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1. Creacio col•lectiva o creacio individual?

La vella teoria romantica segons la qual el poble hauria creat col-

lectivament la literatura oral traditional ha estat refutada ja fa temps.

En aquests moments, es un fet generalment acceptat que cada compo-

sicio to un autor individual que Ii va donar la forma originaria i que

cada una de les modifications que posteriorment s'hi han introduft es

obra d ' algun interpret igualment individual . I aixo no entra en contra-

diccio amb el fet que aquesta literatura sigui anonima gairebe en la seva

totalitat. Encara que el poble convisques amb aquests artistes , els ad-

mires, requeris frequentment els seus serveis i assimiles una part im-

portant de la seva obra, aviat deixava d'associar el nom del creador als

textos adoptats . Nomes excepcionalment hom recordava el nom d'al-

gun actor , a vegades equivocat . L'artista popular era conscient del

deute que tenia amb la tradicio i no pensava en la posteritat ni solia

reivindicar la paternitat de les obres mes enlla del moment que les reci-

tava o cantava al seu public . I quan aquest donava la seva aprovacio a

una composicio i 1'assimilava corn un element mes del patrimoni

comu, passava a considerar-la com a cosa propia i no com a obra de cap

autor individual . El concepte de propietat intellectual era practica-

ment inexistent : la manca d ' un text fixat per a cada composicio feia

mes que diffcil pensar en quelcom de semblant als drets d'autor. Qual-

sevol persona que l'hagues sentit i assimilat era un interpret en poten-

cia que tenia dret a repetir - lo amb variations o sense.

Malgrat aixo , pero, i malgrat que , fins ara, els investigadors han es-
tat mes atents a la recollida i 1'estudi dels textos que als individus que
els han creat , coneixem un bon grapat d'aquests poetes i algunes de les
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seves obres . Fins i tot, en certs casos , el poeta oral fa constar el seu

nom o malnom i altres Jades personals , com la professio , el hoc de nai-

xement o l'adreca , amb una frase integrada al text, o be hi menciona al-

gun col•lega . De fet, el seu record no nomes no s ' ha extingit del tot en

el nostre medi rural sing que, fins i tot, encara en queden d'actius a in-

drets ben diversos del domini linguistic . Els mes coneguts son els glo-

sadors mallorquins i menorquins dels segles xviii, xIx i xx, si be en-

cara no han estat objecte de cap estudi de conjunt . Als seus

predecessors i als seus col • legues de la resta dell Pafsos Catalans no

s'ha dedicat la mateixa atencio, pet-6 tambe en sabem alguna cosa,

d'ells. I, tot i que la informacio que possefm sigui molt fragmentaria,

en el seu conjunt , crec que val la pena intentar d'establir el perfil d'a-

quests artistes de la paraula dins el marc general de la nostra area lin-

guistica, encara que el resultat hagi de set , necessariament , d'una ex-

trema provisionalitat , mentre esperem nous estudis monografics.'

2. El compositor i l'interpret

El primer responsable en la configuracio d'un text oral en vers es
l'home o la dona que el crea sencer en la seva forma originaria, el qual
aqui anomenem poeta oral i definim com aquell qui, sense ajuda de l'es-
criptura i seguint la tradicio retorica i tematica de la poesia oral, com-
pon textos en vers destinats a un public oient acosturnat a escoltar
aquest tipus de composicions . 2 La capacitat d'expressar - se amotllant el
pensament als esquemes metrics populars els facultava , en principi,
per compondre qualsevol genere traditional que fos en vers : can4ons
curtes, com gloses o corrandes , i cantons Ilargues , com planys funera-

1. No fa massa que vaig publicar un article molt breu (SERRA , 1994) on esbossava el
que ara aqui desenrotllo i documento mes extensament.

2. En redactar aquesta definicio, no he fet sino adaptar a les meves necessitats el

concepte de poesia oral tradicional que Alain REN OIR empra en un treball seu: metri-

cal utterances composed orally by a poet working within a tradition of oral rhetoric

and subject matter for the benefit of a live audience accustomed to listening to this

kind of composition - ( 1986: 103).



Aproximau al poeta oral de llengua (atalana 9

ris, codolades , balades epicolfriques , passions narratives i altres poe-

mes sobre passatges bfblics o esdeveniments locals o nacionals; ser-

mons i testaments burlescos; col•loquis; i peces de teatre , com els mis-

teris religiosos , les comedies hagiografiques , els entremesos comics i

els balls parlats . Les inclinacions personals i les aptituds de cada un,

tanmateix , els podien fer especialitzar en uns generes o en uns temes

amb els quals se sentien mes a gust . Els generes en prosa, com la face-

cia, ]a llegenda , el cas o el succeit i la rondalla, si que son del domini

d'un altre tipus d'artista popular, del narrador oral tradicional en

prosa, com es el cas del rondallaire , que aquf no hem pres en conside-

racio, tot i que li reconeixern una alta capacitat «poetica », d'un caracter

diferent, pero , a la del versificador.

En segon lloc , en la configuracio del text, interve l'interpret, oca-

sional o professional , que, en solitari o davant d ' un public, acompa-

nyat o no, canta la composicio que alga altre ha creat i, voluntariament

o involuntariament, la modifica tot adaptant - la a la seva sensibilitat o a

la naturalesa , a les expectatives i a les reaccions del seu auditori i a les

altres circumstancies relatives a 1'actuaci6 . En certs casos Tunica cosa

que l'interpret aconseguia era deturpar el text, a causa de les falles de la

memoria o de la poca habilitat; pero en altres ocasions era una persona

destra que el millorava o l'actualitzava , fent possible la seva perviven-

cia, o simplement en feia una versio diferent . Maria Aguilo explica

que, a mes dels cantaires que es limitaven a repetir el text aixi com el

tenien memoritzat , conservant fins i tot frases que no entenien, n'hi

havia que quan se ' ls demanava una canto que no recordaven prou be li

deien que necessitaven un temps per « lligar-la,, «quadrar-la ,, o «conju-

minar - ho,, (PUNTI , 1993: 205 ), es a dir , per recompondre - la.' En qual-

sevol cas , l'interpret - adaptador mereix ser considerat no nomes autor

de la seva interpretacio , la qual no es mai anonima , sing tambe de les

variants introduides , encara que no de l'obra en el seu conjunt. De ma-

nera que, tot i ser ben veritat que el text oral ha estat creat individual-

ment i no col • lectivament i espontania, hem de reconeixer que son

3. LONG (1973) es refereix as interprets de balades angleses en uns termes sem-
blants.
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molts els individus que tenen alguna responsabilitat en la forma i el

contingut de cada obra i que, en consequencia, es pot parlar de multi-

ples contribucions individuals en la seva confeccio. I mes encara si te-

nim en compte que el poeta manlleva tota mena de materials prefabri-

cats que han estat confeccionats per les generacions de poetes que

Phan precedit i que el public influeix d'una manera tan directa que li

pot fer canviar l'enunciat.

Fins ara mateix, qui mes qui menys ha estat interpret, almenys oca-

sional o afeccionat, ja que tothom, amb moltes o amb poques dots, ha

cantat cantons tradicionals. Pero hi ha hagut tambe interprets profes-

sionals, entre els quals destaquen els joglars medievals, que, segons la

definicio de Menendez Pidal, eren «todos los que se ganaban la vida ac-

tuando ante un publico, para recrearle con la musica, o con la literatura,

o con charlatanerfa, o con juegos de mano, de acrobatismo, de mfmica,

etc.,, (1924: 12). Entre ells n'hi havia que, a mes d'interprets, eren

autors o, si es vol, poetes orals; pero aquesta darrera activitat no era la

que els feia joglars. A mes, el joglar, a diferencia del poeta oral no solia

ser analfabet i, sovint, s'ajudava d'algun manuscrit per memoritzar les

compositions del seu repertori, el qual no nomes estava format per

textos de composicio oral, com les cantons de gesta, sing tambe de

composicio escrita; i tenia un caracter itinerant i a vegades internacio-

nal que el diferencia del tipus de poeta que aquf ens ocupa. Hi havia

encara altres cantants i recitadors ambulants, especialment els cecs

mendicants, que havien existit des de temps molt remots, arreu del

mon, i que tambe eren uns autentics professionals, que, a mes de can-

tar cantons alienes, sobretot de caracter narratiu, foren, a partir del se-

gle xvI i fins al comencament del segle xx, venedors ambulants de fulls

i plecs solts. Aixo si, aquests sovint eren analfabets com el poeta oral

tradicional, pero nomes excepcionalment havien compost les peces

que interpretaven o venien: el que els definia, com als joglars, era el seu

paper de transmissors de literatura i no el de compositors.

Els col•loquiers del Pais Valencia tambe es dedicaven professional-

ment a la difusio oral de literatura entre el public popular. La seva es-
pecialitat era la recitacio mimada de romancos i col•loquis, la qual a ve-

gades es convertia en una autentica representacio teatral. Quan I'obra
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era dialogada , el col•loquier estrafeia la veu fingint la dels diversos per-

sonatges que intervenien en la conversa o actuava en companyia d'al-

gun altre col • loquier, amb el qual es repartia els papers de la peca.

Ara, el col•loqui , tambe anomenat raonament , conversa , conversacio,

disputa, tertulia , etc., no era un genere ni poc ni molt exclusiu del Pais

Valencia, sing un genere europeu, extensament conreat tambe a la

resta dels Paisos Catalans , on havia de comptar igualment amb una di-

fusio oral, ates el caracter popular del genere i 1 ' existencia de col•loquis

de composicio oral, al costat dels col•loquis escrits. Pero no sabem si al

Principat i a les Illes ex :istien uns interprets professionals, mes o

menys especialitzats , semblant als col•loquiers valencians . L'activitat

d'aquests es coneguda nomes a partir del segle xviII , durant tot el

xix i les primeres decades del xx, tot i que la produccio oral i escrita

de col•loquis sigui molt anterior . Es molt probable que entre aquests

col•loquiers - interprets n'hi hagues hagut algun que fos tambe versifi-

cador, capac de compondre , sense ujuda de 1'escriptura , els textos

que recitava i mimava, recomponent - los a cada actuacio . Aixo expli-

caria mes facilment la sera capacitat per entretenir el public durant

llargues sessions amb peces en part memoritzades i en part improvi-

sades.'

