
CANONS POPULARS MALLORQUINES

Aquest articlet no to la pretensio d'oferir un estudi ple de troballes i

punts de vista nous sobre la canno mallorquina . El mobil principal es

la presentacio d'un enfilall de cinquanta cansonetes , inedites algunes,

d'altres nomes com a variants , i que giren totes entorn del tema inexhau-

rible de l'anror, contemplat des dels angles mes diversos , la qual cosa tenim

en compte per a fer-ne l'agrupacio amb un breu comentari . Lamentem

de no poder-hi incloure, per manca d ' espai , els centenars de cannons que

guardem al nostre arxiu.
Precedeixen 1'aplec unes consideracions generals que introdueixen el

lector sobre repertoris publicats, el naixement del nostre , 1'origen de les

cannons populars, llur difusio , problemes i caracteristiques.

I

INTRODUCCIO

LA CANnO POPULAR : ENQUESTES PER A AQUEST RECULL. - Entre les

manifestacions espirituals de caracter popular, la de la poesia ens obre un

mon meravellos, ple d'interes per la seva vastitud, pel manteniment d'una

tradicio, per la qualitat literaria d'algunes de les seves creacions. A Ma-

llorca aquesta poesia va coneixer una bella florida, ades en forma de

romannos o poesia tradicional,' ades en forma de composicions breus, gene-

ralment de quatre mots o versos. Sensible a aquestes vibracions de 1'Anima

1. ion remarcahles, sobre aclnest aspecte, les diverges contribncions de Jos-

M.tssoT I DTUNTANER : El roniancero traditional espanol en Mallorca, RDTP, XVII

(19(11), 159-173 ; Aportacio a l'estudi del romancer balear. ER. VII (1959-i96o), 63-155 ;

i Sobre la poesla traditional catalana, RDTP, XVIII (x962), 416-469 (= MASSOT,

Poesla trad.)
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1. FE.X Y I CLAR

popular, no vaig trigar, de ben jovencell, a prendre nota i colleccionar les
cannons pertanyents al darrer tipus : amb uns pocs versos, gaireb6 sempre
enginyosos, hom condensa un pensament agut, caracteritza un tipus huma,
escruta un estat psicologic, manifesta el foc d'una passi6.

La meva tasca de recollida de peces d'aquest genere no fou gaire
dificil, car vaig poder-la comennar sense moure'm de casa. A Campos, el
meu poble nadiu, la mare me'n va recitar una trencafila, i a Llucnrajor,
ciutat dels avis materns, la meva ploma no descansava, ocupada a trans-
criure les cannons que eixien a betzef de llavis de l'avia, sense esforg
aparent, com l'aigua que brolla d'una fontana ; de qualsevol terra que
enraon6ssim, a 1'instant disparava la cang6 allusiva, i una li'n recordava una
altra, i aixi se succeien com les avemaries d'un rosari interminable.
A Campos vaig completar els materials recollits amb unes recerques folklo-
riques dutes a terme amb informadors femenins que, al poble, tenien
anomenada d'6sser arsenals de cannons : mado Margalida Escales (84 anys),
mado Trompa (73 anys), mado Jeronia Salom ("Sa Madona de Sa Cano-
vetaa, 82 anys), mado Maria Hugueta (8o anys), mado Canals (99 anys),
mado Pou (65 anys), Na Coloma Miraies (17 anys) i d'altres. Pero d'aquests
subjectes no vaig poder extreure'n un nombre tan crescut corn de la mare
i de Pavia, perqu6 6s en l'ambient de la convivencia i del dialeg continuat
que determinades circumstancies, sovint fortuites, actuen de catalitzadors
fent aflorar la cannb als llavis.

Les cannons espigolades els primers anys (des del 1952) vaig lliurar-les
al P. Rafael Ginard i Baum, conegut folklorista, poeta i escriptor finissim,
el qual s'afanyava a preparar una edici6 critica del Canconer Popu!ar de
Mallorca: amb el meu modest present contribuia a l'enriquiment d'una
obra tan valuosa per a la cultura dels Paisos Catalans. A16s tard vaig anotar
moltes altres cannons.

RECUr,LS PUIn,1CATS. - Molts materials es troben espargits dins obres

de finalitat no estrictament folklorica : aixi el Diccionari Catald-Valencid-

Balear (Palma de Mallorca 1930-1962, 1o vols.), sense desdenyar, amb molt

bon sentit, la inclusi6 de notes de cultura popular catalana, insereix, per

a l'aclariment del sentit de certs mots, bona muni6 de cannons, especial-

ment mallorquines; l'obra cont6 materials recollits des del 1go1.

A 1'Am&rica del Sud vei6 la Hum, dins el primer quart de segle, un

dels primers reculls de que tenim notfcia amb el titol Mil cannons mallor-

quines,2 dificil de trobar. M6s tard, hom publica el vol. III de 1'Obra

del Canconer Popular de Catalunya (Barcelona 1929), una part del qual

2. Citat per A. FERRER, Canfonetes lnenorquines (Arta 1922) (=FERRER, Canc.

men.). No Them pogut consultar ; quant a ]a data , ha d'Esser anterior al 1922.
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CANCONS POPULARS MALLORQUINES 3

cont6 la lletra i la m6sica de cannons recollides per B. Samper, M. Ferry

i A. Ferrer (pags. 293-427). El 1934, Francesc de B. Moll dedica tin volum

de la colleccio Les Illes d'Ora a la selecci6 de quatre-centes cinquanta
cannons amoroses,3 i anuncia un segon volunl per a les de caracter diferent

(Encara no publicat) ; el inateix any, el nostre filoleg d6na a con6ixer un

altre recull, a 1'((Anuari de l'Oficina Romanica de Lingiiistica i Litera-
tura)),' amb cannons transcrites fon6ticament i unes notes de fon6tica sin-

tActica, fenomen tan caracteristic, corn sabem, del mallorqui. Diverses

revistes religioses mallorquines, com El Heraldo de Cristo)) i ((Lluc)), hall
inclos adesiara bon nombre de cannons, amb que han contribuit a llur

difusi6. El P. Ginard Bauna, que dirigia la Secci6 Folklorica de la primera

revista esmentada, lla estat l'iniciador del monumental Cancaner mallorqui,

segons ja hem dit, el proleg del qual, publicat com a llibret a part," es

llegeix amb veritable fruicio ; porcions d'aquest aplec cannonistic, el mes

ambici6s conegut a les terres catalanes, han estat premiades per 1'Institut

d'Estudis Catalans i 1'Ajuntament de Palma de Mallorca (anys 1949, 1955
i 1958), pero no han eixit a Rum.' Darrerament, Josep Massot, autor d'im-

portants treball$ sobre el cannoner, en estudiar les analogies entre cannons

mallorquines i menorquines , aporta mes d'un centenar de variants tretes

del seu arxiu.'

