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Dins l·àmbit de la cultura popular, entesa com el

conjunt de coneixements i costums de la pagesia al

llarg de molts segles de civilitzaci6 occidental, hi

ha un seguit de fets que responen a unes caracterís

tiques comunes: allò que hom ha anomenat poesia.

Aquest treball és un assaig d'apropar-se a una

part d'aquest fer po�tic, el de la canç6 curta, i

dins un espai geogràfic molt concret, l'illa de Ma

llorca.

En tant que part i clarament delimitat, aquest

estudi és un intent de col. laborar en la discussió

sobre el fet poètic oral; és a dir, la producció per

part del poble camperol d'estructures lingUístiques

composades segons un determinat i precís sistema de

regles i amb unes intencions històricament definibles

i definides.

Al capítol primer, parlo de la situació en què

actualment es troba la poesia curta a Mallorca i les

diferències que hi pugui haver entre un temps passat

-val a dir que no gaire llunyà- i ara.

Ultra aquesta localització temporal, procuro

d'especificar què s'entén per canç6 curta i, així

mateix, quins s6n els trets que la diferencien d'a

quelles altres composicions poètiques que hom retolà

com a llargues.
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S6n igualment tractades qüestions tals com l'ora

litat, la transmissi6 i la improvisaci6.

Algunes qüestions teòriques, com ara els concep

tes de cultura popular i la relaci6 d'aquesta amb

qualsevol altra cultura i el folklore com a ciència,

s6n tractades al capitol segon, on tamb� cerco de de
-

finir el saber camperol com llil tot, com una mena de

codi de comportament al qual fa referència i del qual

depèn qualsevol tret cultural pagès.

Al capítol tercer, analitzo les funcions que acom
-

pleix aquesta poesia segons els moments o ocasions

socials (degudament ritualitzades al llarg dels anys

i en dependència amb d'altres sistemes "litúrgics",

d'altres cultures i costumaris, vull dir) de manera

tal que a la vegada que definien el moment, aquest

mediatitzava llur temàtica i àdhuc determinats aspe�

tes formals.

Hi ha dues ocasions bàsiques, aquelles de lleure,

que inclouen les festes i la dansa, i aquelles altres

de feina. Caldrà veure les caracterfstiques d'aquests
I

moments tots per a disposar d'un patr6 que permeti de

decidir si una determinada canç6 és pertinent d'un ma

ment o no, aixl com els seus usuaris ho van saber.

La canç6, en aquests contextos, acompl! determi-

nades funcions: unes de comunicatives, d'altres fixa-

dares del saber popular i d'altres integradores dels



8

seus components, bo i fermant vincles associatius. En

qualsevol d'aquests sentits, cal entendre que la poe-
"

sia curta mallorquina ha actuat com una mena d'eina i

hom pot parlar, doncs, del seu valor d'ús.

Junt amb això, parlo dels seus autors i del pa

per que jugaren en la societat,�a valoraci6 que hom

en féu, aixi com dels combats poètics dels quals fo

ren protagonistes. Aquests combats v�nen a ser una me

na de mostra del valor que la cultura pagesa atorgà
a la paraula ben composta.

La producci6 d'aquests poetes, en tant que imprQ
visada, s'ha perdut en la seva major part i tan sols

trossos, segurament els més significatius per alIb

que van ser els que més èxit tingueren, han arribat

a nosaltres. El conjunt del Cançoner Popular, entre

el record i nombrosos aplecs, és el resultat no tan

sols de la producci6 d'aquests poetes, sin6 també

dels moments en què qualsevol persona, en tant que

pertanyent a aquella cultura, va improvisar i va fer

la seva parla significativa del pensament del poble,

de l'actitud que el poble tenia respecte de l'art,

de la realitat l d'el joc.

Pel que he dit més abans, s'entendrà que no uso

el terme funcions en el sentit de Propp (1971) que

proposa enfilalls d'unitats de significat unidirec

cionalment concatenades (Brernond, 1964: p.1) de nta-
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nera tal que aquestes seqUències determinen. unes fU!!
cions i cadascuna d'aquestes unitats disposa d'aquest

valor o funci6 dins qualsevol context. Al llarg d'a

quests fulls, el terme funci6 cal que sigui ent�s en

el sentit d'element cultural que f��. o realitza alIè

que li pertoca i amb la intenció d'incidir dins l'en

torn. De manera semblant a com la lingUística usa .',

aquest concepte (BUhler, 1934) i que, més endavant,

amplià Jakobson (1981).

Cal però, algun aclariment. El fet que centri

l'estudi en les funcions i en l'estructura no vol

dir que siguin aquests els aspectes més interessants,

ni tampoc els de més valor o significaci6. Deixant

ara de banda llur importància com a peces d'art, un

art que ens sobta degut a Iu llunyania, al seu fer

d.irecte, sense ambages, cal tenir present que la

quasi totalitat dels estudis que s'han realitzat al

nostre país han oblidat aquests aspectes que, insis

teixo, no s6n potser centrals, però sí imprescindi

bles per a un estudi global sobre el tema.

La meva anàlisi té dues vessants, dites ja al tí

tol del treball encara que en l'ordre invers a com

apareixen després al text, una primera que assaja

una interpretaci6 antropològica d'lli� fet cultural

poè tLo i una d • altra (tractada al capítol quart)

que pretén especificar les unitats compositives de
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l'e�tructura d'aquestes cançons.

Vegem ara quin és el contingut d'aquest quart

capítol.

En primer lloc, cal dir que no es tracta d'una ,

anàlisi descriptiva exhaustiva, ans d'un aproximaci6
al sistema compositiu. Les peces o unitats que trac

to s6n elements que intervenen en el pr-ocè e de la ::-,I:�

composici6. Llur caràcter hipotètic fa que siguin

propostes obertes a estudis ulteriors.

El capítol quart està construït en torn de la

pregunta ¿com un glosador fa i construeix Una capç6?

Crec que es tracta d'un acte creatiu i de composició,
bo i atenent unes regles conegudes, encara que mai no

explicites. Cal doncs, demanar-se quines són les uni

tats compositives i en quins diferents nivells es

troben, així com quines s6n les regles que convertei
xen aquestes unitats en una estructura fònica i quina

és aquesta estructura fònica.

Així doncs, la creaci6 d'una glosa o canç6 no es

fa seguint una mena de proc�s de reconversió d'un

tros de parla en una estructura poètica, sinó que es

tracta d'un procès de creaci6 mitjançant elements que

li són propis i segons unes regles de composici6

pròpies.

Les cançons estableixen un nivell comunicatiu di
vers d'aquell altre de la parla d'ús i amb una valo-
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raci6 social diferent. Disposen, doncs, d'una gramà

tica pròpia, és a dir, d'un mecanisme o enginy que

amb un nombre finit d'elements i de regles és capaç

de generar infinit nombre de cançons.

Vull dir que, en aquest sentit, la proposta de

Jakobson (1981: p.42) que proposa la po�tica com

aquella part de la lingUística que tracta de la fun

ci6 po�tica i la relaci6 que mant� amb la res�de

les funoions del llenguatge, �s nom�s certa en part.

Determinades "formes" po�tiques s'han aconseguit

actuant sobre emissions d'ús o "normals" de la llen

gua. Tanmateix però, no �s aquest el sistema bàsic

i fonamental de la construcci6: la po�tica �s una

part de la lingüística que ha d'estudiar els sistemes

compositius del missatge poètic no en el sentit de

constricci6 o correcci6 del missatge "normal" ans de

la 111.B.,nera com aquell ha estat fet des d'unes regles

de la base i�terminats elements el significat de Ls

quals depèn d'un altre sistema simbòlic i sígnic.

QUL¡.n dos glosadors establien una comunicaci6 en

un diàleg poétic(o combat) aquests dos homes es tro-

baven }?arlant amb una "llengua" diferent de la normal,

amb una gramàtica pròpia del fet de glosar.

L'activitat de composqr tot reconvertint la parla
•

d'ús en canç6 ha estat pròpia de glosadors "borrers",

mai de poetes (evidentment que els glosadors ho eren)
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"inspirats", és a dir, que eren dintre d'un altre ni

vell c o gno ac i.tiu i creador. Amb el terme "borrer" el

saber popular feia referència a la impossibilitat de

generar gloses i parlava del sistema d'apedaçar més

que no pas de construir. I

!
,

Amb l'anàlisi de l'estructura acaba el primer vo
-

lum d'aquest treball. Si d'alguna manera havia de ain
-

tetitzar la idea bàsica, em sembla que hauria d'�s-

ser dient que la paraula ben composta, constru!da se

gons unes regles �valades per l'ús i al llarg de la

història, dictava sobre la realitat, incidia en l'en

torn i, els seus autors, que construiren a partir

d'un nivell compositiu que la tradici6 cregué que era

un do dels déus, es constituiren, d'alguna manera, en

els seus portaveus, foren respectats i temuts i llur

producció servà, justnment en l'evolució, la histò

ria del grup, es constituí en codi i guia de compo�

tament. La paraula, així, esdevingué eina, �s a dir,

assolí determinades funcions i com a tal va ésser

emprada, alhora que s'acomodava a cada moment històric

i a cada ocasi6: en depenia i dictava.

El volum segon és un recull de cançons. Es un re

cull de cançons que ara es troben preses per la lle

tra; tanmateix, llur existència va ésser (i, d'algm

na manera, encara ho és) oral. S6n cançons recollides

entre la pagesia mallorquina i, de fet, s6n mostra de

la situació en què es troben així com de la possibili
-
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tat (puix que hi ha cançons noves) de construir-ne

de noves.

Ha estat sobre aquestes i l'anàlisi de la major

part dels cançoners que he trobat, però sobretot a

partir del contacte amb la pagesia, que he realitzat

el meu treball.

No em resta sin6 donar les gràcies a tots ela

pagesos mallorquins que tingueren la paciència de

dictar-me aquelles cançons que recordaven.



f

CAP!TOL l

DELIMITACIO D'OBJECTIUS
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1.1. Les gloses mallorquines. Intent d'una primera

aproximaci6.-

Aquests fulls volen tractar d'una molt petita

part de la cultura popular. Aquella del vers, exer-

cici popular de literatura, viu encara a Mallorca,

tot i els profunds canvis socials que hagi sofert.

Canvis a dos nivells i que, a la vegada, es

complementen: una sobtada invasió de trets culturals

ciutadans i el canvi del centre de producci6, que

ha passat del camp a la indústria turistica.1
Parlo d'uns fets propis d'una cultura eminent

ment agricola, amb base al camp i confeccionada al

damunt el cicle anyal pagès de produccit: Em sembla

inqUestionable la relaci6 entre els sistemes produc

tius i la cultura que els correspon.3
Aixi doncs, l'actual pes de la cultura ciutada-

na per damunt la del camp, ve dete:nninat per la arn

portància dels sistemes ciutadans de producci6. Ha

estat un canvi lent que ha dut el centre de la cul

tura popular del camp a la ciutat i, pel que sembla,

de rr�nera irreversible.

Les manifestacions folklòriques que encara 60-

breviuen tenen damunt d'elles aquest pes, i les

trobarem o bé en situació força precària o bé tra-
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dUlàes, amb altra metodologia cultural, a una versi6

espectacle per al caràcter ciutadà.

Paral.lelament, hom pot parlar d'una nova cultu

ra "popu.lt. l'u ciutadana, de caràcter totalitza.nt i

anivellador i amb uns continguts propis.4
lVIalgrat la seva importància sociològica, no trac

taré d'aquesta .. Tampoc hi faré referència.

Em limitaré tan sols a la canç6 popular a Me..llor

ca. Especialment a la seva part de text i abandonant

per tant, el tractament de les tonades, per a les

quals s6n poques les dades precises i de mal trobar

llur significat. Això no vol pas dir que no les hagi

de tenir en compte; de fet, les tracto en tant que

elements compositius 8. nivell de represen·taci6 fò

nic.

No tractaré tampoc la cançó que hom ha retolat -� ..

com a llarga1 tot i que n'aporto una bona pila al

cançoner amb què acompanyo aquest treball. Com veu

rem més endavant, hi ha determinades relacions entre

les cançons curtes i les llargues; tanmateix però,

per raons de mètode, crec que convenia separar-les.

'l'inc l' e s pe rançu de poder, més endavant, tractar
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1.2. Estat actual.-

�s evident que un temps va ésser molt important,

arreu dels Països Catalans, la vella cultura popular.

Els canvis que· s'han dor�t en els sistemes de produ�

eió, especialment a les zones agricoles de major reg

diment, i el desenvolupament de les ciutats, ha fet

que aquest costumari es perd�s; hom ha arraconat

l'ús de la pròpia cultura i n'ha preferit una d'al-

tra, tot imitant les formes ciutadanes. Pensits en

la importància sociològica de la moda dels cuplets

per exemple, fa uns anys o la força comercial dels

balls actuals que ha tornat inGènues (em sembla que

l' expr-e s s
í ó �s pertinent) les formes culturals page.-,

ses.

Per raons d'insularitat i una més tardana i mal.
I

ae r-í.o sa í.ndust r-i.aLf tzaci6 a NIallorca� f6ré.1. dificil de

trobar a tota I·illa, persona que no conegui i hagi

sentit ma i. una glosa o canç
ó

, que no hagi ballat els

antics balls de pagès o que no recordi els combats

p�bIics de glosadors.

No és qüestió de folklore més arrelat a un lloc

d
J�.

d' t t tque a d'altre, ans e pervlvença un cos um en an

que encara útil i significatiu, que encara el sentien

com a propi i necessari.

i ha tanmateix, quelcom més. Actualment, són
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encara V1US vells glosadors que fan noves cançons

sense apartar-se en res dels motlles tradicionals

de fer; i el mateix alguns de molt joves. Tracten

temes semblants i representen, potser ja sense for

ça social, el paper del poeta popular, que era res

pectat com a veu popular i expressi6 dels sentiments

de la col.lectivitat.

Junt amb això, l'enorme embalum del Cançoner

mallorquí (prop de les trenta mil cançons curtes)7
i lLL seva Vigència, fa quasi obligat que hom li de

diqui un estudi aprofundit tot i que les dificultats

hauran d'ésser grosses

1.3. La poesla popular 1 els límits del present

es"tudi.-

Entenc per poesia popular el conjunt de composi

cions mètricament i/o fònicament organitzades, l'àm

bit de les quals �s la tradici6 oral.

En aquest sentit, el nostre objecte -la canç6

curta o glosa mallorquina- n'és lill exemple alhora

que part important.

Ultra les relacions històriques, temàtiques i

f'o rrna.Ls , amb les corrandes catalanes, sabem que es

tracta d' un costwn força estès; com diu ¡foréilek

( 1974: p. 761) "Particulary widespread among the lat

ter rl.re the rhymed f'ourv-ver-se songs (the so-called
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chastuski) a Rúa i.a wlioae analogue can be found in

the German ScbnaderhUpfel and among several non-.E�
ropean peoples (e.g. the Iranians and the turks)."

El que cal, doncs, és veure les caracteristiques

d'uquestes composicions, establir la seva estructu

ra segons àrees ben definides tot tendint vers ulte

riors estudis comparatius entre aquestes "gramàti�

ques" particulars; en tant que el conjunt global
de la poesia popular �s un fenòmen universal i cal

trobar les regles o maneres bàsiques de construcci6.

Des del punt de vista de la consciència popular,
el concepte "canç6 curta" és un fet real. L'usuari

d'aquestes composicions les reconeix com a peces

característiques i les distingeix de qualsevol al

tra manifestaci6 poètica, sense establir cap dife

rència terminològica entre "glosa" i "canç6", parau

les actualemnt sinònimes, encara que podem suposar

per ambdues un origen divers; fixem-nos que podem

trobar:

Una glosa acomodada

de quatre mots està bé;

de cinc l de sis també,

de set ja és codolada.

junt amb:

Una canç6 ben dictada •••
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Però el nombre de mots ("mot" equival a "vers":

"De cançons de quatre mots/ molts n'hi ha que saben

fer;/ ell s'ase d'es pareier/ s'altre dia en fé per

total') no estableix, al meu parer la diferència en

tre llargues i curtes: hi ha d'altres raons, com ara

el contingut, breu i sintètic de les d�rreres, acos

tat més a la sentència que no pas a la narraci6�que
delimita el nombre de versos.

En tractar d'aquestes composicions,hi ha un tret

que no podem menystenir: el fet que es cantaven. A

la poesia popular, lletra i música són dos elements

constitutius i bàsics: "E'thnogr-af'er-s have observed

tiLat without musical acc ompand.emerrt , the execution

of oral poetry becomes severe1y distorted, or cannot

be performed élt all" (Ruzicié, 1934: p.232. Citat

per Stankiewicz, 1974: p.639-40).

Aquesta és una ru6 per la qual hom les ha refe

rides usant el tenne "canç6" que,en ser recordades

i repetides sovint sense música (costum aquesta que

no sabem de quan data) va ésser necessari de trobar

un terIfie que fes referència Ci la música. El terme

"tonada" que un temps va assenyalar els diferents

moments (i.e. "sa tonada d'es segar", "sa tonada

d'es munyir") va passar a significar la part de la

melodia, establint-se d'aquesta manera la distinció

entre "tonada" i "canç6"� Pensi's que moltes "can-
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çons" eren preses en manlleu per a diferents "tona

des"; és a dir, per a diferents ocasions.

Pel que fa a la coincidència entre "canç6" i

"glosa", hem de referir-nos als combats públics en

tre poetes populars que, tot fixant d' r.ntiuv í, un tema

(i tot un set;ru.it de normes) el "glosaven", eren,

doncs, "glosadors", �s a dir, poetes. Aquesta pro

fessionals de la paraula eren llogats sovint per a

dur el ball, on improvisaven cançons (únic compo

nent, en els darrers temps, del ball) o les repro

duien del seu repetori. Tal volta sigui aquesta una

de les raons que explicaria aquesta sinonímia.

1.4. Raons que justifiquen l'estudi.-

La .impor-t.ànc í.a de la producci6 cultural pagesa

queda demo st r-ada pel fet que una de les tasques pr.Q.
pies i més significatives dels estudis folklòrics

hagi estat la recollida de dades, en tant que era

conscient de la seva pèrdua imminent. Aquesta afortu

nada recollida (que inclou tamb� normes i sistemes

classificatoris, sovint força interessants) ha fet

que en l'actualitat disposem d·un bon aplec, encara

que passat per l'erer, a vegades moral, a vegades

estètic, dels primers folkloristes. Tanmateix però,

s6n poques les observacions detallades i les inter

pretacions dels fets que, sovint, tingueren tan prop.
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Aquest e c tud.i , que bàsicament cerca de formar

part del cos general de treballs sobre el fet cult�
ral pagès, pretén d'establir la possibilitat d'al

tres enfocaments al nostre país. En aquest sentit,

assajo dos temes: les funcions socials que acompliren,

bi i depenent dels moments pertinents i l'estructu

ra en tant que generada per un sistema compositiu,

similar en molts d'aspectes al del llenguatge.

Voldria tamb� assenyalar les relacions que hi ha

entre la cultura popular i la resta de productes

culturals. Pel que fa a això, estic convençut de la

necessitat del folklore (com a ciència) per als es

tudis de literatura i com a eina important en la in

vestigació h.i.s t
ò

r-í.ca ..

Sovint haurem vist cercar, per a determinats

trets culturals populars, llur origen i relaci6 amb

rites reculats, amb mites perduts en l'oblit; i, tot

l q:t,te això tingui una gran importància, hem vist que

s·abandonava l'anàlisi de les funcions, llur vàlua i

significació. Sovint hem vist separades les produc

cions poètiques populars de qualsevol altra mena de

producte poètic.9
Es cert que hi ha un fet real i diferenciador:

el caràcter oral de la poesia popular front la in

tenció de fixar el text en les obres de la literatu

ra. Ara )é, tot i que això revesteix una gran impor

t�_ll! .La i exigeix un tractament metodològic diferent,
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molt em sembla que no pot excusar l'estudi.

Perrs ern en els temes que han estat propis d' amb-

dues maneres de fer, o en les relacions de la poesia

medieval amb la popular.

De totes passades tanmateix, és cert que, para-

doxalment7 s6n anys llum de distància que ens sepa-

ren de la cultura camperola.

Personalement, m'ha estat necessari un llarg prQ

cés d'apropament per a comprendre quelcom, tot pre-

nent-lo de la realitat. Sovint han estat dies sen-

cers de contemplaci6 l, en tot cas, seguint el ma-

teix
. ..

establir-me alprlYlClpl que em va moure a camp

sis llargs (curts però) anys. He hagut de segar, de

munyir o de cavar, per entendre una mica què era ai-

xò. 'l'anmat e i.x , no és una carrera que es pugui apren-

dre de eran. El saber popular és quelcom que arriba

i penetra vivint de petit la pagesia. En aquest sen-

tit, moltes de les meves apreciacions seran foraste-

res i forà el meu dir.
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NOTES AL CAPITOL l

1.- Vegi's Lluc, 691 (maig-juny 1981). Bona part dels

articles que integren la revista tracten o se'n fan

ressò d'aquest problema.

2.- Aquesta relaci6 sembla de 'totes totes Lnqüe st í.ong
ble, com ho proven la quantitat de reculls organit

zats d'aquesta manera. F6ra caure en un esquematisme

poc productiu creure que tot el nostre costumari en

depèn sense que d'altres rituals (i.e. el de l'Esglé
sia) hagin inf�uït en res.