La composicio i la interpretacio , a vegades , estan a carrec d'una

mateixa persona i, en el cas de la improvisacio , els dos processor son

simultanis. Aixi mateix, el poeta pot compondre un text nou a partir

d'un de veil o cantar-ne algun de manllevat juntament amb els de com-

posicio propia i 1'interpret pot modificar un text alie fins a un punt

que ja sigui mes adequat parlar de recomposicio . De manera que no es

pot establir una frontera precisa entre l'una activitat i 1'altra, ja que els

encavalcaments entre les dues son constants i, mes aviat , cal parlar

4. Segons GAYANO ( 1948) i J . FUSTER ( 1973), el col • loquier seria nomes un inter-

pret, recitador o actor popular . 13LASCO ( 1983: xxxi-xxxiv ; 1985: 55-75 ), en canvi, dis-

tingcix dues classes de col•loquiers: el col•loquier-interpret i el col•loquier - autor. Pero

caldria esbrinar si la designacio del compositor amb aquest terme es popular , com sem-

bla quc ho es la designacio de ]'interpret , o si nomes l'usen els investigadors que n'hau-

rien ampliat I'us, ja que en general els col • loquis es divulgaven anonimament . El DCVB

i el DECLC no resolen la questio , ja que no inclouen el terme.
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d'un continuum entre la figura de 1'un i 1'altre. Tanmateix son dos as-

pectes destriables que poden ser considerats per separat. Aqui dedica-

rem la nostra atencio als especialistes en la composicio oral de versos i
deixarem de banda els seus interprets, tot i que siguin una pea clau en

1'existencia de la literatura oral, ja que de vegades eren uns simples

transmissors passius de textos memoritzats. Igualment deixarem de
banda el narrador oral de generes tradicionals en prow, com la facecia,

1'acudit, la llegenda, el cas o succeit i la rondalla, perque planteja una
problematica un pel diferent. Dificilment coneixerem autors de peces

originaries en prosa en la mateixa mesura que en coneixem de poesia
oral; Pero, com que els textos orals en prosa son encara molt mes

fluids que els textos en vers, pel fet d'estar mancats de metre, rima i es-

trofes que en subjectin la forma, exigeixen la composicio d'un nou
text cada vegada que son actualitzats. El rondallaire, poseur per cas, es

a dir, 1'expert en el relat de rondalles, ha de ser considerat el creador

del text que diu, ja que es veu obligat a improvisar o recompondre'n

un de nou cada vegada que explica una rondalla traditional. En qualse-

vol dels taros, en parlar de literatura oral, es evident que la nocio que

s'ha de bandejar no es la d'autor, sino la descriptor, referida a aquell

qui compon sense ajuda de 1'escriptura.

La majoria dels generes conreats es cantaven, encara que alguns

fossin simplement dits i alguns altres, salmodiats. Pero el poeta no-

mes componia la Iletra i no la musica, perque eren cantats per mitja

de melodies ja existents; a vegades, amb 1'acompanyament d'algun

instrument, tocat o no per ell mateix, com podia ser la guitarra, el

guitarro, el tambor o la ximbomba. En consegiiencia, el seu exit no

nomes depenia de les habilitats literaries, sino tambe de 1'habilitat

com a interpret, sobretot de les qualitats vocals. I ens consta que en-

tre aquests artistes hi havia bons cantadors. Alguns poetes que no te-

nien aptituds per cantar, es feien acompanyar d'un cantador que can-

tava les canons que ells li dictaven (RULLAN, 1875: 59; 1900: I, 26).

Es veu que els versadors que intervenien en les albades que es feien

en ocasio de les fester patronals de diverses poblacions proximes a la

ciutat de Valencia no interpretaven ells mateixos les canons que

anaven improvisant sobre la marxa, sino que les dictaven a 1'orella
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d'altres membres de la colla, perque aquests les cantessin tot seguit

(TORRENT, 1990: 63-67).

3. Designacio catalana i equivalencies estrangeres

Al Principat o, almenys, en una bona part de la Catalunya Vella, el

poeta oral rep el nom de corrandista;' mentre que, a Mallorca i Me-

norca, es designat amb el terme glosador,6 derivats, respectivament, de

corranda i de glosa, sinonims del genere que mes conrea, alhora que la

unitat a partir de la qual construeix moltes de les composicions mes

llargues.

Jo en som un corrandista,

i ara us vui explicar

que ara aquf amb l'hereu Parera

ens volem desafiar.
(DCVB , III, 573)

Totho-n pot ser glosador
per poc que s'hi entretenguen:

amb quatre mots que s'avenguen,

vet aqui una canto.

(GINARD, 1966-75: II, 70)

5. Es probable que el terme no abastes tot el Principat de Catalunva; tanmateix, su-

poso que deuria cobrir una area forca mes extensa que la que li assignen PujoL I AMA-

DES (1936: 204) i el DCVB (III, 573): el Ripolles, l'Emporda i la Plana de Vic. AIATS I

ROVIRO (1983: 86-87, 182), l'apliquen als poetes orals de Rupit i Pruit, poblacions

d'Osona, pero fora ja de la Plana de Vic. Sembla, per altra banda, que el nom de corran-

dista no nomes servia per designar el poeta que componia corrandes noves, sing que

tambe designava aquell qui en sabia i estava encarregat de cantar-les tot sol anant amb

les colles de caramelles, mentre que els altres de la colla formaven el cor que cantava la

tornada, ,repetint, generalment, la cobla que ha cantat el corrandista» (PuJOC./AtiMADES,

1936: 204; AMADES, 1951: 138; DCVB, II, 1012). Pero recordem que el solista o con-

ductor del cant, encara que no hagi compost la canto ell mateix, conserva la part que,

en principi, correspon al compositor (BOWRA, 1962: 44).

6. Vegeu el DCVB (VI, 319), MASSOT (1975, 1979, 1981) i J. MAS (1991). Sobre la

correccio ortografica del mot, amb una sofa essa, vegeu el DECLC (IV, 531-532).
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A les illes d'Eivissa i Formentera i a les terres de l'Ebre es conegut com a
cantador,' en referencia a la manera com divulga les seves composicions.

I aixi han anat passant els anys,
pero a mi no se m'oblida
que s'han mort molts cantadors,
que Jo amb ells competia;
i els pobles de la comarca,

amb natros se divertia.

(VALLES, 1992: 227)

Escolta, to pout love,
to que fas de cantador.
Be voldria que em diguesses
ana qui has calat 1'amor.

(MASSOT, 1993-94: I, 121)

En algunes parts de la Catalunya Nova i al Pais Valencia se'l designa
com a versador o enversador," al•ludint a la forma com sovint compon,
ja que versar o enversar vol dir improvisar versos o compondre'Is oral-

7. Pei que fa a aquesta denominaci6 , que es la que els d6na MACABICH ( 1967), m'ha
estat confirmada per dos eivissencs coneixedors del tema , Isidor Mari i Maria Torres,
els quals, a mes de facilitar - me altres dades, em diuen que no creuen que, a les Pitiuses,
el poeta oral hagi rebut mai el nom de canconer , mot que , segons el DCVB (II, 908), a
Eivissa s'aplicaria a aquell ,qui fa o canta cantons ' i que, segons MASSOT ( 1979), seria
sinonim deglosador. Pei que fa a les terres de l'Ebre, es la manera com el designen MAS-
SIP (1991: I, 50-51, III , 108) i VALLES ( 1992: 226 - 227). El nom de cantador , to l'incon-
venient, pero , que sovint es confon amb el de ('interpret de cantons alienes.

8. El DCVB (X, 750) recull versador, a Alcoi, i el defineix com a ,poeta popular,,;
i sabem que a la Catalunya Nova aquest mot tambe s'empra, encara avui , per designar
els improvisadors de cantons (CRIVILLE/VICAR, 1991: 49). En els diccionaris , en canvi,
no trobo enversador , mot que em va donar a coneixer Biel Sansano, el qual tambe em va
fer a mans Particle d'A. MAS ( 1983), que empra la forma enversaor , al costat de la de
trober, per referir - se als poetes orals del Baix Segura i el Baix Vinalop6 . Em pregunto,
pero, si trober es una forma genuina o un barbarisme introduit durant el segle xx, sota
la influcncia que, segons Mas, els troveros de Murcia haurien tingut en la zona. Ni el
DCVB (X, 541), que recull trobo , com a terme usat al Pais Valencia i a les Balears amb
el significat de ,composic16 en vers de caracter vulgar , sobretot de tema narratiu», ni el
DECLC no registren el mot trober.
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ment.' Per altra part , hi ha una glosa mallorquina que el defineix com a

dictador de cantons , expressio que encara mante el significat de «com-

pondre versos - que dictar havia tingut (DECLC, III, 143-144):

Totes ses perfections
m'ha donades es Senyor:

sonador i ballador

i dictador de cantons.
(DCVB, IV, 411)

L'enversador , versador , corrandista , cantador o glosador de Ilengua

catalana 'o to equivalents arreu del mon. Mencionem , nomes com a

exemple, l'improvvisatore italic, el pyitaris xipriota, el rimadoros cre-

tenc, el bertsolari basc, el fistor gallec, el repentista espanyol, el pallador

o payador argenti i uruguaia , el repentista i el poeta de bancada brasilers

i el griot africa . Una atencio especial mereix el guslar serbocroat, com-

positor-interpret de llargs poemes narratius , que avui en dia encara

compon i canta tot acompanyant - se de la gusla, que es una mena de

violi d'una corda, o de la tambura , que en to dues . Albert B. Lord, que

tan excel•lentment l'ha estudiat en el celebre The Singer of Tales, de

1960, seguint el cami fressat pel seu mestre Milman Parry, se'n serveix

per explicar la composicio dels poemes homerics . El guslar no repro-

dueix mot a mot els poemes epics que ha apres mentre els sentia exe-

cutar a altres poetes , sino que els recrea cada vegada que els canta, pro-

duint un text diferent a cada nova interpretacio , una obra unica de la

qual ell n ' es 1'autor. La seva execucio no depen de la memoria meca-

nica, sino del domini d'un llenguatge especialitzat que ha rebut de la

tradicio poetica creada per moltes generacions de poetes com ell que

1'han precedit . El guslar construeix els versos mentre els canta per

9. El DECLC (IX, 195 ) recull versar amb aquesta accepcio, pero no registra enver-

sar, que es el mot que Josep M. Pujol, de la Universitat Rovira i Virgili, em diu que,

amb el mateix significat , s'empra a les terres de I'Ebrc.

10. Sens dubte, tambe es devien usar altres denominations , com les de coblista,

terme referit a aquell qui <.compon o canta cobles,, (DCVB, III, 236), i la de coblejador,

que Coromines aplica al glosador menorqui Josep Vivo (DECLC, VII, 825).
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mitja de formules i d'expressions formularies i construeix les cantons

per mitja de temes. La formula, segons la definicio que Lord fa servir,

es <<a group of words which is regularly employed under the same me-

trical conditions to express a given essential idea. i 1'expressi6 formu-

laria es as line or half line constructed on the pattern of formulas.;

mentre que els temes son -the repeated incidents and descriptive pas-

sages in the songs>> o, dit altrament, <<the groups of ideas regularly

used in telling a tale in the formulaic style of traditional song>> (1960:

4, 30, 68). Posteriorment, a aquests tres conceptes, Lord va afegir el de

<<blocks of lines,,, per referir-se a una altra de les unitats prefabricades

que permeten la composicio durant la interpretacio, i que son els con-

junts de dos, tres o quatre versos que es repeteixen literalment o quasi

literalment, en una mateixa canto o en cantons deferents (1991:

83-89).