MITRICA I MI SICA. - Es tracta, corn d6iem, de cannons curtes, que

consten normallnent de quatre versos; n'hi ha, emperd, algunes de cinc

(num. 12 i num. 39), de sis (num. 17) i, a vegades, de mes versos. La

rima, enfront dels romannos, sol Esser consonant, si b6 algun cop nomes

s'arriba a 1'assonancia (per ex., num. 6 i num. 35). Els versos son gene-

ralment heptasflilabs , pero no manquen exemples d ' altres metres (penta-

sildabs els de les cannons num. 6 i nfim. 35).
No hem d'oblidar que, a efectes de la rima, el que compta es la fon6-

tica mallorquina , que rests reflectida en l'ortografia que hem adoptat,

pensant en els llegidors no mallorquins. Els dos trets diferencials radiquen

en 1'accentuaci6 dels pronoms enclitics : mirar-li (cat. nzira.r-la) rima amb

haver (niim. 7), podrir-s'hi (cat. podrir-s'hi) amb pi (num. 16), casau-Ps

3. F. Dr B. MOLL , Cantons Populars Mallorquines , I : Amoroses ( Mallorca 1934)
(=MOLL , Cans.).

4. F. DI: B. MOLL , Transcripcio de c4ncons populgrs amb notes sobre fonetica
sintdctica , AOR, VII (1934), 9-31.

S. R. GINARD i BAUnA, El Canconer popular de Mallorca (Palma de Mallorca
1960) (=GINARD , Canc . Pop.). Vegeu la recensi6 de J. MASSOT als ER, VII (1959-

1960), 197-198.
6. GINARD, Canc . Pop., 53. La nova collecci6 mallorquina cEls treballs i els dies.

anuncia la publicaci6 d'aquest Canconer.
7. MASSOT , Poesia trad ., 432-447.
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4 1. 1"E V Y I CLAR

(cat. caseu-les) amb vint-i-tres (nuns. So), etc. ; i en el ieisme : cabei
(cat. cabell) rima amb remei (num. 36), duia anib quisvuia (quisvulla) (nu-
mero 49), etc. Noteu, de passada, per no trair la puresa fonetica dels
textos: perquc (i no perquc), pe (i no Per a les cantons nlim. 30 i niI-
mero 34), esser (i no esser), niuier (i no muller).

Alguns versos de les cantons arreplegades ens han estat recitats amb
l'encaptalament de la conjunci6 i, sense que representi un enllat logic
amb el very precedent (vegeu cantons nlims. I i 47). A mes, desfan ]a
mesura exacta del vers. I,'addicio d'aquesta copulativa csta en relacio
amb la tendencia a inetjar, fregiient entre els glosadors quan cavillers ]a
canto que volen endardellar al contrincant.' En aquests trios hem tancat
1.a i entre parcntesis.

TONADA DES LI,AIURAR

Un llau - ra

per

va sa re - ra

dor

ran dun

qui llau - ra

hort

va

vo

co

dur 10 a s'e

it un ri - vee

na _ mo . ra

tort

da:

Aquestes cantons, be que quasi totes ens lean estat recitades, tenen Ilur

plenitud quan atenyen la forma musical. blur cant endolceix l'arduitat

del treball del camp i aporta una onada de frescor i d'optimisme a 1'esperit

del camperol ; be ho remarca aquella canto tan coneguda dins tot Mallorca :

.L'amo de Son Rossinyol
diu que es cantar no sega,
pero fa 'nar es tai alegre
i acurta en es redo]..

Una cantd es com un glop d'aigua asserenada, com un ventijol aca-

ronador dins 1'atmosfera xafogosa, de sol brunzent de les messes. Una

8. Vegeu GINARD, Canc. Pop., 104 ss.
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CAN CONS POPCLAIS ?IALLORQCIVES 5

cans(') es una injecci6 do forca nova. Per aixo, cada feina del camp (la

llaurada, la sembra, la sera, la l;atuda, la verema, la tosa, etc.) to la seva

musica apropiada, la seva tonada, a la qual s'cmmotllen les d.fcrents lie-

tres, que alludeixen a la feina en giiesti6, Pero no necessarianient. Cal

reniarcar l'absencia d'una tonada del collir ametles, treball important ai

qual el pages dcdica una temporada de l'any; mes avail donem les raons

("aquesta abscncia.

Les tonades varien soviet segons les contrades. La difercncia fona-

i: cntal separa ies dell pobles i vilatges del pia de les que priven als de

la muntanva. Coin a exemples de melodia del pla transcrivinl a part la

tonada des llaurar i ]a des tondre, sentides cantar al pareller d'una masia

del ternie de Lluctnajor.° En aquest Inateix poble vaig tenir ocasi6 de

l;ravar en cinta magnetofonica diversos tipus de tonada.'° i l s molt de

<ioldre que cl Canconcr Popular de Mallorca no ens pugui oferir, cone a

cu,niplement preci6s, un bon extol de cansonetes, recollides en magnetofon,

mic reflectissin liars varietats melodiques, amb tota llur puresa i amb tota

liar espontaneitat ! Constituirien l'arxiu vivent d'un folklore tan ric.