Un altre problema �s el de les connexions amb ml

tes molt reculats. Dumézil proposà, encara que dar

rerament no n'era pas tan convençut (1968: p.12)que:
"j'orientais l'ambroisie vers la fête du printemps,
les Centaures vers les déguisements de changement d'a.g
née, Ouranos vers la royauté fécondante et, avec 1ille

particulière vio1ence, la flamine et le brafillmne vers

le bouc émissaire, le scapegoat cher au vieux maitre"

3 ..
- Ultra les relacions i interdependències entre les

distintes classes socials. IIauser (1969: p. 365):

"Una exposici6n del arte articulada según los estra

tos culturales [Es a dir, atenent les relacions entre

cada classe social 1 la seva posició respecte la pro-
-1,

arrojaría,ducci6 l el consum 8610 de::..:de Lue go , re-
_:

sultados f í.de d í.gnoe a partir del Renac.ínn.errt o , o ln-

cluso a partir del siglo XVIII, es decir, durante la
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�poca en que se destacan con independencia los dis

tintos estratos del público artístico, distingui�ndQ
se claramente entre siu•

4.- Deixant ara de brulda la soluci6 terminològica que

proposa (Hauser, <1969: p.363) és interessant de notar

que la diferència entre l'art popular camperol i el

ciutadà rau en la diferent actitud del públic. Mentre

que el primer es pot definir per la participaci6, el

segon el podem caracteritzar per la manca d'aquesta,
és a dir, per la conversió en subjevte pacient del

públic.

5.- La qUesti6 del nombre de versos ha estat el pa

tr6 que dividia o establia la classificaci6 del P.

Girmrd. Vegi's Moll (1966: p.XXXV).
Ferrer (1923: p. 28) distingeix igualm.ent entre

llargues J. codolades, al temps que les oposa a les

curtes.

La relativitat d'aquests criteris em sembla que

queda reflectida al capítol IV.

6.- Vegits Barce16 (1964)

1.- Aquest número és aproximatiu i té en compte, bà

sicament, els cançoners que he utilitzat.

8.- Per a una distinci6 entre "canç6" i "tonada", ve

gits Samper (1929: p.297) i per a una apreciaci6, tot

i que congusa del terme "tonada" Pol (1923: p.2).
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9.- Vegi.·s un 'interessant exemple que diu en contra

d'aquest costum (o m.tnca de eo stum) a Romeu (1974:
p .. 126-169.



CAPITOL 11

CONSIDEllACIONS TEbRIQUES
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;
__

)
.. 1 .. Lú cultura popular l el seu estudi ..

-

Entenc per cultura popular el conjunt de conelxe

ments i maneres de fer que es defineix i delimita

per oposici6 a illla altra cultura, pròpia de la clas-

se intel.lectual, no camperola.

Això implica el reconeixement de dues cultures

(a grans trets) tot i que en llur origen foren una

de sola. En aquest sentit, es podria parlar d'un

llarg procés de distanciament i de separaci6.
A la vegada però, cal advertir que no han estat

cultures que es donaven l'esquena. Em sembla del tot

inqUestionable la interrelaci6 en què han estat al

llarg de la història.

La delimitaci6, en gran part determinada per la

tradici6 culttlral; se'ns imposa com a punt de parte-

ça.

El folklore com a ciència -amb objecte més o

menys propi, encara que poc delimitat- neix arreu

d'Europa en ple Homanticisme�
Les motivacions vénen donades pel tombant que ha

via pres la lingUística al segle XVIII. L'anàlisj_

comparativista i històrica de noves llengües amb in

tencions etnoGràfiques i marcat caràcter nacionalis-

ta, feren possible societats com la Folklore Society,

a Londres (1878) que recollia el terme de William
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Thoms, alhora que els primers treballs aplegats sota

titols com "popular antiquitys" i d'altres per l'es

til.

De tota manera, encara que parlar de Thoms com

aquell que US�. per primera vegada el terme de folklo

re sigui gairebé obligat, cal dir que va estar l'es

cola històrico-comparativista alemana, amb noms tan

impo ....ytants com els germans Grimm, Th. Benfey, W. Mag
nhard, J. Bolte, G. Polivka i d'altres, realment la

que va donar la pauta per als estudis posteriors. Ai
xi, cal que recordem l'escola finesa, històrico-geo

gràfica, amb investigadors com A. Aarne, K. Krohn,

W. Anderson i les obres de S. Thompson, A. Taylor i

d'altres més, que recullen els conceptes d'ur-type,

com a resultat de la influència de conceptes tals

com U�sprache, de la Lí.ngüf s t a.ca h.ístòr-í.co-compar-atij,

va.

Més endavant, als' anys de la postguerra, el mètQ
de estructuralista, usat per a moltes disciplines

d'altres ciències socials, aporta els estudis de

E. Sapir, de L. Bloomfield i de Franz Boas, que es

trobaven en la necessitat d'analitzar les cultures

ameríndies i llurs llengUes.

A Europa, al mateix temps, s6n importants els

estudis de Propp, Bog.atyrev i Jakobsonj cal tenir

en compte també Lévi-Strauss l, al meu parer, per

les seves intuïcions, l'obra de Béla Bart6k, del qual

s6n deutors molts dels crítics i etnomusicòlegs de
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l'escola francesa actual (Gergerly, Br�mond, Brailoiu

1. d'altres) ..

A casa nostra� la tasca de dos grans homes, Marià

Agui16 i Milà i Fontanals, durant els primers anys i

la consciòncia popular de tants d'altres homes, apl�
gats per obres com la de la Fundació Patxot, donaren

la possibilitat que els estudis folklòrics pogueren

tenir un bon nombre de materials que altrament s'ha

gue r-en perdut.

Podem parlar d'una etapa de recollida de materi

als. Llur classificaci6 es fa en un moment en què

aquests fets de cultura popular s6n clarament dife

renciats, no sols de la cultura que els analitza i

estudia, sin6, sobretot, en el sentit que tenen enca

ra vigència i el seu ús i pràctica es correspon amb

les funcions socials per a les quals havien estat

fets.

Serà doncs, normal que hom pugui recollir una

canç6 d'eixercolar in situ i que això no plantegi

cap mena de dificultat a l'hora de classificar-la.

La situaci6 és ben diversa de com �s ara: la major

part d'aquests costums es recorden, ara, extrapolats

fR.e les funcions i usos llurs. Les causes s'han de

cercar en els darrers canvis soferts dins els siste

mes de producci6 agricola i la forta pressí6 de la

cultura popular ciutadana.

Què és doncs el folklore? Si b� la ciència de
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l' e c oncrni.a , poso per cas, lla deixat ben clar que les

diferents c Lc.a.ie s socials estan estretament relacio-

nades, no selflbla pas que hagi estat aquesta la idea

que ha mogut l f estudi del costwnari popular, entes-

tat a veure el seu objecte com a quelcom a part, sen
-

se connexions amb la resta dels fenòmens culturals.

El folklore ha par-t í.t de pr-e asupòe í t s que delimi

taven el seu cap d'estudi, com podem veure en les se
-

ves definicions. Prengui's com a mostra la següent,
una de les més acurades i asèptiques: "El folklore

és la ciència que recull i estudia totes les manifes

tacions del saber i de la cultura popular per tal

d'arribar a escatir-ne el seu sentit, el seu signi

ficat i el seu origen": l d'aquesta manera el feren

ciència a part, objecte doncs, d'una cultura diferent

i impossi.bili tant centrar l'anàlisi en allò que els

era comú amb d'altres manifestacions artistiques 1

culturals i significatiu, per tant, de cara a la his

tòria.

Es ben cert que el "sentim" com a estrany; empe-

rò, hi ha dues objeccions. La primera: les relacions

que aquest saber popular ha mantingut amb el saber

Ci. t élite, al llarg de la rrí.st ò

r-La , han estat prou im-

portants i evidents. Encara que el tòpic més fàcil i

evident sigui la literatura, la proposta va més en-

llà: la totalitat de les nostres maneres de fer i

viure, la nostra cultura sencera, només pot eXJilicar-
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8e atenent aquest complex costumari. En definitiva,

es tracta del nostre patr6 de comportament.

La segona: aquestes definicions, tot i que no ho

neguen, no fan evident el caràcter universal del sa-

ber popular. Vull dir que, ultra les particularitats

nacionals, les unitats significatives d'aquesta cul-

tura i els sistemes de la seva producci6 s6n univer-

sals.

Encara que només com a hipòtesi: esdevenen així

la base de la producci6 cultural d'arreu i de l'e8-

tructura total del seu mecanisme.

Amb tota certesa, faria de més bon veure que

m'hagués referit tan sols a la cultura occidental.

Estic però,convençut que no és així només i que és

��iversal, de la mateixa manera que determinats trets

de la producci6 poètica s6n universals també?
Establir doncs, aquestes unituts significatives

l llur relació interna i estructura per a una naci6

concreta, tan sols es pot fer amb l'intent d'assolir,

junt amb d'altres estudis parcials, una ciència 1IDi-

versal del folklore.

Això no vol pas pretendre una ciència a part, en

cara que universal: més aviat és intentar arribar als

mecanismes de pz-oduc c i.ó inherents a la cultura popu-

lar vàlids a la vegada per a la sevu parella, l'alta

cultura, més complexa i depurada i lentament indepeg
dent.
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Vaig a prendre un model d'anàlisi de la sociolin

[�lística, -el de la diglòssia-, per a explicar les

relacions l disposici6 social de la cultura alta i

de la baixu o popular.

La c ompa ruc í.ó no vol, de cap de les maneres, tra_ê.
lladar la terminologia i molt menys d'establir un pa

ral.lelisme definitori. Diguem-ne, si es vol, que és

una manera d'exemplificar-ho.

Ferguson, amb el seu article� ara ja clàssic, que

introdueix el concepte de diglòssia, tracta la rela

ci6 que hi hn entre dues llengües que conviuen a un

determinat e�·.�pai geogràfic, d'història i cultura pr.Q.
pies, diferenciat ètnicament, i n'explica el perquè.

Es tracta d'una llengua A (alta) amb un ús espe

cialitzat, més complexa i depurada que l'altra, B

(baixa), a posta per a les relacions familiars.

Si bé ambdues llengUes tenen delimitats llurs

crunps, les relacions, els manlleus lèxics i la inter

influència entre ambdues, es fa evident al llarg de

la seva història.

També proposa per ambdues un orlgen comú i so

vint força reculat. Van ésser les diverses finalitats

de les diferents castes que aconseguiren la separaci6
fins a diferenciar-les tan palesament.

L'anàlisi de Perguson, i la referència al seu ar

t icle, m' e s tr.Lv.ía d'exposar prolixament el procés,
en certa manera paral.lel, de les cultures alta i

baixa que a grans trets s'hi assemblà molt.
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llom po t parlar d'un sol sistema cultural a totes

aquelles civilitzacions els sistemes productius de

les quals són quasi exclusivament agrícoles o pre

a�ricoles. Es pot parlar de diferències socials dins

la mateixa tribu, però mai de cultures diverses. No

he trobat cap ni un comunicat antropològic que en

parli o assenyali cap tribu culturalment "diglòssicau•

Hi ha trets culturals especialitzats o que pertanyen
a una casta. Representen un determinat ritual reser

vat però incident, part d'un tot. Pot �sser una esp�

cialitzaci6 determinada per raons exclusivament del

sexe: a la tribu dels indis tsimshian del Canadà

nord-occidental, entre el quinze de març i el quinze

d'abril, la cocci6 del peix candela (per extreure'n

l·oli) era una tasca reservada a les dones alhora

que tabú per als homes} El conjunt però, de la seva

cultura hom el pot prendre com un tot; f6ra ridícul

de parlar de dues cultures.

El naixement de les ciutats suposa un primer pas

per a la construcci6 d'una cultura separada (no ind�

pendent encara) de l'agrícola. Les primitives ciutats

són però, massa prop encara de la natura i massa de

pements dels sistemes de producci6 pagesos corn per a

disposar de cultura pròpia, encara que ja comenci a

fer-se sentir un nou ritual i es pugui parlar d'u

sos diversificats.

De fet, es tracta d'un lent procés de separuci6

�ue té l'oginen en l'evolució dels sistemes produc-
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tius, mai en els culturals. El moment àlgid de rupt�
ra el podem datar al l1arg de la desigual z-evo Luc i.ó

industrial del XIX, quan la sociologia pot establir

la diferenciació entre obrer del camp i obrer de fà

brica, amb un hàbitat per a cadascú divers i parlar
del de aar-r-e Lamerrt d' aquell últim que amb el temps

haurà d'ésser el consumidor exclusiu de la cultura

actual de masses i "participaru d'una nova versi6

de cultura popular.

Recolzada en aquest lent procés de separaci6,
l'alta cultura va adquirint formes pròpies, fins a

emancipar-se del tot, amb la mort de la camperola.

f) 2L •• El conjunt de fets de cultura popular com a

codi de comportament social.-

Al principi d'aquest capítol he dit que només

volia- tractar una part de la cultura popular, aque-

lla de la poesia. Caldrà però alguns aclariments.

En principi es tracta, a nivell universal, d'a-

c oris e gu.i r- l'estructura d t uns trets significatius en

t.urrt que patr6 o mecanisme productiu. A nivell de

casa nostra tanmateix, crec que s6n necessaris no

tan sols aprendre aquestes unitats (tot procedint

més tard a la comparaci6) ans també de tendir vers

aquella estructura (que suposem que va existir) i

que compendiava el saber popular i el feia produc-

tiu en cada acte (actuació personal i/o col.1ecti-
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va) .

�s a dir, estic convençut que no �s l'anàlisi d'u

na part, la poesia popular en aquest cas, el que ha

de moure els estudis etnològics, ben al contrari, és

un procés que vol referir determinades unitats signi
ficatives a la manera com aquestes lmitats signific�
ven dins el conjunt cultural i a aquest com a un tot.8

Postularé doncs, que la cultura popular és un co

di de comportament alhora que gnoseològic. Represen-

t�el prisma mitjançant el qual el poble deia de les

coses en totes les seves actuacions i només el seu

coneixement total podia permetre aquestes.

Cap ofici, feina o festa concreta, sigui el que

sigui, mai no ha significat per ell mateix. Com a

fet cultural, qualsevol d'aquests items9 (d'altra

banda altament precfs quant a formes i t�cnica de re

producci6) ha estat significat pel conjunt del com

portament. �mlgrat que el torndre a Mallorca, poso

per cas, hagi construït una manera pròpia i caracte

ritzant, una tècnica específica i a part del fer ha

bitual (també les festes constitueixen un sortir d'a

llò que és habitual), hom no les pot entendre (vull

dir en tant que funcionals) s í.nó és referides al com

portament social de la pagesia en la seva totalitat.

No es tracta de valorar les relacions econòmiques

del tondre i la resta de la producci6, ni el fet,

anecdòtic aqui, que els tonedors fossin a la vegada
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pagesos: és qüe o t í.ó dels significats dels actes del

tondre en la interpretaci6 que el codi fa d'ells. No

més és així que adquireixen valor cultural.

Les cançons pròpies del to ndre (i la seva tonada,-

pe r- suposat) demarquen un ritual especi.fic. Ho és tam

bé la tècnica, relatada, d'altra banda, a les cançons,

i el seguit de fac�cies i de rondalles que en aquest

f t
. 10

er enen orlgen.

Pr-endr-é només un aspecte per aclarir-ho. L' acti-

vitat del tondre convoca un grup en torn les cases.

�s un moment de collita, festiu, per tant. Hi ha ball

i menjar especi.al. Els de fora, els tonedors, que pe!:

tanyen a la mateixa cultura que els de dintre, porten

noves (que clares vegades s6n noves en el sentit li

teral de la paraulay1i utilitzen un codi lingUístic

i cultural (si escau una tal diferència) que els in-

tegra econòmicament i. ritualment a la festa. A partir

d'aquest moment, tot el que succeeix és reproducci6

d'un ritual específic però inintel.ligible Sl es des

coneix el codi al qual pertany.

El valor de la festa (no aquesta, totes) és el de

reproductora -1 actualitzant- d'uns costums que ama-

guen (que no expliciten) unes finalitats: demarcar i

definir els sistemes productius com a resultat cornu-

nitari i cultural.

A la festa hi ha un to, un volum, inhabitual i

més alt. El nivell del conscient descendeix. Altra-
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ment, la percepci6 i assimilaci6 per part del subcon�
cient augmenta. Tot ullò que realitza el montent de la

festa es perpetualitza, qualla en el subconscient col
lectiu en una reafirmació del grup com a tal. Evident

-

ment que això suposa perpetuar el codi, �s a dir, les

seves maneres de fer, de produir per tant12
Sovint s'ha titllat de reaccionària la classe pa-

gesa. Vet aquí, en la seva necessitat de mantenir

unes formes que.havien demostrat la seva operativitat

al llarg dels anys, una ra6 que ho explica. De fet,

per a qualsevol detall, donat que mai no �s isolable,

hi ha hagut sempre una certa reticència a perdre'l,

l, a la vegada, qualsevol canvi, ràpidamnt dif6s per

la totalitat de l'àmbit geogràfic. L'èxit de La jota,

fins a arrelar-se com a únic ball a les Balears�-\a
ràpida expansi6 de la sardana 1 Li, encara més signific�
tiu, la decidida difusi6 d'un fet, mitjançant el cant,

fins a fer-se "original" de tot arreu i prendre les

característiques del lloc, en s6n exemple.

2.3. Carànter dif6s d'aquest codi.-

Perduts en el temps, els sienificats de la nostra

mitologia romanen com a formes fossilitzades dins

certs trets de la nostra rondallística.

(rot i que una rondalla, els ítems de la qual s6n

esparsos a la rondallística de tot arreu, embolcalla

un mi te (o un c on j urrt de mites, trobem que aquest va
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perdre, de ja fa temps, el significat precís, ernpe r-ò

no la f'unc í.ó ,

A una rondalla, i, de fet, a qualsevol parèmia,
hom veu encara siGnificats derivats, una moral dedui

-

da, encara que constantment re-interpretada per "no-

ves-formes-morals". Diríem que hi ha hagut un canvi

de perspectiva en la interpretaci6 original del mite.

Davant l'explicaci6 cosmològica que suposem al mite,

les interpretacions derivades, la moral del mite tra

du!t en ur� rondalla (si per cas f6ra vàlida aquesta

distinci6 mite/rondalla) ha perdut el caràcter reli-

gi6s o d'explicació per a esdevenir moral o guia de

comportament.

De manera semblant a com les festes perderen llurs

signifi.cats i es perpetuaren només en la realitzaci6

d'un determinat ritual, els mites, a les societats ci

vi1itzade8, perderen llur especificitat i explicitat

encara que mai la funció, i.e. una festa de culte al

sol perdé la seva explicaci6 c08molègica, emperè, con

servà la seva vella funció tribal. de congregar el

grup i la seva perpetuació. Actualment, aquestes fU!!
cians han minvat llur importància social i 08ci1 .. 1en

entre pertànyer a l'arxiu històric o ésser especta-

cIe.

0e(30nS Lévi-Strauss, la diferència entre el ml.-

te i l'obra poètica rau en la traduibilitat del prl-

mer front de la. quasi impossibilitat de traduir la
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segona.

La mé s barroera de les traduccions manté el sig-

nificat que s'amaga al mite; per contra, tota obra

d'art requereix, per respectar la forma, que partici

pa del significat, un considerable esforç cultural

d'interpretaci6 i d'adaptació a la cultura que el tra.

dueix ..

15

Evidentment, que aquest binomi, mite/poema, és

fals pel que fa a la categorització d'ambd6s dins la

f1lllció que acompleixen a la cultura popular. A la

cançó hi és el mite, encara que no especificat, en

tant que l'obra poètica participa de la totalitat

del món cultural on existeix el mite. El ritual dife

rent per a tots dos no els allunya quant al referent

sinó quant a la forma ..

Tot continuant el paral.leliume de Lévi-Strauss,

a la traducció del mite hi ha només les paraules que

el composaven (de manera semblant a com fóra en una

traducció linial de qualsevol poema); aleshores, l'i�

tèrpret en dedueix un contingut explicatiu. Cal veu

re què s'ha perdut en aquest procés d'interpretació.

Quan Hockett16tot citant una rondalla dels indis

nootkas que havia recollida E. Sapir, cerca la nostra

estranyesa subratllant el fet que USin embargo, cuan

do echamos una ojeada alrededor del fuego [ on es t'ro

ben reunits els oïdors indis del conte] notamos que

los oyentes escuchan al narrador con gran atenci6n e
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,

interés. Es evidente que el auditori nootka esta ob-

teniendo alga de la recitaci6n que nosotros,como fo-

rasteros, no podemos obtener".

El ritual aquell �s només comprensible de dins

estant: "Las palabras y frases de esta historia son

perfectament inteligibles, pero, en eu conjunto, la

narraci6n no tiene mucho sentido para nosotros; tan-

to valdria ha.berla oido en el nootka originaltt que,

si em permeten, no entenem de cap de les maneres.

Una cosa �s el mite dins el conjunt cultural al

qual pertany (proposta que no nega la possibilitat

de pertànyer a diferents conjunts culturals) i altra

�s l'extrapolaci6 que nosaltres en fem.

Seguint Mar-y Douglas�7tenim la sensaci6 que "cada

vez que los antropólogos aplican al mito el analisis

estructural, extraen no solo un significado diferente,

sino menor." Aquest empobriment és el tribut de la

j_nterpretaci6. Tota cultura (i evidentment que també

les populars) és només comprensible participant-hi.

Des de fora, resulta mediatitzada per l'òptica del

foraster, qui no sap altra que perdre allò que té de

més sucós, pel carni del seu estudi. 18

Una cultura és un sistema de valors que només

s'expliquen, és a dir, funcionen, dins el sistema.

