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PREMI MIQUEL RUÍZ 2016
ASSOCIACIÓ CULTURAL EL REBROT

1. Introducció

………..una simbiosi nascuda i formada aleshores per un
grup d’amics despagats i units per l’entusiasme jove
musical cultural activista amb una comunió constant i
força evolutiva. Per tot això i partint des de la soca vella
on ells mateixos de menuts es van formar fins que
aplegaren a esclatar-los la il·lusió inconformista,
persistint amb força i entusiasme vigorós , d’un rebrot
nou independent.
Josep Basset Alberola

L’any 2012, va sorgir l’iniciativa de crear el Premi Rebrot. L’objectiu d’aquest premi és
donar més reconeixement a qui, amb la seva tasca i dedicació, han contribuït de manera
significativa al manteniment i difusió de la música tradicional valenciana, aquells qui amb els
seus actes han fet rebrotar el tronc vell.
Com a premi, es va encomanar una escultura a Josep Basset, per ser una persona que
ha estat sempre lligada a la música tradicional, per la proximitat i coneixement del projecte i
funcionament de l’Associació Cultural El Rebrot de la qual també en forma part i com no, per
tractar-se d’un gran artista i la confiança en que sabria representar tot allò que volíem
transmetre.
La Junta directiva de l’Associació va decidir que per a cada edició es crearia una
comissió que s’encarregaria de proposar a les persones o agrupacions que optarien al premi,
així com participar en la decisió final. El Premi es realitzaria de forma bianual, coincidint amb la
Rebrotada Popular en la qual s’organitza també la trobada de colles per a donar-li major
difusió.
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2. Premis atorgats
-

-

Premi Rebrot 2012: la comissió Premi Rebrot, formada per; Josep Basset Alberola,
Pasqual Salort Aguilar, , Hipòlit Agulló Ferràndiz i Josep Maria Bataller i Llàcer, va
decidir atorgar el premi a Josep Malonda Sanchís, per les raons que es descriuen a
continuació;


Per ser l'iniciador de l'ensenyament del instrument a la comarca. Va ser
mestre entre d'altres, de Frederic Santamaria, a qui li va transmetre tota
la passió i estima per la música popular i va convéncer a iniciar un projecte
difícil: l'ensenyament de la dolçaina i el tabalet en forma d'escoles
regularment instituïdes.



Haver treballat junt a Fermin Pardo, que és un dels instauradors del
Corpus a València, i ha fet que Oliva tinga un dels Corpus més complets
de la Safor.



Recuperar molts balls tradicionals evitant així que caiguen en l'oblit, com
per exemple la Dansà d'Oliva, que es celebra tots l'anys i que congrega a
moltes agrupacions de balls de diverses comarques.

Premi Rebrot 2014: en aquesta edició, per decisió de la Junta Directiva, es va atorgar,
a títol pòstum, a Miquel Ruíz, que malauradament ens va deixar a l’any 2013 per un
tràgic accident. Va ser la nostra forma de reconèixer a Miquel tot allò que ens havia
transmès. Amés, en aquella edició, es va decidir que el Premi passaria a anomenar-se
“Premi Miquel Ruíz”, per representar Miquel tot allò que ens va moure a crear aquest
premi. D’aquesta manera, en cada edició es recordaria també el nom de Miquel i la
seua figura.

3. Bases i funcionament del Premi Miquel Ruíz.
-

-

El premi va dirigit a persones o agrupacions que, amb la seva tasca i dedicació, han
contribuït de manera significativa al manteniment i difusió de la música tradicional
valenciana.
Més que es mèrits curriculars o acadèmics, es tindrà en comte el impacte social i
l’aportació i arrelament a la cultura popular de la persona o agrupació en qüestió.
L’àmbit del premi es delimita a les persones o agrupacions que hagen desenvolupat la
seva tasca al País Valencià.
El Premi Miquel Ruíz es convocarà de forma bianual, sent la primera edició la del 2012.
La Comissió Premi Miquel Ruíz estarà formada per la Junta Directiva, els premiats en
edicions anteriors i les persones que es designen per part de la JD per a cada edició.
Les persones que es proposen per a la Comissió, han de ser gent relacionada amb la
música tradicional i amb un trajectòria en aquest àmbit que aporte experiència,
coneixements i diversitat d’opinions.
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Els membres de la comissió presentaran dues propostes amb els arguments
corresponents.
La “Comissió Premi Miquel Ruíz” es reunirà per estudiar totes les propostes
presentades i intentarà decidir per unanimitat a qui s’atorga el premi. La Junta
Directiva es reserva el dret a prendre la decisió final en cas que no s’arribe a un acord.