TON.1D,A DES TONDRE

m

Na "Llis - sa _ naven sa nit tres _ ca en_gron_sant es pi_ ca

ORIGEN, VARIANTS, DIFUSIC. - Les cannons que presentem, coin totes

]es que integren el Canconer Popular de Mallorca, no tenen autor conegut;

estan incorporades al patrimoni espiritual de 1'illa. L'anonimat, dones, es

condici6 indispensable per a tenir entrada al Canconer. Quan l'informador

ens ha donat a concixer el nom de l'autor, la cans6 no ha estat inclosa en

el nostre recull. Aixf, les cantons :

9. Les cantons, interpretades per Bernat Roig, pareller de Son Boscana, ban
estat transcrites per Gabriel Mayans Femenias, el qual dirigia l'Agrupaci6 Folklbrica

. Iicos del Plan, de Campos ; els regracio vivament 1'ajut prestat.
jo. Me les cants el senyor Dania Fullana, pages de seixanta anys.
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6 1. rr.xY I CI AR

aMiqueleta, recorde't aAra qui soni arribat
de s'amor que t'he posada : baix de la teva carrera,
esta mes forta i arrelada no'm faig envant ni enrera
que sa mescla a sa paretn, pcrque estic enamorat.,

tot i esser amoroses, Ilan estat rebutjadcs del nostre aplec perquc', segous
confessio de la recitadora, Made Miquela Verdera (94 anys) - i Deu It
hagi donat el descans etern ! -, Ii foren recitades per llur autor, el seu
festejador de jovenesa que, mes tard, 1'havia de dur a 1'altar. (L'aparici6
del Can(oner Po¢ular podea aclarir-nos el dubte si 1'enamorat jovencell
fou un poeta ocasional o be pout dins les aigiies inesgotables del patrimoni
canconistic.)

Cannons, doncs, anonimes ; pero, quin es Ilur origen? t Es tracta de

cannons de saba mallorquina, o be han vingut de fora, tot i que hagin Ares

cos i hagin estat afainonades dins el perfinetre illenc, des de les generations

Ines reculades? Amades, Moll, Aramon, P. Ginard creuen en Bur autoc-

tonia." Josep Massot, en canvi, defensa la tesi que ulas cancioncillas in-

fantiles [... ] pertenecen a un fondo comim romanico ; las corrandes cata-

lanas han tenido una difusion considerable en el Principado y, menor, en

Valencia y en las Islas Baleares ; la mayoria de gloses mallorquinas son

autoctonas, pero una portion importante de ellas estan rclacionadas con

corrandes e incluso con coPlasn.': Aquesta consideracio del senyor Massot,

nova, perspicac, resultat d'una atenta dedicacio al problema de la canco-

nistica, estudiat dins tota la seva amplitud, mereix d'esser tinguda en

compte i esperetn de poder llegir ben aviat la contribucio que promet sobre

les afinitats entre gloses, corrandes i codas, de les quals ens ofereix tin

breu tast. Sorpren, realment, quan hour repassa els treballs que s'ocupen

de la cancb curta insular, la manta de preocupacio per trobar possibles

analogies amb cannons d'altres contrades catalanes (i Adhuc de fora de

1'Ambit cata1 ). Al nostre recull, la cancb Un soldat me n'ha dit maca...

(nom. 23) apareix al Principat sota una lieu variant;" el comencament

d'El colour volta la torre (nfim. 40) ofereix tambe un sorprenent paralle-

lisme amb una corranda rossellonesa la lectura de follies i corrandes

revela d'altres concomitancies.

Malgrat aixd, no hem d'exagerar el pes d'aquesta tradicio. 1°s un fet

incontrovertible l'autoctonia d'una gran part de les cantons mallorquines.

blurs autors degueren esser poetes naturals, sense cultura ni formacio

p 'tica. Ells componien cannons de circumstancies, o exterioritzadores de

TT. Vegeu les citations allusives a aquests autors en J. MASSOT , Poe,fa frad.,

427-430.
T2. J. MASSOT , Poesla trad., 430.

13. Vegeu la can-go esmentada anib la nota corresponent.
i 1. Vegeu la canto amb la nota corresponent.
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CANCONS POPULARS DMALLORQUINES 7

sentiments. Les glosades o vetilades on esclataven debats semipoetics, im-

provisats o mig preparats, havien de contribuir a 1'enriquiment del tresor

cannonistic per transmetre'l al poble. En Ilavis d'aquest, de generaci6 on

generaci6, aquestes cannons foren objecte de modificacions, Hens o pro-

fundes : cada subjecte hi podia aportar una variant, intencionada o no ;

aixi s'explica que, esdevingudes populars, fetes poble, i difoses per via

oral, dins tota l'illa fins a les wiles nles recondites, aquestes cannons hagin

assolit un nombre insospitat de variants. El P. Ginard diu quo d'una

c.nno - citem un exemple significatiu - en to recollides vuitanta-set

c&dules.' S

Les causes d'aquesta proliferaci6 de variants poden Esser d'ordre di-

vers : 1'oidor pot haver sentit la cann6 malament ; o be ha fallat la memoria

del recitador, posanthi del seu llevat ; o be el subjecte ha canviat inten-

cionadament la lletra per adaptar-la a una circumstancia determinada. La

base del fenomen radica en la propagaci6 exclusivament oral de les gloses.

Aquesta propagaci6 no es limita a Mallorca, sin6 que tambe ateny,

de vegades, a Menorca. Abans de coneixer el treball de J. Massot ja citat,1°

haviem reunit un estol de cannons afins de les dues illes, basant-nos tambe,

per la comparaci6, on les Canconetes menorgnines d'A. Ferrer i Ginart.

No ens sorpren que Massot, on el seu treball, aporti cent vint-i-dos casos

d'analogies i expressi la possibilitat de doblar la xifra." Efectivament,

de les cinquanta mostres aci adduides i sense haver-nos mogut cap preocu-

paci6 comparativa, on trobein tres, no citades per Massot (nums. 3, 21 i 37),

que reapareixen, sota variants, a Menorca.

Que un gran percentatge de cannons menorquines prove de la major

de les Balears, crec que es tin fet indiscutible (deixant a part les que puguin

pertanyer a un forts tradicional). A proposit d'una de les cannons trans-

crites on sortia el mot xeixa, A. Ferrer pensava's que devia esser d'impor-

taci6 mallorquina, car - ens diu - a Menorca solen dir blat xeixa. No

costaria gaire de provar aquesta procedencia, examinant algunes cannonetes

del repertori de Massot. Aixi, la can96 mallorquina

.El qui no sega ja arranca,
i aixi tots trebaiam ;
si acabem per Sant Joan
anirem a sa Font Santa.