La consciència d'aquesta cultura, com a codi, pertany

al gruIi, tri bu o pais que en fa ús. La capac í, tat de

defensa i a la vegada de progrés, és una qUesti6 de
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{�rau: depèn de la consciència. Empe r-ò , aquells qua

l'empren s6n incapaços d'extrapolar cap unitat. :Es

propi del mètode intel.lectual (successor del sacer-

dotal) l'extracci6 d'una unitélt i atribuir-li un va-

lor.

E'.r1 1;:1 repetici6, guí.r-e bé sempre ritualitzada,

d'un determinat costum, es pot fer aquest entenendor

nom�G pel coneixement (i propie�at també) de la res

ta del codi.

Altra de les car-s.c t o r-Ls t í.que s serà l' ambigUitat

del codi. Tot mite és diversament interpretable i

mai no podem estar segurs d'haver arribat a la seva

veritat. l de totes passades, estic convençut que no

en té cap_¡ o les té totes, que és, de fet, el mateix.

L'important és l'acompliment, l'acte de submissió

del ritual, envers el passat: allò que congrega les

v o Lunt at s individuals i perpetua el grup. No es trac

ta d'analitzar fets, festes, dites o cançonsr ans de

fer-los per assegurar la producci6 l la permanència

del grup com a tal. Per la seva banda, l'etnògraf mi
.

-

rarà d'establir la gramàtica del sistema cultural,

extreure fn les seves uni tC:1-ts significatives, tot l

sabent que llur interpretació no s'esdevindrà Sl no

és en la comparança amb la totalitat de les grumàti

ques de cada cultura diferent.

A les canqons mallorquines (que formen part d'un

tot) no trobem regles de comportament ni judicis co!,!!

plets sobre la societat o el m6n que els envolta;
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t anmat.e í.a , -i la prova é�3 a la quasi exhaustiva clas-

sificaci6 temàtica que pot fer el P. Ginard al seu,

cançoner- parla de tot19tracta tots els temes. Hom

podria dir que hi ha la totalitat del pensament de

la pagesia mallorquina, encara que no especificat ni

regulat.

Les cançons, a diferència de les rondalles, mai

no expliciten el pensament social, tampoc no el con

creten; les cançons devenen un ritual en construcci6

constant, congruent amb la totalitat del pensament.

La seva manera de dir -tot i que no especifica mai

cap tret de comportament- reprodueix, en el seu acte,

el comportament i l'actitud del grup. La seva v�lua

no és doncs a les paraules, sin6 en el fet de dir-les,

que és una manera de conjuminar el fer de la col.lec-

tivitat.

1!:s cert que el Cançoner de Mallorca representa un

deterrnina:t pensament. F6ra labori6s, però podríem de

duir-ne les maneres característiques del poble campe

rol, les seves habituds; tanmateix, no és un llistat,

una tirallonga de dites, com ara les parèmies en la

manera com les presenten els folkloristes; no és un

producte, ans un fer. Hom em dirà que si bé hi ha

cançoners impresos, que, també, el poble, a Mallorca,

repeteix cançons-producte-de-la-seva-història i que

la meva proposta de canç6 popular, caracteritzada pel



44

Seu constant re-fer (és a dir, ésser sincrònic) no és

ara el que la caracteritza. l està clar, � ja no és

com abans, � lu cançó popular no representa cap bé

col. lectiu f'unc í.ona.I , té l'incert valor d'uns incerts

orígens.

Les cançons eren, al llarg de la hist�ria, una

referència al codi, dif6s, i representaven un fer que

el perpetuava alhora que pautava les normes de compo!:

tament. Aquestes normes no les trobem detallades, ans

acomplertes en el fer mateix, fer endocèntric que ha

escollit el nivell del dir ambigu: la poesia�O
Malgrat aquesta menera difosa de presentar-se el

codi, els seus usuaris en fan ús de manera inequívoca,
dotant-lo d'univocitat, encasa que aquesta ens sembli

.

que no hi skui, donat que per ells (per nosaltres) és

clar i evident: s6n les maneres nostres de fer, all?>

a què estem avesats. De l'èxit en l'ús depèn l'èxit

d'aquell o aquells qui l'empren: només això explica

la importància social del poeta popular; és ell qui

fa ús (amb encert) del poder que representa la para!!

la.

D'altra banda, hi ha determinats trets o costums

concrets als quals, llevant-los llur significat, po

dem apartar del conjunt. &n refereixo a detalls, bà-

s
í

camerrt accidentals, com el vestit, un estri de fei

na concret, el costum de regalar avellanes o ventalls,

etc. l és evident que això no diu res en contra del
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que fins ara exposava. Parem esment al fet, per exem

ple, que la construcci6 pagesa (que té un nlOdel se

nyorivol a la ciutat i a la qual sempre vol imitar)
no es realitza segons un pla fixat d'abans, més aviat,

hom confia en el sentiment de proporci6 natural del

mestre d'obres. l aquest sentiment, fins a quin punt
no depèn d'aquell codi?
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NOTES AL CAPITOL 11

1.- Hendricks (1974: p.661-679)

2.- Insisteixo: a fer folklore com a ciència. Es cert

que hom pot trobar aplecs de molt abans (i.e. tots

els cançoners, com el deIxar, i àdhuc amb interès més

o menys científic, com els reculls de dites populars

que féu l'Erasme (Chevalier,1978)

3.- Prat (1980) i, amb referència especial a Espanya,

Navascués, (1946: p.1-164).

4.- Amades (1969: p.1257); tanmateix: DelI Hymes,

(1974: p.133) "One approach is to define folklore in

terms of the study of corr�unicative behavior with an

esthetic, expressive, or stylistic dimension".

5.- "One characteristic of folk poetry is that simi

lar forms appear in different areas and among diffe

rent peoples. Certain genres of folk poetry have de

cidedly international character. This often comes

about as a result of various converging prooesses,

since folk poetry has an expansive force and freque�

tly diffuses from one people to another. Also, the

development of human culture very often reveals re

eularities of a universal character" (Horé.lek,1974:

p.74'l). Recordi's Jakobson (1981: p.42): "Al pare

cer, ninguna cultura humana ignora el arte de versi

ficar".
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6.- Fe rguaon (1959: p.325-34-0)

7.- Trec la informació del comunicat de Lévi-Strauss

a �es Temps Modernes, París, març 1961, pàgines 1080

1123. Hi ha traducci6 castellana al llibre Estructura

�ismo, mito y totemismo, Ediciones Nueva Visi6n, Bue

nos Aires, 1970.

La llegenda, de fet, va estar recollida, en dife

rents veréions, per Boas (1955)

La interpretaci6 de Lavi-Strauss pel que fa al

simbolisme del peix, la trobo desencertada: el peix

és una imatge fàlica. Les dones tsiamshiam els prem

saven amb els pits (això ho feia tabú per als homes)

per raons lligades amb diversos mites eròtics o reIa

cionats amb la fecunditat.

8.- tItlle essential element c ommon to all t I.e se ap

proaches is the movement from a focus on the text

to a focus on the corrununicative event. The term "con

text" takes on a new meaning, or new force in this

regard. 'Ilp place a text, an item of folklore, in its

conteEt lS not only to correlate it with one or more

aspects of the community from wich it came. Or if

t1Lat is what "context" means, then the new direction

c;oes beyond a merely "contextual" appr-eac h , It is

not content to take folkloristic results on the one

hand and results of others studies on the other,

each independently arrived at, and then to try to
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relate the two aft e r- the fact. It wishes to study the

relation �etween folkloristic materials and other as

pects of social lifc in situ, as it were, where that

relation actually obtains, the communicative events

in wich folklore is used" Hyrnes (1974: p.129).

9.- Eih terme "item" resulta de molt mal traduir. En

principi, hom el pot prendre amb el significat de

"peces", "elements"

10.- Al DCVB hi ha un r'e sum de l'activitat del ton

dre, aixi com indicaci6 dels diversos estils o mane

res que hom emprava a Mallorca (i no a la resta dels

Països Catalans; tampoc jo no sé, fora de Mallorca,

com es feia: només ho he vist (a fora) als pastors

de L f Empo r-dà que ho daven a fer als castellans que

amb màquines elèctriques, ho feien als començaments

de l'estiu).

A Thfullorca, tondre és una festa que aplega mol

ta de gent: "Un bell dia, temps enrera,/ entre estiu_

i primavera,/dins Formentor/ movia alegre remor/for�

ça de gent./ Garrit estol de jovent/ s'hi delitava:/
fent berbes, reia i cantava,/ i entre cantar/ i riu

re fort i xerrar/ fins a confondre,/ amb les tisores

de tondre,/ seguit seguit,/ feia tasca de profit/ a

l'ombra bella/ druna enramada novella •••
" Costa i

Llobera, De l'agre de la terra (1897). Fins i tot

ara és aixi, igual que per matances, hi ha un seguit
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de cOvtums que varia de família a família, de posses

si.6 a possessi.6, i que inclou un seguit de trets co-

muns.

El caràcter xiroi de les melodies �s l'adient a

l'estil de totes aquelles que celebren l'anyada. En

aquest cas s'afegeix el caràcter propi de l'estol

de tonedors: es tractava d'un grup m�s o menys profe.ê_
sioib.al i de 1 lloc, de maner-a que, recorrent diverses

possessions, es constituïa en una mena de premsa lo

cal. Les cançons de tondre conten un seguit de facè

cies (petge de): Gin1214 p.219; 1229 p.220, vol.II.

Quant a la tècnica emprada: Gin1226 i 1227, p.221.
Tinc recollida una rondalla, més aviat una contare-

lla, en el sentit de N'Alcover, centrada en el ton

dre. La mateixa llegenda de la Gerreta del Catiu"

(dels poemes de l'agre de la terra), és reflex d' a-

quest conjunt. He estat informat de rondalles i

balls que encara es fan en les festes de les acaba

lles del tondre. Tinc notícia d'un llibre que ha sor

tit no fa maasa., d'En Bartomeu Ensenyat, sobre els

costums dels pastors; pel que em va explicar, ha d'es

tar farcit de dades.

A l'Amades, Cançoner, p.436, hi ha dues cançons

catalanes i un aplec de mallorquines (No és cosa prQ
vada el que diu sobre el ritme de les tisores de

tondre). A Ferrer (1928: p .. 89), hi ha un recull de

cançons i una pobre explicació en la qual inclou ai-
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x
ò

del ritme de les t:Lsores. Es interessant veure

Griera, Tresor:: ••• (s.v.) "tondreu.

11 ..
- Aquest tret és generalitzable per a tot fet de

poesia popular i, doncs, oral: "The other basic cha

racteristic of oral poetry (wich is conected with

its synchronic nature) is that it exhibits maximal

variation of the code. The "singer" recites basica

lly what everybody knows, but has never heard before.

Every text appears thus to be another variant of the

same type, and every performer becomes the author of

a new text •••
" Stankiewicz, (1974: p.629-659).

12.-Molts dels rituals d'iniciaci6 a una secta tenen

com a base el soroll fora mida i d'altres pràctiques

d'inutilitzar el conscient: es tracta d'un estat d'a

gitaci6 dels sentits que implica un lliurament.

Em sembla que aquest parell de cançons deixaran

ben clar el valor de la festa pel que fa a sortir-se

d'allò que és normal: "Jo encara no ho he dit tot/lo

que passa a ses fadrines/ que en tocar festes o fi

res/ se dei:men paupar i tot" Janer, (1979: p.145). l

aquesta altra: ":Mai he passada m�s gaIal que es dia

que em vai casar:/vaig amollar es bestiari que faça

tala i r-eta.La" DCVB (s.v , ) "retala".

D'altres ocasions en què s'empra. el soroll (i no

tem que es tracta d "un àmbit força allunyat; és a

dir� que no s'usa només per costum� sin6 per haver

comprovat que funcionava per a rebaixar el nivell

del conscient) és en l'embestída d'un exèrcit, en la
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instrucci6 militar i, Sl se'm permet, a l'alta fide

litat del so quadrafònic de les discoteques, diguem

ne que es t rac ta d'una mise au point de les festes

tradicionals!

Sense que intervingui el soroll, trobem moviments

rota�oris del cap fins a quedar exhaust (llavors el

sacerdot diu al cau de l·orella les paraules sagrades)
com passa a una secta femnina al nord d'Africa, a Al

ger; o amb encens i àdhuc amb les lluminàries de co

lors produmdes per les vidrieres de les sales de bany

i el vapor, per entrar en èxtasi (entre els àrabs) l

encara que hagi estat darrerament molt a la moda,

amb el peiote, entre els indis mexicans.

13.- A més dels balls de ritual (cossiers, les àt,'Ui

les, etc), la repta dels balls actuals a Mallorca,

s6n variants del patr6 ritmic de la jota. Vàgi's el

capítol següent, a l'apartat dels balls. Allà es pot

trobar la bibliografia més coneguda.

14.- Am.ades (1930).

15. "El mito debe colocarse en el extremo opuesto a

la poesia en la escala de las expresiones lingUísti

cas •.• La poesia es un tipo de discurso que s610 pu�

de traducirse a costa de graves distorsiones; mien

tras que el valor mítico del mito se mantiene a tra

vés de la peor de las traducciones" Citat per Douglas,

(1970: p.94-5).



52

16.- lo c ke t t (1976: p.531 i ss.).

-I 'l •
- DoU[; la s (1 970 : p • 95 ) •

18.- Cal assenyalar el caràcter tòpic d'aquesta afi!:
maci6: "Mais les mytes ne se laissent pas comprendre

si on les coupe de la vie des homes qui les racontent"

(Dumézil, 196B: p.10); o: "The question on the diffe

rentiation of syncronic and diacronic aspects of the

study of folklore texts is in principle olear, a1-

though the simple extrapolation of the relationship

oí these aspects from linguistics is hardly expe

dient. The fact of the matter is that the researcher

most often has to do with folklore texts wich have

already gone beyond the limits of their original 10-

cale and, consequently, have lost those sufficiently

influencial or even compulsory motivations from the

extra-folklore system (e.g. ritual) which earlier de

fined the structure and semantic interpretation of

the text" (Toporov, 1974: p.683-4).

Per a una crítica del punt de vista. Prats (1980)

l Artigues (1980).

19.- Em sembla que por resultar interessant el fet

que tan sols de bruixes i bruixots, així com el fet

de posar en dubte l'existència de Déu, s6n temes que

que no concorren al Cançoner. Menéndez Pelayo ja se

n'adonà quan a lleterodoxos e,.spañoles l (p.409) tot

citant Milà i Fontanals, diu: "
.•• mas las hadas,
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Propiamente dichas, entes de sospechosa procedencia •••

no se mientan absolutamente ni en los relatos serios,

ni siquiera en las rondallas de la vora del fochlt•

Una consideració similar trobem a Comptines de la

langue française, (1970: p. 176) ttQuél.nt au diable et

aux sorcières, on est étonné de leur peu d'importan

ce: faut-il croire que l'enfant ne pense gu�re a eux?u.

Només, i amb quina por, a Gin.35 p.151 vII surt

la paraula bruixot, tot relacionant-lo amb el control

dels vents.

20.- El caràcter de l'ambigUitat en poes1a o el de

pertànyer a un nivell d'expressi6 diferent té l'ex

plicació més originària a Jakobson que estableix:

Contingut

Missatge

Emissor••.••..•••••••••. Receptor

Contacte

Codi

per a la parla comuna, i el compara amb:

Referencial

Poètica

Emot iva ••••••••••••••••••• Conat iva

Fàtica

Metallengua

Sebrueix 'I'opor-ov , tot interpretant-lo : "From this
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its follows that the poetic function is formed by the

orientation to the rnessage for its own sake, and poe

tics is defined as a portion of LINGUISTICS wich stu

dies the POEffrC FUNCTION in its connection wich other

Lariguage f'unct i.on.s " (ob. cit. p. 704-5).

Per a Stankiewicz (1974: p.630-1), que cita Todo

rov primer: "is the antithesis of "bon usage" for

"son essence consiste dans la violation des normes

du la.nguagett tot citant Giraud després, que afegeix:

Uit is Han écart par rapport à la norme collective"".

lVlés endavant dirà: "
••• poetry is based on the princi

pIe of Umultiple exposureu or of simulttaneus multi

dimensional reference, i.e., of the multivalence

(tb_e so-called "ambiguity") of its meanings, wich is

created in the poetic mesage through the internatio

lU'1.1 relations of its verbal sj_ngs"(p.639). Encara

més endavant, (p.651) intentarà detallar-ho: "Thus

we may conclude that poetry 1) restructures the ca

racter of the message by superimposing simultaneity

upon succession; 2) reinterpretes the nature of the

speech-act by detacing it from the speech-situation

and by altering the relations between the "interlo

cutors", and 3) modifies the relations within the

linguistic code by interlaking the formal and sernan

tic levels and by integrating the inherent meanings

generated in the poetic message into Et more complex

and comprensive meanieu•
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3. Ocasions que propiciaren l'exercici de la canç6

popular a Mallorca.-

Amb el terme ocasions em refereixo als moments

d.ins la societat camperola mallorquina de les dar

reries del segle XIX i principis d'aquest, on el

poble feia i re-produïa uns motlles poètics acomp�

nyats del cant amb una intenci6 determinada i se-

guint uns costums reculats, l'origen dels quals és
v

una q�sti6 encara sense resoldre i que depèn, en

darrera instància, de nivells d'anàlisi internacio

naIs encara per establir.

Aquests moments són diversos, en l'espai i en

el temps, i es tracta d'especificar-los encara que

sigui de manera aproximativa i parant esment al fet

que la canç6 es presenta actualment com un tot que

dificulta en gran manera veure les diferències per,

en algun sentit, poder parlar de moments diferents1•
Per ocasions entenc,doncs, aquells moments per-

tinents en una societat dada'i, a la vegada, les mo

tivacions que en algun sentit signifiquessin la can

ç6, és a dir, li donessin funci6 especifica (i.e.

les cançons de feina arreu del m6n).

En principi, i des d'un punt de vista metodolò-

gic, es tracta d'arribar a escatir-ne el context pro
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ductiu o, si es prefereix, que les feia significati-

ves, que els atorgava valor d'ús i utilitzava talment

. 2
com una elna •

Tractar de les ocasions, encara que pugui �sser

temptador, no vol pretendre cap camí classificatori.

Es cert que en molts sentits hi haurà coincidències,

amb les classificacions temàtiques especialment i àd
-

huc en aquelles classificacions que cerquessin W1.8.

distribució formal, tanmateix, �s una tasca que nom�s

delimita el medi i no l'aspecte de les obres.

El fet que, en l'actualitat, la canç6 mallorquina

sigui una mena de corpus desproveït de bona part dels

seus usos tradicionals, �s a dir, hi sigui descontex-

tualitzada, obliga a suposar els moments i deduir-los

tot recomposant contextos (amb el consegUent perill

de desdibuixar la realitat, cosa que comporta tota in

terpretaci6 feta des d'una altra cultura).

Paradoxalment, hi som per a esbrinar aquests con-

textos, és a dir, la societat camperola mallorquina.

Aquesta actitud no nega la validesa de les anàlisis

estructurals de la glosa com a objecte diferenciat:

una part d'aquest estudi hi és en aquest sentit; as

senyala tan sols la necessitat de comprendre tot fet

cultural dins el seu entorn. Es,doncs, evident que la

tasca que manca per fer és immensa i, a sobre, agreu-

jada per la nostra òptica cu'Ltur-a.Imerrt lluny dels es-
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quemes culturals camperols.

Quant als estímuls socials és encara més complex:

arribar a una adequada valoraci6 dels significats �s

una tasca llarga de fer i que en gran manera depèn de

futures comparances amb altres codis poètics. Gran

part de les conclusions a les quals arribo són simpl�
ments hipotètiques i volen ésser sotmeses a critiques

posteriors i més àmplies.

3.1. Les diverses feines, motiu per a les cançons.-

Sembla ésser fet acceptat de tots els folkloris

tes que la canç6 que acompanyava la feina fóra la més

antiga de totes3. Potser per això, començo amb aques-

ta. Personalment, però, no he trobat cap raó que ho

provi. De fet, no és altra cosa que una hipòtesi và-

lida com podria ésser-ho dir això de les danses ri-

tuals i atribuir-ne a aquestes el motlle que hom re-

d
-

l f' 3bis
pro lila a a elna .

Les diverses tasques agricoles, que al comença.-

ment es reduïren a un conjunt força més breu que l'ac

tual i també molt més connexes entre totes elles, pro

piciaren el costum de ritmar la feina amb un cantus-

seig adequat.

Pel que fa als orígens, dues tesis se'n fan ress6.

Una primera, que podriem caracteritzar d'exclusivista

i que n'explica l'origen tot referint-se als rittmls
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pagans de fertilització de la terra i/o a la necessi

tat de ritmar la feina4, i una d'altra, implicativa,

que tendeix a explicar la manera de significar. Aque�
ta darrera situa la cançó (i la parla) dins un con-

text i li atorga valor d'eina, alhora que fa la para�
r.::

la (i la canç6, eVidentment), ella mateixa, màgica?
Metodològicament, la primera implica deduir-ne

els rites tot recomposant la història, i la segona,

l'estructura de la societat: allò que diu la cançó
no és fruit de reflexió sin6, més aviat, part de l'es

tructura funcional i de producci6.
Dels primers moments de la cultura a casa nostra

no en disposem més que de molt breus vestigis escarn-

pats, a més, arreu de la Mediterrània i que han fet

sospitar en una cultura pròpia, una mena de substrat

que pretenia caracteritzar una regi6 de límits impre

cisos però centrada al Mediterrà. De fet, això és vo

ler transplantar la teoria lingUística del substrat

6
l, en aquest cas, per a no arribar a res •

Encara que suposem que existis aquesta cultura

primitiva, la incidència posterior de costums agrico

les al llarg de la història, a les Balears, va ésser

tan decisiva que prendre'n consciència denuncia el

caràcter nostàlgic i poc productiu de la tesi medi-

terranistu; i que, d'altra barida , és en contradic-

ci6 amb les també hipòtesis històrico-geogràfiques
de l'escola finesa, que parlen d'un origen oriental
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j_ at
í

ne r-arrt , segons diverses f'am.í Li.e s , sempre però,

donant importància al caràcter unitari d'aquesta cul

tura ..

