionally "From the lyrical 
theater to the popular song: social construction from the music in Valencia (1900-1959)". This work has had duration in 
seven months between February and August 2009. The project intends to draw the lines that they join lyrical theater and 
popular song, making special emphasis in the mechanisms of identity of gender creation, that it surrounded all this process. 
For these motives, the research is constructed on two cores: interviews with the oral testimonies and emptying of the main 
bibliographical funds for the study of the primary and secondary sources of the first period analyzed (1931-1959), focused in 
the villages that surround the city of Valencia. The conclusions aim towards a clear linking between lyrical theater and 
popular song with, as well as the utilization of the musical events that shapes roles from the sociopolitical institutions. The 
differences between primary sources and oral testimonies point out a naturalization of the inequality of gender through the 
music that they have arrived until our days. Then, it's necessary a work about the musical memory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El text que mostrem a continuació resumeix el treball realitzat en la primera fase de 

recerca del projecte titulat “Del teatre líric a la cançó popular: construcció social a partir de 

la música en València (1900-1959)”. Aquest treball ha tingut una durada de set mesos entre 

els mesos de febrer i agost de 2009, període durant el qual s’ha gaudit de l’Ajut per a 

Formació d’Investigador Novells corresponent a l’any 2009 (FI) atorgat per l’Agència de 

Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.  

 

En la seva globalitat, el projecte pretén dibuixar les línies que uneixen teatre líric i 

cançó popular fent especial èmfasi en l’encaix social que envoltà tot aquest procés. Hem de 

ressaltar aquesta qualitat, ja que en el conjunt de treballs musicològics de tipus històric 

s’observa un marcat interès en l’objecte musical, però en molts casos, s’ha deixat de banda 

la relació d’aquest amb un determinat context polític i sociocultural. Amb anterioritat, són 

diverses les investigacions que han abordat el teatre líric des d’un punt de vista històric, i 

d’altra banda, la cançó popular; però no obstant això, fins al moment no s’ha estudiat un 

fenomen tan transcendent com el trànsit del teatre líric, com a objecte referencial, a l’esfera 

de la música popular de transmissió oral des del punt de vista de antroposociològic. Aquest 

estudi, a més, aprofundirà especialment en els mecanismes de formació diferenciada dels 

rols associats al gènere a partir de la transformació i apropiació dels valors preponderants 

en teatre líric i el pas a la cançó popular gràcies a l’anàlisi diacrònic. 

 

Per aquests motius la recerca està construïda fonamentalment sobre dos eixos. El primer d’ells, i que 

cobra especial rellevància tenint en compte el caràcter social de la investigació, se centra en el treball amb les 

fonts orals, on es continua la línia esbossada en el Treball de Recerca presentat en la Universitat Autònoma de 

Barcelona (setembre de 2008), sota el títol: “Balls i rondes a la postguerra i primer franquisme picassentins: 

construcció de gènere i anàlisi de la narrativitat de la dona”. El manteniment de la sarsuela com factor influent 

en la construcció social es va mantenir vigent en el repertori popular de transmissió oral es durant diverses 

generacions, pel que podem parlar amb rigor de la fidelitat dels testimoniatges orals d’aquelles generacions 

que van créixer al so de la sarsuela en mitjans radiofònics, discogràfics, balls i altres manifestacions musicals. 

Per aquest motiu, és urgent i pren caràcter prioritari l’estudi d’aquesta tradició oral que perdura en la memòria 

col·lectiva amb la finalitat de preservar la memòria històrica d’aquestes generacions i de les seves 

immediatament anteriors.  
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El segon dels eixos té com a fonament l’estudi i anàlisi de les fonts primàries i 

secundàries dels períodes mencionats que van ser intencionadament deixats de banda en 

fases anteriors per donar prioritat a la recol·lecció de testimoniatges. D’aquesta manera, la 

consulta i buidatge de les fonts primàries han estat les protagonistes d’aquest tram de 

l’estudi, complementant el treball de camp amb les fonts orals. 

 

Per a aquest primer període de recerca, els objectius han intentat cobrir aquestes 

dues vessants del treball a partir de l’anàlisi exhaustiu d’un focus geogràfic que permeti, 

extreure unes conclusions completes i extrapolables així com, simultàniament, subjectes a 

integrar-se en un treball de major amplitud geogràfica i temporal, començant l’anàlisi 

diacrònic per l’última etapa ja que ens facilitarà l’obtenció dels resultats en forma de cançó 

popular per a poder analitzar cronològicament la seva estructura, modificació i canvis 

socials que se’ns mostren a través de la música. A més, s’ha procurat complementar la 

recerca amb altres activitats que completen la formació investigadora així com fomenten 

noves vies analítiques i metodològiques per al nostre projecte.  

 

D’aquesta manera, els objectius per a aquesta fase de la investigació es concreten 

en: 

 

- Recollir, mitjançant el treball de camp, la narració i música dels esdeveniments 

musicals des de 1931 a 1959. És importantíssima aquesta fase del treball ja que una 

de les futures parts de la tesi doctoral estarà basada en l’anàlisi de la narrativitat 

vinculada a la memòria del les persones per esbrinar quina són els mecanismes que 

sustenten determinats cànons culturals transmesos de generació en generació.  

 

- Buidar el material bibliogràfic i hemerogràfic dels principals fons de les comarques 

al voltant de València, centrant-se especialment en els fons musicals i/o de tipus 

religiós i social, ja que la presència del teatre líric i la cançó popular envoltava la 

vida quotidiana i es va veure afectada pels continus canvis polítics. Aquest objectiu 

es correspon amb el punt   del projecte inicial 
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- Llegir bibliografia addicional i assistir a esdeveniments que milloren les 

competències de l’investigadora en formació. A més, s’intentarà fer una participació 

activa en congressos i/o publicacions que donin visibilitat al treball i fomenten la 

transferència cultural dels resultats obtinguts en la investigació. 