15. GINARD, Canc. Pop., 52, n. 7. De tot el contingut d'aquest paragraf parla
bellament el mateix autor a les pags. 88 ss. i 1ui ss.

16. Poesla trad.
17. MASSOT, Pocsia trad., 430.
18. Canc. Wren . Fn aquest moment no disposo del Ilibre i no puc donar -ne la cita-

cib completa.
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8 1. 1'E.VY I CLAR

tambe es coneguda a Menorca,19 pero nomes to sentit cantada a Mallorca,
a la plana meridional, on els pagesos de Campos i altres pobles, durant
cls segles xvllr i xrx, acostumaven d'anar a l'oratori de Sant Joan do la
Font Santa, per celebrar amb diversos actes religiosos i populars la festa
del precursor, titular d'aquella esglesiola, festa que tenia hoc al temps
do les messes.2°

L'al-lusio, on certes variants menorquines, a d'altres top6nims de Ma-

llorca no fa sin6 confirmar la nostra asserci6: Ses Salines (num. 48), Sineu

(num. 97), Mare de Deu de Lluch (num. 1r2).

En d'altres casos observem que la versi6 menorquina es presenta en
forma mes adulterada, enfront de la mallorquina, que reflecteix mes fidel-
ment la realitat. Aixi, on les cannons

o(Quatre reals son visit sous cQuatrc reals fan sis sons
de nioneda mallorquina ; de moneda mallorquina ;
clue els em canvies, Francina, torne'rn es canvi, Tonina,
ara que tens diners noes?)) ara que tens clobbers noun..

(Vcrsio mallorquina) (^crsi6 menorquina)2t

la versi6 mallorquina ofereix la veritable equivalcncia monethria insular,
car un reial ntallorqui valia dos sous ; 22 per tart, (,gnatre reals son vuit sous"
i no sis, coin declara la versi6 nenorquina.

Ha de tenir inters l'estudi de 1'aspecte cronoldgic d'aquelta irradiacio

do cancons mallorquines very l'illa velna. Crec que una bona part hi en-

trarcn on cpoca bastant tardana (segle xix i coinencament del xx), i pro-

bablement estaven on relacio antb les colles de segadors mallorquins glue

anaven a fer les messes a terra menorquina - on hi havia escassesa de

treballadors -, i, acabada la temporada, retornaven a llur pais.Y3 T s simp-

toinatic que abundin les cancons de la sega, he que aquest no es un argu-

Inent de gaire forca, car on el curs d'una feina agricola, les cancons ento-

nades pertanven a Una teniatica molt variada.

19. MasSOT, Pocst-1 trad., p5g. 433, n611. 12.
20. Per cert que aquest romiatge fou suprimit a mitjan segle xtx per la sera

desviaciti de I'objectiu religion i pel perill que representava per a la puresa do's

costumS. Vegeu J. PROHENS - J. VENY, El Oratorio de San Juan de la Font Santa,

ntonografia incdita guardouada pel Consell DiocesS d'Homes d'.Aecio CatOlica de

Mallorca.

21. AlASSOr, Poesia trad., P,-"g. 435, num. 25-
" . Vegeu DCVB, s. v. reial.
23. Dec la notfcia al senvor Francesc de B. Droll, el qual ho sap de esentir-ho

contar a gent vella menorquinau, i creu tamb6 en el paper trauslnissor de cancons
del,; pagesos mallorquins (carta del 17 d'octubre tie 1964). La nostra viva gratitud at
-'nvor Droll per la 'eva amable iuformaci6.

312



CANCONS POPULARS MALLORQUINES 9

ANTIGUITAT. - Despres del que precedeix es indubtable que la major
part de cancons son ben antigues. En son una prova significative llur di-
fusio, assolida a Mallorca en un temps d'escassesa de comunicacions (als
punts mes allunyats de Villa horn pot trobar la mateixa canto), i la pre-
sencia de bon nombre d'arcaismes i girs no contatuinats, pertanyents a
la mes pura tradicio lingiiistica. Una altra rao, encara, es l'absencia d'una
tonada del tomar (collir, aixecar) a.nietles o be de temes allusius a aquesta
tasca pagesa tan important, senzillament perque cl conreu dels ametllers
i la collita de Ilurs fruits son a Mallorca d'introduccio tardana.21

Pero, coin a genere viu, popular, que era, havia de donar senyals de
vida fins als nostres dies. Per aixO, no hi ha cap dubte que al Canconer
figuren creacions mes aviat niodernes, is qual cosa resta pagesa per la in-
filtracio, ca i Ila, de qualque snot estrany al geni de la llengua, aixi coot
per l'allusio a certes circumst incies historiques que, per altra part, permet
de fixar la data tic l'origen d'algunes cancons.2'

LA r,r,ENGUA. - Del que l:em dit es despren de seguida la importancia
documental que tenen les nostres cancons per a 1'estudi de la llengua.
Constitueixen un tresor lingiiistic sense preu. Fora d'alguns forasterismes,

naturals, per altra part, en tota llengua, i encara mes explicables a casa
nostra per les circumstancies especialissimes en que s'han desenrotllat els

parlars catalans, la llengua del Canconer es 1'expressi6 castissa, tradicional,
pura, del mallorqui classic, reblert de mots de fondes arrels i de trets
morfole)gics i sintactics d'antiga Saba. Fero no es pas aquest el seu iuric
intcres ; la llengua del Canconer es un mosaic de formes variadissimes que
ofercixen nrateria abundosa per a un estttdi de conjunt suggestiu, I;1 quc
anuncia el senvor Massot26 l'augurem d'un gran interes ; pel quo respecta
al Romancer, augmentat aquell pel pes de la tradicio castellana i ttltra-
pirinenca.

Les cinquanta cancons que oferim son un nombre insuficient per a

21. Be que el cultiu dels ametllers fou impulsat per In Societat d'Amics del
Pais, fundada el 1778, no es va estendre i intensificar fins al segle xix, a causa
(le la ruina de la vinya (vegeu B. BARCELo i Poxs, Els ametllers de Mallorca, aCap
d'Any", '959, pigs. 91-95).