Caràcter unitari que hom pot, a la vegada, atri

buir a l'Edat mitjana (si n'excloem les Castelles de

la reconquesta i bona part de l'Imperi Romà d'Orient)

que en moltes zones frontereres arribà a barrejar-se

amb la cultura àrab, com, posem per cas, a Mallorca.

El que no cal, però, oblidar �s que aquesta cultura

àrab és, en molts dels seus aspectes, la traducci6

d'aquell Orient Pròxim.

Aquestes petges de la cultura "aràbiga" s6n ben

paleses, encara que sempre amagades per una partidista

mitificaci6 del caràcter català (real, d'altra banda)

a les illes, fruit d'un intent expansiu que comportà

la cultura dels vencedors com a dominant, sense però,

mal arraconar l·aràbiga'?
Molts autors han. volgut assenyalar la presència

d'aquestes formes "àrabs" als sistemes de conreus,

al tractament dels temes poètics, a la mitologia de

molts de contes i a les modalitats tonals de les

cançons populars, talment com si en depenessin enca-

ra que normalment les trobem reconvertides.

Dels vells rituals i costums pagans, que signif"i-

caven les tasques de manera diferent com ho féu la

cultura pagesa dels darrers segles, totalment cristi�

nitzada, no es conserven llurs significats8• Molts
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d'ells s'atrinxeraren en els nivells de la para-cuIt!_!
ra, en pràctiques més o menys de bruixeria, de la

qual poques vegades fa esment la cultura en no ésser

per a denunciar-les.

Cal però, que ens demanem per la funci6 que com

pliren el seguit de pràctiques religioses, com les

jaculatòries, l'àngelus, el rosari (totes a nivell

quotidià) i, resseguint el cicle de l'any, les festes

religioses que, com ha estat provat, suplantaren les

celebracions paganes tot fent-les coincidir quant a

les dates i quant a la valoraci6.

El paral.lelisme és evident: la creença que la

producci6 era completament lligada a les forces natu

rals; a les quals cal afegir raons que desconeixem

(que suposem, emperò) per les quals a tota civilitza

ci6 primitiva, hom canta a la feina.

Encara que cal distingir entre la canç6 (així com

actualment es conserva) i aquestes pràctiques supers

ticioses, no podem assajar-ne una divisòria que dema�
qués dos camps funcionalment especialitzats i obligar
nos a un tractament diferenciador.

�s cert que el caràcter de les cançons mallorqui
nes de feina és alegre i ple d'humor i que, en aquest

sentit, és oposat al caire quasi litúrgic d'aquelles

pràctiques temorenques. S6n, però, aspectes de super

fície que no invo.liden la profunda relació funcional

i, decididament, significativa. De tota manera, hi ha
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diferències claríssimes, de forma i de funció, així

com un ús diferenciador, 1 que ara tractarem.

En principi, podem admetre que ambdós (si per cas

foren dos) sistemes culturals es realitzen al llarg

de la jornada i durant els moments que els pertoca.

Si una col.lectivitat empra un seguit de pràctiques

diferenciades i a cadascuna li atorga els valors que

els escau, podem parlar de diferents nivells i mai

de sistemes diferents: es tracta de diverses maneres

de referir-se al mateix codi o, si es vol, de fer-ne

ús.

Tota feina disposa d'un ritual inherent que va de

la manera d'acomplir-la, l'utillatge específic i el

moment (en relació a la situació climàtica) fins a

tot l'enfilall d'activitats religioses, poètiques •.•

9

l que cal veure com a parts d'un codi i mai com a

pràctiques disperses i sense relació. La totalitat

del sistema cultural d'un moment a la història és

una estructura coherent quant al significat i només

fent referència a aquesta estructura cada element

adquireix valor de signe. En un moment concret hi

perviuen mantes elements d·origen molt reculat, sovint

mitics, emperò, i malgrat la interpretació històrica

que des de fora en puguem fer, s6n entesos per la

comunitat de manera sincrònica; cosa que no invalida

la consciència històrica pel llegat cultural i l'in

tent de servar-lo. El valor de moltes pràctiques, ap�

rentment asemàntiques, és el de perpetuar la històri�
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allò que els folkloristes anomenaren tradici6.

De fet, es tracta d'una actitud que funciona com

llil reflex condicionat 1 amb una doble finalitat: as-

segurar-ne la producci6 així com la pel�ivència del

grup com a tal.

Dins aquest sistema cultural, les cançons de fei

na en l'estat en què les hem trobades, tenen unes ca

racterístiques pròpies i aspectes funcionals pecu

liars.

En aquests apartats, tractant el moment de les

tasques agrícoles com a ocasió per a la reproducci6
d'un det�rminat tipus de cançó, intento d'assenyalar

que l'antic costum de cantar a la feina va ésser viu

a Mallorca rins fa poc (fins a la implantaci6 de nous

sistemes de conreu que feien no funcionals hàbits

cul t.ur-a I.s concrets) i que en els darrers temps, va

prendre formes característiques com veurem ara.

La primera cosa que s'ha de tenir en compte en

tractant de la poesia popular, és que era indissolu

blement lligada a la melodia. Segons Caillat10, hom

no pot parlar de la separaci6 de tonada i cançÓ fins

a l'entrada del segle XX. Aquesta tesi és compartida

per molts d'altres i hom veu com a tota civilitzaci6

primitiva actual, lletra i música s6n un mateix fet.

Entrant al terreny de les cançons de feina, trobem

diverses tonades (de vegades només una) per a cada

tasca especifica.
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L'es Lructura de tot el c on jurrt de t.onad.e s m.allor-·

quines de feina és molt semblant: es tracta d'una fra

se musical dividida en dmes pa4ts en algunes cançons

l sense divisòria en d'altres l que es correspon amb

els dos primers mots (versos) de la cançó i que es

repeteix, gairebé sense cap alteraci6, en els dos

darrers.

La configuració de l'estructura melòdica demostra

dues qüestions: la primera, el caràcter arcaic i molt

estès d'aquest sistema, propi també de moltes tonades

de ball que, com assenyalava Bartók, la repetici6 d'un

motiu primitiu provoca una mena d'estat d'agitaci6

molt particular11, i que en el cas de les tonades de

feina, permet de ritmar-les. Em sembla del tot inqüe�

tionable que es tracta d'un llarg procés d'adaptaci6
i que mai no arribà a constituir-se la tonada perfec

ta: cada moment històric va tenir unes característi-

ques que actuaren sobre la morfologia de superfície

i es tracta, doncs, d'escatir si entre el conjunt de

tomides recollides dluna mateixa feina i de diferents

llocs (on s'usi el mateix o semblant sistema de con

reu l producci6) hom pot trobar un esquema rítmic i

melòdic iE�ual en els seus trets bàsics.

La segona qUesti6 és la similitud amb l' estructu

ra de la canç6 en general (o bàsica; vegi's el darrer

capítol): dos versos primers oposats d'alguna manera

als dos següents:
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Damunt s'era d'es Hafal

s'hi componen moltes coses.

Un ramel1et de garroves

a tUl ase no fa mal. (Gin.186, p.161, vII)

estructura força productiva i que duu el significat

de la canç6 cap al final, essent una mena de signifi
-

cat sintètic.

La lletra serveix d'instrl�ent melòdic i en les

cançons de feina n'és l'únic12, encara que a algunes

podem trobar l'eina marcant el ritme (Vegits la can-

ç6 20 de la Selecta de B. Samper, on àdhuc en la més

barroera de les interpretacions foranes, hom "sent"

picar les eines de tall damunt la fusta). El soroll

de cadscuna de les elnes n'és pertinent. Cal haver

sentit brunir el carret6 lliscant damunt l'era o la

terra que l'arada trenca, per a comprendre-ho.

La tonada, allò més important, és especifica per

a cada feina i, en principi, em sembla correcte de

caracteritzar-la d'adaptada, gairebé com un vell man-

tf d'arada.

Quelcom semblant esdevé amb les lletres. També a

questes són e cpec ff í.que s de cada feina. tiA Mallorca,

la gent camperola, la gent pagesa, té cants típics

per cada una de les feines en què s'ocupa durant

l'any manco pel cavar; perquè segmns la dita popular,
'13el dimoni no hi va trobar tonada" .
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Cal però, aclarir algunes qüestions respecte les

lletres d'aquests cants. En primer terme, de la gran

quantitat (més de mil) de cançons de tasca recollides

als diversos cançoners i malgrat les coincidències

entre ells (i.e. les cançons de sega que trobem als

dos principals reculls -el de R. Ginard i el de A.

Ferrer-), no podem assegurar que fossin aquestes les

úniques, ni d'un bon tros i, a més, en diferents sen

tits: aquestes cançons representen les més conegudes

en un moment històric de la recollida folklòrica.

Vull dir que, malgrat ésser compostes segons uns mot

lles acostumats, es feren significatives (en s6n mos

tra) d'allò que hom realitzava a la feina i que cor

rem el perill d'entendre aquest corpus que hem conse!:

vat com a allò <únic que va existir i, en tot cas, la

mentar-ne la pèrdua dissortada d'algunes més. La rea

litat n'és ben contrària: la feina és un moment ade

quat per a la reproducci6 d'un costurn de literatura

popular oral, on amb uns pocs e Leme rrt s compositius,

era possible -i de fet es feia- generar missatges po

ètics ben compostos (segons unes regles), nous. Les

mostres que han arribat a nosaltres en s6n un produc

te, d'aquesta pràctica creativa i d'aquells temes

que millor significaren en les diverses tasques. Del

que es tracta és de saber quins eren aquells elements

de composici6 i quines llurs regles. Es a dir, reco-
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nèixer el caràcter compositiu l de comunicaci6 extra

,
¡'

-noral.

En segon lloc, que moltes cançons (bàsicament

aquelles que han arribat fins a nosaltres), per raons

qve hem d'esbrinar encara, s'independitzaren d'aquest

fer creatiu i: quedaren fixades (amb moltes variants,

és eVident) com a les pròpies d'una tasca. El que

d'altra banda, és força paradoxal és que aquestes

pròpies-d'una-tasca s6n aquelles que, soferts alguns

canvis, hom adaptava a la tonada d'una o altra feina14•
La quasi totalitat de cançons de feina mallorqui

nes varen ésser compostes arran d'un fet quotidià i

anecdòtic, encara que significatiu. Cal saber, doncs,

per què algunes es feren particularment pròpies i ca-

racterístiques i per què s'expandiren per tot arreu

i arribaren a fixar-se com a úniques d'una tasca. Es

necessari d'arribar a conèixer el mecanisme i les ra

ons per les quals un fer decididament compositiu ar

ribà a ésser-ne gaireb� només reproductiu.

En tercer lloc, hom encabi dins la tonada d'una

feina tota mena de cançons que en un moment donat re

cordava i per mecanismes similars als quals un infor

mador segueis �m ordre determinat mentre et dicta un

centenar de cançons. Raons d'associaci6 d'idees i si

tuacions, de rimes semblants i un curi6s llarg etc.

hi són encara per analitzar. Aquesta tercera qUesti6

és fonamental en les tasques que realitza un home
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sol (i.e. llaurar o batre) i qu.asi impossible allà

on és un tall de segadors o collidors d'olives.

Fixem-nos que és en aquestes feines on l'estructura

melòdica és més rígida i on hi ha un més gran preci
15sió en el dir •

l darrerament, que cal distingir entre les can-

çons que es cantaven a la feina i aquelles que en

parlen i que f6ra un despropòsit cantar-les mentre

es treballa en allò. Una canç6 amorosa pot ésser

pertinent; dir,però, que

Amor, sa primera pedra

ja no la posàreu bé,

i ara es marge se'n ve;

tant cau envant com enrere, (Gin 612, p.185

vol 11)

és una cançó de margers, em sembla descabdellat. I,

entre d'altres ruons, perquè no hi ha canç6 específi

ca per als margers. Cosa que evidentment, no nega la

possibilitat de cant mentre es pu'java un marge.

Aquest problema respecta a la classificaci6. Si

aquesta és temàtica, ha d'incloure dins un apartat

concret totes aquelles cançons que f'ac in referència

al tema. Si la c Laac i.f í.cac í ó

vol atendre a les funci

ons que cada canç6 acomplia, és evident que ha de PQ

sar, dins cada apartat, aquelles lletres que perta-

nylen a un fer concret l alhora, especificar-ne les

característiques d'aquest fer, és a dir, l'utillatge

complet.
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De.;:) d'un punt de vista històric, la desaparici6

d'una feina comporta la pèrdua funcional d'un grup

m�s o menys nombrós de cançons, cosa que no vol dir

que s'hagin d'oblidar (per regle general, el que hom

oblida és la tonada). l sovint, moltes d'aquestes

lletres passen a d'altres feines. S'ha de tenir en

compte que la industrialitzaci6 actual del camp ha

comportat l'extinció de les cançons de feina. Actual

ment, altra mena de cançons, com les de ximbomba i

per a festes molt concretes, s6n molt més significa-

tives 1 conegudes.

Per m�s que hagin estat les cançons de feina les

que jo demanava amb més insistència, m'ha estat gai-

rebé impossible d'aconseguir-ne bona mostra: hom em

deia sovint que no en recordava cap, malgrat la memò

ria que demostrava tot recordant-ne d'altres.

3.1.1. dipò'tesi sobre les funcions que acompliren

les cançons de feina a la pagesia mallorquina dels

darrers temps.-

No rrna Irnerrt , les cançons de feina han estat con-

siderades com un fer consubstancial a la tasca amb

la finalitat de ritmar els moviments pertinents i

.

l
.

é d· t 116tot atribulnt- os un orlgen m s o menys e rl ua •

Ultra aque at.e e funcions, cal parlar de la funció

comunicativa i d'una altra que, per seguir una terroi
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nologia lingüística força estesa, podríem anomenar

f'à t
. 17

corn a e lca •

Aquestes quatre funcions, la de ritmar la tasca,

aquella de ritual i aquestes dues que suara apuntava,

amb més o menys incidència unes que les altres, es

donen a la vegada a la totalitat del cançoner de

feina.

De fet, succeelX de manera semblant com passa amb

les funcions del llenguatge, que difícilment podem

trobar aïllades en un sol missatge: cada canç6 acom

pleix totes quatre (està clar que pertanyen a nivells

d í.f'e r-errt s ) i amb una sola direcci6: aquella de mante

nir el grup, el seu funcionament (�s a dir, la produ2_
ci6) i el sentit de pertinença a una història concre-

ta que avali el grup com a tal.

Cada tasca disposà, doncs, d'nn conjunt de cançons

propi, així com d'unes quantes tonades. L'ésser dife-

rents Lilles cançons d'unes altres es constituïa com a

costum i com a marca de costum. Eren tan obligades

com pugui ésser-ho una determinada manera de construir

o de forjar unet eina o fer-la després servir.

IJ3, pràctica d'aquest costum es feia de mane ra r1-

tualitzada, delimitant aj_xí cadascun dels gestos que

componien la tasca aquella i assegurant-ne, doncs, la
o

producció. D'altra banda, el rite inclïa els compo-

nents del grup en la pròpia cultuFd, els feia per-

tanyents i solidaris.
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Es cert que els significats primitius es perderen,

que la valoraci6 de la comunitat d'aquestes pràctiques

anà canviant al llarg dels anys; tanmateix, les fun-

cions han estat les mateixes: realitzar el conjunt de

creences i fer així perviure el grup com a tal.

Fixem-nos que aquest valor endocèntric �s el ma-

teix que pugui acomplir el fet de cantar plegats, En

aquest cas, s'hi afegeix cantar allò que fa temps es

cantava també i també de la mateixa manera
18

•

Un tall de segadors es troba, diguem-ne, abando

nat a un esforç que només podrà superar amb èxit si

el realitza corporativament i segons sempre s'ha fet.

çons de sega, veurem la quantitat de cançons que s6n

Ha de mantenir el sentit del grup i treballar gaireb�

com un cos únic19• Si analitzam els temes de les can-

en aquesta direcci6; es tracta de veritables veus

(sentides mantes vegades) per empènyer, s6n crits

que, tot relatant les característiques (conegudes de

tots) de la tasca, organitzen l'esforç20. La còmpe-

titivitat, les queixes o els tòpics que hi concorren,

s6n tots en la mateixa direcció: s6n establint con

tacte (funci6 fàtica), mantenint el grup segons unes

maneres que la història els demostrà vàlides i efica

ces.

Tanmateix, en les mateixes cançons, àdhuc en aque-

lles repetides, hom sent, tot d t unu , que s'ha esta-

oler-t una comunicaci6 entre els components del tall.
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Es tracta de dir-se els uns als altres i repetir-se

un seguit de facècies significatives. Moltes de les

cançons tenen llur origen en un fet anecdòtic que,

pel que tenia de significatiu, quedà codificat en

una glosa i repetit una i altra vegada tot apel.lant
el codi21_

Es cert que una cançó nova que s'acobli a la ma

nera de fer cançons diu, en un sentit o nivell supe

rlor, a algú i amb una força més gran, que si el ma-

teix hagués estat dit en llenguatge planer; tanmateix,

la repetici6 - que mai va ésser mimètica sinó sempre

creativa- aporta en el fet c omun.í.ca't í.u una prova addi
-

cional de veritat en tant que reprodueix allb que,

d'alguna manera, quedà codificat temps enrera. Aque

lla glosa, el significat de la qual cal anar a cer-

car no en la seva reproducci6 lineal, vers a vers,

sinó al final, de manera sintètica, i que repeteix,

és un fragment isolable de la comunicaci6 que s'es-

tableix entre un grup de segadors o collidors dtoli-

ves, de raïm ••• �s evident que això no nega la poss!
bilitat de fer-ne de noves; puix que totes varen és-

ser noves un moment i perquè en els darrers temps,

quan encara es segava a mà, se'n feren de noves i

6 "t"
22

usant del mateix patr o mesura composl lU •

Caldrà fer tanmateix, algunes precisions; he

parlat de cançons realitzades per un estol de treba

lladors i tot el que he dit és generalitzable a aqu�
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lles cançons en les quals sigui un grup el que les

realitza. ¿Aquelles tasques que era un home sol qui

les realitzava s6n tamb� un moment comunicatiu? Dei-

xant de banda que moltes de les cançons de llaurar

(el cas més clar de feina solitària) són una mena de

comunicaci6 amb un mateix, (quant no amb les bèsties,

cosa que subratlla el costum de dir a algú23) i que

es va cantar del tros d'on hom llaurava al tros on

llaurava el veí24, hi ha una qüesti6 que ens ha d'im

portar per sobre de totes: hom cantava sol, damunt

uns motlles musicals que li permetien tota variant

personal i dir allò que li venia al cap, però se

guint un costum i, en aquest repetir, hom es feia

solidari de la tribu, per dir-ho d'alguna manera,

que tota era abocada a la mateixa tasca. Hom cantà

sabent que realitzava un fer compartit i seguit per

molts d'altres (i que en el silenci dels dies de tar

dar, encara que dèbilment, se sentien els uns amb

els altres) i que aquest costum era el de la seva

història.

Ai� doncs, veiem de tot això que: 1) les tona

des de tasca acompleixen un ritual; 2) aquest ritual

és adaptat a cada feina; 3) permet la composició i,

per tant, dir als altres, comunicar-se i 4) manté

l'estructura del grup, el fa punt de referència amb

les diverses tasques.
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3.2. La festa, actuació del coneixement cultural.-

Cal entendre ara el terme "festa" lato sensu. F6

ra tal volta més propi que parléssim de cançons fes-

tives, és a dir, d'aquelles que es corresponen, pel

to i el moment, amb les estones de lleure, sien

aquestes oficials i públiques o improvisades i reti-

rades. Vull dir que no tinc la intenci6 de parlar de

les festes i dels seus rituals, sin6 de les cançons

pròpies de les estones d'esbarjo, contraposades,

doncs, a aquelles de feina que hem vist suara.

Pel costumari i el calendari de festes sabem que

moltes cançons han arribat a nosaltres com a perta

nyents a determinats moments festius (i.e. el cicle

de cançons del Deixem lo dol, dels Darrers dies, dels

foguerons per Sant Antoni a diferents llocs de l'i-

lla, les Nadales, els "paumer�", per Sant Jaume, a

Pollença, i tantes d'altres). Moltes de les cançons

d'aquestes festes es diferencien clarament, tenen

temàtica pròpia i àdhuc estructura diversa, com les

de Deixem lo do125 i les Nadales26• D'altres festes,

contràriament, han permès la introducció de gran part

de cançons que, en el seu origen, no res tingueren a

veure amb aquella festa concreta, una vegada havia

perdut part del seu significat social i cultural. El
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caG més evident, en l'actualitat, és el de les festes

de Sant Antoni, a Sa Pobla, on he sentit cantar, amb

la tonada de la ximbomba, cançons de sega!