 

A continuació exposarem el desenvolupament de les activitats realitzades per acabar 

amb uns primers resultats que dibuixaran les línies a investigació a seguir en un futur. 
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2. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 

REALITZAT 

 

2.1. Buidatges de referències documentals1: 

 

2.1.1. Fonts primàries 

 

- Arxiu Municipal de Picassent. El buidatge dels fons locals, a grans trets, ha resultat ser molt més fructuós 

que d’altres d’àmbit més general. En aquest arxiu s’ha treballat fonamentalment els Llibres de Festes 

Patronals i els Llibre d’Actes de l’Ajuntament. Malgrat que només s’han els conservat exemplars posteriors a 

la Guerra civil espanyola, es veu una evolució molt clara que separaria dues èpoques durant el primer 

franquisme pel que ateny a la relació que s’estableix entre dona i oci. El buidatge de l’Arxiu s’ha completat 

amb el visionat de més de dues mil fotografies de la primera meitat del segle XX. 

 

- Arxiu de la Societat Artístico Musical de Picassent: conserva una quantitat inabastable de transcripcions per 

a banda extretes de partitures orquestrals sarsuelístiques des de finals del segle XIX. Aquest fet constata que 

la sarsuela era el gènere musical per excel·lència i la base per a cançons populars com les recollides a aquesta 

mateixa localitat. 

 

- Fons de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. El fons de la mencionada biblioteca conté més 

de mil pamflets de principis del segle XX, després del nostre buidatge s’ha trobat una minsa presència 

referent a esdeveniments musicals. No obstant, i com és una constant en l’època, sí que trobem sengles reculls 

de tradicions populars que constaten la tendència musicològica preponderant a l’època, on es realitza un 

important esforç per preservar el patrimoni oral. Per contra, i cenyint-se als nostres interessos, els estudiosos 

rebutgen explícitament incloure en les mencionades publicacions cap cançó popular que tingui reminiscències 

a altra tipologia d’obres i que ha generat importants buits en l’actualitat i modificacions en els processos de 

memòria.  

 

- Boletín Oficial del Estado (BOE)2. És sorprenent la poca legislació que existeix al voltant de les activitats 

musicals, malgrat la importància atribuïda segons constaten els relats orals i altres fonts primàries i 

secundàries.  

 

- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, on es troba la edició impresa dels fons de Ràdio Barcelona 

(actualment ja disponible en xarxa), on es poden observar les programacions i guions. 

                                                           
1 Per veure les referències completes, veure Annex 1 a la pàgina 16. 
2 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php [consultat març de 2009]. 
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- Biblioteca Nacional de Catalunya. Consulta de les gravacions històriques de Ràdio Barcelona, entre les 

quals destaca els programes realitzats al voltant de la figura del tenor líric Marcos Redondo, que es va 

mantindre en actiu durant la gran majoria del període mencionat. El fet que els programes estiguin realitzats 

en època dictatorial ens mostra també de quina manera es pot anar modificant la narrativitat amb els pas del 

temps en una clara tendència naturalitzadora dels interessos del règim franquista. 

 

- Buidatge (segons els interessos investigadors) dels periòdics La Vanguàdia (edició digital)3, Levante: el 

Mercantil Valenciano, Las Provincias, The Times (edició digital)4, Avance, Fragua Social i La Voz 

Valenciana. 

 

 

 

2.1.1. Fonts secundàries 

 

- Biblioteca Nacional de Catalunya. Consulta de la bibliografia referents a les manifestacions musicals 

populars amb la finalitat de trobar diferències, similituds i nous ímputs per a la investigació en altres focus 

geogràfics. 

 

- Biblioteca del Monestir de Sant Miquel dels Reis (València): és l’única biblioteca on es conserven la 

majoria de les publicacions sobre música popular valenciana replegada a meitat de la centúria, d’accés 

exclusiu a investigadors, i on hem pogut contrastar el material existent amb les narracions de les fonts orals. 

 

- Altres fons: Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona; Biblioteca Joan Reglà de la 

Universitat de València. 

 

 

2.2 Entrevistes5 

 

Fonamentalment, les entrevistes s’han estructurat en tres blocs diferenciats que ajuden a la posterior 

estructuració de la informació: 

 

- Informants actius: entrevistes a persones que visqueren durant l’època esmentada i que oscil·len 

entre els setanta-cinc i els noranta-cinc anys, amb especial èmfasi en les dones. Per tal de cercar es 

                                                           
3 http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/ [consultat febrer-agost de 2009]. 
4 http://archive.timesonline.co.uk/tol/archive/ [consultat febrer-març de 2009]. 
5 Per a veure el quadre-resum d’entrevistes, consulteu l’Annex II. 
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diferències amb altres tipologies de relat que ofereixen una visió 

de la música des d’angles ja estudiats, s’ha posat especial èmfasi en realitzar etnografies a dones, 

músics d’agrupacions “menors” (orquestrines, rondalles, rondadors, ...) així com a homes no 

protagonistes de l’esdeveniment musical. Durant el període esmentat s’han realitzat més de vint 

entrevisten gravades en format àudio i/o audiovisual, adequadament parametritzades i analitzades. 

 

- Informants indirectes: persones relacionades amb les manifestacions musicals estudiades , que no 

visqueren els fets directament però la seva narració, bé sigui per vinculació familiar directa o per 

ostentar un càrrec sociopolític (rectors parroquials, fills de músics, etc.). 