25. Aixi, per exemple, es clar que les cancons recollides a Campos

aSant Francisco glorios, Sant Francisco plorara
perque no obriu ses portes ? d'alegria, soliment
hei ha persones mig rnortes si se veu a torna estar
que desitgen veurer-v6s" amb frares en es convent"

al•ludeixen a l'absencia dels Minims, motivada per 1'exclaustraci6 del 1835. Vegeu
A. VENY r BALLFSTER, El P. Fray Juan Alzina, religioso Iufnimo dc San Francisco do
Paula (Campos del Puerto 1964), 121.

26. Aportacio a l'estudi del romancer balear , ER, VII (rq;q-ig6(,), 70-
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poder fer un estudi de caracter linguistic . Conve, tanmateix, be que breu-

ment, d'indicar-no alguns trets.

La fonetica i la morfologia son les propies del mallorqui , les carac-

teristiques de les quals hail estat manta vegada objecte d'estudi. Reniar-

qucm que, al costat de Particle es, sa, caracteristie del balear, apareix amb

certa frequencia el, la, formes quc, en les cannons arribades de fora, pof.len

esser d'importaci6, pero que poden respondre tambe a tin sentiment de

la major dignitat d'aquest article - sentiment viu des del segle do la

conquesta. Recordem que, a l'hora de les manifestacions liter fries, els

mallorquins, al llarg de la histeria, s'han servit dels derivats de IL.rx,

il,r,A. Hi deu haver contribuit tambe ]a influcncia dels romannos, dc la

predicacio (que anella sovint a les formes men cultes), aixi coin el man-

teniment de el, la davant mots de la llengua corrent amb idea de voltun

o de respecte ( la mar, el ccl, el Bon Jesus, la Marc de Deu, etc.). Quant al

genere, observeu el femeni amor, coin en catala antic ( cannons n(ims. it

i 42). h;s curiosa la pervivcncia d'alguns pronoms possessius febles on

ccrtes frases : mncs amors (num. ii), ma muier (num. 33).

Del vocahulari poden oferir dificultat els mots segiients : hiul6 (nti-

nccro 9) 'baldo', ( setmana ) cosscra (num. 21) `sense festes', maricloca2'

(num. 25) `beneitota, excessivament blana', maleita (num. 35) `irritable',

ra¢inya `esgarrapa ', se'n temera (num. 39) ` se n'adonara', escabussot"'

(num. 46) vulgarisine per `arcabussot', gucrrera (num. 47) ( i guerrcr)

`rival ', calces (id.) `mitges ' ; aixi coin les variants fonetiques : margalida

(num. 7) `margarida', pegelida2s (num. S) `patellida' ( cast. lapa), jugcr (nu-

mero 28) ']longer', guinavel, - eta (ntims . 38 i 30) `ganivet', sebre (nume-

ro 25) `saber' ; o morfologiqucs : porcell (num. 30) `garri'. Els arcaismes

lexicals no poden esser nombrosos en tin repertori tan breu ; noteu tan-

mateix : vaitiells (Winn. is), rallar ( num. 10 'enraonar', poc usat actual-

ment a Mallorca, muier (ntim. 33) arcaisme pel que afecta el mallorqui, on

cl mot no es usat. En d'altres cannons del nostre arxiu trobenl femora,

be que en sentit pejoratiu, con 'quan', que to antecedents en R. Muntaner

caldre, avui tampoc usat a Mallorca, etc.

Des del punt de vista sintactico-estilistic, cridern l'atencio sobre la

construccif, dell dos darrers versos de la canna ntint. io : ((berenava de

tristor I i de llagrintes bevia)), on la constrticcio preposicional del primer

verb s'ha estes al segon ( beure de ) per parallelisme sintactic i ritmic.

27. No registrat al DCVB.
28. I;l DCVB porta nomcs el derivat escabussada.

29. Forma particular de Campos i Llucmajor , dissimilacio de rcgellida, qne @e

el mot coma de les Illes. Es troba en catala antic ( A. Canals).
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ALGUNES CARACTERISTIQUES. - Coln que els cantaires pertanyen a la

pagesia, sovintegen en les cannons les allusions a masies mallorquines o

possessions. Ad nomes trobeln Son Maiol (num. 17), peril en els altres

sorpr^n 1'abundor de toponims, sobretot menors. Aixf s'explica que el

Corpus de Toponimia de Mallorca, de J. Mascaro i Pasarius, en curs de

publicacio, espigolant dins el Cannoncr del P. Ginard i Bauna vagi exem-

plificant la toponfmia de Villa amb cannonetes on s'han encastat molts

rents de lloc. Nomes a is )tetra A en trobem Ines de trenta, sense que

aquesta xifra sigui exhaustiva.30

Moltes de les cannons amatories recollides figuren en boca de la dona ;

del nostre repertori, divuit"` tenen aquest caracter : aquesta xifra notable

s'explica pet fet d'haver estat femenins tots els subjectes informadors.

Corresponen a 1'expressi6 d'una queixa, d'un turment, o a una exhalacio

de goig, de felicitat. Ens fa pensar, salvant dist\ncies, en les cantigas

d'amigo gallego-portugueses. t Era un home 1'autor, corn en aquestes, o

he eren de creacio femenina ? ^ Potser hi havia cannons d'encdrrec? Hens

acf un problema que caldria esbrinar.

Un tret frequent en les cannons Cs la falta d'encadenament logic dels

versos inicials atnb els que els segueixen. Una Mena d'inconnexio desba-

ratada que fa pensar en 1'escl.vitud de la rima. Casualment no apareix

cap cas, al nostre recull, que pugui illustrar aquesta tendencia. Pot servir

d'exemple aquesta canno :

aMargalida, una rosa ets,

ditxos qui t'alcannara ;

que no saps que un escola,

quart se mor un capella

per senval toca nou trets ?.

Sovint horn juga amb la valor polisemica d'un mot : margalida, nom

de for i nont propi (num. 7) ; colons, Coloma (nuns. 40) ; fort, en sen-

tit material i moral (num. II) ; etc.