De qualsevol mane ra , no em refereixo a les tona-

des, donat que acostumen a ésser especifiques (o ho

foren) per a cada festa. (Fins i tot, a moltes d'e-

lles, tan sols resta la melodia; aquest any de 1981,

a Ciutat, en el ball dels cossiers, no hi hagué més

que la música27). Pot passar també que siguin molt

poques les lletres (i.e. Sant Joan Pelós) o que al1b

que tingui importància sigui només la música, de ma-

nera tal que el recollidor (Samper 1924: p.389) preE.

gués nota de la melodia i prescindis de la lletra28•
Les festes tenen un ritual propi, la significació

del qual ha sofert una complexa evolució històrica,

i tenen uns dies concrets i, en principi, malgrat

que les seves cançons formen part d'un tot cultural,

estan marcades distintivament", Allò que els és propi,

podríem dir, no significa o determina el comporta-

ment (formal) de la resta de cançons o la manera de

fer-les (possiblement sib� la l'inrevés). El paper

que correspon a les festes (i al seu contingut can

r..�onistic) és el d'actuar com a contrapunt de les es

tones de feina, alhora que ésser catalitzador del

sentiment tribal.

Cal però, algun breu aclariment. Em sembla ja co
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sa provada que les festes eclesials (enc8.rs. que molt

tes tenen llur origen en festivitats paganes) deter

minaren molts costums i maneres de fer de la cultura

popular, justament pel fet d'adequar-se al pas de

l'any pagès, al seu cicle anyal de producció. La in

fluència dels patrons musicals gregorians i de la se

va litúrgia ha estat manta vegada exposada29•
Entengui's doncs, que ara estic parlant de la in

cidèmcia de les festes populars no sols en el costum

de fer cançons curtes, sinó tamb� en els mecanismes

de la producció i composici6: en la situació prpícia
per a la improvisació a partir de motlles històrics

ben coneguts dels cantants.

El fet de diferenciar entre cançons de lleure i

cançons de feina no vol pas significar una divisòria

estricta, sinó_ més aviat, parlar d'un costum de com

posar el dir, la parla, segons determinades fórmules

poètiques amb funcions similars i una estructura que

depenia del moment (de les seves normes de comporta

ment) •

Em sembla evident que les maneres de fer festives

vénen condicionades per la totalitat del sisten� cul

tural on es produïen i també, de manera inversa, pro

porcionant dades noves l elements decisius a l'estruc

tura de la cançó popular d'altres àmbits. Aquesta in

terrelaci6 tanmateix, no és adient en el tractament

de les ocasions. La manera de significar les cançons

d'una festa concreta, les seves motivacions, vull
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dir, s6n pertinents a la festa aquella amb total in-

dependència de la manera de significar una cançé ,

·Çlhuc d'aquella fesu, en un context diferent.

Aquesta aparent contradicci6 (el fet que el

conjunt de cançons mantingui relacions i influències

davant el fet que cada moment té uns continguts, usos

1 maneres propis), mostra la festa com a moment so�

cial que escapa a la quotidianitat tot fent nom�s

referència al codi de comportament que la sosté; o,

Sl es prefereix, tractant la realitat des del mateix

codi, des de fora, emperò, de la quotidianitat. Cosa

que aporta uns valors nous: poder actuar sobre el com

portament social de manera concreta i especifica.

Si bé tractant el codi, ambd6s moment de la can-

ç6 popular reprodueixen el mateix esquema de pensa-

ment, quant a les formes i els temes hi ha certes di

ferències, emparentades especialment amb el ritual,

que les feien pertinents del moment que les havia pr2

piciades.

Des d'un punt de vista classificatori, aquest pr2

blema és de mal resoldre. La manca de dades per a la

totalitat de les cançons i, especialment allò que

les informavions tenen de contradictòries en moltes

ocasions, ve a afegir-se al fet que, darrerament,

moltes cançons han perdut llurs moments i hom les

troba un poc per tot, descontextualitzades (i.e. el
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costum de captar panades, actua�üent desaparegut, ha

deixat moltes de les seves lletres, sobretot aquelles

de caire hrunorístic, a d'altres costums). Aquest fe

nomen és encara més evident a les cançons de feina,de
-

sapareguda la manera tradicional de fer-la.

Malgrat les moltes i variades teories per a les

motivacions de les cançons i que en el cas de les oan
-

çons festives hom addueix des de l'esbarjo i el des

cans, fins reminisc�ncies de vells rituals i costums

pagans, perduda llur significaci630, em sembla que

cal tenir en compte el paper que ha jugat la litúrgia

cristiana (sobre la qual la tradici6 popular ha jugat

també el seu paper) per la manera com era relaciona-

da amb el cicle de producci6 camperol i com, en molts

sentits, servia de pauta, alhora que mantenia un cog

trol ideològic. La importància d'aquestes celebracions

determina d'una banda gran part del pensament pagès

(bàsicament religi6s i àdhuc superstici6s31) i d'al-

tra, la seva producci6.

Les festes de Nadal, oblidat el ritual pagà que

acompanyava la sembra, sacralitzen aquesta a la ma

nera cristiana. El lent camí (antic) de la sembra que

assoleix el seu clímax amb el solstici d'hivern, obl!
da l'antiga significaci6 per a torr�r clarament cris-

tià. A l'altre cap, a les festes de la primavera, l'!

legria oficial de la resurrecci6 comporta un seguit

de festes de capta que suplanta les antigues festes
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de IDalg (encara conservades a molts d'indrets; les

"mayas" castellanes, per exemple) l apaivaga els cos

tums pagans del solstici d'estiu.

Ha de quedar, doncs, entès que estic usant el con

cepte de festa en ela seus nivells funcionals. Si b�

totes les festes, com tamb� tot altre tret cultural,

s6n reflex del codi, cal assenyalar una diferència

bàsica entre aquells items culturals de les cançons

de feina i aquelles altres que aCompliren a les festes.

Voldria subratllar el caràcter històric de tot

moment festiu; històric en el sentit que perpetua el

lloc, és a dir, la correspondència entre el ser del

grup i el seu fer. Però hem d'entendre que el valor

d'aquest sentiment històric no pretén només la re

producció, sinó que a la vegada, possibilita la cons

tant adaptació de les formes culturals al seu present.

La festa és una mena de síntesi entre la conscièn

cia històrica i la situaci.6 present del grup. En tant

que vivent, la festa és productiva, reinterpreta,vull

dir, el codi i alhora el fixa.

I�s ocasions de festa que tractaré una mica més

avall parlen de moments de lleure que perpetuen un

costum (en tant que vàlid per al funcionament del

grup), però com a conjunts oberts: en ells s6n pos

sibles (o eren) encara els usos pertinents alhora

que la comwlicaci6, la relaci6 o l'actualitzaci6 del

codi. Es a dir, la creaci6 de noves cançons.
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3.2.1. Dos moments festius concrets: a) Les cançons

de capta i les serenades i b) la dansa.

Encarats al problema de la composici6 i la comu-

nicaci6 en les gloses mallorquines, aquests dos mo-

ments, el propiciat pel grup que fa la ronda (de caE

ta o amorosa) i el del grup que s'aparta per a dan

sar, em semblen els més significatius.

Anar a rondar podia fer-se, bàsicament, per dues

raons: per a recollir viandes o diners, sovint per a

muntar als pocs dies una festa32 o per a aconseguir

diners per a una confraria33, i per raons de galan

teig. En la meva opini6, aquestes Ültimes s6n només

una part del conjunt d'activitats de ritual de fes-

teig que, als darrers segles, els enamorats es veien

obligats a realitzar; vull dir, el seguit de costums

més recents que, en darrera instància, hem de suposar

que provenien d'un ritual molt més antic (i.e. el cos

tum de regalar avellanes, embolicades en Lm mocador,

entre la pag�sia mallorquina del dinou i que trobem

codificat per a diverses festes 1 com a quasi obli

gatori per als enamorats34, pot tenir el seu origen

en el suposat símbol eròtic que representava l'avella

ner a l'Edat mitjana35).
La precisi6 lèxica de què fa gala la parla camp�
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rola en tractant de l'utillatge i la flora que l'en-

voltava, ella sola havia ja d'ésser ja la prova de

la intencionada especialització de cadascun dels seus

gestos socials. Aquesta manera de fer em sembla ade-

quada d'estendre-la a d'altres habituds de la cultu-

ra pagesa com ara les diferents ocasions per a les

cançons que es poden incloure sota el r�tol de can-

çons de ronda. N�lauradament, em trobo mancat de da

des per a confirmar això que dic i tan sols puc par

lar de tres grans blocs: les cançons de capta pròpia-
ment dites, les de maledicència i les de ronda o se-

renada amorosa.

Les cançons de capta, a Mallorca, s6n especial-

ment aquelles que pertanyen al grup de les anomenades

del Deixem lo dol (primer vers del refrany que es

repetia al darrera de cada estrofa i a la manera

com moltes d'altres composicions ho feren36). Es

cantaven el Dissabte Sant i la capta era de panades,

robiols i d'altres llaminadures. A Catalunya, el seu

corresponent s6n les anomenades Caramelles, com a nom

r;enèric, puix que hom els donà d'altres noms (Goigs

dels ous o Albades de Pasqua, a la Catalunya Nord; i

variants diverses com Camarelles, Camilleres, Cami-

geres, Camarleres, arreu dels Països Catalans. A Ei-

vissa, amb el terme Caramelles es refereixen al con

junt de nadales37).
Si comparem les lletres de les cançons mallorqu!,
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nes del Deixem lo dol amb les corresponents de l'illa

de Menorca38, podrem establir-ne formes que foren més

originàries i que, probablement, es correspongueren a

tot el domini lingüístic català com a un 801 costum
,

més o menys homogeni: els �oiga. La. forma me!lQ�q:u.::lna ..
·.

enllaça el costum de cantar els goigs de la Verge, de

manera força similar a com es conserven encara a

molts indrets de Catalunya, amb el refrany del "Dei

xem lo dol" que nom�s conservà el seu sentit origina
-

ri en nna part d'aquest: "Los pascoB a Maria".

La forma que vertaderament es popularitzà, tot

independitzant-se de la forma primitiva dels soigs
mallorquins va ésser la canç6 curta, la glosa mallor

-

quina, la corranda catalana o la cantarella de la Ca
_.

talunya Nord. L'estol de joves corejava els dos da�

rers versos o l'estrofa sencera cantada pel corran

dista39, aquell que tenia millor veu i/o m�s facili

tat en tenia per a la improvisació o més cançons re

cordava i substituïa d'aquesta manera les velles i

difícils de recordar lletres dels goigs tradicionals.

La mateixa intenci6 de capta (és a dir, la festa que

allò prometia) canvià el to religi6s i monòton per

aquest altre de més xiroi com s6n les corrandes i que,

al meu parer, com a costum, els era proper: tenia una

gran relaci6 amb les cançons que es cantaven quan les

serenades; cosa aquesta que va fer possible la barre-

ja de lletres amb la qual ens trobem ara i que un poc
..
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més amunt he comentat.

El sistema de cant era el d'entonar amb la matei-

xa melodia un seguit de corrandes de les quals una

bona part eren de ritual i força conegudes i d'altres

ho eren improvisades amb m�s o menys solta (de fet,

això només depenia del corrandista) i que segona

l'�xit o l'encert, es repetien a cada casa.

Pel que fa a la tonada, encar que el senyor Ama-

I (. i' �

..... ;"\ ¡,

des les hagi trobat la majoria de molt baixa qua.Lí,« :'�:

tat41 , haig d'assenyalar que sobre totes les coses"

era (o eren) un bon calze on es podia construir amb

gran facilitat. L'exemple que afegeixo a continuaci642
n'�s bona mostra i també de bella factura melòdica i

rítmica:

Potser degut a la distància cultural que ens se-

para d'aquesta manera de fer i dominar la paraula,

molts autors han menys preat la capacitat d'improvi

sar d'aquests poetes populars43• Es cert que els que

actualment fan encara mostra d'aquesta habilitat ho

fan amb una pobresa de recursos i imaginativa molt

gran i que el valor d'aquestes composicions és força



j.o l.r-e . t.unma t c i.x , aquell dir f'atxendó s de

Si voleu s en t i r- corrandes

�o vos currtaré deu mil�

que 18s porto a Iu butxaca

lligadetes amb un fil.

no fa nom�s refer�ncia a la capacitat de membria 81-

n6 també al fet que és el motlle el que duien a la

butxaca •.Evidentment que no es tracta d'un motlle per

a fer-lo servir en fred, no importa en quina ocasi6;

es tracta d 'lU1 saber arribar a un estat precís d' exi-

tació i abstracci6 on és possible "parlar" amb una

gramàtica diferent. La tonada, els versos acomodables,

els tòpics i tota altra mena de recursos, representen

una ajuda molt minsa si es compara amb la capacitat

mateixa d'improvisar. En tractar dels glosadors ana ...

litzaré amb més deteniment aquests problemes i la his

tòria llur, a í.x I literària com el paper social que j�

garen.

important fer notar que tamb� aquests homes o

dones, capaços d'aquest tipus d'improvisaci6, eren

persones de {�ran memòria i que, a més de les cent o

dues-centes cançons que coneixien coralment, dispos.ê_:
ven de recursos corn ara els d'un saber jugar amb unes

poques rimes CD el de disposar d'un seguit de versos

tòpics que, amb wés o menys habilitat, eren capaços

de combinar o por-t unamerrt i destra.
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Ultra això, el grup de cL!.nçons ritual, per al co

r ieriçamerrt i cloenda de la serenada o ronda, no repre

senta tan sols un compàs d'espera o mena de precalen

tament, sin6 el sistema. d'entrar dins el nivell compQ

sitiu per l'actuació d'items d'origen ben reculat. A

quests senyals es poden trobar escampats arreu. S6n

salutacions fixades per l'ús i que d'alguna manera

"c onvoquea" :

Ora e di magglo e fiorito e il limone

Noi salutiamo di casa i padrone •••

44

i que, amb una certa recança, per les moltes que hi

ha, es podria comparar amb:

Bones PasqUes siguin dades

a l'amo primerament •.• 45

Un correlatiu d'això són les invocacions que, en

la meva o:pini6, s6n les més significatives per a po

der comprendre el valor que el poble atorgà a la pa

raula i la estesa creença que aquesta era un do dels

déus. Demanar l'ajut d'aquests equival, en certa ma

nera, a posar-los per testimoni alhora que dictors

que utilitzaran el poeta com a mèdium. Hom pot reco!:

dar un exemple tan conegut com el "Menin eide zea •••
"

del començament de la Ilfada o el corprenedor "Deus,

tn adiutorium meum intende!" dit per aquell que ha

de cantar la paraula dictada per Déu. Em sembla que
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bastarà aquesta glosa mallorquina del cicle del Dei-

xem lo dol com a mostra, mostra fins i tot del ni-

vell crític, ple d'humor,del cantant:

"Alabam primerament ••• "

Que ho haurem dit de vegades!

Voldria que ses panades •••

vos venguessen en augment.47
Pel que fa a les cançons de maled.icència, en te

nl.m molt poca informació. Sabem que a les darrer=Les

del costum de cantar al vespre, es produïren composi

cians punyents que, totes plegades, formen el conjunt

de les cançons dites de picat. El costum, un tant no

vel.lese, que ens conta el senyor Amades48, de cantar

des d'una teulada improperis contra algú, maldir

d'ell aprofitant la fosca, no és recordat pel costu-

mari mallorquí, tot i el seu considerable aplec de

cançons d'aquesta mena.

Tan sols una canç6, que junt amb les variants que

vaig trobar a Pollença i a Es Llombards, pot donar

clarícia que aquesta pràctica va existir a Mallorca

durant una època. A Gin.26, p.190, vIV, trobem:

-A on ets, Llorenç Plomer?

-Dins la pres6 estic tancat.

-Digues-mè quina maldat.

-Gabriel, jo sols no ho sé!

-Tu qui deus haver cantat,

a maLa hora p' e s carrer! •••
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Potser no la mala hora, sí emperò el temps, ens

ho diuen les cancons:
.>

S'engana pastor un dia,

el treuran de Santanyí;

i molts el voldran seguir

"Tun-tun, ninu-ninu-ni"

escarnint ses xeremies. (143)

Si he estat a sa pres6,

no he estat perque robava;

hei estat perque cantava

"Lai-lai, l'engana pastor" (144)

Hem de creure, doncs, que aquest fet succeí�' en

temps de xeremies (pels darrers dies especialment,

encara que V'o:.L h2cver moltes altres ocasions) i que la

cançó parlava de l'eng-d.na-pastor, probablement el

mal nom d'algú que ocupava un alt càrrec. Pel que fa

a l'estructura d'aquesta canç6, encara que sia ben

poqueta cosa, recordi's: "Lai-lai" + un pentasil.là-

bic: "farem lll1 ventai".

Actualment,les cançons de picat, a Mallo�ca, es

donen en ocasions com les ximbombades. La dita "mos

faran cançons", encara força comú a l'illa, fa potser

referència al perill de caure en mans de la canç6
maldient i arri.bar a la fama ràpidament.

49Les serenades s6n, tal volta, el conjunt més

interessant. Al meu parer, formen part del seguit
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de passes que un enamorat havia de fer per a aconse

guir "s'al.lota". Com a. costum, va ésser força estès

a tot arreu del món occidental; i pel nombre de can

çons amoroses (és evident que no pas totes van succeir

en aquestes ocasions; la dansa és un bon moment també

per a compondre cançons liriques) podem pensar que va

tenir la seva importància en un moment donat.

.Jurrt amb aquest costum que sovint hom acompanyava

amb d'altres fineses com ara les enramades o deixar

altres senyals i el mer parlar a través d'un finestr650,
lli ha una qüestió que em sembla de desiciva impor-

tància en el context d'aquest treball. Es tracta de

la funció d'aquest dir rimat i amor6s que ultra amo

rosir el cor de la dona i realitzar el ritual aixi

com pertoca (cosa que no cal menysprear: es tracta

d'una decidida reproducció d'uns motlles 1 maneres

d'actuar que perpetuen la pròpia cultura) aconse

guint, doncs, la permanència dins el grup, hi ha uns

valors que no han estat prou subratllats.

Pel que a mi em sembla, una de les funcions bàsi

ques de la poesia popular (absolutament a tots els

nivells) �s la de codificar de manera vQritable el

pensament51: allò que es dit, ajustat a unes regles

compositives històriques, és veritat52• El pensament

popular, codificat en parèmies, cançons i rondalles

amb encapçalaments ritualitzats i en tot un seguit
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de sestos precisos, sien arquitectònics, Slen de jocs

d'infants, representa el llegat cultural veritable,

el codi de comportament, per tant.

Un cert mecanicisme esquemàtic ha cregut veure

en l'enumeraci6 senzilla d'un conjunt d'arbres, a�

pats en una estrofa, un senzill joc per a posar a

prova la memòria de l'altre53• Als embarbussaments,

aquest mateix mecanicisme, els ha vist com un proc�s
d'aprenentatge de la llengua. Crec que s6n interpre
tacions parcials i que no paren compte a d'altres

funcions molt més importants. La paraula és un do

dels déus, hi ha moltes llegendes que així ho diuen

i tal va ésser la creença dels homes. La paraula ben

dita (bene-dicta, si es prefereix) és aquella que diQ
tamina, des de la seva correcci6 formal, sobre l'en

torn, és la que interpreta la realitat54•
�s per això que dins el ritual amor6s, un dels

components ha d'ésser el poema, manllevat o no, però

acceptat com a f6rmula.

S'ha de notar la rotunditat i sintetisme amb què

s'expressa l'amador, gairebé com si aquella peça po�
tica comportés ella mateixa la veritat del seu desig
i el pacte establert:

Un brotat de llevamà

el posarem en remui:

si tu em vols, també te vui;

Ja en parlarem més demà.55
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11e trobat que moltes vegades la canç6 reprodueix

en els seus dos primers versos 1111 concepte universal

com si el manllevés, per a recolzar allò que diu:

Com s'herba vol treure s'ui

és bona una entrecavada.

No hi ha cap persona nada

ni dins el m6n batiada

que et vulga el bé que JO et vui.56

�ot també ser una imatge de la natura (és a dir,

vertadera) la que disposi el sentiment; vegits la

canç6 795, veritable joia literària en la qual po

dem trobar aquest equilibri.

Potser un pèl més prosaica, no menys rotunda em

però, la cançó 38 del segon volum, pàgina 151 del

Cançoner de Ginard, il.lustra molt clarament el que

acabo de dir. �s una cançó que enumera dinou classes

de mates i arbres (en vers) a les quals fa seguir

una declaració amorosa per a concloure amb una fórmu

la de submissió a Déu.

La impressió que dóna el conjunt de les cançons

de ronda amoroses, les serenades (cantades a "sa se

rena") no és la d'haver estat improvisades davant la

finestra. Contràriament, sembla que han estat prepa

rades per a tal fi i gosaria de dir que, pel nombre

de variants, van ser emprades en moltíssimes ocasions;
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j us tamerrt per a servar el ritual, el costum i, alhora,

pel fet que havien demostrat la seva operativitat.
Amb tot això m'he referit a les cançons de ronda

amoroses, entre dos enamorats (cosa que no nega la

ronda per encàrrec57, com la que va manar fer un vi

duu, crec que a Santanyí, que és un cas que m'expli
caren dues velletes a Es Llombards). Altra ocasió

era quan la ronda la feia un grup de joves en diades

concretes (pels darrers dies va ésser molt freqüent
i tinc notícia que durant matances havia estat també

costum de fer-les, encara que no tan oficial ni tan

prohibit) •

En aquestes serenades, pot dir-se que hi caberen

la majoria de Les cançons que el grup recÒlrdava,

junt amb aquelles que n'eren específiques. S'ha de

tenir en compte que la tonada (les diverses tonades)

dels darrers die� poden ésser utilitzades per encabir

qualsevol quarteta heptasil.làbica. Aquesta situaci6

molt poc diferenciada ha estat, em sembla, ll:'1. llarg

moment on el desig de gresca arraconà bona part dels

s í.grrí.f í.cat s de la ronda. Actualment, és un cos"'��n

gaire bé perdut a Mallorca. El seu Cançoner roman an..

ca.r-a re. 18 mernò ria col.lectivaC:L •.•
ç¡.. (;'. __h ..... i..ja té poques ocae.íons

ner a mostrar-se.
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3.3. La dansa, context propici :per a la composició.-

No pretenc cap treball, ara, entorn la dansa a

Mallorca. No en sabria. O fóra una recollida de dades

d'altre gent58• M'interessa el ball com a moment o

marc adequat per a la composició poèt í.ca i el diàleg

per tant.