4. Els poetes documentats

Els poetes orals ja existien durant la prehistoria i, sense solucio de

continuitat , han existit des d'aleshores enca. Alguns dels pastors i pa-

gesos de ficcio que protagonitzen els Idil.lis de Teocrit (I, V, VI, VII,

X) i les Eglogues de Virgili ( III) ho son; i de vegades , fins i tot, compe-

teixen entre ells en la 1mprov1saci6 de versos . I, pel que fa al catala, es

pot afirmar , sense cap ombra de dubte, que son tan antics com la llen-

gua mateixa: a mesura que el llatf parlat es transformava , canviava la

Ilengua de les cantons compostes oralment. No cal dir, doncs , que els

glosadors, corrandistes o enversadors de llengua catalana son anteriors

als escriptors catalans i molts mes en nombre que no pas aquests; i,

com ja hem vist , es tracta d'un fenomen diferent al dels joglars medie-

vals, amb els quals varen coexistir durant segles. Els poetes orals cone-

guts no son , com de vegades s ' ha suposat , els successors d'aquells,

sing un tipus diferent d'artista, que els ha sobreviscut fins avui. En tot

cas, els successors dels joglars s'han de cercar entre els actors, musics,

cantants, ballarins , prestidigitadors , acrobates , pallassos i afins de les

epoques moderna 1 contemporania.
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Ara, malgrat aixo, els poetes orals catalans no han deixat mes docu-

ment que provi la seva existencia durant l'Edat Mitjana que els escas-

sos textos medievals en viers de composicio oral que ens han pervin-

gut. No es fins al segle xvi que tenim noticia d'un d ' aquests

versificadors , el qual, a canvi , Sens dubte, d'alguna remuneracio en me-

tallic, a la nit , canta una albada a una dama d'Urgell, per encarrec del

galant que la festeja. L'albada consta de vint-i-dues corrandes, en algu-

nes de les quals el poeta es refereix a si mateix sense dir , pet-6, el seu

nom," com en la que segueix:

Susara m ' ha tret de casa
un galant , mon companyo,
i ha'm menat a vos, donzella,
que us digues una canto.

(PAGES, 1911-12: 573)

Una part important de les quartetes degueren ser improvisades pel

corrandista del cas en el moment de cantar-les ; les restants podien haver

estat compostes previament per ell mateix o be podien ser cantons tra-

dicionals que havia memoritzat i que afegia a les de composicio propia.

Es probable que algun dels menestrals mallorquins que, entre els

anys 1521 i 1523 , componien i recitaven o cantaven profecies i altres

composicions en vets , avui perdudes , a favor dels agermanats , alhora

que les venien per carrers i places de la ciutat de Mallorca, fos poeta

oral." Un Tells , Dionis Silvestre , es qualificat per Bover ( 1868: II,

397) de «poeta vulgar,,, expressio que, en boca d'aquest erudit, sol

equivaler a «glosador,,; que es com el considera Lluis Salvador d'Aus-

tria, en Die Balearen (HABSBURG, 1871: 545-6). Pero no es del tot se-

gut que no s'ajudes de l'escriptura per compondre les cantons , ja que,

11. Son ,Los villancets de les albades d'Urgell» publicats per PAGES (1911-12:
572-574) i reprodu'its, en part , per RIQUER (1964: 534-536).

12. Aquests menestrals agermanats son Galceran Sastre, Joan Balaguer , Miquel Al-
guer, Mateu Venv, Rafael Crespi, Antoni Rafal , Jaume Berenguer, Dionis Silvestre i
Pere Alzina (QUADRADO, 1896: 11, 17, 18, 33, 63, 84, 89, nums. 100, 174, 181, 185,
353, 807, 817, 1087, 1138).
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si no tots , alguns d'aquests menestrals sabien llegir i escriure ; i Bover,
a mes, diu que les composicions de Silvestre foren « escritas en favor de
los revoltosos ,,. Pero tambe es veritat que els coneixements escolars
no son incompatibles amb la literatura oral i que el mot escriure molt
sovint es aplicat a textos de composicio oral, en llocs on hauria calgut
dir compondre.

Del segle xvii, tenim la mica d'informacio que, excepcionalment,

uns quants dictadors de cantons han volgut donar sobre si mateixos en

algun dels seus versos, presumiblement compostos sense ajuda de l'es-

criptura . Coneixem , per exemple , cinc plecs solts impresos a Barce-

lona, seguint sens dubte el dictat del poeta, i una balada de transmissio

oral, en els quals llurs autors s'identifiquen . Gracies a aixo, sabem que

l'autor de les Cobles en alaban4a de la Santa Unio, publicades el 1606

«es un pobre menestral / de la noble Tarragona / a on se fa d'ell poc ca-

bal; que l'autor d'unes altres Cobles noves en llaor de la Unio, tambe

editades el 1606, es un soldat que no sabia - de lletra »; que la Relacio

verdadera de la transformacio de Catalunya, del 1616, fou composta

per un tal Joan Pelegri; que la Llastimosa tragedia, publicada 1621 i re-

ferida a un naufragi que havia tingut lloc l'any anterior , fou composta

per un anonim descarregador del moll de Barcelona ; que la Relacio de

la entrada i eixida de l'exercit frances, en lo comtat de Rossello, de 1640,

es obra d'un cotxer igualment anonim que havia estat testimoni dels

fets que narra;" i que la balada de la segona meitat del segle xvii, que

Mila va recollir amb el tftol d ' EI nen Querol, havia estat composta per

una dona Jove de Ceret que es deia Roseta i havia anat amb els soldats

miquelets."

No es fins al segle xviii i , sobretot , durant els segles xix i XX que ja

13. Els dos plecs de 1606 i el plec de 1640 son reproduits per ESCOBEDO (1988:

11-18, 91-94 ) en edicio facsimil; i els de 1616 i 1621 son transcrits per AMADES (1955:

25-37), a partir dell impresos de I'epoca (p. 234).

14. El mateix MILA (1882: 103-104 ), pero , recull una variant del penultim vers, on

la possible autora diu «que era filla del Palau , / al arrabal to la casa », en floc de dir que

era «una nina de Ceret / que amb els miquelets anava ,,. ANIADES (1951: 656) l'edita amb

el titol de «L'hereu Querob>. Coromines (DECLC, III, 143) cita quatre versos de la

balada, a partir d ' una versio que hauria estat recollida per Pau Piferrer a la Cerdanya, i la

fa del segle xvii , datacio que em confirmen els historiadors Xavier Torres 1 Eva Serra.
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hi ha un bon nombre d'aquests poetes identificats amb nom, llinatges,

sobrenom, dades biografiques mes o menys precises i obra editada,

perque no es fins a l'ultim terc de la centuria passada que certs estu-

diosos comencen a valorar ]a seva activitat; i, aleshores, els testimonis

que poden aplegar no van mes enlla del set-cents. Per altra part, els

mes coneguts son els illencs, ja que practicament es nomes a les Ba-

lears on van despertar 1'interes d'alguns filolegs i folkloristes.

Tanmateix aquests filolegs i folkloristes de l'ultim terc del xix ha-

vien tingut un precursor en el poeta Josep de Togores, comte d'Aia-

mans, el qual visque a Mallorca entre els anys 1767 i 1831 i deixa una

serie de notes manuscrites sobre uns quants glosadors que conegue,

amb una serie de llurs corrandes (MAS, 1995: 10-13, 196-198). El 1841

Jaume-Antoni Prohens deia que des de feia tretze anys estava treba-

llant en la recollida de !'obra dels glosadors i d'altres textos literaris

mallorquins; pero el projecte no es materialitza en cap publicacio, tot i

que sembla que va aplegar materials, avui perduts (MASSOT, 1988:

59-60). D'entre les manifestacions mes primerenques d'aquest interes

que foren recollides per la impremta, destaca la de 1'erudit Joaquim M.

Bover, qui el 1868, en la seva Biblioteca de escritores baleares, va dedicar

article a catorze glosadors mallorquins." La curiositat i la simpatia que

el poeta Maria Aguilo semi des de love pels glosadors, dels quals es de-

clarava deixeble, es posa sovint de manifest en la seva obra publicada;

pero la major part de la documentacio que recolli sobre glosadors i

glosadores de Mallorca i Formentera romangue inedita, entre el vast

material folkloric aplegat per ell.', L'historiador Josep Rullan (1875,

1877, 1900), va donar a coneixer cinc glosadors de Soller -dos del se-

gle xviii i tres del xix- juntament amb una bona mostra de la produc-

15. Son els articles n6ms. 248, 259, 384, 524, 534, 600, 625, 692, 693, 791, 857, 869,

1170, 1 176 (BONER, 1868). D'aquests catorze, en la Memoria biograica (BONER, 1842:

132, 162, 247), nomes havia entrat S. Gelabert, M. Llompart i J. Omar. Lluis Salvador

d'Austria (HABSBURG, 1871: 545-548) no menciona mes que aquests mateixos catorze,

tot resumint i ordenant cronologicament la informacio aportada per Bover. De perso-

nal, nomes afegeix el testimoni d'una al•lota que ell havia sentit glosar en un hostal de

Llucmajor, pero no en diu el nom.

16. MASSOT (1980: 296-298; 1981: 307-308, 311; 1985: 9, n. 5, 12; 1993-94: I,
120-133) 1 PUNTI (1993: 77, 101, 127).
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cio d'aquests tres ultims. Antoni M. Alcover (1897, 1907, 1909, 1972)

va editar, primer, un volum amb els set poemes que dues glosadores i

quatre glosadors de Manacor varen donar a coneixer en una vetllada

que el 1897 s'organitza al poble; despres, va publicar un altre volum

amb dotze glosats mes d'un dells, Antoni Vicens, conegut com a

«1'amo en Toni de Son Garbeta», a qui 1'any 1904 havia acompanyat a

Barcelona per fer-lo coneixer al public catala; i, finalment, va incorpo-

rar, al seu Aplec de rondaies, diverses llegendes i anecdotes sobre dos

glosadors del xvIII. Francesc Camps (1918: 197-231) va recollir les no-

tfcies que corrien a Menorca sobre Josep Vivo, conegut coma «mestre

Bep»,que es el mes famos dels glosadors setcentistes de 1'illa i pare de

la glosadors Paula Vivo o «Vivona», i edits diverses glows i nou glosats

que li eren atribuits." Uns anys mes tard, Jaume Vaguer (1932, 1933)

feia una cosa semblant amb Pere-Antoni Jusama «Serral», de Felanitx,

que recentment ha estat reeditat per Miguel Pons (1990) juntament

amb un estudi seu. I, ja mes proxima a nosaltres, hi ha 1'aportacio de

Rafel Ginard, que, a mes de dedicar ones pagines impregnades d'un

afectuos respecte a la figura i 1'activitat d'aquests humils versificadors

(1960: 88-119), va reproduir, en el seu Carz^oner, la Iletra de noranta

canons curter que s'hi refereixen.'^

En considerar els treballs mes recents, cal esmentar, sobretot, els

estudis de Damia Ferra-Pon^,'v Joan Miralles= i Miguel Sbert,'' que

17. Cinquanta anus abans FABREGL'ES (1868: 33-44) ja havia editar un d'aquests glo-

sats. FEARER (1925-28: IV, 68-69), MERCADAL (1979: 162-]64), el LL,^I (48-49) i

CAMPS (]987: 12) mencionen aquests i altres glosadors menorquins.