A mes dels apellatius afectuosos adrenats a Yamada (garride.ta, esti-

mada, ramell, ramellet, estrella, flor d'assussena, cara d'or, lo meu be,

clavell daurat, etc.), aquesta apareix sota el seu nom : Margalida - once

cannons - Magdalena, Catalineta, etc. Igualment l'estimat (Joan, Miquel,

Guiem, Marti, etc.) el nom del qual es pot repetir sota formes abreujades

(Bartomeu-Tomeu, num. 20) o diminutives, corn en la que segueix :

30. M. Sanchis i Guarner ha fet una bona replega de cannons i dites topiques

referents als pobles valencians, els quals han estat objecte de diversos estudis impor-

tants que podem veure citats en el mes recent Els pobles valencians parlen els uns

dell altres , I : Sector septentrional (Valencia 1963).

31. Cannons nfims. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 37, 47 i 49.
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a i Ai, Joan, Joanet,
ai, Joan, Joanillo,
to 1n 'has pres es coret
i ara no tenc corillo!.

Crida l'atcnciu l'ahundancia de noms de persona al Canconer mallor-
Oui. Per part del recitador hi ha un intcres per recordar aquelles cannons
on surten Ilurs noels o Cl (le l'estiniada.

Contrastant amb is condicio insular de Mallorca, causa estranvesa
1'escassctat d'allusions al guar. Aquesta temittica no ha inspirat els nostres
cantaires, potscr pergttc hone vivia d'esqucna al guar. Peru, ^ coil no va
brostar, entorn dels mariners, un nucli de cannons, amb ]a tear alntellys
coin a fons?

La inlportancia del Canconcr deniana tin estudi de conjunt sobre els
uiv-crsos aspectes d'agt,esta poesia popular, tan abundosa, variada i plena
d'a,gndesa.

11

TENTOs

Dins aquest gcnurc popular, les poesics de tenia anloros s'emportett
la palnta . Recordcnn que un recull del P. Ginard i BauSA coutcnia vilit-
centes peces, sense i ncloure les variants . Tractem de no renetir-ne cap
de ]es que publica, tambc ainoroses, F. de B. Moll ; 12 anotem, aixo si, Ies
variants.

El Cansoner , vist des d'aquest caire, es coin un innnens tcixit on es
veucn reflectides , antb variades tonalitats , les infinites facetes d'aqucst
sentiment que lla mogut al cant els poetes mcs enlairats al costat dels ties
hunliis.

Quan hole clava cl (lard Warrior, aquest deixa, ensents amb la ferida,
nna claror d'esperansa . Per a expressar - la, el poeta recorre a una conipa-
ran (;a am) el gremi de teixidors , 1'advocada dels quals era Nostra Dona
de 1'FsltcranSa : as

1. (Molts ditten que I'Esperansa VAR . ((Ent diueu que I'espcransa
la tenen es teixidors ; la tenen es tcisidors
(i) amor, jo ]a tenc en v6s peril jo la tent en vus
i en Den la confiansa .»" i en Den la confiansa.n

32. :A1ot .1., Canc.
(FERR ER, Canc. Men ., pag. ,;6.)

33. Vegen B. OUETGLAS I GAYA, Los grenaios de Mallorca, Breve estudio hist6rieo-
sociol6gico de :os Colegios de Honorables Menestrales que florecieron en Mallorca
desde el siglo ant hasta el xix ( Palma de Mallorca 1939), 219.

34. Figura tambe amb ]a variant menorquina a MASSOT, Pocs.fa trad., 434.
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Una dcclaraci6 no es pot fur obertament, sing de manera velada, insi-
nuant ; sobretot si la declarant es una noia . Una bona introduccio es de
descobrir ] a identitat de noels i festes de la fadrina i 1'estimat, fins a
acabar considerant l'alnor de l'un cons a medecina per a 1'altre :

2. .Vos sou Toni i jo Tonina,
tots dos feim festa amb un sant
des mal que jo vaig penant
vos teniu la medecina.a

La donzella no pot estar esuerant gaire temps l'arribada del qui vol
per marit ; tantbe ella nlanifcstara cis setts sentiments:

3. .Jo estic enamoradeta VAR. .Jo n'estic enimurada
d'un jovenet sabater," d'aquell Jove petite
que si ell no me demana i si ell no me demana
em pens que el denlanarc .» jo anire a demanar-16.))

(FFRRER, Carrc. .Vcu., pi(Y. 38.)

Son precisament les clones les menys discretes a donar a coneixer el
nom de l'estinlat que els agrada :

4. .Per tin Toni me n'aniria VAR. .Pen Toni me n'aniria
a l'Havana o 111(5 endins ; a la mar de mes endins,
pero p'ets altres fadrins pero p'ets altres fadrins
una passa no daria.A una passa no daria.A

(Dloi.1„ Canc., p; g. 62.)

Dc vegades el noel es manifesta en to d'endevinalla :

5. .Amb tin sant tcnc confianca
que me'n don tin des see nom :
tin sant qui pesa a tothom
i amb sa tea t( sa balansa.s

Hom afludeix tambe al seu ofici :

6. .Dlu mare, mu. mare,
jo el vui ferreret
perque tant m'agrada
sentir es tec-a-tec.)i

Els fadrins tambe juguen amb la valor amfibologica dels noms de
1'estimada :

35. En una altra variant del nostre arxiu , aquest segon vers diu : d'un Jove
d'aquest carrer.
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7. a$n veure estepa florida, VAR. (Al veure estepa florida
corrents vaig a mirar-lc, no em cans de mirar-1C,
perque sC que hi sol haver, perque sempre hi sol haver,
davall, qualque margalida.p davall qualque margalida..

(FERRER, Canf. Men., pag. 113.)

0 expressen llur voluntat de metamorfosi per a ;coder assolir llurs
desigs :

8. aVoldria esser pegelida
o sings caragolet :
'niria ran-ran paret
a ca teva, Margalida..

L'amor no coneix barreres ; no hi ha murada que hi resisteixi ni porta
que no se li obri :

9. aSi mu mare m'hi tenia
tancada amb clan i hiulons
i dotze pareis de grillons,
per rallar amb to, les rompria..

10. aSa bardissa no es tan alta
que no pugues botar-lC ;
el qui tC amor i voler
de qualsevol penyal Salta..