Al meu parer, el ball és un seguit de gestos "ben

fets que mostren l'habilitat dels balladors o, si es

prefereix, el seu bell saber mourets segons unes

lleis determinades. A això hi concorren com a prova

les valors socials dels balls de ritual que, de bell

antuvi, totes les civilitzacions han proposat per a

sacralitzar llur pensament dins una festa concreta,

tot reproduint fidelment cadascun dels gestos que

componien el ball.

Resulta d'això el caràcter significatiu que les

I .

diverses cultures han atorgat a la veritat del mite

gestualitzat (codificat en paradigma gestual) i la

seva concreci6 dins un espai concret. Si bé a les di

ferents cultures occidentals, una part molt reduïda

de tota aquesta sèrie de balls es conserva sense sig
nificat i, en la majoria dels casos, com a verita-

bles fòssils, a cultures que en diem primitives, hom

els utilitza encara com a eina mitico-religiosa.

En delimitar aquesta mena de danses i diferenciar-
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les per tant d'aquelles altres que ens semblen d'es

barjo, caldria que ens demanéssim si en llur origen

el ball va tenir aquestes dues vessants, aquella re

ligiosa l aquella altra que procurava el lleure. En

principi, podem dir que no disposem de dades indis

cutibles i que contràriament al que hom podria supo

sar, determinades danses presenten clars problemes

d'atribució a una funci6 o a una altra. (i.e. el

ball que oferien els padrins a llurs fillols el dia

del bateig (vegits la canç6 509 i la seva nota cor

responent) que ha quedat com a ill1a canç6 m�s, fora

de context. Hem perdut el seu ús; perb s'esdev� tam

bé que no en tenim noticia del valor que hom li dona

va). L'exemple n'és nom�s significatiu a mitges: en

podríem trobar a dotzenes.

Deixaré de tractar aquells balls dels quals no-

més recordem el nom i que,en principi, sembla que va

ren ésser de ritual. Aquells que es conserven aCata

lunya els tractaré si tenen alguna relaci6 amb els

mallorquins de ritual encara en vigor (tot i que han

perdut llurs vells signific?-ts o el sentit d'allb

que representaven). Aquestes danses, que Gabriel Llo�

part Moragues qualifica com a processonals mallorquí

nes59, ens interessen poc en aquest raonament i les

tractaré tan sols de resquitllentes i nom�s des del

punt de vista de llur funci6.

Tot aquest conjunt de drulses commemoratives té
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una història evident, encara que desconeguda. La in-

't e r-pr-e tac í.ó que en fem és similar a una mena de tren

caclosques al qual li manquen moltes peces (de moltes

que se serven no sabem ni tan sols si van cara amunt

o cara avall). Per l'extensi6 geobTàfioa que ocupen

1 les moltes variants, en deduïm la seva antigor i

la importància. Actualment, a Mallorca, es troben en

un estat força contaminat.

Des d'un punt de vista literari, el seu valor és

nul: cap de les lletres que existiren se serva. Te

nim notícia de fragments -propis actualment de la mai

nada- que han esdevingut quaSl surrealistes: 1.e.

"Sant Joan Pe16s/ va vestit de sedal amb una candela/

ajonoiem-n6s" (Pollença). Quan el qualificatiu "pel6s"

fa referència a una pell que el cobreix. Certament

podem parlar d'un canvi; s6n lluny de les fonts, dels

salms cantats alternativament, propis de la litúrgia
60

medieval, per exemple •

Molt probablement s6n part de representacions co-

reogràfiques més grans i sagramentals, com ara el per-

sonatge de Sant Joan Pe16s que era un dels components

de la comitiva de la process6 de Corpus. Aquestes re-

presentacions foren abandonades per l'Església en els

darrers segles i àdhuc prohibides (Els Cossiers ball�
ven davant l'altar major de la Seu de Ciutat i degut

a la prohibici6 deixà de fer-se aquest costum fins

�ra, l'any 1981, que ha tornat quan la diada nacional

de Mallorca per cap d'any). Es doncs, fàcil que aquells
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que era el poble qUl els realitzava, dins les esgl�

sies, els continués, el poble, pel seu compte i així

anar evolucionant de manera lliure i perdent bona

part del seu significat que el context litúrgic tenia

sempre zel d'explicar (interpretar?).
El que no perderen fou llur funció: la funci6 com

memorativa que congregava el poble per a reproduir

màgicament els valors de la seva història. Valor que

encara té vigència, que representa allò que ens és

propl, de la col.lectivitat. Moltes de les raons que

hom addueix per a continuar o ressussitar un ball,

s6n les de recuperar la història i actuar com a Poble

(i.e. aquest any de 1981, a Pollença, s'aconseguí tOE
nar a ballar els COSSlers tot recuperant la tonada

perduda que encara era dins la memòria (sembla) d'1m

dels vells del poble, amb aquesta finalitat).

Aquests balls de ritual que l'Andreu Ferrer divi

d d f
.

l
.. 61.

t b lteix en e 19ures 1 re 19los0S , Jun arn mo s

d'altres que podem suposar desapareguts o traduïts a

d'altres manifestacions de dansa, són, al meu parer,

restes gestuals de mites que altre temps serviren

amb funcions molt més complexes i que nom�s les expl_!
caria una teoria general sobre el valor social de la

festa com a entitat mítico-religiosa a les societats

primitives i que encara resta per fer.

D'altres festes, en els seus estats més moderns,

dUb�eren també amb elles la comparsa del ball. El seu
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caràcter menys oficial va permetre, encara que es pr2

duïen en diades concretes, una diversa influància de

les unes envers les altres, fins a fer desaparèixer

els trets pertinents que els hi suposem per a cadas

cuna i que, en un principi, les caracteritzaven de ma

nera singular.

Es tracta de festes paral.leles i que, en ocasi

ons, formaren part dels costwns de ronda J. capta dis

tribu!ts al llarg de l'any. En s6n prova cançons com

aquesta (d'un ball de bastons) que té a veure amb les

caramelles (o fet de captar, d'alguna manera hi hagué

confluència de significats):

Venim en aquesta casa

per célntar una canç6;

demanam permís a l'amo

Sl ens vol donar o no.

Si pel cas ens en donava,

de seguida cantarem:

som colla de bastonaires

62si voleu també el ballem.

Al costum de cantar els goigs hom afegí una con

tinUé�ci6: cantar corrandes:

Los Sants Goigs s6n acabats

ara vénen les cantarelles;

veniu tots amb les cistelles

que ens en 'nirem aViat.63

A mi em sembla indiscutible que les cantarelles (com
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els seus sinbnims corrandes, Bloses i cobles) tenen

llur origen en la dansa64• Eren la part cantada per

tots o l'element (peça) que lligava, en la seva re

petició. una estrofa amb la segUent. Cal que ens de

manem Sl els goigs, malgrat llur fesomia culta, no

tenen una estreta relaci6 amb les serenades d'una

banda, d'altra amb determinades festes populars i

si no s6n el resultat d'una adaptaci6 d'una antiga

forma -anys fa desapareguda- que comportava no sols

el cant sin6 també el ball i d'altres rites.

Altres ocasions de festa, com ara el Carnaval,

comportaren l'exercici del ball com a component impo�
tant. Encara que sabem que tenia lloc abans de la Q�
resma, amb la qual cosa s'acomodava a l'any litúrgic,

com a costum, és possible que coincidís amb les fes

tes paganes del començament de l'any com fa sospitar

la imprecaci6 de Sant Pacià: "Sabem, per exemple, que

Sant Pacià, del segle IV, bisbe de Barcelona, hagué

de comdenar el costum pagà de celebrar el primer de

gener amb mascarades, danses, músiques i desordres

de tota mena, i que malgrat la tal comdemna, continu

aren practicant-se aquelles festes talment profanes,,66.
De fet, no és altra que una prova més del possi

ble origen pagà de molts dels nostres costums.

Les celebracions d'aplecs -trn1 freqUents un temps

foren també ocasió de dansa. D'una banda, de danses

de ritual, com ho prova el fet que encara a alguns

indrets hom representi petits misteris escènics d'o-
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rigen medieval (per suposat que completament modifi-
67cats ) i, d'altra banda, de danses festives i runatò

rles.

A tretze de desembre

de l'any quaranta set,

vam anar a Santa Llúcia

sols per veure l'aplec.

Allí a mitja pujada

vàrem determinar

anar a llogar un cego

per a poder ballar.

En sent a Santa Llúcia

ens posem a berenar;

e mentres que berenàuem

el cego va arribar;

toca una contradansa,
68

ens posem a ballar •••

Aquests aplecs, a Mallorca, com ara per la Vuita

da de Lluc, a més del ball, permeteren els combats de

glosadors (vegi's les cançons 1698-1701); �s a dir,

el cant, el diàleg rimat69•
De la importància de la dansa a tota celebraci6

popular de la cultura camperola, em sembla que no PQ

dem dubtar. ¿Com, si no, Eiximenis hauria pogut pre

tendre que "en paradís ha iacs, cants, balls e rla-

lles"? Ben entès que està proposant una mena de su-

blimació del ball que s'aparta d'aquells dissoluts:



"Aprés haurà aquí balls e los balls seran, no disso

luts, mas per excés de poig e de glòria, en laor del

Senyor. E los balls aquells seran formats en diver-

ses espècies de figures geomètriques, car aquí haurà

ball lonc e ball rod6 e ball triangular e ball codrat

e aixi les altres figures. E los balls aquells be

neyts respondran als cants e 108 cants als balls ••• ,,70.
S6n les danses religioses, emperò, l'origen? O

bé podem suposar d'altres funcions al ball que sub-

sumien aquelles de caire amatori amb una antigor sem

blant? l1n disposem de molt poques dades. Dronke, per

exemple, parla de la "jarxatt com a possible dansa71;
diu que s6n cançons de fadrines, "puellarum cantica".

De fet, els temes que tracten s6n força emparentats

amb els de les cançons de q1ialsevol època i de qual

sevol poble. �annlliteix, trobo que és ben poca cosa.

En tot cas, que no demostra l'origen divers del reli

ci6s que, en principi, em trobo més inclinat a con-

siderar com a fWicional, exactament com ho foren les

cançons de feina i àdhuv la paraula ella mateixa.

La independitzaci6 del ball d'aquests altres suports

hem de creure que es tracta d'un fenómen tardà, una

vegada es va aprendre que era objectivable i que hom

el podia deslligar de determinades connotacions.

Quins eren aquells balls dissoluts? El record

ha servat alguns noms de velles danses. Dtaltres

hom les ha vistes encara executar i algunes s'ha con

99
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tinuat representant-les, malgrat llur present de pe-

ces de museu.

Per raons històriques, molts balls populars cata

lans ho varen ésser també a Mallorca, tot i les po

ques dalles que en tenim72• El tret que més m'ha in-

teressat hu estat el de la correspondència funcional

entre les corrandes i les cançons o gloses mallorqui
nes. El paper que aquestes jugaren dins la dansa fa

pensar en uns sistemes productius de ball similars

que a vegades es concreten en petits detalls com ara

una forma molt senzilla de ball rod6, com es desprèn

d'aquest conjunt paral.lel: al "Ball rod6, Catarine

ta,/ ball rod6, catarin6" hi trobem un tractament

semblant en llurs estrofes:

La mare me diu bandera,

JO de bandera no ho sóc;

perquè si jo fos bandera

anlrla a profess6 (El Masnou)

lVIu mare me diu banderota.

Jo li dic que té rav6:

ell les banderes s6n bones

per anar a la profess6. (Port de Pollença)

La mare me diu �ndera.

(.T o li dic que té raó:

si no fossin les banderes,

no hi hauria professó. (Cançoner de Pineda)
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i encarCl aquesta altra, també del Cançoner de S. 110

rens, que utilitza el mateix motlle:

La mare me diu campana,

campana de campanar:

si no fossin les campanes

no podrien repicar. (Cançoner de Pineda)

Les corrandes (la courrante) s6n els senzills re

franys que es repetien rera cada estrofa i que era el

cor -o la totalitat dels presents- qui el repetia men

tre que la part de l'estrofa, junt amb la música, cor

ria per compte dels músics i cantants professionals.

Es ev i.d.irrt , doncs , que la proximitat al po ble d' aque�

tes peces i el fet d'ésser tantes vegades repetides

les va convertir en el tros més conegut i popualar.

Tanmateix hi ha dues coses que semblen, si no cog

tradir, sí posar en qüesti6 aquesta hipòtesi. La pri

mera és que aquestes formes varen després composar la

totalitat estròfica dels balls més moderns?3, la segQ

na, el caràcter rod6 i acabat de cadascuna d'aquestes

peces que, com a unitats diferenciades, han arribat a

nosaltres tot i que sabem com, en mil exemples, pro

venen de composicions de major llargària. Cal que ens

demanem el perquè del seu èx.it popular i aquell valor

que hom creié veure en elles.

Altres detalls ens els revelen determinades estruc

tures poètiques per a tot el domini lingUfstic català
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l que provenen de formes preterides:

-A sa plaça fan ballades, mumare, deixau-m'hi anar.

-No hi vagis, Catalineta, que ton pare prest vendrà.

• • • •

(Gin.185 p.485 vIV)

Que en la variant'segUent segueixen els dos se-

gons versos:

Jo qui som tan garrideta, ballador no em faltarà.

Fixem-nos que és completament igual que la corran
-

da que trobem a Pujol i Amades (1936: s.v. "ballades")

A la plaça fan ballades,

mare, deixeu-m'hi anar;

jo que s6c tan boniqueta

ballador no em faltarà.

l que Bosch de la Trinxeria recull en versi6 molt sem

blant:

Aquí dalt de la muntanya,

Mare, deixau.-m'hi anar;

hi ha un fadrinet alegre

que em farà saltar i ballar.74

i que a l'apartat de balls del Cançoner de Ginard,

trobem:

Mu mare, a sa plaça ballen;

mu mare, deixau-m'hi anar:

JO que som tan garrideta

ballador no em mancarà.75
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l encara:

fiIu mare, Na Margalida

an es ball se'n vol anar.

-Mu mare, deixau-m'hi anar

JO que tenc tanta ballera

• • • 76

Si tenim en compte que la continuació és que arri

ba el paJ13. ]. de ràbia mata la noia que tan desitjava

de ballar, tal volta fóra possible intuir que es trac
-

ta d'alguna petja que recordava una facàcia evident-

ment desapareguda.

No tenim, està clar, els noms i els fets són de

mal assegurar; a vegades, noms com ara Lo Peirot??,
que no té corresponent a N�llorca, o la Bolanguera,

per a la qual val a citar el DCVB i aquestes dues can

çons:

Bolanguera trapassera

s'ha mirat a un mirall:

ha vist que no era guapa,

s·ha tirat escala avall. (Talarn78)
i:

A la Berenguera

hei ha un xotí;

sense foc i llenya

l'olla fa bollir. (Pollença. Cançó 1509)

l tants d'altres noms dels quals hem perdut la possi-
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bilitat de saber quina facècia recontaven, van donar

peu a moltes lletres de balls i amb un valor que cal

subratllar: hom queia sota el pes de la veu del poble,

veu ben composta i, doncs, veritable.

La distribuci6 geogràfica sovint no dóna peu a

pensar quin va ésser l'origen local, per raons etimQ
lògiques, podem suposar que la Balanguera (Boulangere?)
va ser França. De la Tarantella, així mateix, podríem

parlar d'un origen italià79• Tanmateix, no �s això

ben poca cosa?

Amb tota probabilitat, aquestes s6n mostres d'una

distribuci6 geogràfica coherent, m�s o menys centra

da al Mediterrà occidental i que més tard, als volts

del segle XVIII, va patir, en el cas mallorquí, la

influència dels balls extrangers. Sembla que la lll

vasi6 va ésser total i que assoli un gran èxit.

Actualment, a Mallorca, s6n tres els balls més

carac"terfstics, fins el punt que hom pot dir que s6n

els únics. Es tracta de la jota, el bolero i el co

peo, que és una jota més ràpida (el compà8� de la jQ
ta es converteix en un de �)80. Alguns autors n'han

assenyalat d'altres, encara que sembla que no varen

ésser altra que meres variants d·aquests81•
Pel que fa a l'origen i llur antigor, tothom és

d'acord a afirmar que s6n d'importaci6 peninsular i

el més aviat dels segles XVIII i XIX82• En tot cas,

el caient d'aquestes danses té un encuny mallorquí
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característic perfectament destriable.

Aquests balls, hom els coneix a Mallorca amb el

nom de baIs de pagès, amb el qual, de bell antuvi,

el distingí d'aquell altre dit "aferrat" de caràcter

ciutadà i m6s modern.

Malgrat la importància del ball de pagès a Mallor
-

83ca , em sembla que cap de les seves funcions t� ac�

tualment vigència i moltes vegades, aquests s'han con
-

vertit en espectacle per a turistes. Es ballen, ara,

de manera prefixada, amb coreografia ad hoc i vestit

regional, perdent alIè que tenien de més valu6s: la

possibilitat de crear o d'ímprovisar, bm i atenent-se

a unes regles compositives.84
El ball va ésser un moment de relaci6 pagesa en

les estones de lleure. Damant uns esquemes rítmics,

la balladora composava el seu dir gestual que havia

d'ésser seb�it per l'home, posat a prova,i que havia

de demostrar la seva habilitat per a no ésser enga-

nyat per ella:

Un l'engana caminant,

s'altre amb bona parleria.

Sobretot, sia com sia:

jo el vaig enganar ballant.85

L'home mostra el seu desig de servir o festejar

la dona tot seguint-la o fent-li presents, com ara

avellanes, confits o vidre volador86, a Mallorca, o
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87almorratxes ,per exemple, al Maresme 1 a d'altres

llocs.

El cant alterna amb la música d'algun sonador,

quan hi és, si no, només el cant manté la tonada com

a únic instrument88• Es cantaven gloses heptasil.là-:
biques per a les jotes i boleros i pentasil.làbiques
per als copeos, alternant els intèrprets i accelerant

el ritme per a posar encara més a prova l'habilitat

dels balladors en les darreres estrofes o compassos.

El seu ritme ternari podia estar marcat per les

castanyetes, sa ximbomba, dos pals o un parell de

còdols. A vegades les palmes o també picar damunt la

pastern o d'altra mena de caixa de ressonància, n'era

prou per a ritmar el compàs.
Una de les principals funcions de la lírica pOPl!

lar va ésser la d'acompanyar la dansa89• Deb�t a l'am

pli ventall ten�tic, que sovint ultrapassà la cançó
amorosa, trobem moltes cançons que tingueren llur

origen en el moment del ball, codificades, a diversos

reculls, en apartats que prenen en compte més el tema

que no pas els moments en què aquelles es produïren o

les seves ocasions pertinents.

Més amunt he apuntat que el ball és un dels com

ponents de tota celebraci6 i que aquesta és una de

les seves funcions més importants. Els balls de pagès,
a Mallorca, varen ser els que ompliren aquestes cele-



107

br-ac í.orie , quan aquestes no teníen un caràcter de dia

da oficial. Ut seva manera, decididament social, fami

lirtr a ve gade s , contrasta, tanmateix, amb el seu de

senvolupament gairebé eròtic i apartat dels darrers

temps i que tant va atacar el pensament oficial:

El Bon Jesus les veu totes;

cap n'hi porem amagar.

Aquell jove es deu pensar

que, com ell se morirà,

hauran dat l'infern a rotes.

No les hauran dades totes:

una per ell n'hi haurà,

i allà li faran ballar

danses, boleros i cotes.90

Hem de pensar que es varen constituir en un cos

tum a part i que les cançons i les danses foren la

manera d'expressar-se del poble, valor que heretaven

de molt antic, com mostraré més endavant. Aquest sa

ber paral.lel o cultura sense altra censura que la

que feia la mateixa cultura, va ésser un vehicle de

comunicaci6 bàsic en els balls entesos o utilitzats

corn a lloc ideal de relaci6 i coneixença91•
El ball és un moment per a la repreducci6 de can

çons conegudes, sovint de ritual:

A la dansa me s6 entrada

per a cançons a cantar.
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Quina serà la primera,

llicència en vull demanar,92

l possiblement perquè hom donava més importància al

fet mateix de ballar que a allò que es deia. Però

també és cert que era moment adient per a dir dels

participants i, evidentment, per a respondre, espe

cialment amb cançons improvisades una vegada "entrats

en dansa".

La qualitat d'aquest repertori no va �sser tan d�

purada com el d'altres ocasions. El més freqüent és

l'ús del vers tòpic en la composici6, com ara tots

els de la sèrie "Si voleu ballar corrandes" o tiA l'ai

re me'n vaig, a l'aireu93• Sovinteja la rima pobre

com en aquesta glosa d'esquisida tensió amorosa i que

recorda l'''Amor mi mosse que mi fa parlare" del Dant94:

Margalida, Margalida,

Margalida, t'ho vui dir;

volta, volta, Margalida,

és s'amor qui m'ho fa dir.95

La dansa a Mallorca, solta, ad libitum, improvis�

da en cada moviment pel saber de la dona, aconseguia

el marc adequat per a la comunicació entre els fadrins

que havien de demostrar el seu saber fer segons unes

regles de composici6 molt més que no de reproducci6;

és a dir, havien de demostrar la seva pertinència al

grup.
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Hesta. encara per fer una anàlisi d'aquests diàlegs
1. establir el valor de tots els components rituals en

els diferents moments de ball.

rsà s ioarnerrt , els jove s, que havien mantingut 1-U1a

relaci6 entre ells mentre realitzaven una determinada

feina al camp, sovint, disposaven el nivell de rela

ció dins les coordenades de l'eros. Acostumav.en de

separar-se i, mitjançant el diàleg gestual, tot rit

mant-lo amb gloses, una rera l'altra, es deien entre

ells i s'establia la possibilitat de la coneixença.