 

- Informants experts: personalitats de diferents àmbits que per la seva experiència i coneixement del 

camp poden orientar a l’investigador en la seva tasca. Destaquen Francesc Foguet, professor titular 

de la Universitat Autònoma de Barcelona i màxim expert en teatre durant la guerra civil que ens 

ajudà en l’orientació dels buidatges de fonts primàries; Jordi Roura, periodista i responsable de la 

investigació al voltant de músics catalans de música popular del segle XX i Jordi Reig, professor 

d’etnomusicologia del Conservatori Superior de Música de València i un dels responsables de la 

Fonoteca de Materials de la Generalitat Valenciana. 

 

 

 

2.3 Altres activitats6 

 

- Participació en qualitat de comunicadora en el congrés musicològic Feminist Theory and Music 10, celebrat 

a la University of North Caroline a Greensboro (North Caroline, Estats Units) entre el 26 i el 31 de maig de 

2009 amb la ponència “Dances and Serenades: Gender Construction in the First Franco Regime”. Aquest 

congrés d’àmbit internacional se celebra bianualment en les universitats més prestigioses en l’estudi de 

música i gènere des de fa més de vint anys, com les edicions pasades a la University of New York o a la 

University of London.  A més de la importància per a la transferència i intercanvi d’idees que suposa el fet de 

presentar una comunicació, la investigadora en formació ha pogut assistir a les investigacions punteres a 

nivell internacional de prestigioses estudioses com Susan C. Cook (especialista en teatre líric i estudis de 

gènere a Llatinoamèrica), Yolanda Broyles-González (musicòloga de la Universitat d’Arizona especialista en 

música popular hispana i dones), Elisabeth Kinsley (estudiosa de música, gènere i cinema de la primera meitat 

                                                           
6 Per a veure el quadre-resum d’activitats, consulteu l’Annex IV. 
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del segle XX) i Susan Tucker (experta en les bandes de jazz femenines de 

les dècades dels quaranta i cinquanta).7 

 

- Participació en qualitat de conferenciant en les Jornades “La lírica de la lluita: cançons, 

idees i revolució” celebrades a Reus el 28 de febrer de 2009 junt a experts musicòlegs i 

historiadors com Jaume Ayats, Dolores Marín, Francesc Cortès, Vicent Frechina i Joaquim 

Rabaseda, on es feu un repàs a les implicacions polítiques de la música durant la primera 

meitat del segle XX, fent especial èmfasi al focus mediterrani8. 

 

- Assistència en qualitat d’oient a l’activitat organitzada per la Societat Ibèrica d’Etnomusicologia (SIbE) en 

la Universitat de Valladolid els dies 12, 13 i 14 de març de 2009. A més de participar en totes els conferències 

i debats de forma activa, la investigadora va entrar a formar part del Grup de Treball de la mencionada 

Societat anomenat “Estudios sobre las mujeres, de género, y feminismo en Música” coordinada per la 

reconeguda musicòloga Susan Campos Fonseca (Universidad Autónoma de Madrid), miembro de la SIbE, 

ACIMUS, The Kapralova Society, la Asociación Mujeres en la Música i la SEdEM). El grup de treball es 

completa amb expertes d’àmbit internacional de parla hispànica com Mercedes Zavala (Asociación Mujeres 

en la Música - España) Aránzazu González (Asociación de Cooperación Iberoamericana en la Música-

ACIMUS) Beatriz Arzamendi (Asesoría de Música, Comunidad Autónoma de Madrid) Dra. Cecilia Piñero 

Gil, Dra. Consuelo Martín Colinet y Dra. Leticia Sanchéz de Andrés (Universidad Autónoma de Madrid) i té 

com a objetius generals estudiar i analitzar los diferents aspectes sobre las dones, gènere i feminisme en 

Música com a disciplina. Com a primer projecte del Grup de Treball, es va acordar la preparació d’un Dossier 

especial per a la Revista TRANSCULTURAL 15 (2011), que inclogui una revisió crítica dels estudis 

disponibles en aquest àmbit a nivell internacional, i on participarà la investigadora en formació9. 

 

Durant el viatge, es va visitar el fons la Fundación Joaquín Díaz (Urueña, 

Valladolid), entitat cultural privada, la finalitat de la qual es contribuir a la valoració i 

difusió del patrimoni musical i on s’alberguen diverses col·leccions, entre elles la de 

pamflets de cinema, anuncis de ball o lletres de cançons de la primera meitat del segle XX 

que, curiosament, no hem trobat en altres fons bibliogràfics. 

                                                           
7 A l’Annex III  trobareu l’abstract enviat així com la comunicació presentada el 29 de maig de 2009. A 

l’Annex IV també trobareu el resum d’assitència a activitats. Per a  més informació, consulteu 

http://www.uncg.edu/mus/FTM10/ 
8 http://www.carrutxa.cat/agenda/actes2009.html#anchor561588 
9 http://escribirlamusica.wordpress.com/ 
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- Acord de publicació d’un llibre sobre els esdeveniments musicals durant la primera meitat 

del segle XX amb l’Ajuntament de Picassent. La presentació del llibre així com una 

conferència se celebraran en les properes Jornades d’Estudis Locals que tindran lloc en la 

primavera de 2010. 

 

- Acord de Publicació amb l’Etnoboletín de la Societat Ibèrica d’Etnomusicologia, amb un 

article resumint les principals línies d’estudi de la investigació en curs. 