18. GINARD (1966-75: II, 65-71). Aquesta seccio del Can^oner de Ginard es co-
mentada en la «Introduccio» que Francesc de B. Moll fa al mateix vol. II, ps. xiii-xiv.

19. FERRA-PoN^ (1971, 1972a, 19726, 1973, 1977, 1981). He d'agrair a Damia

Pond i a Caterina Valriu que m'hagin fet arribar cbpia dels treballs de Ferra-Pond mes
dificils de trobar.

20. MIRALLE$ (1970, 1972a, 19726, 1972c, 1972-73, 1973: 124-130 i 191-221). Joan
Miralles, a mes, to a punt d'enllestir un Ilibre que aplega tots els seus estudis sobre glo-
sadors.

21. SBERT (1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992). Dels vint-i-set que Sbert es-

tudia a la revs tesi doctoral (1992) potser convindria restar Tomas Mut, que, mes que

un glosador, podria ser nomes el copista de 1'entremes compost per Rafael Sartre, edi-

tat per mi (SERRA, 1995: 81-162); i Bartomeu Sartre, que, com ja observa el mateix

Sbert, no es Bens segur que for glosador.
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han inventariat, respectivament, vint-i-sis glosadors i glosadores de

Campanet, vint-i-quatre de Montuiri i vint-i-set de Llucmajor. A

aquests ultims, Sbert els ha dedicat una molt documentada tesi docto-

ral, que roman inedita. Igualment, esta per publicar la tesi de llicencia-

tura que Gabriel Oliver (1982), altrament conegut com a -Biel Majo-

ral>>, dedica a Llorenc Capella ,Batle>>, d'Algaida, la qual aporta una

riquissima informacio sobre aquest i altres glosadors i sobre llur activi-

tat poetica; com tambe espera publicacio la tesi doctoral de Felix Ba-

lanzo (1982), on estudia i recull l'obra de cinc glosadors i quatre glosa-

dores de diverses poblacions mallorquines i de la qua] nomes ha donat

una petitissima mostra a la impremta (1983, 1984), tot i ser un treball

ben valu6s.22 Comptem igualment amb diverses edicions modernes de

glosadors coneguts, acompanyades d'estudis. Jaume Vidal (1981,

1982a, 1983, 1985) ha editat tota l'obra atribuida al mitic glosador set-

centista Sebastia Gelabert, alies «Tia de sa Real>>, manacori nascut dins

el terme de Petra;'' Maria A. Andreu i Nicolau Dols (1990) han fet el

mateix amb cinc glosadors de Vilafranca de Bonany; i a Eivissa ha apa-

regut un volum amb les composicions de Pep Simon (1993), que es de

Formentera, on mori recentment. Tambe cal tenir en compte el con-

junt de treballs que integren el numero monografic que el 1987 la re-

vista <<Lluc» els va dedicar;'' i els articles que la Gran enciclopedia de

Mallorca i l'Enciclopedia d'Eivissa i Formentera dediquen als mes cone-

guts.'S Des de la Universitat de les Illes Balears, a mes, Gabriel Janer i

una serie de col•laboradors seus treballen en el que sera un ben util ca-

taleg de glosadors, el qual a hores d'ara ja disposa d'una quantitat ben

22. He d'agrair que Miguel Sbert, Biel Oliver i Felix Balanzo m'hagin permes con-

sultar les seves tesis inedites en I'elaboracio d'aquest treball.

23. Sobre Gelabert, vegeu tambe ALCOVER (1909), J. M. LLOMPART (1965:

182-185), VIDAL (1982b) i SERRA (1987: 51-52; 1995: 19-20).

24. Els articles que aquest numero dedica als glosadors son de Gelabert, Janer,
Lledo, Montserrat, Pieras, Sbert i Simo.

25. Durant I'estiu de 1995, que es el moment en clue elaboro aquest treball, nomes
ha aparegut el vol. I de l'EEF, on no hi ha res encara sobre els poetes orals de les Pitiu-
ses; pero Maria Torres, que n'es un dels redactors, em diu que en els volums que sorti-
ran esta previst dedicar article a un bon grapat de cantadors i cantadores. La GEC i el
DLC donen entrada independent a tres i a set, respectivament, dels poetes que mencio-
nen a les veus ,glosador-a,, 1 ,glosadors».
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considerable de materials recollits. Per altra part, a Mallorca i Menorca

s'han organitzat, darrerament, trobades i concursos de glosadors, gra-

cies als quals i al suport que els donen algunes agrupacions entusiastes,

com la dels Amics de la Glosa, a Mallorca, i la del Col•lectiu Folkloric,

a Menorca, l'activitat glosadora i 1'interes que aquesta desperta sembla

experimentar un cert revifament, despres del sotrac que experiments

amb la guerra civil de 1936-1939. Tot aixo entre d'altres publicacions i

activitats igualment relacionades amb els glosadors; i sense considerar

les edicions en fulls i plecs solts de textos de glosadors coneguts desti-

nades al public popular. Crec que, a partir nomes dels estudis donats a

coneixer fins ara a les Illes, no hauria de ser excessivament dificil in-

ventariar-ne prop de tres-cents, uns quinze dels quals, aproximada-

ment, serien del XVIII i els restants, del xix i el xx. I tinguem en

compte que aquests son nomes una mostra insignificant dels molts

milers que hi ha hagut. Josep Rullan (1875: 57) no exagera ni un punt

quan diu que a Soller tot sol n'hi ha hagut centenars.

L'interes que aquests poetes han despertat a la resta dels Paisos

Catalans es, com ja he dit, molt escas, per no dir nul. La documentacio

publicada fins ara no to punt de comparacio amb la que acabem de

mencionar per a les Balears. Es gairebe inexistent. A Catalunya, Ma-

nuel Mila i Fontanals (1853: 94) es va fer resso de la seva activitat tant

a la mateixa ciutat de Barcelona com a la resta del Principat, pero no en

va identificar cap, ja que deia que no n'havia coneguts, tot i que a la

seva epoca aquests personatges hi havien de sovintejar tant i tenir un

paper tan important com a les Illes. Des del segon terry del segle xix,

els romantics catalans recollien, estudiaven, exaltaven i imitaven les

composicions anonimes, transmeses oralment com a herencia antiga;

pero solien menysprear, per modernes i vulgars, les que componien

els humils versificadors contemporanis seus, la figura dels quals no els

despertava, en general, el mes lleu interes, com si aquests no fossin, al-

hora, portadors i creadors de la tradicio poetica que ells tant exaltaven.

Els trets de col•lectiva, espontania, ingenua i natural que ells conside-

raven com a inherents a la poesia oral tradicional els duien a infravalo-

rar i fins a oblidar la contribucio dels poetes individuals.

Esporadicament, tanmateix, les composicions populars d'una certa
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extensio , tant les que foren recollides de la tradicio oral com les que

s'han publicat en fulls i plecs solts durant els segles xvii -xx, contenen

algun tipus d'informacio sobre l'autor , en alguns dels versos col-locats,

generalment , al final del poema. Joan Arcades ( 1951: 56-58, 72-80) en

fa una breu relacio, a partir d'algunes composicions publicades en el

seu Canconer i en impresos de 1'epoca. Tret d'algun estudiant i d'algun

oficial de l'exercit , son, com els balears, persones de condicio humil,

generalment analfabets , que havien compost el text de manera oral i

l'havien dictat a algun amanuense que el copiava per donar -lo a la im-

premta, amb la finalitat d ' obtenir algun benefici amb la venda del full.

Entre ells hi ha quatre paraires , que son dos loves empordanesos que

es deien Pere i Sebastia , a mes del , Sot de Gosol » i el « Gresolet»; di-

versos soldats; 6 la Roseta, de Ceret, ja mencionada en referir-nos al

segle xvii ; un sabater que es deia Josep Guardiola ; un pintor de parets

conegut com a <<Minquet de les Dones », de Valls; un tal Josep Sai c, de

Montbrio ;'-' un mosso de pages; « 1'hereu Muntanyola », de Sant Marti;

tres cecs mendicants que haurien compost oralment algunes de les

composicions que ells rnateixos cantaven i venien impreses i que eren

una tal Antonia, -el Ceguet d'Ulldemolins» i «e1 Guerxo i Mig»,

aquest de Sarroca de Lleida. El mateix Amades, en un altre estudi

(1937: 12-15, 28-29) parla encara de dos improvisadors, tots dos paletes

de professio i autors de diversos tipus de composicions en vers, com

romancos , sermons burlescos i obres teatrals . Son un tal E . Gavarro,

barceloni de mitjan segle passat, i el famos Josep Ferrer, Mies -el

Queri », de Reus, nascut el 1835 i mort el 1906. '1 La nomina es podria

allargar cons iderablement amb una recerca sistematica de tota la litera-

tura de canya i cordill publicada i cercant entre la poesia anonima reco-

26. Potser tambe era solcat , a rues de poeta oral, un tal Ramon Peres , del poble de

Sedo ( la Ribera ), autor d ' unes «Cobles tretes en honor del Baro [d ' Eroles], les sues

tropes i de ]a religio», que es refereixen a la guerra dels absolutistes , de 1822 a 1823

(MARCO, 1967: 7-8, 62-67).

27. No se si es refereix aMontbrio del Camp o a Montbrio de la Marca. Altres ver-

sions del mateix romans sobre «Els Xafa-roques» (SEGURA, 1983: 3-4; GIBERT, 1989:

171-172) el fan de Belianes.

28. Sobre Ferrer, vegeu Lambe SANTASUSAGNA (1949: 241-247) i AMADES (1955:

199-222 , 225-226 ), que, a mes, reprodueix una serie de les seves composicions.
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llida de la tradicio oral, on esporadicament tambe s'hi troben algunes
referencies a aquests artistes , fetes, de vegades , per col•legues amb els
quals mantenien una certa rivalitat. Aquest es el cas de « 1'hereu Pa-
rera >>, que, en la primera canto que hem reproduit en aquest treball,
es mencionat pel corrandista amb el qual iniciava un combat poetic.