Els balladors no coneixien només l'altre sin6 la seva

relaci6 amb el fer del poble, amb les maneres pròpies

del lloc. Hom demostrava l'enginy i saber fer, saber

fer anar la llengua a nivells, emperò, ritualitzats.

3.4. D'altres ocasions:

3.4.1. Les vetllades.-

He mostrat les que m'han semblat dues ocasions

bàsiques per a la producció poètica de la cançó curta

a Mallorca en els darrers temps i les seves funcions

principals: les cançons de feina i les de dansa, com

a motiu de comunicaci6 i de relació. Tanmateix, tot

l que ambdues reprodueixen uns costums bàsics, no par

len d'aquell altre component de la cultura popular que
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és la codificaci6 del penaamerrt , del coneixement en

general i de la història pròpia, dels mites i el JOc,

moments també dins la seva pràctica que amaraven la

tórtalitat de llur comportament social.

Quan s'esdsvé aquest altre fer poètic? Encara que
hi ha moments concrets, pel que jo he pogut saber,
-d'ara fa entre tres i cinc generacions- això esde

vingué gairebé a tota hora. Les cançons, com moltes

dites, arribaren a ésser quasi indestriables de la

pdrla camperola de manera que podriem afirmar � fOE
ta interdepend�ncia d'un i altre sistemes comunica

tius96•
Ara bé, el pensament pagès en tot el seu àmbit

que, evidentment, es mostra en cadascUn dels actes

de la vida al camp, té un moment específic en les

vetllades, retu�its tots els que habiten la possessi6.
Cal precisar que entre aquests no hi ha relacions

de parentiu solament, sin6 també econòmiques97• L'a

mo, (a Mallorca, aquell que té el coman de les terres,

sien seves o llogades) i la seva família, i èls mis

satges, dividits segons les tasques per a les quals
havien estat llogats; així: porquers, pastors, "pa

reiers", bovers ••• l cal també assenyalar que en oc�
sions especials, per a la matança del porc, als ves�

98
f t 99 llOt 100pres , la vigília d'alguna es a o co 1 es

que necessitaven de mà d'obra llogada, s'aplegaven a
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"les cases" {';rups més heterogenis i fora de l'habitual,

però que malgrat la importància d'aquests moments, em

semblo. que no poden distreure la nostra anàlisi de la

vetllada quotidiana101_
La vetllada es constituïa com a un moment de lleu

re que propiciava certa reflexi6 entre la gent que

formava aquest grup bàsic productiu i reproduïa un se

guit d'activitats històriques amb unes f1ll1cions espe

cífiques.

No parlaré de cap vetllada concreta ni tampoc, al

llarg d'ast capitml, dur� al meu cap un tipus teòric

d tll d 'd l
.

t·
102

Em fe ve a a 1 ea perque no va eXlS lr .' re e-

reixa al moment en què el grup reproduïa el seu co-

neixement i a aquest costum de relació que es manti!!

gué fins que canviaren els sistemes de producci6 i

s'integraren dins la vida pagesa determinats mitjans

de comunicació de masses.

No m'interessa tant el costumari d'aquestes vet-

llades quant les funcions socials que acompliren,

així com el fet que esdevingueren aptes per a la re-

producció d'un llegat poètic i cultural.

Tonalment, de manera diversa al momerrt d' exitaci6

de la festa i la dansa, hi ha un deix pausat i contrQ_

lat per la saviesa dels vells de la casa, relacionat

o semblant al paper que juga l'àvia contant rondalles

als infants; moment veritablement a.n't enc í.onat i del
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qual no podem oblidar les funcions transmissores al

t'ora que didàctiques 103.
Les vetllades s6n una pausa en la producci6 que

és cotejada amb la saviesa heretada. A la vegada, s6n

un moment propici de relaci6.

En conjunt, és un recompte del coneixement, encf!

ra que no explícit, que manté aquesta cèl.lula de

producció en la qual cadascú té el seu rol. El pro

cès de realitzaci6 depèn de cada cas concret i dels

seus components. Insisteixo, no podem generalitzar

els fets, només parlar de determinades funcions. Pen

sem que, si bé pot procurar la relaci6 entre el jo-

vent, el festeig i el joc, no podem menystenir la re

laci6 jerarquitzada que implica la valoració i el co

teig amb la història d'allò que va succeint als camps

i al veïnat i que és capaç d'integr&r els fets més

"sonats" encara que vinguin de lluny.

Pel que fa a la reproducci6 de les cançons en

aquestes estones de lleure, les hem de veure com a

resposta i comentari al present immediat, sia aquest

el temps, l'anyada ••• Aparellats amb aquest recompte

de comentaris, hom troba una sèrie de consells codi-

ficats en vers i que fan referència als moments de

sembra, de sa6, de poda, etc. així com consells que

t 1 rt t al104respec en e compo amen en gener. •

110t allò que es diu està relacionat amb el con

text (i només és interpretable en ell) de tal manera
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que f6ra un de .spr-o pò a.i t una canç6 que no f'ac í, al cas.

Emperò, j urrt amb aquestes cançons, dites i adverti,

ments, acomplerts pels qui representen el saber del

passat, hi hd totes aquelles maneres el caràcter de

les qtmls és el joc, la broma i aquelles altres for

mes narratives "origen" de molts de fragments que ac

tualment es conserven només com a peces 801es105•
Les vetllades abastaren, doncs, un ampli ventall

temàtic, gairebé totalitzador, i que es manifesta en

la sorprenent vastitud de temes que tracten les can

çons que he pogut esbrinar que tingueren el seu mo

ment dins les cases, al vespre, tot repetint una items

culturals d'origen perdut però bàsic i fonamental per

als sistemes productius.

La paraula ritmada, aquella que servava el llegat

cultural, trobà així un mar-c adequat i asso 1í, en una

irr�tge forçada, el paper d'escola permanent. �s el

gust per la paraula ben dita que dictamina i alhora,

paradoxalment, del dir per dir.

En tot cas, però, no és un moment per a la impr�

visaci6. La seva vàlua rau en el coneixement del pa�

aat, mai en l'exercici de les regles compositives.

La comunicació s'estableix, quasi exclusivament, mit

jançant models Ja coneguts i prefixats d'antuvi.

Un altre dels components, tot i que no va ésser

alIè que podríem dir més característic, va ser el

fet de la lectura o recitació de la literatura popu-
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lar que més coneixien. Es tracta, en els darrers temps,

del paper que JUGà la lletra impresa en suports varis

i que hem anomermt de canya i cordill. A Mallorca, la

seva màxima representaci6 va ésser damunt Elaguetes
(llibretes petites) que glosaren els esdeveniments

més importants i que, d'alguna manera, s'havien con

vertit en hereus del fer del romanç.

De fet, és una qUesti6 que afecta el mateix tipus

de creences: la certesa que la paraula poàtica és ver

tadera i, per assimilaci6, també ho és la paraula �m

presa. a la qual concediren tanta importància, com ho

prova la quantitat de literatura de canya i cordill

que, malgrat el caràcter fungible dels seus suports,
ha arribat a nosaltres.

Al Port de Pollença, després d'una llarga estona

d'escriure cançons al dictat de la memòria privile

giada de Mad6 Teresa de la Cooperativa, ella em di

gué "Un que li dèiem en Pastor i que era més vei que

nòstron pare Adam, venia un parei de dies a l'any i

li compràvem plaguetes. Aleshores les apreníem, les

cançons, de tant de lletgir-les". Més endavant veurem

el contingut d'aquestes obretes mallorquines, la se

va importància i difusi6.

Si bé d'una banda en les vetllades hom tracta el

correlat de forces, segons unes maneres, un saber i

àdruc el poder concret que atorga l'exercici de deu

res especifics (i.e. la sembra de llavors molt peti

tes, com ara les d'alfals o de naps ferratgers, cor-
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respon als vells) i es manté així la unitat de produc
-

ció, d'altra banda, les vetllades possibiliten el sen

timent col.lectiu o de pertinença al g.MIP, en el re

compte que es fe. de tota notícia que els arribava de

lluny així com de les noves del voltant. En aquest

sentit, la sèrie de cançons que tracten de l'escorxa

ment de la somera (vegits les cançons 137 i 138) i

que no és altra que el paper que jugava aquesta bès-

tia una vegada morta. Tot el cicle de cançons que paE

len del testament que fa el burro, la somera o l'haca,

s6n reminiscències humoristiques d'un costum que,per

exemple, encara es conserva a alguns poblets de Ga

lícia i que consisteix en el repartiment de la bèstia;

repartiment real i que és acompanyat d'una canç6 com

posada (evidentment segons uns cànons) per a aquella

ocasi6 i en la qual s'explica a qui correspon cada

bocí i les raons d'antipatia o de simpatia per aquest

repart iInent. Queda clar que som davant d'un costum

que un temps va ésser força estès i que, a la vegada,

comportava motiu de comentari sobre el veïnat106•
Tot aquest material folklòric que es reproduia a

les vetllades ens pot donar idea del seu Si@lificat

i ús dins la cultura camperola.

�s evident que no hi ha pas un patr6 o índex dels

diferents elements que concorrien en una vetllada; po

dem consignar, però, que en el seu conjunt, aquests

moments de relaci6 assumiren bàsicament elements de
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caràcter narratiu (que podien estar o no versificats)

junt amb d'altres (parèmies i cançons) per als quals

podriem apuntar el qualificatiu de sentències.

Els primers els tracto a l'apartat segUent. Ve

gem ara les cançons que enclouen el pensament pagàs.

No faré ara l'anàlisi de la temàtica d'aquestes

composicions: igual que per a la resta d'apartats, ho

he estructurat en escrits marginals que degut a llur

caràcter antropològic i d'estudi del pensament campe

rol, no s'adeien en aquest treball només entestat en

les funcions i estructura.

Es tracta d'un moment que possibilitava el recomE

te del saber. Es per això que aquelles composicions

que deien de la història i aquelles altres que en al

gill1 sentit dictaminaren, hom les tingué en compte,

Gairebé com si fossin pauta de comportament. De fet,

s6n configuracions que volen incidir i ésser patr6.

En s6n mostra, per exemple, aquelles que diuen

del pas del temps (cançons 1413-1441) o les que esp�

cifiquen determinats costums i maneres de fer, com a

les cançons 1391-1412.

Succeeix també, però, que a vegades poden dir del

comportament dels arbres, de les característiques
d'un ofici, dels astres ••. (Vegi's les cançons 1561-

1594) i àdhuc dels pobles veïns (cançons 401-473); eg

Cé�ra que aquestes s6n pròpies també d'altres ocasions,

corn ara La dansa i, darrerament, els encontres de fut

bol! Passa com amb les endivinalles, que han estat
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prbpies de molts de moments l que també es plantejaren
a les vetllades.

e om a lloc de r-eun
í ó també, encara que les seves

característiques siguin molt diferents, hem de tenir

present els cafès i tavernes que un temps a Mallorca

tingueren molta importància per a la pràctica de les

cançons. Els cafès foren també lloc de vetllades,

vetllades tavernàries, amb contingut, doncs, força
diferent i amb to, a vegades, groller, amb força crl

dòria, tot cantant les excel.lències del suc. Va és

ser a les tavernes on molts combats de glosadors tin

gueren lloc, també, però, moltes cançons desaparel�
des sorgiren i s'improvisaren en aquests contextos.

3.4.2. La poesls de caire narratiu i el seu valor

dins els moments de relaci6 social. S'argument.-

Els esdeveniments col. lectius més assenyalats o

aquells que tingueren relleu, encara que individuals,

per a la col.lectivitat, foren posats en vers i di

fosos d'aquesta manera.

La història ens mostra quantitat d'ocasions i

gairebé a tota mena de nivells, on això va ésser d'a

questa manera. A Mc.llorca, si té l'origen d'aquest
costl® literari pot haver estat en mans de professi2
nals, tenim notícia que, en els últims temps, els
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mateixos homes del poble recolliren aquesta tradici6

l segons uns motlles històrics, continuaren l'exerci

ci.

Voldria assenyalar una de les manifestacions m�s

carcaterístiques: s'arg�ent.

S6n composicions poètiques de caire narratiu i

factura molt semblant a l'estil del romanç. Represe�
ten el costum de glosar, any rera any, els esdeveni

ments més importants de la vida d'un poble: "tot

quant en el poble succeeix, dia per dia, i cosa per

cosa, especialment lo m�s notable en metereologia i

art de conrar. Ano�en les plujes calabruixades, tem-

pestats, torrentades i vents de cada un dels mesos

de l'any com tamb� el comportament del camp, culli-

ta, etc. Tampoc deixen de consignar les desgràcies,

citant els noms i les sorts, les bregues importants,

ferides, el moviment polític, l'entrada d'un rector

nou, la venf,.ruda del bisbe, l'estat de la poblaci6,

amb els naixements, morts i matrimonis,,107.
S6n veritables cròniques populars que revelen

l'interès per la pròpia història i la creença en el

seu valor, de la mateixa manera que hom datava a les

llindes dels portals l'any de la construcci6.

Segons Pitré108, l'interès fonamental que movia

aquests poetes a codificar la història en versos era

la de servar-ne memòria; altrament no hagueren pogut

perdurar. Es evident que hi ha certa part de veritat
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en aquesta afirmació, especialment pel que fa a l'i�
teràs que els movia; si ens atenem, però, als resul

tats, el mètode deixa molt que desitjar 1, imprecis!
ons de banda

1 09, la major part de totes aquestes hi�
tòries fragmentàries són només prova o mostra del pe!!

sament que les produí, mai de fets precisos. Ara b�,

em sembla que no es tracta de res d'això: hem de com
-

prendre el perquè eren reconeguts llurs autors i

se'ls encomanava la realització i per què ells acceE.

taven, és a dir, què en treien.

La primera cosa que cal tenir en compte és el

valor que el poble atorgava als glosadors com a por-

tadors del pensament popular i de la col.lectivitat

i com la seva paraula era tinguda per certa. El que

hom els demanava era la seva interpretaci6 dels fets,

1 no pas per les seves raons o la seva capacitat de

judici, sin6 just2�ent pel fet que tot all� anava e

ésser compost en vers; és a dir, anava a �sser sacr4

litzat. Les raons per les quals em sembla que allò

podia tenir algun interès pel glosador són dintBe un

nivell semblant: si d'una banda ell s'autorreconeixia

amb un do de Déu, d'altra, es creia en l'obligació

d'exercir-lo.

Si aquesta hipòtesi és certa, la necessitat de

posar en vers la pròpia història, com a ocasió vom-

positiva, és mostra de la creença en el valor de la

paraula ben dita dins el pensament camperol.
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Pel que fa a l'estructura de s' ar-gumerrt , he de

consignar, en primer terme, q�e encara que tinb�em

notícia que això era un costum reculat, tan sols t�
nim molt poques mostres i totes de temps recent110•
En nota aporto la descripci6 de primera mà d'Andreu

F f l T d l
. 111 .

tferrer que a a resor e s av�s ; ara ens �n e-

ressa assenyalar la relaci6 estructural amb d'altres

composicions.

A les darreries del segle passat i principis d'�
quest, varen ésser molt freqUents les publicacions
en plaguetes d'un octau, sovint sense data en les més

antigues, de tota mena de composicions populars en

vers que glosaren sobre algun esdeveniment concret

de l'illa112_ D'alguna manera representen la conti-

nuaci6 a Mallorca del costum de composar en romanços

aquells fets que interessaven l'auditori (lector i

oient en aquest cas). De la. difusi6 d'aquestes pla-

guetes me n'ha assabentat la gent pagesa que em dic

tava cançons; i moltes d'elles, ja sia per l'interès

d'algunes estrofes, ja sia per flaquejar la memòria,

han quedat com a gloses descormexes, moltes vegades

àdbuc sense un sentit prou clar per a nosaltres113•
Els arguments que jo he pogut estudiar tenen tots

les mateixes caracteristiques. Les dues primeres es-

trofes d,manen permís i, algunes, acaben dient el

nom de qui l'ha compost.

Des d'un punt de vista mètric (més aviat de l'es

tructura estàfica), s6n estrofes desiguals en nombre
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de versos, amb una tendència per la quarteta en les

més recents. 'I'o t i el seu caràcter narratiu que ens

faria suposar que entre estrofa i estrofa hi ha mol

ta relaci6, es caracteritzen per la unitat temàtica

i tonal de cada canç6 (estrofa en aquest cas) cosa

que ens diu de la importància formal i la influ�ncia

de les gloses en les composicions dels últims temps.

D'aquesta manera, no he trobat arguments relaciQ
nats amb d'altres estructures de caire narratiu, tal

-

met com si l'única forma (aosa que no és certa) fos

la cunç
ó

curta. Quelcom semblant podem veure a les

gloses de combat dels temps darrers que també tenen

una tendència a abreujar-se, sens e
. , .

mal, pera, arrl.-

bar a la quarteta.

3.5. El diàleg poètic.-

Hem vist que pràcticament tota la vida pagesa d'un

temps a Mallorca va estar amarada de cançons que, amb

finalitats vàries, pautaven el comportament i, per la

mateixa pràcLica quotidiana, el reproduïen de bell

nou en cada acte. He assenyalat que aquest fer tenia

un fort i molt important component creatiu i, alhora,

reproductiu.

Pel que fa a l'origen, he assenyalat la seva an-

tigor, a la vegada que determinats punts foscos.

Jilllt amb aixb, caldrà que parli dels seus autors.
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La imatge que més ha rodolat, fins a esdevenir un

còdol, ha estat dir que els autors han estat personat.

-

ges concrets i que la col.lectivitat ha anat amorosint,

així com l'aigua fa amb aquelles pedres cantelludes

d'un primer temps, la producci6 oral d'aquells fins

a convertir-les en això que ha arribat a nosaltres.

El rerafons que això (vull dir dit d'aquesta ma

nera tan esquemàtica) amaga és el prejudici que un

individu sense cultura difícilment pot aconseguir

peces literàries com aquestes que ens han arribat.

Si bé és cert que la producci6 poètica popular ha

sofert canvis, modificacions de tota mena i talls i

retalls que l'allunyaren d'aquella que fou en el seu

moment de creaci6, també és cert que això només fa

referència als sistemes de transmissi6 i als efectes

que procura.

Persona�ent, JO puc dir que he conegut autors

illetrats, conscients de la seva creaci6, i he sabut

que aquesta f6ra de mal destriar enmig d'un conjunt

dit tradicional. El poble les repeteix i les modifi

ca, és cert, però no necessàriament les millora. Què

s6n totes les cançons malmeses justament en la repe

tició? Els moments dels quals he parlat més amunt han

estat ocasió per aquest moment creatiu de tots els

que hi participaven i no tan sols dels professionals.

Em sembla que aquella imatge només parla d'un

fenomen evident: el de les variants i modificacions,
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que repeteix lo. manera corn s'han tramès aquests poe-

mes i poca cosa més.

D'altra banda, el mecanisme que aquesta c onc cpc í.é

implica fa el poble mer reproductor que, obligat per

falles de memòria, modifica, gaireb� sense intenci6,

el llegat cultural que li arribà a les mans. Tanma

teix, aquest llegat va ésser significatiu i amb sig

nificat el reproduïren. Es tractà d'un dir conscient

i intencionat que el poble recomposava en cada acte

de parla.

El conjunt de cançons curtes, juntament amb totes

aquelles que provenen de diàlegs concrets i intencio

nats, s6n mostra d'un nivell de comunicaci6 propi
d'un temps i d'una cultura. Són trossos més o menys

fossilitzats, d'un costum creatiu que propiciava altra

mena de relació oral i amb funcions diverses de la

parla quotidiana.

Les vàries ocasions que fins ara hem contemplat
varen ésser motiu de comunicació, mitjançant uns mot

lles o regles de construcció altament productius, en-

tre els components d'una cultura.

Ara bé, és igualment cert que moltes d'aquestes

produccions, per allò que tenien de ben compostes,

és a dir, de representatives, es repetiren de tal ma.

-

nera que hom les pot trobar arreu de l'illa de Mallor

ca i àdhuc fora114•
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En la meva opinió, all� que ha arribat a nosaltres

és el conjunt de peces que, per raons que desconeixem,

quallaren m�s que no pas la resta, s'expandiren m�s

densament i delimitaren millor el comportament poètic

posterior. Tota anàlisi de la canç6 popular que ens

ha arribat ha de cercar o apuntar vers una. teoria

general de la poesia com activitat comunicativa.

�s cert que he emfasitzat el caràcter creatiu per

a cada un d'aquests actes poàtics i pot semblar que

dono poca importància a l'acte merament reproductor.

�ucceeix que les diverses funcions d'aquest fer poètic

no han estat prou clarificades; hom ha parlat de fun

cions, mai, emper�, no les ha caracteritzades.

En el fet de reproduir no importa quin tret signi
ficatiu, s'acompleix l'actualitzaci6 de la pròpia hi�
tòria i amb la intenció d'assumir el llegat cultural.

Intenci6 que vèiem en cada ocasi6 on el poble re-feia

el seu coneixement, en l'especial tarannà amb què re

alitzava per sentir-se del grup; cal però, no confon

dre aquestes funcions amb d'altres que, de manera

pròpia, realitza el diàleg poètic.