 

- La investigadora en formació resta a l’espera de confirmació per a presentar comunicació 

en els següents congressos: "La dictadura franquista: la institucionalització d'un règim", 

organitzat pel Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI-UB) a Barcelona els dies 21 

al 23 d'abril de 2010; i el “Congrés Internacional Ruperto Chapí “,que organitzen l'Institut 

Valencià de la Música i l'Institut Complutense de Ciències Musicals (ICCMU), amb la 

col·laboració de la Universitat de València i la Societat Estatal de Commemoracions 

Culturals (SECC), que se celebrarà del 18 al 21 de novembre en la seu històrica de la 

Universitat de València, i forma parteix dels actes amb motiu del centenari de la defunció 

del músic villenenc10. 

                                                           
10 http://www.ivm.gva.es/cms/images/stories/actividades/conmemoraciones/folleto_congreso.pdf [consultat 

agost 2009]. 
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3. RESULTATS OBTINGUTS 

 

Per tractar-se de la primera fase de treball, si bé resulta prematur establir uns 

resultats conclusius conclusions generalitzables, les entrevistes realitzades així com el 

buidatge bibliogràfic i hemerogràfic sí ens permet fer un retrat complet de la realitat 

musical, que cerciora la nostra premissa inicial situant el gènere líric com a un dels 

esdeveniments musicals amb més adeptes, com constaten les cartelleres dels periòdics. Per 

contra, la minsa informació trobada al voltant d’altres manifestacions musicals contrasta 

amb les narracions on les rondes, balls a les sales de festa o espectacles amateurs de teatre 

líric tenen un paper protagonista, la qual cosa obre nous interrogants al voltant dels judicis 

de valor que ha realitzat la memòria amb el pas del temps i que cal que siguin revisats. 

 

El que pretenem amb la nostra investigació és evitar aquestes distorsions i arribar a 

un coneixement més profund de la música en una determinada època i la seva repercussió, 

és a dir, el grau de rellevància social que aquesta va adquirir en el seu context i que va 

marcar les generacions posteriors. D’aquí que es ressalti la importància dels testimonis 

orals per a reconstruir aquesta realitat musical. És en aquest punt on cal destacar també la 

part reservada per al treball sobre la memòria de les fonts orals ja que és el punt que ens fer 

més entenedors els mecanismes pels quals són valorades algunes pràctiques musicals per 

sobre d’altres així com esbrinar i extrapolar si aquest procés es dona en altres 

circumstàncies o èpoques. Les entrevistes realitzades també ens han fet entreveure que hi 

havia diferències substancials entre la música interpretada i escoltada per homes i dones, 

diferències entre cants depenent del tipus de treball així com curioses relacions que 

mereixen un estudi més profund com la relació entre dones, discapacitats o malalts crònics i 

professionals de la música durant tota la primera meitat del segle XX. Si bé és lògic apuntar 

cap a una òbvia concepció social que no els creia capaços per a realitzar feines més que 

físicament poguessin resultar més dures, cal dir que conformen una estratificació de la 

societat molt clara on la hi música té un paper fonamental. 

 

Pel que fa a les relacions que s’estableixen entre música, gènere i política, durant la primera meitat 

del segle XX, en relació a altres països europeus l’estat espanyol ha tingut un tarannà conservador, amb una 

societat clarament patriarcal que hui en dia encara mostra el seu caràcter. Tot i així, cal dir que no hem de 
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pensar en aquest fet com una qüestió totalment homogènia ja que podem 

trobar certes diferències entre els àmbits rurals i urbans, diferències que caldrà tenir en compte,a més, per 

trencar aquest binomi que amaga en moltes ocasions criteris de valor. 

 

L’arribada de la República espanyola suposà un gran avanç per a la situació del gènere femeni però 

això tampoc ha de fer-nos pensar que en el curt període de temps que va durar pogués modificar 

substancialment els rols d’homes i dones. Així, tot i que repetim que hi ha excepcions, a la guerra civil des de 

bàndols contraris es tenen percepcions similars del rol de la dona si atenem als esdeveniments musicals, com 

es demostra les continues queixes d’associacions com Mujeres Libres en referència a music-halls o teatres, 

que ens ensenyen com la situació durant la guerra romania encara en clara desigualtat jeràrquica entre homes i 

dones. Al bàndol franquista també fou utilitzada la música per a categoritzar a les dones i mostrar a aquelles 

que s’hi dedicaven com a poc dignes. Altra de les institucions social, com vorem després, que tingué un paper 

destacat en la construcció de gènere mitjançant els esdeveniments musicals fou l’església. 

 

Com ja es va veure en el treball de recerca, des d’un punt de vista social manifestacions musicals 

com els balls i les rondes interactuaven en la creació d’una identitat de gènere, fet que s’adscriu perfectament 

amb els postulats que expliquen la construcció de gènere a través de la repetició successiva de comportaments 

associats als rols per sexe biològic, volem parlar sobre quina és l’actitud que va prendre el franquisme front a 

ells. 

 

Al contrari del que va ocórrer amb altres manifestacions festives que foren suprimides o modificades 

substancialment pel règim, els balls no es van prohibir expressament. De fet, només existeix una prohibició de 

l’any quaranta, és a dir, poc després de la finalització de la guerra, que fa referència a l’obertura dels locals i 

no al ball en sí. Aquest fet s’explica perquè abans i durant la guerra, molts dels locals van pertànyer a 

associacions sindicals socialistes o anarquistes i no tant per la manifestació musical en sí. 

 

No obstant, l’església espanyola va tindre un paper preponderant en la cura de la moral de tipus 

ultracatòlica i en la formació d’uns determinats models d’homes i dones. Per això, durant la dècada dels 

quaranta, protestà fervorosament la celebració d’aquestos esdeveniments a través de pastorals eclesiàstiques. 