Que l'activitat dels corrandistes o enversadors havia estat igual-

ment intensa al Principat ho prova el fet que , fins ara mateix , n'hi hagi

hagut i que encara n ' hi hagi d'actius amb les mateixes caracteristiques

que els illencs. Jaume Aiats, Ignasi Roviro i Xavier Roviro (1983:

86-87, 91, 173, 182), del Grup de Recerca Folklorica d'Osona, en do-

cumenten diversos de contemporanis nostres: Josep M. Vila , conegut

amb els sobrenoms d'-el Correu » 1 ,,en Durruti », de Pruit ; Pere Moles,

de 1'Esquirol ; Miquel - de Can Barrera », que apareix citat en una cor-

randa; i Francesc Bantis. El folklorista Artur Blasco em comunica que
en coneix diversos d'actius a les comarques del Pallars Sobira, el Pa-

llars Jussa , el Bergueda i Osona. Carme Alcoberro m'informa tambe

que fins fa pocs anys n'hi havia hagut un a Gandesa. Angels Massip

(1991: I, 50-51; III , 54-113), en la seva tesi doctoral, en documenta

cinc de Tortosa i poblacions veines, que el 1991 encara amenitzaven

banquets de casament i festes majors , i reprodueix una mostra de les

cobles que improvisaven i cantaven , juntament amb d ' altres de tradi-

cionals que afegien a les de composicio propia. Es tracta de Josep Gar-

cia mes conegut com el « Canalero'>, perque s'encarregava del canal; i

d'altres quatre coneguts amb els sobrenoms o motius de ,Boca de

Bou», ,Caragol ,,, , Carrinya ,, i -Perot ,,.-9 I, d'aquestes mateixes terres,

Josep i Puri Valles (1992) en mencionen tretze -dotze homes i una

dona-, tambe del segle xx , tint dels quals son els ja citats per Massip,

i, a mes, reprodueixen algunes de llurs composicions . Tambe al Baix

Ebre, el 1988 foren enregistrats dos versadors de Sant Jaume d'Enveja,

que es diuen Joan Fumado i Josep Rullo, mentre improvisaven quatre

cantons curtes , que han estat recollides a La fonoteca de musica tradi-

29. La mateixa Angels Massip , de la Universitat de Barcelona, rn'ha parlat de 1'exis-
tencia de tres cassets amb gravacions del Canalero i m'ha mencionat altres improvisa-
dors no citats en la seva tesi , un dels quals era conegut corn "el Teixidor» .
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cional catalana.'° I el 1995, encara, al Centre Artesa Tradicionarius, de

Barcelona, varem poder assistir a una vetllada on actuaven diversos

corrandistes, amb cannons improvisades i de repertori.

Al Pais Valencia, Ricard Blasco (1983: xlvii; 1985: 70-71), en parlar

dels trobos, o composicions populars en vers, generalment de caracter

narratiu, que de vegades eren publicats en plecs solts i venuts per cecs

mendicants, es refereix a certs soldats valencians, que, de tornada a

casa, una vegada acabada la guerra dels ant's 1808-1814 contra Napo-

leo, en cantaven de compostos oralment per ells mateixos, com a mitja

de subsistencia durant el viatge. Per altra banda, Anton] Mas (1983) ha

estudiat l'activitat enversadora que al llarg de tot el present segle ha

tingut Iloc a la vila marinera de Santa Pola, alhora que dona proves

d'una activitat equivalent a la resta de les poblacions del Baix Vinalopo

i a la comarca veina del Baix Segura. En general, els enversadors santa-

polers eren pescadors i altra gent modesta que improvisaven versos i

els cantaven davant un public popular, que actuava de jutge, en vetlla-

des que es feien en tavernes, cases particulars i teatres, durant les quals

a vegades dos o mes enversadors s'enfrontaven en combats poetics. Els

qui eren mariners tambC actuaven sovint davant el public mes reduit i

homogeni que integraven els companys de feina, ja fos damunt la

barca, mar endins, mentre navegaven cap al lloc de pesca, ja fos en terra

ferma, per distreure els dies d'inactivitat forcada a causa del mal temps.

Ignoro 1'existencia d'altres estudis que prenguin en consideracio

aquest tipus de poeta al Pais Valencia, pero he pogut comprovar, no-

mes preguntant a alguns filolegs valencians coneixedors del medi ru-

ral, que son moltissimes les poblacions que n'han tingut fins no fa

gaire o que encara en tenen en actiu. Em diuen, per exemple, que a Be-

nimantell, de la Marina Baixa, hi havia ,el do Tarda», el qual mori fa

uns quaranta anys; que a Benicolet, de la Vall d'Albaida, hi havia Joa-

quim Prats, que mori en fa uns quatre o cinc; que a Benidorm, tambe

de ]a Marina Baixa, hi ha Josep Zaragoza, conegut amb el nom d'<<el

Carrero», el qual encara avui amenitza sopars i vetllades pels diversos

30. Vegeu CRNILLE/VILA t ( 1991: cantons nums. 86-89 - disc 2 , cara B - i ps. 49-50

del Ilibret que acompanva (' album).
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pobles de la seva comarca ; i que, actualment , amb motiu de les fester

patronals , s'organitzen vetllades d'enversadors a les diferents partides

rurals del terme municipal d'Elx." La meva impressio es que si es fes

una enquesta sistematica arreu del medi rural valencia , aixi com arreu

de tot el domini linguistic catala, obtindriem uns resultats espectacu-

lars que demostrarien una intensa i continuada activitat enversadora

desenvolupada gairebe fins ara mateix.

Aquest desequilibri entre les Bader, relativament abundants, que
han estat recollides sobre els glosadors insulars dels segles xvIII, xIx i
xx i Yescassa informacio referida als seus homolegs continentals i de
segles anteriors no ens ha d'impedir que intentem un assaig d'aproxi-
macio amb voluntat de ser aplicable , en les sever linies generals, a la fi-
gura i a 1'activitat dels versificadors orals de llengua catalana de 1'epoca
que sia. Es evident que hi ha variacions regionals i que, inevitablement,
es produeixen canvis temporals ; Pero es igualment evident que la
cultura popular es molt conservadora i que estava molt unificada arreu
d'Europa i, mes encara , dins de cada pair o area lingiiistica en particu-
lar. En consequencia, pensem que les variacions regionals i els canvis
temporals afecten sobretot els detalls, mentre que els frets generals,

les estructures , tendeixen a romandre constants ; i que, en certs casos,
es ben licit interpretar les evidencies mes intermitents d'una regio, un

pair o una epoca concrets per mitja de la informacio procedent d'una
altra regio, un altre pals o una altra epoca coneguts amb mes Befall.

S. Pe>f7 huma

L'extraccio social de la gran majoria de corrandistes, glosadors o
enversadors coneguts es humilissima , com la gran part del public al

qual generalment s'adrecen. Entre els homes i les Bones que exercien

31. Del primer dels trey ultitns poetes mencionats m'ha donat noticia Joan J. ['on-

soda, de la Universitat d'Alacant; del segon , Antoni Ferrando, de la Universinu de Va-

1encia ; del tercer, Rafael Alemany, de la Universitat d'Alacant; i de les vetllades d'en-

versadors amb motiu de testes patronals , Biel Sansano, Lambe de la Universitat

d'Alacant.
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aquest art verbal, abunden els camperols; sobretot, els qui treballen la

terra d'altri en qualitat de jornalers o be en qualitat d'assalariats amb

contractes d'una certa durada; pero tambe hi ha arrendadors i mitgers

de finques i masos o possessions i no hi manquen els petits propietaris

rurals que treballen la terra propia. A mes dels pagesos, hi trobern pas-

tors, mercaders, pescadors i mariners, criades i mestresses de casa, ta-

verners, carrabiners, contrabandistes, soldats, captaires i tota mena

d'artesans, com fusters, ferrers, moliners, forners, paletes i picape-

drers, pintors de parets, carreters, barbers, paraires, teixidors, sabaters,

etc. No hi havia professio modesta que no tingues els seus poetes

orals. Adhuc podem pensar que els serveis que prestava la ja mencio-

nada Roseta, del segle xvii, als soldats miquelets eren de caracter se-

xual. Ara, el fet que un bon enversador o una bona enversadora fos un

membre respectat i admirat de la comunitat no vol dir que el seu art li

permetes pujar cap esglao de 1'escalaf6 social. Es tracta d'una ocupacio

propia de gent modesta, encara que mes d'una persona benestant no

desdenyes de dedicar-s'hi ara i ades, en pla amateur.

Fins a temps relativarnent molt proxims, els poetes orals -els mes
professionalitzats i coneguts, almenys- solien ser analfabets, coca per
altra part del tot habitual entre els homes i les dones de la seva condicio
social. El canconer tradicional dona prou testimonis d'aquest fet, ja que
els mateixos versificadors reconeixen ignorar la lectura i l'escriptura,
com en aquests ultims versos d'una balada recollida durant el segle xix:

No sabreu qui l'ha treta,

aquesta canto,

si es de fart de la terra

o del coto.

Ell no sap gota d'escriure
ni de Ilegir:

de memoria l'ha dictada,
com se pot dir.

(MILA, 1853: 87)

Gairebe cap dels glosadors mallorquins dels segles xvIII i XIX que te-
nim documentats no en sabien, de llegir ni d'escriure. Excepcional-
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ment, durant el xix, ja n'hi comenca a haver alguns que tenen nocions

de lectura i escriptura; i el nombre d'aquests creix durant la primera

meitat del segle xx, fins a arribar al moment actual, en que gairebe tots

han estat alfabetitzats i n'hi ha algun que to una formacio escolar d'una

certa solidesa. De vegades, fins i tot, ha estat considerada com a glo-

sador alguna persona amb estudis superiors, com un estudiant, un

exseminarista, un mestre d'escola o un capella que, malgrat la seva

formacio academica, haurien conservat mes o menys intacta la capa-

citat de versificar seguint la tradicio oral. Caldria analitzar, pero, en

cada un d'aquests casos particulars, si la cultura escrita s'interfereix

poc o molt en la seva activitat poetica i si son versificadors orals puts

o si, mes aviat, cavalquen entre l'oralitat i l'escriptura. Tanmateix,

aquests casos no son prou significatius com perque alterin el perfil

del poeta oral propiament dit, com tampoc no el modifiquen alguns

escriptors, ben senyors i ben arrelats en el medi rural, que ocasional-

ment han fet gloses sense ajuda de 1'escriptura, irritant els models tra-

dicionals. Em refereixo a poetes com Josep de Togores (MAS, 1995:

9-13); com Maria-Antonia Salva (1955: 9), que en va fer tota la seva

vida, des que era infant; i com Llorenc Moya, que, segons ell mateix

em confessa, de vegades no s'estava de donar alguna glosa seva a Rafel

Ginard perque la inclogues al Canconer popular de Mallorca, fent-li

creure que l'havia recollida de boca de la gent del seu poble natal de Bi-

nissalem.

Ara, tot i l'analfabetisme generalitzat, l'obra d'aquests versifica-

dors sovint posa de manifest una certa cultura religiosa. Son coneixe-

ments teologics i d'historia sagrada, dels pocs coneixements d'origen

erudit que posseien i que havien adquirit a l'esglesia, sense cap necessi-

tat de coneixer l'escriptura, per mitja de la catequesi i dels sermons

que escoltaven, en els quals alguns estaven especialment interessats,

pel fet que els servien com a font d'inspiracio tematica.''

La gran majoria dels enversadors, glosadors o corrandistes cone-
guts procedeixen de la ruralia; i sembla evident que la vida i les feines

32. RuLLAN (1875: 59; 1900: I, 24-25, III, 6), ALCOVER (1907: 14), OLIVER (1982:
27), PONS (1990: 147) i SBERT (1991: 33; 1992: II, 340).
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del camp havien de ser especialment propicies a la creacio i conserva-

cio de la poesia oral. Pero els poetes orals no eren ni poc ni molt exclu-

sius d'aquest medi. Fins al segle Xt^ devien abundar tambe a ciutat, on

per altra part hi vivia molta de gent procedent del mon rural. Ja n'hem

mencionat Una serie que eren ciutadans de naixement o d'eleccio. Tan-

mateix es evident que a la ciutat es on primer entraren en decadencia.