Aquest diàleg, si bé té el seu moment socialment

més significatiu en els comàats de glosadors115, va

ésser important també, com hem vist, en determinats

moments de la tasca, en el ball ••• en el sentit que

també allà, s'establí una mena de diàleg, fins i tot

si repetien gloses que ja coneixien d'abans.
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El que vull assenyalar és l'11s intencionadament

comunicatiu d'aquest costum i rebutjar la imatge ma!
destra a'un poble que "repeteix", que guarda en vers

els seus costums per no oblidar-se'n.

�s també cert que hi ha hagut combats en els

quals la memòria hi jugava el seu paper. Es tracta

va de veure qui recordava més nombre de cançons116•
Això, però, no té per mi massa interès: la memòria ha

estat un estri bàsic en tota cultura oral. Crec que

ha d'importar-nos més el significat de la cançó, de

cadascuna en ser utilitzada, i el significat, sobre�

tot, del costum de glosar o parlar en vers.

Ltautor,doncs, del Cançoner ha estat el poble. l

amb això vull referir-me a un costum de la cultura

carnperola que, per bé que han estat uns pocs (o molts)

qui especialment i principalment en feren el gros

d'aquest cançoner, la manera d'atorgar significació

a aquest dir va pertànyer a cadascú dels individus de

la col.lectivitat, en tant que membres, que es decid!
ren a composar manta vegada: dins el si d'aquella 80-

cietat, existiren moments propicis i fins i tot, gosa

ria de dir, obligaci6 de fer_ho117•
Amb aquest fer col. lectiu i amb un paper força

caracteritzable, trobem els professionals populars

de la poesia.



126

3.5.1. Els glosadors.-

Jo no sé si hereus dels joglars118• Encara que en

'l'eòc r-í, t o Virgili en facin. referència, tampoc d'abans

en tenim massa noticia. Junt amb el cantor professio
nal itinerant, trobem, a Mallorca, aquell que és d'un

lloc concret, que roman a "ca seva" i fa :feina de pa

gès, de sabater o mariner119• El mític bard o potser
millor la seva imatge històrica i social definiria

tal volta més certerament els glosadors mallorquins 120.
Si allò que jo deia que tothom va participar en

el fet de glosar és cert, dit molt barroerament, el

glosador va ser qui més cançons en féu. Però, em sem

bla que no �s el nombre de cançons el que el caracte

ritzà dins la mentalitat camperola. La seva habilitat

en fer-les els donà prestigi davant el poble, tanma-

teix però, sobretot poder; una mena especial de poder,

aquell que ve representat per la possessi6 de la veri

tat121• El paper que va jugar ve determinat per una

imatge diferent a la d'homes només hàbils en el dir

poètic, la seva imatge, potser mai explicita, sempre

emperò present, va ésser la de representants de la

veu de tots en tant que hàbils dictors de la veritat

en l'exercici de reproduir mitjançant uns motlles

h.í.et òr-f.c s ,

Segons la creença popular, el glosador nelX glos�
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dar. El poble "recorda" que quan eren petits ja en

feien; els atribueix poders especials, enginy, i la

gràcia d'aquest do que tothom, fins i tot ara, creu

12r)
que sia de Déu L.

Els més antics, és a dir, aquells les vides dels

quals s6n ja molt enfora, arriben a nosaltres envol

tats d'una aura especial i divina123• Per què aques-

ta manera de supervalorar en el record fins i tot

glosadors morts de no fa massa? Hi ha un seguit de

qüestions que no han estat que jo sàpiga, plantejades:

Quina és la significaci6 del glosador que contesta a

un que li és superior en l'escalafó social i el fa em

mudir? Quin valor atorgava el poble a la paraula glo-

sada, a un combat de paraules ben compostes? Quina és

la força d'aquesta paraula rimada que sentencia d.a-

munt un fet?

Els folkloristes, duts per l'afany de salvar de

l'oblit aquestes manifestacions d'art, esmerçaren llur

temps en compilar (afortunadament) tot allò que els

queia a les mans; s6n, però, molt pocs els comentaris

que van escapar del tòpic. .Iurrt amb les seves classi-

ficacions, trobem una gran admiraci6 per la facilitat

en el versificar, per la seva memòria (cosa aquesta

que no é� del tot certa tanmateix124) i un curiós en

filall d'anècdotes de tota casta que han assegurat

una bona plaça al folklore dins la literatura costu-

mista.
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Per a comprendre la funció social de la paraula

l dels seus pr-of'e s c í.onaLs , cal abans establir algunes

precisions.

3.5.2. La paraula com a elna.-

Ultra 18. fnnci6 comunicativa de tot llenguatge i

que ja hem apuntat per a aquestes composicions poèti
ques, és necessari de comprendre d'altres funcions

com a elementals l bàsiques en l'exercici de la poe-

sia popular.

Seguint l'esquema de Higau (1981: p.186 i ss) pel

que t·é de clar i sintètic i no entretenir-nos maasa

en ill1S conceptes de lògica, manllevats ara pels lin

gUistes i que no tino ¡a intenci6 d'aplicar mecànic�
ment a la meva anàlisi, veurem que el llenguatge, en

la seva dimensi6 social, es realitza segons tres ni

vells d'actuaci6 que s"incardinen els uns als altres:

la producci6 d'un enunoiat (acte 10cutiu), la inten

ci6 (acte il.locutiu) i l'efecte que provoca sobre
'1

les creences (acte perloc�tiu); cosa que implica per

part del parlant el coneixe�ent de les �onvencions
\

socials.

Aquest entrellat de funcions que 13;6 dóna a la

parla comuna, en el diàleg poètic popu.lar és encara
<i ". �.,.

més assenyalat i, de fet, demostra fins a quin punt

és cert l'esquema d'Austin (1962).
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Prendré n011l8� c:Eernples del::.:, textos poètics que

han arribat et nosaltres i no trL,-ctaré aquests aspec-

tes en enunci.at s que provenen o pertanyen a la li tu,!:

gia (sigui aquesta la que sigui) ni en les hipòtesis
sobre aquest valor o funció d'eina de la paraula en

1e::'1 societats dites pr-i mè t Lve s ,

Posem per cas els goigs. "Llur finalitat és lloar

la Verge o els sants, però alhora, més específicament,
demanar un favor, implorar una gràcia, evitar una des

gràcia o Wla malaltia,,125. �s a dir, funcionar direc

tament: aquell dir es converteix en remei. Finalitats

semblants cerquen les oracions populars, el rosari,

l'àngelus, la munió de jaculatòries amb què interrom

pen els pacesos el fil dels esdeveniments. Cal cercar

el valor que a aquest saber atorguen.

Pe r-ò cerquem aquent e s funcions a la par-au.La poè
tica. Cantar una glosa, sia en l·àmbit que Sla, sem

pre i quan sia di.ns la pròpia cultura, �s fer, un fer

dethninat i intencionat que implica algú i que, en

tot moment, té present el conjunt de creences o ml�

llor, el codi en la seva totalitat.

A la vegada, realitza una actitud codificada (sig
nificativa socialment,per t.arrt ) de manera que la fa

efectiva. La rotunditat, fins i tot acústica, d'aques

ta glosa tan coneguda:



130

Pe r- batre en el món no lli ha

com les egos ben ferrades,

que peguen �mes potades

que l'era fan tremolar. (canç6 27)

no és tan sols un crit que, de fet, per ell mateix ja

f6ra un acte il.locutiu; bàsicament és batre (així com

la resta dels items emprats), és aconseguir-ho segons

un esquema : i i st
ò r-Lc , Tanmateix, la meva proposta va

més enllà: aquest esquema rítmic l musical que possi

bilita encabir gairebé totes les cançons, per ell ma

teix, àdhuc en la improvisaci6 de noves cançons, �s

un acte il.locutiu. Cosa que vol dir que �s una eina

com pugui ésser-ho el carret6 o les bèsties.

Està clar que hi ha fun.cions supletòries com ara

el ritm�lr la feina i empènyer les bèsties, per exem

ple; tanmateix, aquest caràcter d'acte, que ultrapas
sa la f'unc ionoL'i.t.at atribuïda al cant de tasca o la

d'acompill�yar o servir de suport a la melodia, és de

finitbria i extensible a totes les altres ocasions.

Pot ser més. discutible en aquesta altra canç6:

Rata cellarda què fas

rebostej�nt per la sala;

sa rob' m'has foradada!

'xa fer! ja la'm pagaràs. (Canç6 351)

Malgrat el seu caràcter humorístic en una lectura

descontextualitzada, cal veure el valor d'acte o, si
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es vol, de res-posta col. lectiva que inclou una prome-

sa i provoca una actitud d'aquesta mateixa col.lecti

vitat que vol afectar (i creu que afecta) el comport�
ment del receptor.

Ex.actawent, aquesta mateixa força il.locutiva (i

perlocutiva) tenen la major part de les cançons i s6n

els seus trets o valors més característics. Quan una

glosa defineix un poble concret o la gent que hi babi

ta, els fa d'aquella manera, els configura dins la

cultura popu.Lar- en aquella direcció com han fet tan

tes altres cançons de denúncia o difamaci6. La por de

les cançons és por d'tll1 acte real, d'altra banda ina

pel.lable, en no ser amb una altra canç6 que respon-

gui, que s'estableixi com a inapel.lable contesta.

Aquesta funci6 es configura també en el valor de-

finitori o de fixaci6 d'una idea, mitjançant una glo-

sa declarativa; és a dir, que determina una manera de

judicar la realitat:

Tramuntana no té abric

i l'a�or no té llinatge

ni la talent companatge

i la son no espera llit. (Canç6 1410)

D'o.questa manera es c onf í.gur-a com la resposta per

tinent: ella mateixa és el concepte i, a m�s, avalat

pel codi.

La major part dels actes socials o activitats col
-

lectives es realitzaren en la paraula de ritual. Les
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Gloses assoliren aquest paper en moltes ocasions:

Una gerra amb dues anses

�s feta per dur-la dos;

j o vénc a convidar-vós,

cara de clavell herm6s,

si voleu venir a matances. (Canç6 1460)

�h aquest cas ja no es tracta d'una cançó que diu,

d'un enunciat, ans del fet de convidar.

La creença en el valor d'aquesta eina ens ho de

mostra la cura amb què es reproduí, al llarg de tant

de temps, aquest costwn de fer cançons i que trobem

escampat arreu. La glosa, un temps, va ésser una mena

de sortilegi usat dins un nivell cOffilmicatiu alhora

que era l'acte que definia l'entorn, en el sentit que

era feta tot respectant unes maneres i estructures

pròpies, de la pròpia cultura 1 que, en el seu con-

junt, configuraven el codi.

Del glosador, el poble admira el seu saber mane

gar-se, l'ésser destre en l'ús d'una tal eina; el

troba enginy6s i li aplica tota casta de facècies.

La més valorada, però, és la contesta ràpida i pmiyent

que en els últims temps dels glosats públics va arri

bar a ésser bàsicament l'insult, rimat, però126•
El glosador es defensava, contestava el poderós

l es convertia, d'aquesta manera en l'arma dels po

bres. Pot ser que aquesta expressi6 no sigui del tot

feliç i soni demagògica o populista, hi ha, però,
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tantes contarelles q_ue, de moment, és la que trobo

més encertada. El glosador e sdev í.ngué una mena de veu

popular.

A la canc6 1689, una de les més conegudes, el bat
-'

-

11e fa prendre En Planiol en no tenir aquell contesta.

De fet, els seus versos finals (la contesta d'En Pla-

niol) és una de les moltes ve r-s ions que conec i, pro

bablement,falsa. Per regla general, el superior calla:

la perfecci6 de la glosa, que arrodoneix la força del

dir, esdev� també una eina de defensa.

Cal però que ens demanem per què l'estructura de

la glosa subratllà la força il.locutiva que frases

com:

"Et prometo que t'estimaré sempre"

tenen ja per elles rr�teixes. Es a dir, quina importàn
cia tingué l'estructura poètica dins la mentalitat

popular i quins foren llurs orígens.

3.5.3. Estructura: veritat.-

Una de les possibles interpretacions -l, al meu

parer,mecànica- d'un combat poètic o d i.à.Le g , f6ra

atribuir al poble un cert fetitxisme per la paraula.

Fixem-nos, però, que encara que partíssim d'una con-

cepci6 tan simplista, ens veuríem obligats a acceptar,
en tot cas, que es tracta d'una paraula "decorada".

El poble, sovint espect&dor d'aquests combats i reIa
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tor apas o í.onat una ve gada havien conclòs les cançons,

ha fruït l'enginy, l'enginy, perb, xifrat. Això és el

que més m'importa. Per què aquesta sabiduria era obli

gad.a dc constrenyir-se dins un metre, un metre tan

vell, un costum tan reculat? Serà obligat, doncs, de

demanar-nos pel valor d'una tal estructura; valor que

afecta la imatge que tenim de la cultura popular.
sé que no puc parlar més que atrapat per l'ombra

dtallò que és hipotètic i que malament el que diré

pot ser demostrat. J rauria estat potser millor que ama

gués aquests pensaments. Tanmateix, em sembla que de

cap de les maneres podria seriosament comprendre

per què un costum, com ara aquest de dialogar, ha

gaudit de la veneraci6 l favor del poble per tant de

temps, i tants d'anys ha estat escoltat.

Per a Hauser127, el poble sedentari del Neolític

podia ja permetre's de tenir und casta sacerdotal

que estaria encarregada de la producció cultural; és

a dir, que va ésser en temps tan llunyà quan sorgiren
els professionals que reproduïen el cant i les danses

(Si escau. tal divisi6) funcionals (eren, com les pin

ture.:; màgiques de les coves: allò que representaven)
l, uer tant, en algun senti L, aquelles estructures

tenien un valor reconegut per la comunitat com a ob

jectes reals.

Del monopoli d'aquest fer de què parla Hauser, no

n'hem de fer massa cas. Per a ell el que ímporta és



135

eDcatir el naixement de les classes socials i la dis-

possici6 que assoliren. Si ens atenem a la funció d'a

quests trets culturals, veurem que no canvia res: am-

d6s"periodes", per dir-ho d'alguna manera, disposen

d'un mecanisme reproductor que col.labora en la pro-

ducci6, talment com una llança o una destral prehis

tòrica. Adhuc en l'etapa decorativista posterior al

que anomena realisme (que amaga la multiplicitat fun

cional) del Paleolític, hi ha una tècnica que delimi

ta el comportament del costumari cultural; �s a dir,

una mena de patr6, fixat per la història, per a com

pondre. Amb valor màgic? En tot cas, des de la nostra

perspectiva. De fet,màgic vol també dir funcional. Pe

rò el terme "màgic" comporta una manera peculiar de

fer, un ritual específic: el pla de la forma.

En les cultures primitives, fonna, en tant que

concreci6, és fer: es tracta d'una forma actant.

No sé del cert si és aquesta interpretaci6 a què
fa referència Hauser, en tot cas però, sí és la visi6

de Malinowsky ( 1923) i Gusdorf (1971)128: la paraula

codificada, estructurada segons unes regles, esdevé

fet màgic en l'ús, justament per ésser estructurada.

n'altra banda, aquesta estructura ha copiat la

realitat -en tant que la interpreta- i, en la seva

harmonia és la realitat:
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Es a dir, expressen la realitat perquè l'han sentida

i han sabut codificar-la dins aquests motlles:

fén� L��E. K�� r-�À�5 i�,)\���)i
êG fe yE: "À w crlf�)AE- '))1X)l

\<.Ollo(o. r L &w>' O'rt� aU)I Qe: re vo> 130.

Els esq�emes rítmics de la cultura primitiva s6n,

en certa manera, la clau per a comprendre que aquests

patrons tenen, per tradici6, l'aval del sagrat, en

tant que el sagrat era realitzat segons els dits pa-

trons.

De fet, �l poeta el poble el divinitza. A Iu lite

raturitzada i meravellosa escena costwnista de les re

lacions socials a la Grècia arcaica, on concorren el

cant i provar-se uns als altres en totes les coses,

al cant VIII, de l'Odissea, trobem:

Tant és així que els déus en nn sol home no posen

totes les gràcies, figura i amb ella seny i elo-

/qUència.
L'1m és d'una presència que més diries migrada:

ara: un déu li corona el discurs de bellesa, i se'l

/mira
tO'�horn adelitat, i enraona segur, amb modèstia

plena de mel, i llueix enmig de la gent aplegada,
i quan VEL per la vila és un déu que s'enduu les

/mirades" 131.
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El do dels déus, -concepci6 bàsica en la interpre

taci6 que el po LJle fa de ls poetes, músics evidentment

és l'habilitat per a compondre, és a dir, de tenir el

motlle. Per no sabem quarie s raons, aquesta estructura

esdevé,per ella mateixa, la prova que allò que encer

cla és veritat, que allò que serva és veritat.

Em sembla que altrament no podriem pas entendre

la imatge del glosador ni el seu paper dins la socie

tat.

Al Widsid -seguelxo Dronke (1978: p.20)- trobem:

tiA su alrededor del poeta flota algo de poeta primor

dial, omm.v í.derrte y divino, sea Odin u Orfée. Su pa

pel sobre la tierra es el mas aguda y el mas fascina

dor, es el mas solitario de los hombres y el mas bus

cado, servidor y legislador de la humanidad a lli1 tiem

po, Sln cetro ni corona".

Qui és aquest personatge que disputa amb els reis

(d'altra banda ensinistrats també en l'art poètica),

que interpreta la història (per comanda), i que, va

lorat com ho fou la paraula sibilina, diu de les co

ses?

En les postrimeries d'aquesta imatge apareix el

poeta popular (millor dit, comencem a tenir-ne noti

cia). Coincideix amb el creixement demogràfic i de

les ciutats medievals i és el seu caire quasi exclusi

vament camperol, representant d'aquesta cultura, he

reu d'un fer totalitzant i catalitzador del saber lle
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gat per la història. Aquest poeta no drmta en dictam1-_
nar i té un lloc assenyalat dins la comunitat; mai no

refusa de posar-se a prova amb un altre contrincant

.fins a vèncer-lo o ésser vençut.

Això ho fa tot seguint o suomotent-se a unes re

gles Ca l'estructura, fixada aquesta prèviament)jés
a dir, tot atribuint-li un cert valor i que pel fet

d'acoblar-s'hi, amb justesa, [,l""\.lLU1.yava si l'altre,

encara que fos amb més "raons", no ho feia, és a dir,

no aconseguia d'encabir-les dins aquella estructura132•
En tota manifestaci6 artística hi ha un deix de

la norma acceptada (acceptada pel que té d'històrica),

en l'art popular, aquesta norma ha estat menys evol�
cionada (més tr2.dicionalista) més, emperò, valorada.

Representa un lligam amb la història i d'altra banda,

una murca de pertinença al grup.

La distinció entre partiment (jeu parti) i tenso

(débat) que fa J'eanroy (1904), em sembla que només

pot ésser entesa en un moment de la història de la

cultura occidental i que és possible postular, si no

un origen singular, sí un motiu o valoraci6 social

idèntic. Cal tan sols afegir "per què" a les seves

de f r.ru.o i.on s que dóna per a cada man.í.f'e stac
í ó

r

ItLe partiment ou jeu parti ••• il a été, des son

o r-í.g.í.ne , cormne son nom l' ind.ique, un choix offert par

un j_nterlocuteur à l'autre, c'est done un jeu d'esprit

qui est né, soit dans une société arnoureuse de de dis-
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e us s i orie métaphysiques, soi t plut6t encore dans les

écoles ou l'enseignement et la practique quotidien

ne des exercices de la dialectique scolastique deva!,
ent multiplier les amusements de ce genre" (p.46).

"Quand au débat proprement dit, il est beaucoup

plus ancien ••• c'est un genre en effet qui du naitre

spontanément, ou sous l'influence des causes très

simples, mais multiple ••• Le débat na1t aussi de

lui-même: il est moins un genre litt�raire que l'é

cho le plus direct de la realité" (p.47-48).
No dubto que això que diu pugui ésser cert i no

n'haguem de cercar més enllà. Tanmateix, m'agrada de

plantejar-me si Ièxit d'aquestes conteses no rau en

el culte que el primer pensament va donar a l'estruc

tura poètica com a totes les altres normes represent�
tives i culturals. �s evident que es tracta d'una ha

bilitat, habilitat que els déus atorgaren i que fa

que els seus posseïdors siguin extremadament ben con

siderúts. Però el valor que hom concedí a aquesta ha

bilitat vinGué donat per la creença que es tractava

de la forma justa, adequada a la realitat i veritable

per tant.

En la definició que dóna pel débat (on no entenc

massa què vol dir amb néixer espontàniament o de qui

nes causes, per simples que hagin estat, es tracta)
em sembla que cal afegir que la cultura popular el

que feia era participar -com a espectadors amatents-
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d'una discusi6 bàsica i important (almenys en el seu

origen) i per tant, amotllada al ritual que, de fet,

no és altra cosa que emfasitzar i provar la veritat

d'allò que representa. Els dos plans del llenguatge,

aquell de ltexpressi6 i aquell del contingut (Hjel
mslev 1943: p.89 de l'edici6 espanyola) "que es defi

neixen només per la seva mútua solidaritat" assolei

xen en la representaci6 sacralitzada un doble nivell:

el del ritual com a nou pla afegit al de l'expressió
i el mite, com a pla afegit al del contingut.

Tanmateix, en la meva opini6, en el moment de la

realització de la mítica, aquests dos plans es confo

nen en una mateixa cosa, tenen valor il.locutiu, és

a dir, el mateix pla de l'espressi6 és, per ell ma

teix, la realització o cosificaci6 (el terme és de

lIeidegger133) del mite.
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