Ja amb l’arribada als anys cinquanta, diversos canvis en el govern feren que l’església com a institució tinguès 

un major més pes en el terreny polític i això es veu reflectit clarament en la insistència de les campanyes en 

contra manifestacions musicals com el ball. Així, segons els nostres entrevistats, les institucions que 

denunciaven als amos de les pistes de balls no eren els polítics (que en molts casos també hi acudien) si no 

que eren els rectors locals qui denunciaven aquestes situacions, resoltes oficialment a través de bules 

materials. 

 

Amb això, s’arriba a la conclusió que el franquisme no va observar cap perill en el ball, si no que 

més bé, el va utilitzar en tres sentits. En primer lloc, era una forma d’entreteniment i oci fàcilment 
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controlable. De fet, altres dictadors ja varen veure els avantatges de la 

música com a element que facilitava la docilitat i afavoria l’evasió de la gent evitant entrar en temes polítics 

com s’ha pogut observar a través de lectures de tesis nacionalsindicalistes. En segon lloc, reforçava el seu 

model familiar i de construcció de gènere que promulgaven, que a més, es reforçava amb la reproducció dels 

models quals podríem qualificar com a públics a les cases amb la celebració de balls entre els grups de joves 

d’ambdós sexes. I per últim, podem dir que els balls dotaven d’una imatge de modernitat al règim, 

possibilitant el filtre censor en diversos aspectes. Si d’una banda, per reforçar el caràcter nacionalista 

espanyolista, es va evitar les músiques que no estigueren en castellà, veiem com altres gèneres sí que van 

tindre entrada en les músiques de la postguerra, com el boogie-woogie. Com diu la professora Molinero, un 

règim que té ànsies de perpetrar-se en el temps ha de mostrar propostes de futur. És per això què, i més 

després de la derrota de les tropes aliades en de la II Guerra Mundial, el govern franquista es va veure obligat 

a reforçar la seua imatge exterior donant símptomes d’obertura, i la música fou un portador d’aquestes idees 

modernitzadores. 

 

La consulta de bibliografia també ens ha permès establir una clara distinció de 

construcció social entre les dècades dels quaranta i cinquanta. La multiplicació del nombre 

de pistes de ball així com la desaparició d’altres manifestacions musicals com les rondes 

situen un canvi en relació a la concepció de gènere lligada també a l’aparició d’altres 

formes d’oci per al col·lectiu masculí que va substituir les classes de ball que sí que es 

realitzaven als anys quaranta per altres formes d’entreteniment. Així, veiem que en aquesta 

època no només canvia el rol de dona cap a una major obertura si no que es modifiquen els 

valors considerats ans correctes socialment per als homes, sobretot en relació a 

l’aprenentatge del ball. És important ressaltar aquest punt ja que contradiríem els estudis 

musicològics que situen canvis importants en aquest punt ja ben entrada la dècada dels 

seixanta. 

 

L’estudi de la memòria sobre la narrativitat oral ha generat també que puguem 

establir notables diferències intergeneracionals i que puguem aventurar que el canvi 

respecte a la relació entre mitjans de comunicació anomenats de masses se situï en la 

generació immediatament posterior a la guerra i no tant a generacions que visqueren la seva 

adolescència durant la dècada del seixanta. A més, podríem dir que l’apropiació que en feu 

el franquisme de determinats gèneres musicals, especialment els referents al teatre líric, 
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responen a la necessitat que tingué el règim franquista de 

mostrar-se com una tornada a la normalitat després de la República i la contesa bèl·lica. 

 

L’assistència als diferents congressos ens ha permès apuntar cap a noves vies 

d’estudi, com és la vinculació entre tonalitat de la veu en el cinema i dones a nivell 

internacional durant l’època estudiada o també, diverses possibilitats d’estudi per a enfocar 

les diferències entre aquelles dones que participaven com a artistes en les manifestacions 

musicals i aquelles que ho feien com a receptores. No obstant, segons la majoria d’estudis, 

malgrat una aparent diferència i major llibertat, les dones seguien estant sotmeses a aquesta 

desigualtat i abandonaven les activitats musicals per qüestions relacionades amb el seu 

gènere. 

 

Com a conclusió, l’anàlisi de teatre líric i cançó popular ens ha fet entreveure que, a 

banda de la cooptació habitual del llenguatge en la cançó popular, l’ús que en feien els 

homes reproduïa de l’escenari a la vida quotidiana els valors preponderants que aquest 

gènere mostrava. A més, aquesta operació era conscient i d’acceptació generalitzada pels 

dos gèneres , però que, reforçant la construcció social, no han passat a considerar-se 

folklorismes, de manera que resten encara en els fonaments de la nostra societat i mereixen 

ser estudiats amb atenció. 
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ANNEX III 

 

Abstract 

 

DANCES AND SERENADES: 

GENDER CONSTRUCTION IN THE FIRST FRANCO'S REGIME 

 

Isabel Ferrer Senabre 

Universitat Autònoma de Barcelona (Spain) 

 

Following the thesis that advocates for a conception of the musical event as a way of constructing 

reality in both directions, with this work we want to make a contribution to the ethnomusicologist study of the 

First Franco's Regime period. In the most part of cases, the scarce bibliography that we have found focuses its 

study in the musical product, following some folklorist criteria which detract the social significance of other 

existing musical signs which therefore, would construct a distorted musical reality. In the same way, the 

interest the Regime had in giving naturalness to the inequality between men and women neither has been 

enough analyzed. Continuing with the same selective criteria worried about musical text, the collections of 

traditions have paid no attention to the roles of gender as an essential part of the musical event. We think that 

the possibility we have nowadays of talking to women who lived in the 40’s and the 50’s is an opportunity 

that cannot be ignored in order to combine, from a holistic perspective, the bibliographical reality and 

empirical memory from the musical signs, which we try to tackle from its own social significance. Thus, our 

work will be based on the narratives of a group of women born between 1920 and 1935 who lived the 

mentioned period in the village of Picassent (València, Spain) and their narration of the dances and the 

serenades as a sample of the processes of gender identity construction and the enculturation from the musical 

events of that period. 