Els canvis en les formes de vida provocats pel proces d'industrialitza-

cio i el fet que 1'escriptura s'hi generalitzes abans feren tambe que els

poetes orals deixessin mes press de ser un element fonamental de la

cultura popular Urbana i, per aixo mateix, hi han deixat escassos re-

cords de la seva activitat. De rota manera, no es massy dificil trobar

canons, com les tres segiients, que donen testimoni de la procedencia

ciutadana d'algun poeta oral:

Maria , to que vols sebre
qui ha fet aquest glosat:
es un ser.yor de Ciutat
que no to mes que es seu cap

i sa bossy la hi han presa.

Es pastor de Sa Devesa

es aquell qui ho ha escampat.

(GINARD, 1966-75: II, 68)

- Jo n'he vengut de Ciutat

per fer glows dins Sineu,

pero to que em sap mes greu

que es contrari es clivellat.

- Si es contrari es clivellat,
li ve de naturalesa,
pero de rnal d'arriesa

ningun merge n'ha curat.

(JANER, 1979: 167)

Glosador d'avui en dia,
no dic un, tots quants n'hi ha,

i endemes si es ciutada,

es temps que hi ha (de) mester pensar
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per una canto cantar

jo sembraria un pinar...

(SBERT, 1992: I, 64)

Gairebe les tres quartes parts dels poetes orals documentats son

homes; pero la capacitat d'enversar estava, si fa no fa, igualment repar-

tida entre els dos sexes. Pel testimoni que donen Josep Rullan (1875:

57) i Maria Aguilo (MASSOT, 1985: 12), es veu que els homes no deixa-

ven enrere les cones. Pero el mateix Rullan, que va estudiar i editar

cinc homes glosadors, nomes menciona una dona glosadora, i encara

de passada i sense dir-nos el seu nom, i tan sols perque era la consort

d'un dels dos glosadors del xviii que prep en consideracio i amb el

qual alguna vegada ella s'hauria escomes en public o hauria mantingut

un combat poetic, com es fa patent en aquest fragment d'un dialeg en-

tre ells dos:

- Dona mes macarronera
que sa meva no n'hi ha:

ell s'atreveix a posar
ses pintes dins sa pastera.
- Ell ment i no sap que es diu:

jo tent sa casa agranada,

roba neta de bugada,
i s'escudeller que riu.

(RULLAN, 1875: 62)

Una cosa semblant passa amb Paula Vivo, de la qual sabem que existi

nomes perque el seu pare fou el glosador menorquf mes famos del

XVI1I" i perque podia contestar amb promptitud als homes glosadors

que l'escometien:

- Vos que serfeu sa fia
de mestre Josep Vivo,
aquell que to tremolor

33. CAMPS (1918: 200-201, 230-231) 1 PARPAL. (1906: 564).



Aproxinzacid al poeta oral de Ilengua catalana

i com dorm sempre somia?
- I si ell to tremulor,
ell no se 1'ha elcasionat,
ni desitja es tenir-lo:
es Deu que l'hi ha enviat.

- Jo no venc per agraviar

ni per moure confusions;

venia per conversar

i cantar quatre cantons.

- Ja poreu tenir per cert

que m ' heu causada argunia,

perque som sa seva fia

per defensar - lo si perd;

i sap mes ell com somia

que vos com estau despert.

(CAMPS , 1918: 230)

31

Altres vegades sabem de 1'existencia d'alguna glosadora, gracies a la re-

lacid de servitud amb un escriptor que estava interessat pel tema. Aixi,

sabem que Maria Aguilo i Maria-Antonia Salva tingueren tant Pun

com l'altra una criada que ho era.31

Aquest desequilibri informatiu entre els poetes i les poetesses

orals deu tenir molt a veure amb el fet que els estudiosos que han trac-

tat el tema hagin estat tots homes fins no fa gaire. Una altra explicacid

es pot trobar en el fet que l'home, com passava en altres camps, es pro-

fessionalitzava mes facilment, mentre que la Bona no tenia acces a cer-

tes parcel•les d'actuacid obertes nomes a aquells i estava sotmesa a

pressions familiars i socials que 11 feien mes dificil transcendir l'ama-

teurisme i que 11 restringien el radi d'accid. Les doves, per exemple, no

devien tenir 1'acces facil a les tavernes, que eren un hoc on els versa-

dors tenien l'oportunitat de donar-se a coneixer. Tambe era del domini

exclusiu dels homes la representaci6 d'entremesos, feta a partir d'ar-

guments coneguts per tradicid, pero amb el dialeg improvisat en vers,

durant la mateixa actuaci6 (SERRA, 1995: 26-28). Tanmateix, es proba-

ble que hi hagues alguna parcel-la de l'activitat enversadora que privile-

34. MASSOT ( 1985: 12 ), M. A. SALVA ( 1955: 71 - 77) 1 SBERT ( 1992: 521-526).
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gies 1'actuacio de la dona o li estigues reservada ; pero segurament no

eren de tant de Iluiment public com lee que 1'home se solia reservar a si

mateix. Sembla, per exemple, que lee poetesses orals participaven en

lee noces i que en els bateigs ocupaven un lloc de privilegi (AMADES,

1951: 56 ); i es prow sabut que participaven en lluites poetiques, en-

frontant-se amb rivals masculine en un pla d ' igualtat.`'

L'analisi del can^oner tradicional posa en evidencia que la con-

tribucio de la dona havia de ser igualment important , ja que son mol-

tes lee canons que estan en Boca femenina o que estan fetes a partir

del punt de vista de la dona ; i adesiara ensopeguem amb canons que

es refereixen de manera explicita a 1'activitat enversadora de lee

donee.

No som glosadora fina

ni es que vulga bravejar,

pero em voldria provar

amb homos de testa fina.

(GINARD, 1966-75: II, 69)

S'al•lota que jo tenia
tambe sabia glosar;
li diuen Na Bet Maria
i esta en es carrer d'Arta.
I un gros muixell que tenia

per sempre purer filar.

(CiINARD, 1966-75 : II, 69)

No es dificil trobar fragments de dialeg amb versos improvisats en els

quals hi participen un home i una dona. La diferencia sexual i la rivali-

tat entre poeta i poetessa orals es, a mes, un topic que trobem prou re-

petit en els fragments de combats i en lee escomeses o topades conser-

vats oralment i que reflecteixen situacions en lee quals intervingueren

realment un home i una dona. Ja n'hem vist tree mostres i, a continua-

cio, en segueixen dues mes.

35. Vegeu, per exemple , el cas de Juana Serra aCartera » (LLEDO, 1987).
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- Jo em faria capolar

com sa earn d'una raola

si em pensas que una dona,
glosant, m'hagues de guanyar.
- Mare de los pecadors,
que som de desgraciada!
Si en plovia una ruixada,
esta nit, de glosadors
i encara mes pitjors,

que, s tots fossen com ^•os,
no me trob embarassada.

(GINAxD, 1966-75: II, 67)

- Vida trista, vida trista,

vida trista, ja ho he dit.

Voldria tenir es xoric

per combatre amb vos anit

tres pits mes ]larg que la vista.

- Contesta vos vui tornar

alla or. me preguntau.

Voldria tenir un trau,

per assaciar aquest bran,

trey pits mes gran que la mar.

(JANER, 1979: 128)

33

D'entre les diverses qualitats que havia de posseir un bon versifica-

dor oral, a part de la intel•ligencia, destaquen la promptitud i 1'agilitat
mentals i la capacitat de concentracio, especialment necessaries pel
que es refereix a 1'improvi^ador. La rnemoria no era essential en el mo-
ment d'improvisar, pero ajudava d'una manes decisiva en el cas de les
compositions llargues preparades amb antelacio al seu Iliurament. Les
qualitats interpretatives, sobretot la veu i 1'oida musical, eren tambe
d'una gran ajuda en el moment de cantar en public.

Sijo tenia sa veu

que to En Miguel Moliner,

i glows en Babes fer,

tom En Toni qui no hi eeu!

(GINAxD, 1966-75: II, 64)
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6. Aprenentatge

Aquests artistes no rebien, per regla general, cap mena d'instruc-

cio organitzada; sing que aprenien, basicament, per imitacio, de ma-

nera informal i personal. De petits es familiaritzaven amb la tradicio,

escoltant les cantons que la gent cantava i assistint a l'actuacio d'al-

tres poetes, en circumstancies i amb generes diferents. D'aquesta ma-

nera assimilaven inconscientment les conventions tematiques i for-

mals que la tradicio havia fixat per a cada genere; i, una vegada posats

aixi els fonaments del seu art, practicaven en solitari o davant de pa-

rents i amics, fins que aconseguien la competencia necessaria per

fer-ho en public. Com es natural, l'artista que s'ha format seguint

aquest procediment no esta capacitat per explicar les regles que to as-

similades i les quals obeeix, es a dir, la « gramatica» dels generes que

conrea, ja que les ha apreses de la mateixa manera que s'apren la gra-

matica de la Ilengua propia. Aixi mateix, amb frequencia, el neofit

comptava amb el model, l'estimul i els consells d'algun parent pro-

xim, com el pare o la mare, una germana gran o un oncle, o be els

d'algun poeta o alguna poetessa de la comunitat que els transmetia el

seu art, la qua] cosa implica una certa forma deliberada d'aprenen-

tatge.

De fet, hi ha autentiques dinasties de versificadors orals i es evi-

dent que sovint aquest art verbal era un ofici que, com tants d'altres,

s'heretava gracies al mestratge rebut en el si de la familia, en el suposit

que les aptituds i l'interes acompanyessin l'aspirant. Per aixo, trobem

sovint poetes orals que son parents molt proxims. A Menorca nomes

coneixem el cas de josep Vivo i de sa filla Paula (CAMPS, 1918), d'entre

els molts que amb tota seguretat hi hague; pero a Mallorca les families

de glosadors documentades es multipliquen. A Campanet, per exem-

ple, hi hague tres germans Alemany i una neboda seva Barrera Ale-

many, un Bisquerra i una filla seva, i un Bennassar i una filla seva (FER-

RA-PONC, 1972a, 1973, 1981). A Montuiri, un pare i un fill seu que

eren Mateu de cognom, dos germans Amengual i un fill d'un dels dos,

dos germans Sampol, dues germanes Pocgvi i un tercer Pocovf possi-

ble avantpassat seu, 1 un Gomila 1 un nebot seu (MIRALLES, 1972-73).
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A Algaida, dos germans bessons Canyelles i cinc glosadors de llinatge

Capella, quatre dels quals eren pare, fill, net i besnet i el cinque, un pos-

sible avantpassat de tots ells (OLIVER, 1982: 14; SIMO, 1987). A Vila-

franca, un Sanso i un fill seu i un Font i un fill seu (ANDREU/DOLS,

1990). A Manacor, una Prohens Grimalt i una cosina seva Santandreu

Prohens, un Adrover i dos fills i una filla seus (GELABERT, 1987: 5-6). A

Llucmajor, quatre Catany, dos dels quals eren germa i germana, dos

germans Albertf i un nebot seu, dos germans Mesquida, una Llompart i

un fill seu Ginard Llompart, un Garcies i un fill seu i un Vidal, dos fills,

una filla i un nebot seus (SBFRT, 1992). I, a Buger, una Serra que era filla

de pare i mare glosadors (LLEDO, 1987: 23). El llistat es podria allargar

facilment, pero creiem que el fet ja queda il•lustrat prou a bastament.