It. ((Tan fortes son mes amors
coin es sue d'una 1limona :
jo 'niria a Bracelona [sic],
mon be, per rallar amb vos..

L'arnador voldria saber el jorn que ella arribaria per a retre-li un
homenatge digne :

12. (Si labia la diada,
mon bC, quant hen de venir
enramaria es cami
de brotets de romani
o de murta capolada..

13. aSi sabia quan vendras,
tendria sa capa estesa ;
solament que to noblesa
en terra no caminas..

La bona, la veritable amor, no ha d'Csser for esfulladissa i fugac ;

coin la sempreviva, ha d'esser constant i duradora :
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14. .Si venia un cavaller,

es mes noble de Ciutat,
no mudaria, estimat ;
considerau si us vui bes

15. •Com a mi em voran mudar,

la mar ja no fara ones,
ni s'encontraran persones,
ni vaixells per navegar.s

16. 'Fort estic a no mudar VAR. 'Fort estic a no mudar
com ses pinyes a un pi com ses copinyes d'un pi ;

consenten a podrir-s'hi consenten a podrir-s'hf
antes que no davallar.s'e primer que no davallar.s

(MOLL, Canc., pag. 58.)

Lluny de 1'esser ben amat , tot es dol i desconhort :

17. .lies que vos ne sou anada, VAR. 'Garrida de Son Mayol,

garrida, de Son Maiol, des que vos ne son anada,

es parei i tot du dol es parei i tot du dol

i sa terra que ha llaurada, i sa terra que ha llaurada.s

i es pareier, estimada , (MOLL, Canc., pag. 32.)

ha romds sense consols"

18. .Un aucell, de branca en branca,

botetja i va generos :
estimat, ausent de vos,
tota s'alegria em manca.s

19. eQuan veia que es sol sortia

i no vos veia, bona amor,
berenava de tristor
i de llagrimes bevia.s

En l'absencia 1'enainorada no deixa d'evocar el nom de l'amat i de

reiterar-li la seva fidelitat :

20. estimat meu, VAR..Bartomeu, estimat meu,

to ets sa meva alegria ; to ets sa meva alegria ;

es sol no se pon cap dia es sol no se pon cap dia

que no pens amb tu, Tomeu.s que jo no et coman a D6u.s

(P. GINARD, Canc. Pop. Mallorca.)"

36. Recollirem una altra variant d'aquesta can-g6, amb el segon vers que din :
com ses Jules a un pi . F. de B. Moll, a l'obra esmentada, d6na corn a variant la versi6

primera que hem presentat (Canc., 125).

37. Variant del segon vers : lo meu be, de Son Fiol (Canconer Popular de Cata-

Iunya, III 367)-
38. Aparegne en nn niimero de la revista franciscana de Mallorca .El Heraldo

de Cristo,, qne en agnest moment no puc precisar.

319



16 1. VENY I CLAR

Hom enyora, desitja ei moment do retrobar-se :

21. aEs dissabte es arribat VAR. cOh dissabte desitjat
de sa setmana cossera ; de sa setmana fenera
fadri que esta enamorat fadri qui n'esta enimurat
amb devocio 1'espera.m amb devocio 1'espera..

(hERRiiin, ( anc. Men.)

L'anlor es causa de desfici, de desassossec. La fadrina enarnorada no
sap de quin mon es, experimenta una ennocio estranya, el seu pensanlent
viola obsessionat vers el cor que 1'ha conqucrida

22. cHores ]lei ha que no se
si som morta o si som viva
s'amor me tc tan cautiva
com una esclava en :liter..

23. c11n soldat me n'ha dit maca, VAR. alTn soldat lne u'ha dit maca,
de mi se n'ha enamorat ; de mi se n'ha cnamorat ;
mu mare, no sc que em passa, ay, mare, no se quc'm fassi,
scunpre pens amb el soldat.• sempre penso amb el soldat.*

(Del Principat)'9

Sobre el festeig , no falten cis consells : cal no oblidar que «es testy
assemblen a ses o11es» ni tampoc el perill dels acompanyants

24. Conn ' niras a feacjar, V:%:. In ; roar a testejar,
mira sa mare primer nnira sa mare priuncr
si sa mare es aixan ,; u -r, si sa mare tc es cap juger,
sa fia talnbe ho serzi . D sa fia tomb[ Phi tendru..

No falta la censura d'un execs de condescendencia, (le lenitat amb
el festejador :

25. (( En Marti sc va duruiir

an es costat do s'allota,

i ella, sa maricloca,

no cl va sebre dcsx,nulir.,,

Una fadrina no pot pernietre que el sett anior sigui compartit amb cl
d'una rival o guerrera. (7 Heil vist ironitzar tan 1)6 el papallonell, C0111 ell
aquests versos? :

26. uEstimat Wien, dues eines
son males de manetjar
dues en viols festctjar
i amb una to yens amb feines..

39. P. BERTRAN I BROS, Cansons y follies populais (inedites) recullides ii pen
de Montserrat (Barcelona r88;), pag. 237 , num. 82.
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No falten les polemiques sobre preferencies de colors en la persona

estimada : en aquelles saons tenien lees predicament les inossetes de cutis

blanqufvol. Heus acf coin es defensen les brunes :

27. Lo mureno es agrados

i lo blanc sempre fadetja
fadrina blanca banlbetja

i no to res profit6s..

28. S'enamoren d'nna blanca
perque fa millor paper ;

si es blanca to es cap juger

i si es morena, s'assanta.,

29. iSi som morena, estimat,

em ve de naturalesa,

pet-6 de Dial d'arriesa
ningun metge n'ha curat!.

30. iSi som negra pe sa pell

jo tenc qui em fa tornar blanca

mon pare em deixa sa tanca,

cent Mures i un porcell..

31. aSi tenc s'estimat moreno,

tot aixo no vol dir res :

la Verge de I,luc heu es
qui porta tant de salero.•

En la que segueix traspua un record remot d'aquell famos ((Es de

vidrio la mujer...)) cervanti :

32. Una fadrina ha d'esser VAR. aUna fadrina deu ser

com una peca de vidre, corn una capsa de vidre;

perque en estar consentida cons ve que esta consentida

ja no es In que ha d'esser..°0 no ho val es mirar-se-la.•

(FERRER, Canc. Alen., pag. 82.)