 



 

 27

Comunicació 

 

 

Dances and Serenades: Gender Construction in the First Franco Regime 

 

Isabel Ferrer Senabre 

isabel.ferrer@uab.cat 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

We would like to explain, briefly, the role played in gender construction of two musical 

manifestations: dances (balls) and serenades (rondes), during the dictatorship of General Franco in the 

Spanish State. Before going into the subject, to set the context, we’ll give a short introduction to Franquism. 

 

Franquism was the dictatorial regime which ruled Spain between 1939 and 1975. It arose from the 

victory of General Franco’s troops in the Spanish Civil War, following the military rising against the 

democratic Republic which ruled the Spanish state from 1931 to 1936. The Republic passed a whole series of 

laws and reforms favouring the equality of the sexes, such as granting women citizen status (which they 

previously lacked), access to voting, the right to divorce, etc. These laws, however, did not manage to 

penetrate popular ideology in the short time the democratic system lasted. It should also be noted that, in 

comparison with other European countries, the Spanish state at that time was characterised by its strong 

traditionalism, Catholicism and patriarchy, deeply interiorised by the whole of society. 

 

Franco’s coming into power ended all hopes of democracy and equality. In broad terms, Franquism 

was characterised for being a pseudo-fascist dictatorship. And we say “pseudo-fascist” because one of the 

differences, when compared with other similar cases, such as Hitler’s Germany or Mussolini’s Italy, was the 

strong influence exercised by the church, above all in moral matters, of particular importance when dealing 

with the subject of gender. This fact has therefore led to the dictatorship being qualified as national-catholic. 

 

Franquism and the church placed special emphasis on maintaining an ultra-conservative morality 

based on clearly-defined, separate roles for men and women. Women, obviously, lost all their independence 

and were relegated to the domestic sphere, subjugated first to their fathers and then to their husbands. This 

culturisation was carried out by the regime’s propaganda system, repressive legislation, and severe 

censorship. We were therefore struck by the lack of specific regulations and repression with regard to musical 

manifestations which, together with the cinema, were the leisure activities par excellence in the Spanish post-

war period. 
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What people called “balls” were dances in which couples took 

part without previous practice, and which did not undergo the process of folklorisation (another of the major 

themes affecting music of the post-war and first franquist periods). By “rondes”, the other musical 

manifestation we refer to, we mean what are known as serenades, which men performed at women’s houses at 

night. 

 

My work is based on the analysis of these manifestations in the town of Picassent, about twenty 

kilometres south of Valencia. This town was chosen because of its more or less standard characteristics, 

enabling extrapolation of results to other towns. In the forties and fifties, it had 5.000-6.000 inhabitants 

mainly devoted to agriculture, although proximity to the large city meant that local society was not strictly 

rural in character. 

 

Firstly, we will deal with the dances, later with the serenades, and finally we will summarise the 

social implications they had. 

 

During the post-war period in Picassent, we find various places where people gathered to dance. 

Firstly, we will explain dances on dance floors. The dance floor was in a closed, square building which people 

paid an admission fee to enter (similar to what today would be considered a discotheque). Inside, there were 

wooden benches around the walls, a stage, also made of wood, where the musicians placed themselves to 

play, and a small bar for drinks, albeit few in number, due to the meagre financial resources of the post war 

population. 

 

The dances were always held on Sundays, before dark. Nevertheless, the Sunday leisure ritual did 

not begin on the dance floor, but rather earlier, when groups of young men and women (separately) gathered 

for a stroll along the Passeig, where they would walk slowly, in groups, chatting with other passers by. This 

was always done in the same street and, as an indication of how important it was for establishing contact 

between the two sexes, we will mention the fact that people referred to one side of  the Passeig as the 

“Pavement of love”, and to the opposite side, jokingly, as the “Pavement of disillusionment”. This was 

because married couples strolled along one pavement, and single people along the other, with certain risqué 

jokes being allowed on the latter. Picassent was not the only town in which the passeig exemplified the social 

position of the strollers. We also know of other cases where people walked along different sides of a ravine, 

depending on their economic status. 

 

When it was time, the groups of young men and women, almost always single, headed for the dance 

floor. To enter, men have to pay an admission fee. Curiously, entrance to the dance floor was controlled by a 

woman. Young people were not the only ones who went to the dances, for the presence of older women, who 

had gone to accompany the girls, was also commonplace. Their mission, apart from their own personal 
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entertainment, since women were not allowed other distractions, was to 

ensure decent behaviour on the part of the young ladies, and to keep an eye on how closely the young men 

approached them. 

 

When the orchestra started playing (waltz, xotis, foxtrot, pasodoble, rumba, tango), the process for 

getting onto the dance floor, always with a partner, was identical. Women had to wait seated on the benches, 

in the hope that a man would ask them to dance. If this did not occur, the women could either remain seated, 

or dance with a girlfriend. On the other hand, for a man to dance with another man was strongly disapproved 

of. 