Sembla que molt prest, essent encara infants, ja n'hi havia que co-

mengaven a compondre alguna cango curta i que, quan eren adoles-

cents, la envestien compositions mes llargues. Llorenq Capella ,Batle,,

es veu que ja feia gloses als quatre o cinc anys (OLIVER, 1982: 58), Pere-

Antoni Jusama ,Serral>, als set (PONS, 1990: 146), i Joana Serra <<Car-

terao, als nou (LLEDO, 1987: 23). Un dels topics del cangoner tradicio-

nal es, precisament, la precocitat d'aquests poetes, com si la seva habili-

tat fos innata, un do de Deu.

Maldament siga minyo
jovenet de poca edat,
tent cosec dins es meu cap

com qualsevol glosador.

(GINARD, 1966-75: II, 68)

A nou anys Jo ja sabia

en acuest mon es glosar;

perque Deu me va donar

aquesta sabiduria.

(BALANZO, 1984: 159)

Els mes ben dotats per a la improvisacio, des de molt jovenets ja s'atre-
vien fins i tot a contester en vers als versificadors experimentats que
els provocaven i a participar en lluites poetiques.
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- Al•lotet, que fas aqua
amb sa pellissa roada?

- Guard una trutja travada
que mena un porcelli.
- Porqueret de sa pellissa:

es temps que seras porquer,

no gonyaras cap dobler

i aniras descalc a missa.

- Es sortit molt fori6s

anant quantra los porquers.

Jo gonvare mes doblers

deixant es verro nomes,

amb un any, que voste en dos.
- Mai me tornare posar
amb allots que no conec,
perque qualcuna me'n bec
que pes coil no em pot passar.

(ALCOVER, 1909: 47-48)

- Encara que sia allot,
llicenci ' vui demanar
si em voleu deixar mesclar

cartes en es vostro joc.

- Al lotet , com t ' he afinat,
amb sa careta atrevida,
jo em pensava que sa dida
have et ' via desmamat.
- Antany, a aquestes saons,

mu mare em va desmamar,

i d'aleshores enca,
heu de comprendre , germa,

que estic tan fort per glosar

com un bastiment per mar

que es sortit a pelear

amb mil i cinc - cents canons.
[...] (GiN.A.RD, 1966-75 : IV, 185)

La precocitat dels versificadors orals es un fet generalitzat arreu

del mon 1 es fa evident que el seu es un art que s'aprenia de ben love.
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Aixi, per exemple, certs poetes orals que hi ha entre els cacadors
ioruba de 1'oest de Nigeria inicien, vers els sis anys, un proces d'apre-
nentatge que en dura uns dotze (OKPENWHO, 1992: 23-24); mentre
que els guslari serbocroats comencen a actuar a partir dels catorze o els
quinze anys o, fins i tot, abans (LORD, 1960: 20-1; 1991: 58), i aixo
malgrat que els poemes narratius que componen tot cantant consten
de milers de versos. I es als catorze anys, precisament, que va combatre
per primera vegada amb un glosador mes experimentat 1'algaidi Llo-
renc Capella <Batle,,, nascut a Llucmajor el 1882, el qual, a part de te-
nir un avi i un oncle glosadors, havia comptat amb el mestratge d'un
paisa seu, que, a mes d'instruir-lo, el duia <<de combat en combat per-
que en prengues les tecniques i deixas de banda la por» (OLIVER,
1982: 15). Tambe son significatius els casos d'Andreu Coll ><Tam-
bor,,, nascut a Soller el 1794, que als setze anys ja havia adquirit fama
de bon glosador (RULLAN, 1900: II, 7), i de Sebastia Vidal '<Sostre»,
nascut el 1888 a Cas Concos des Cavalier (Felanitx), que hauria fet
les primeres cantons ilargues als disset o divuit anys (MONTSERRAT,
1987: 16).

7. Dedicacio i patrocini

Antigament la capacitat de compondre oralment estava forca es-
tesa entre totes les classes socials i era molta la gent que en algun mo-
ment de la seva vida havia compost alguna canto, si mes no, alguna
corranda. I es natural que fos aixi, ja que abans la poesia oral ocupava
un lloc fonamental en la vida de tots els estaments socials i qui mes qui
menys, des del naixement fins a la mort, sentia cantar i cantava diaria-
ment o quasi diariament can4ons tradicionals i sense ni adonar-se n'as-
similava la tecnica. Sens dubte hi ha moltes corrandes recollides de la
tradicio oral que son degudes a aquests versificadors esporadics o oca-
sionals, els quals, pero, no eren uns especialistes de l'ofici i, com es
d'esperar, no son contemplats com a corrandistes, glosadors o enver-
sadors propiament dits.

Aquells als quals considerem com a tals son els experts que han
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tingut una dedicacio continuada i sovintejada al llarg de la seva vida,

tant si exercien nomes pel plaer que aixo els proporcionava com si ho

feien per obtenir algun guany material. Per aixo en destriem dos grups:

el dels afeccionats i el dels professionals . Els que anomenern afeccio-

nats, tot i que tambe eren uns veritables especialistes i s'aplicaven a

consciencia per oferir uns productes ben arrodonits , impecables, ver-

sificaven sense esperar ni obtenir cap recompensa economica, nomes

per sentit ludic. De fet , aquells qui eren prou benestants o presumien

de ser-ho procuraven que ningu no pogues pensar que ells obtenien

cap guany material en la practica del seu art , ja que l'enversar , en tant

que activitat remunerada , era considerada com a propia de gent molt

modesta.

Contrariament, els qui procedien dels estaments mes humils, so-

vint aspiraven a una certa professionalitzacio que, encara que no els

dones per viure, els ajudes a obtenir alguns ingressos complementaris,

la qual cosa els donava una projeccio publica que els convertia en artis-

tes reconeguts . Son els qui designem amb el nom de professionals. Pero

ni tan sols els millors, tot i que estiguessin altament especialitzats i a

disposicio de qualsevulla que volgues pagar els seus serveis , no acon-

seguien mes que la condicio de semiprofessionals exercint a temps

parcial, com a independents . De manera que, al marge de la seva acti-

vitat poetica, exercien un ofici manual , com qualsevol altre membre

de la seva classe social, que els assegurava el sosteniment . A mes del

reconeixement social, rebien una modesta contribucio economica

pels seus serveis , unes vegades en diners i altres vegades en especie o

sota la forma d'hospitalitat generosa . En certes ocasions , sembla que

la paga es reduia a l'apat o a la beguda que era servida durant la cele-

bracio. Aquells qui, excepcionalment , vivien o intentaven viure total-

ment del seu ofici de poeta oral era perque patien alguna malaltia o

incapacitat fisica que els impossibilitava per a 1'exercici d'una profes-

sio manual.36
De vegades , els encarrecs procedien de les institucions publiques.

36. Vegeu els casos mencionats per CAMPS (1918: 198-200), AMADES (1951: 78) i

PONS (1990: 148).
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Es el cas, per exemple, de les festes patronals i de les cavalcades de Sant
Antoni, organitzades pels consistoris municipals, que en cobrien les
despeses i pagaven els poetes als quals havien cridat a participar-hi. A
Llucmajor, sembla que els glosadors que actuaven en la cavalcada de
Sant Antoni havien rebut, primitivament, mitja o una quartera de blat,
i mes tard mitja una d'or, a mes de participar del sopar que se cele-
brava (COLE, 1971: 89). Les corporacions municipals Lambe encarre-
gaven ipagaven al comen^ament de cada any 1'anomenat argument, que
era una mena de cronica popular consistent en una narracio en vers
que comentava amb esperit critic els esdeveniments mes rellevants que
havien tingut lloc al municipi durant 1'any que tot just havia acabat i
que era divulgat per dieersos cantaires als quals el poeta Phavia en-
senyat.''

En altres ocasions eren els particulars que els contractaeen perque,
cantant , amenitzessin i donessin llustre a tore mena de rituals, ban-
quets, celebracions familiars i estones d'esbarjo. La seva actuacio era
rellevant , quan no imprescindible , en els moments mes solemnes del
cicle vital de 1'individu, especialment en els rituals de pas com el bateig
i el casament, i en les fires mes significatives del cicle agricola, com la
finalitzacio de la sembra , de les collites, de la batuda, de 1'elaboracio
del vi i de les matances del pore. Fins i tot hi havia aristocrates i, ja mes
excepcionalment , algun bis^^e , que de vegades tambe requerien els seus
seraeis.'^` I sabem d'una cai^:a d'estabis que va organitzar algun dinar
amenitzat per un glosador, amb 1'objectiu de captar clientela entre els
propietaris i empresaris de la poblacio als quals 1'apat anava destinat
(OLIVEx, 1982: 91). Igualment, els enversadors cantaven en tavernes,
cellers , hostals i altres centres populars de trobada o reunio, on es feia
una col•lecta en benefici seu, o competien amb altres versificadors da-

37. Sobre ('argument als muniripis mxllorquins , ccgcu FP.RRER (1922x: 31, 39-^0),
CnsELLns (1933: 328), AMnora (1950-56: I, 507-508), G. Li-o:^1^nk^^ (1968), Bni,a^;zo
(]982: I, 117-121, 168-170) i JANtK (1989: 11). Crec molt probable que la canto que,
segons MILA (1853 : 94, ^. 4), es divulgava cada semestre pets carrers de Barcelona i, des
de Barcelona , a la resta del Principal, fos una composicio dunes caracteristiques sem-
blants a les de ('argument mallorqui.

38. K^^ti_,^^ (IS75: 60-61; 1900: I, 31, 33, 38, II, 7).
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want un public que previament havia pagat una entrada per assistir a

1'espectacle. A Mallorca, durant la primera meitat del segle xx, els glo-

sadors que participaven en combats poetics havien cobrat des dunes

poques pessetes fins adues-centes.'^

Hi havia, a mes , persones tan afeccionades a sentir corrandes que

aprofitaven les trobades casuals amb enversadors per demanar-los que

els n'improvisessin alguna a canvi d'una recompensa economica, cosa a

la qual s'avenien de bon Brat aquells qui aspiraven a treure algun profit

material del seu art.

Canons a dobler, dobler,
qualsevol hora en faria;

Bens me preocuparia

si s'anyada vengues be.

(GINARD, 1966-75: II, 66)

Perque ho tengueu ben entes.

Com me digueu: « Fe una glosa»,

m'heu de donar qualque cosa.

Jo no fad res per no-res.

(GINARD, 1966-75: II, 69)

En certa ocasio, un senyor que tambe enversava va demanar una cor-

randa a Josep Vivo, a canvi d'una quantitat que sembla poca paga al

ciutadellenc.

- Escoltau, mestre Vivo,

una merce m'heu de fer.