En realitat, aquesta concepcio de la cristal-lina virginitat de les joves

constitueix un fons com11 de la poesia popular ; vegeu, per exemple,

aquesta corranda rossellonesa :

c Ay, pares que teniu flues!,
procureu-1es de casar,

que mentres ne son donzelles

son vidre que es pot trencar.01

40. Citada tanlbe per MASSOT, Poesla trad., 439.
41. P. VIDAL, Cansoner catath de Rosselld, y de Cerdanyc, I : Corrandes (Per-

pinya 1885), 15.
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L'amor constant, veritable, es un camf que mena al matrimoni ; n '6s

la coronacio. Pero dels dos caires del sagrament, nonles ressurt on el Can-

Soner el negatiu :

33. .Amb molta pau i concordi
firem es dijous jarder
set infants i ma muier
soparem (Fun panet d'oidi.)p

Sobretot quan entren on escena les sogres :

34. uSa sogra diu que no enl vol
i jo no la vui a ella :
qui to es manes pe sa pella
fa 'nar s'oli ally on vol.,

35. aJo tens una sogra
maleita amb execs
rapinya i mossega
i fa qualque esqueix.n

O quan l'home amullerat, planyent-se del seu estat, no pot celar ]a seva

passio :
36. aCasat som, no tc remei,

no pus festetjar-te ;

voldria per mirar-te

un ui a cada cabei..

Hi ha tendres jovencelles que no poden ocultar Bur desig d' arribar
aviat al maridatge :

37. ((Mu mare , casar, casar, VAR. QUna fadrina, mu mare,
casar, casar, que ja es hora ; a dotze anys la van casar ;
molts se casen a dotze anys jo ja en tene dotze i una hora
i jo en tenc dotze i una hora., i marit no'm voleu dar?•

(FERRER, Canc. Men., pag. 77.)

Per(') la cursa amatoria cs fitada d'esculls que empatxen d'arribar a

la fita sospirada del casori. Per raons d'ordre divers es trenquen sovint

els llasos amorosos. De vegades, la falta de correspondencia per part do

1'esser estimat porta a la desesperacio mes teatral :

38. .Vet aqui un guinavet,
fes lo que voldras de mi
jo m'aconhort de morir
bail des teus peus, ramellet.,
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39. cMata'm si m'has de matar ;
no'nl mates amb escopeta,
mata'm amb sa guinaveta
sera una mort secreta
i nigh se'n temera..

0 a un turment mutu :

40. EEl colour volta la torre,
volta i la torna voltar
i tu, Coloma traidora,
penes i em fas penyr.»'=

U al menyspreu :

41. cEl qui no sembra, no cui,
ni escampa sa flavor,
i jo de sa teva amor,
no en tenc, ni en desitj, ni en vui.•

42. xUna penya cul rompuda
no li fa mal sa maror,
i a mi no me'n fa s'amor
perque mai to n'he tenguda..

F)

VAR. .Una penya combatuda
ja no 1'espanta maror ;
a mi no em fa mal s'amor
perque mai to n'he tenguda..

(MOLI,, Canc ., pag. 92.)

43. .'Pant m'es planta com calop,
corn batista com giro ;
tant m'es si'm dius si com no,
tanmateix m'agrades poc.p

VAR. eTant m'es pansa com calop,
tant uiada com giro;
tant m'es si dius si com no,
tanmateix m'agrades poc.s

(DCVB, s. gird.)

42. Den tenir relacio amb la variant rossellonesa :

aLo colon' ronda la torra,
l'enrond'y no pot entrar
la coloma s'esta dintre
que no fa sine plorarn.

(P. VIDAL, Cansoner Catala de Rossello y
presenten aquestes dues follies procedents
de Montserrat, 1'altra :

cLo colour ronda la torra,
1'enronda de 'peu a pen
la colorna s'esta dintre
que n'es blanca corn la neus

(P. VIDAI„ op. Cit., IS),

de Cerdanya, IS.) Una semblansa inicial
del Rossello, la primera, i dels environs

cEl colour volta la torre,
la volta de peu a peu,
la coloma s'esta dintre
que es mes blanca que una neuv

(P. BERTRAN I BROS, Op. Cit.,

pag. 243, nfrn'. Ios).
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44. aI)eixa fer, Margalideta,
que to la m'has de pagar
perque no'm volgueres dar
es tint dits de sa ma dreta..

La inconstancia fa trencar les relations. El cor huma varia :

45. aLn temps tenia s'amor
amb una allota morena,
i ara em mata de pena
una qui tot es blancor..

L'amor que tc per mobil 1'intcres 6s amor fals , quc noires pot concixer

nn desenllas infaust :

46. aEn haver cobrat sa dot
la dure a Ciutat fermada
i dire que l'he trobada
que duia un escabussot.r

Es desigual la iluita amb una guerrera de bona situacib :

47. aSa meva guerrera du VAR. aSa meua guerrera du

calves es dies feners : calces es dies feners ;
(i) com no t'ha d'agradar roes i corn no l'has d'cstimar mes !
(i) jo es diumenges no en put dur .• Jo es diumenges no en put dur..

(Mora,, C'aii4., pig. 77.1

En baralles amoroses no hi ha jutge que dictamini :

48. ((Si leis que hi teniu malici,
ja vos passara, estimat
en bregues d'enamorat,

es batle no hi fa justici.b

Els ant's s'escolen rabents ; la bellesa es mustiga ; heus aci com 'a

Bona es plany de la seva esplendor juvenil, conqueridora :

49. uHaguessis vengut quan jo duia
clenxa en tres sementers,

una guapa i s'altra mss,
fcia enamorar quisvuia..
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Per aixa la saviesa popular aconsella a les joves de rebre aviat l'anell
uupcial :

50. 'En tenir vint-i-un any
ses fadrines, casau-les,
que en tenir-ne vint-i-tres
ja prenen es cap-a-vall..

JOAN VENY i CI4AR

Institut Nacional Verdaguer, Barcelona.
Societat Catalana d'Estudis Histories.
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