 

To exemplify how dances acted as a means of culturisation of the population in questions of gender, 

we would like to look more closely at the process of learning the steps for each type of dance. We believe this 

subject is especially relevant because, during our interviews, we noted that memory of these musical events 

was not based on specific musical pieces, but on musical genres in fashion at the time. Although it might be 

thought that it is easier to remember the musical genres anyway, simply due to a question of numbers, as we 

will see shortly, the fact of knowing the steps for each type of dance was of primary importance for the 

mechanism of finding a partner. People knew how to dance all of them, but men and women had separate 

learning mechanisms: 

 

Women learned by teaching each other or by allowing themselves to be led by a more expert dancer. 

In fact, it is curious how many of our male communicants have referred to a certain “innate” ability to dance 

in women, which was obviously not the case, but rather a matter of a cultural characteristic associated with 

women in this context. 

But what about men, how did they learn to dance? Well, Picassent had a dance school which only men 

attended, called Ca Teja. This was where they went for classes after work, where Teja, the teacher, had a 

gramophone. Furthermore, occasionally, older men were contracted by the younger ones to teach them to 

dance. The younger men hired an accordionist and danced together with the older, more expert men for 

didactic purposes, in exchange for money or tobacco. 

 

So we can see what importance the ability to dance well had for men’s social prestige. In fact, within 

the male role in the post war period, being able to dance was highly valued socially, and consequently no one 

hesitated to “shake their bodies” on other, let’s say, unjustified occasions. 

 

This importance of pairing up is reinforced when we see, as the informants tell us, how people 

stopped going to the dances once they were married. 

 

Next, an explanation of dances in houses. These were always performed on specific dates at the 

house of one of the girls belonging to the penya (a mixed group made up of 7-8 young men and girls), since it 
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was frowned upon for girls to visit young men’s houses in the absence of 

marital commitments, even for previously organised events firmly established among young people’s 

customs.   

 

The music repeated the same songs as on the dance floors, and procedure was identical to that at 

dance floors. The only noteworthy difference was in those responsible for playing the music, for, whereas at 

dance floors it tended to be a dance orchestra, at houses an accordionist was usually present, or, for those who 

had one, a gramophone. Financially, women were exempt from paying the musician but, as is the tendency in 

Mediterranean customs, they paid for and/or cooked the food, while business matters were dealt with by the 

men. 

 

It must be said that, although the first temptation was to assign a public nature to dances held at 

dance floors, and a private one to those held in houses, it should be noted that this dichotomy was not so clear 

cut. Houses in the 40s and 50s were also used as workplaces, and when there were dances, the door would be 

left open, and it was common for neighbours to approach and even enter the house. 

 

To unravel how these musical manifestations substantially affected the construction of gender, and 

the public and private relationships between the two sexes, we have to wait and see what happened at 

serenades. 

 

Although it was in the month of May that serenades were most frequent, it was common, after dinner 

on any Saturday in the year, for groups of men to visit women, by going up to their house doors and singing. 

The serenade was usually performed in a group and rarely, except when a semi-professional group was hired 

for the occasion, accompanied by instruments. If this was the case, the instruments were usually of plucked 

strings. 

 

What is particularly striking about the serenades is the behaviour which women had to adopt. Let’s 

see what women were supposed to do when they were serenaded, in the account of Pura Pradas: 

They came to serenade me many times. (…) I don’t know if I ever went out to see it. Listen to it from indoors, 

yes, and from inside the house, through a keyhole, see who it was as well [laughs]! But go out and open the 

door, no way! But my father liked it and used to open the door, but not me, oh no, I didn’t come down from 

my room, no! I’d stay upstairs lying down (…). 

 

So, we see that despite the festive character of the event, women were socially banned from showing 

themselves in public. Thus, if on the one hand we have seen that the dichotomy between the public and 

private ambits dissolves when both men and women coincide at musical events, this separation of spaces 

acquires special relevance when the participants, according to sex, have separate roles, with women being 

confined to what we might call the private sphere. 
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Now that we have seen from a social point of view how dances and serenades interacted in creation 

of gender identity, we would like to say something about the attitude which Franquism adopted towards them. 

 

Contrary to what happened with other festive manifestations which were suppressed or substantially 

modified by the regime, dances were not specifically banned. In fact, there is only one ban from 1940, that is, 

from shortly after the end of the war, which refers to the opening of dance floor premises and not to the 

dances themselves. 

However, as we said at the beginning of this paper, the Spanish church played a preponderant role in 

fomenting morality of an ultra-catholic nature and in the formation of certain models for men and women. For 

that reason, throughout the forties decade, it protested vehemently against the organisation of these events. 

 

Once the fifties arrived, various changes in the government led to the official church acquiring more 

weight in political terrain, and this was clearly reflected in the insistent campaigns against dances. 

 

Nevertheless, we believe that Franquism saw no danger whatsoever in dancing, but rather used it in 

three ways: 

 

It was an easily controllable form of entertainment and leisure. In fact, other dictators had already 

seen the advantages of music as an element which fostered docility and favoured people’s escapism, thereby 

avoiding their involvement in political matters. 

 

It reinforced the regime’s family model, and the gender construction it promoted, which it further 

reinforced by the reproduction of models which we might call public, in people’s homes. 

 

Thus, to end this talk, we can say that dances gave the regime a modern image, while allowing the 

filter of censorship in many aspects. On the one hand, in order to reinforce the Spanish-ness of the national 

character, all music not in Castilian was concertned. On the other hand, we can see how other genres did 

manage to enter post war music, such as the boogie-woogie. As Professor Molinero (an expert on Franquism) 

says, a regime which is anxious to perpetuate itself has to show proposals for the future. For this reason, and 

even more so after the victory of allied troops in World War II, the franquist government found itself 

compelled to reinforce its image abroad, by showing signs of opening up, and music was a good means. 

 

Thus, we can consider that dances and serenades, with due control, and contrary to what might be 

first thought, were not used as a means of repression (at least not from a political point of view), but rather as 

a means of propaganda and a way of attracting all social classes towards the regime. 
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ANNEX IV. Quadre-resum d’activitats: 

 
Feminist Theory and Music 10: Improvising and Galvanizing 

University of North Carolina at Greensboro. School of Music 

May 27-31, 2009 

 
Conferència Conferenciants Lloc 

University Archives and Manuscripts. UNCG.  
Jackson 
Library,  

Workshop sobre etnografies I histories orals 
feminists 

Sherrie Tucker, University of Kansas, amb 
membres de les “Darlinettes,” provinents del 
Women’s College UNCG i que van constituir 
una “all-girl jazz band” a l’època de la II 
Guerra Mundial World War. 

Collins 
Lecture 
Hall 

“Satan in High Heels”: Representation of the 
Feminine in the American Popular Songbook 

Kathryn Bridwell-Briner, University of 
North Carolina 

Collins 
Lecture 
Hall 

Taula rodona: 
Gender Equity, Music, and Academic Careers 

Yolanda Broyles-González, University of 
Arizona. 
Liane Curtis, Brandeis University. 
Gayle Murchison, College of William and 
Mary. 
Moderadora: Katherine Jamieson, UNCG 

Room 
221 

Recording Technology and the Embodiment of 
Politics in the Recent Music of Ani DiFranco 

Heather Laurel, City University of New York 
Graduate Center 

Room 
223 

On Sarah Brightman, Technology, and the 
Construction of a Cyborg’s Voice 

R.J. Wisenbaker, University of Georgia 
Room 
223 

Back to the Garden: Technology, Socio Ecological 
Critique, and the Music of Joni Mitchell 

Matt Jones, University of Virginia 
Room 
223 

Argentine Female Tango Singers from the 1920s 
and 1930s: Las Cancionistas 

Lorena Guillén, University of North 
Carolina, Greensboro 

Collins 
Lecture 
Hall  

Commodification, Resistance, Reception: Women in 
the Band 

Sherrie Tucker, University of Kansas 
Collins 
Lecture 
Hall  

Style as Composition in Billie Holiday’s “Strange 
Fruit” 

Kathryn Heidemann, Columbia University 
Room 
223 

“The Little Piano Girl”: Gender, Jazz, and Two 
Early Piano Solos of Mary Lou Williams, 
“Midnight Stomp” and “Now Cut Loose” 

Gayle Murchison, The College of William 
and Mary 

Room 
223 

Gender Defined in the Canarian Carnival 
Emma Rodríguez Suárez, Syracuse 
University 

Room 
221 

Genres and their Narratives: Uzbek Women 
Describe their Musical Histories 

Tanya Merchant, University of California, 
Santa Cruz 

Room 
221 

The Masculine Sound of South Africa Nicol Hammond, New York University 
Room 
221 

“To Hell With All Your Mercy!” Peter Grimes, 
Sexuality, and Culture 

James Cornfoot, University of North 
Carolina, Greensboro 

Collins 
Lecture 
Hall 

Making “Modern” Women: Amazons and Marriage 
at the 
Opéra-Comique 

Marcie Ray, University of California, Los 
Angeles 

Room 
221 

What Are These Countertenors Doing in Kordula Knaus, Karl-Franzens-Universität Collins 
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Contemporary Opera? Graz, Inst. für Musikwissenschaft Lecture 
Hall 
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“After Jazz, What?” Blossom Time, American 
Operetta, and the Construction of Middle-Class 
White Womanhood 

Sean Murray, City University of New York 
Graduate Center 

Room 
223 

A Century of Mexican American Women and 
Ranchera Song 

Yolanda Broyles-González 
University of Arizona 

Recital 
Hall 

“In Imitation of My Negro Mammy”: 
Louise Homer, Alma Gluck and Bandanna Ballads 

Susan C. Cook, University of Wisconsin, 
Madison 

Collins 
Lecture 
Hall 

 
 
 
 
 
Escribir la música. Actividad Annual de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología 

Universidad de Valladolid 

12 al 14 de març de 2009 

 
Activitat Participants 

Taller d’escriptura, orientat a estudiants de 
musicologia i etnomusicologia.  

Coordinen: Rubén López Cano i Héctor Fouce 

Taula redona. "Más allá de la academia". Debat 
sobre els espais per a la divulgació: revistes, 
musicals, documentals audiovisuals, blocs, espais 
radiofònics, etc. 

Pablo Mazo (editor de l’editorial Salto de Página), 
Javier Reguera (editor del bloc Así se fundó Carnaby 
Street i de la revista 200 días en Sing Sing) i Jesús 
Miguel Marcos (redactor del diari Público). Coordina: 
Héctor Fouce (Universidad Complutense de Madrid) 

Taula redona. "Piedra, papel y pantalla". Debat 
sobre vells i nous formats per a l’escriptura. 

Lluís Rius (Responsable de publicacions electròniques 
de la Universitat Ooberta de Catalunya, UOC), Susan 
Campos Fonseca (editora del suplement Mousiké Logos, 
editors de TRANS-Revista Transcultural de Música. 
Coordina: Rubén López Cano (ESMUC) 

Taula redona. “¿Cuánto vale lo que publico?”. 
Debat sobre les publicacions científiques i 
l’economia acadèmica de les publicacions.  

Cristina Peñamarín (directora de l’Editorial 
Complutense), Beatriz García (Cap de Procesos e 
Información Especializada de la Biblioteca de Ciencias 
de la Información, Universidad Complutense) i Héctor 
Fouce (comitè editorial de Popular Music i IASPM 
Journal) Coordina: Silvia Martínez (ESMUC). 

 
 