Vos veureu si vos conve

i me direu si o no:

que si em feis una canto

jo vos donare un dobler.

- Per un dobler, sots no ho val

39. QUETGLAS/MSS (1972: 301), OLNER ( 1982: 52 , n. 7), LI,EDO (1987: 23) i SIMO

(1987: 21).
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que es demostri pagador;
ja haguera fet molt millor
que m ' hagues brindat un ral.
I quin benefici tal
que em proposa aquest senvor!

(CAMPS, 1918: 197)

Lluis Salvador d'Austria, que durant les diverses estades que feu a
Mallorca al llarg de 1'6ltim terc del segle xix s'agradava d'escoltar els
glosadors, era molt mes generos amb aquells qui li feien les cantons
que els encarregava. A ,na Mas,, de Valldemossa, un dia que treba-
llava de collidora en una de les possessions arxiducals, 11 dona el duro
que ella li havia demanat per una Bola corranda (FERRA, 1963). Igual-
ment, eren remunerats els qui dictaven les cantons que s'imprimien
en plaguetes.

Jo em destorb dictant papers

per no acabar de ser pobre.

Desitjos de fer-me roba,

visc amb aquest interes

cercant lo que se perd mes,

allo que manco se troba.

(SBERT, 1991: 59)

Els particulars tambe els encarregaven compositions molt diverses
que no estaven destinades a ser cantades pel poeta, sing perque el ma-
teix client les cantes, les fes imprimir o les divulgues d'alguna altra
manera. Es el cas dell planys funeraris o de certes cantons destinades a
elogiar, festejar o satiritzar qualcu, venjar agravis, fer propaganda d'un
comers, dur un captiri a bon terme, etc. El « Guerxo i Mig», de Sarroca,
que actuava per les comarques compreses entre les ciutats de Lleida i
Tarragona, durant el segle xix, cobrava les cantons que li encarregaven
amb una quantitat de blat, vi o oli proporcionada a 1'extensi6 del text
(AMADES, 1951: 79).

En qualsevol cas, la necessitat de professionalitzar-se feia que el
poeta oral fos especialment sensible a la pressio social, aixi com a les



exigencies de les persones, els grups o les institucions que els feien

els encarrecs i els remuneraven, fins a 1'extrern que, de vegades, el

contingut ideologic d'una canto, mes que a la mentalitat del poeta,

responia als interessos especifics d'aquells als quals es veia constret a

servir. Es clar que, per propia iniciativa, tambe practicaven en qualse-

vol ocasio que es presentes, sense esperar cap altra recompensa que

el plaer que allo els proporcionava i el respecte del qual es feien me-

reixedors. Les ocasions sovintejaven i ells les aprofitaven, ja que 1'en-

trenament i la practica constants els eren imprescindibles per mante

nir-se en forma i conservar 1'agilitat mental que necessitaven per

exercir el seu art i fer-se cada vegada mes destres, mes coneguts i

mes sol•licitats.'°

A diferencia dels joglars medievals, aquests artistes duien una vida

sedentaria, a la qual els obligava 1'ofici que exercien al marge de la seva

dedicacio artistica; pero sabem que amb fregtiencia anaven de fira en

fira, de mercat en mercat, de festa en festa i de celebrac16 en celebra-

cio, tot cercant l'ocasio d'enversar i guanyar quelcom, i que acudien a

les poblacions on eren requerits per exercir en actes puntuals, dins una

area relativament reduida, corn la que formarien diverses comarques

veinades o be una sola ilia o dues illes proximes, ja fossin Mallorca i

Menorca o Eivissa i Formentera. Ens consta que Joan Catany, que vis-

que entre els anys 1705 i 1769 i era conegut amb el nom de <<Cata-

nyet», anava amb el seu ase, des del seu Llucmajor natal, als diversos

indrets de l'illa de Mallorca on era sol•licitat per amenitzar casaments

(SBERT, 1992: I, 320-322). I sabem que el -Sot de Gosol>>, a mitjan se-

gle xix, actuava dins tota l'area integrada per les comarques que hi ha

al voltant del seu poble, es a dir, el Bergueda, l'Alt Urgell, la Cerdanya

i el Solsones (AMADES, 1951: 79).

40. A prop osit de les ocasions d'actuac16, vegeu RULLAN (1875: 58; 1900:1, 1-27, 72,

n. 2), OBRADOR (1880), PARPAI. (1906), FERRER (1922b, 1925-28), SAMPER (1929: 333,

n. 2), Tolls (1925-26: 39), A. SALVA (1933) i AMADES (1950-56: I, 500, 507, II, 583,

889, IV, 49, 1033, V, 301, 603, 817-818), a mes de la bibliografia indicada al llarg del

treball.
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8. Improvisadors i reflexius

Albert B. Lord va posar en circulacio un concepte tan restrictiu de

la poesia oral que n ' excloia tota aquella que no hagues estat composta

en el mateix moment de ser interpretada . La definia com a -poetry

composed in oral performance by people who cannot read or write>>

(1965: 591 ). D'aquesta manera, la que havia estat composta -for oral

presentation >>, es a dir, composta previament i memoritzada , per des-

pres esser dita o cantada en public, no era poesia oral propiament dita,

encara que en cap d ' aquests processos l'escriptura no hagues intervin-

gut per res . La fixacio memoristica d'un text i la seva repeticio mot a

mot entraven , segons Lord , en contradiccio amb la naturalesa de la

poesia oral.' Pero aquesta posicio tan radical va ser questionada i ell

mateix, posteriorment , va llimar la radicalitat del seu plantejament ini-

cial. El fet es que la majoria dels estudiosos no estableix uns limits tan

estrets. Ruth Finnegan , per exemple , creu que la composicio previa i

separada de la interpretacio , el que ella en diu -prior composition>> o

-composition before performance >>, es tan propia de la poesia oral com

la -composition during performance >>.' Nosaltres tambe considerem

que es sufficient que l'escriptura no intervingui en el proces creatiu i

que aquest es fact d ' acord amb les pautes tradicionals . En consequen-

cia, entenem que, segons el moment en que confegeixen els versos, hi

ha dos tipus basics de poetes orals: els improvisadors i els no-improvi-

sadors o reflexius.

Els improvisadors son aquells qui tenen la capacitat de compondre

el text extemporaniament , sense preparacio, en el precis moment que

el canten en public. Aquests estan en condicions d'enfrontar-se amb

altres poetes dialogant en vers, en breus trobades informals o inespera-

des i en llargs combats formalment organitzats davant un public mes o

menys nombros . Juntament amb altres versificadors com ells, tambe

poden representar peces de teatre , especialment entremesos , tot im-

41. Per aquestes teories, vegeu el mateix LORD (1960: 5 , 13-29; 1991: 2-3, 76-77,
235-237) i FOLEY ( 1986: 1-18; 1988: 36-56), que Ii dedica tot un capitol , alhora que
n'amplia les referencies bibliografiques.

42. FINNEGAN (1977: 18, 73-87; 1988: 86-109 ; 1992: 58-87, 118 -120, 155-156).
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provisant alhora el dialeg en vers, a partir d'arguments coneguts per

tradicio. I poden interpel•lar algu en vers o respondre en vers a algu

que els interpel•la i son capacos d'improvisar una canto en el moment i

floc que es produeix l'encarrec, la circumstancia o 1'incident que la

motiven. Eren, naturalment, els qui adquirien un prestigi mes gran, ja

que el poble sempre ha admirat extraordinariament el numen poetic de

la improvisacio, l'enginy i la promptitud d'aquests artistes. Tambe son

els qui es feien mes famosos, no nomes pel que acabem de dir, sing

tambe pel fet que eren els qui tenien mes oportunitats de professiona-

litzar-se, ja que hi havia certs tipus d'actuacions, com els reputats

combats, que els estaven reservades. Per aixo, Gabriel Oliver (1982:

6-7) els designa, amb prou encert, amb el nom de glosadors de combat,

tant si participaven en aquestes lluites dialectiques d'una manera

ocasional, com a simples afeccionats i sense acceptar cap remuneracio,

davant un public restringit de parents, amics i coneguts, com si hi ac-

tuaven en tant que professionals, davant un public mes o menys nom-

bros i d'acord amb unes condicions economiques previament acorda-

des amb aquells qui els havien emparaulat. Els improvisadors no

depenen de la memoria. De fet, ni tan sols recorden els versos que han

improvisat de manera sobtada; en tot cas, es el public que rete i repe-

teix els que mes 11 han agradat.

Els no-improvisadors o reflexius si que en depenen, de la memoria.

Necessiten preparar el text en solitari, de manera pausada, i memorit-

zar-lo abans de cantar-lo ells mateixos a uns oients, d'ensenvar-lo a

algu altre perque el canti o de dictar-lo a algu que el copii, ja que tenen

poca facilitat per improvisar. Son els qui a Mallorca, popularment, han

estat designats amb el nom de glosadors deposat (FERRA-PONS., 1972b).

Aixo no vol dir que esporadicament no poguessin improvisar alguna

corranda; sing que no ho podien fer d'una manera sostinguda, ja que

aviat quedaven tallats i no podien continuar. Entre els reflexius tambe

n'hi havia de molt bons, pero la seva activitat passava mes desaperce-

buda i no tenien les mateixos oportunitats de professionalitzar-se que

els altres; encara que tambe rebessin encarrecs remunerats que no exi-

gien la composicio sobtada o extemporania i encara que tambe po-

guessin arribar a fer-se ben coneguts (OI IVER, 1982: 11, n. 8). Aixi, per
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exemple, els particulars els podien comanar les anomenades «cancons

de mort,,, que eren planys funeraris que es cantaven en un ritu que se

celebrava dies despres de l'enterrament o s'imprimien en fulls solts; les

corporacions municipals els podien encarregar la cronica anual anome-

nada argument; o podien compondre, tambe oralment, peces de teatre

que ensenyaven despres als actors que les havien de representar. Es

clar que tots aquests encarrecs no els estaven nomes reservats a ells,

sing que igualment podien esser acomplerts pels improvisadors, ja que

aquests, quan convenia, tambe estaven en condicions d'actuar reflexi-

vament i preparar en solitari composicions encarregades amb antelacio

al seu liiurament.

Ara, de la mateixa manera que la improvisacio no es absoluta en el

cas dels textos compostos simultaniament a llur interpretacio, tampoc

no ho es, d'absoluta, la memoritzacio dels textos compostos previa-

ment. Quan el poeta canta o recita els textos que ja to preparats, gene-
ralment es veu obligat, sobretot en el cas dels poemes mes llargs, a rea-

litzar una certa labor de recomposicio que supleixi les inevitables falles
de la memoria i adapti la canto al context. Es a dir que, a la composicio
previa, sovint segueix una certa recomposicio que es fa durant la inter-
pretacio. A mes, tant els improvisadors com els reflexius usen formu-
les, expressions formularies i temes tradicionals i, a vegades, repetei-
xen, literalment o quasi literalment, versos, grups de versos i estrofes
senceres que procedeixen de textos preexistents, ja siguin propis o
aliens; i aixo no vol dir que no hagin de ser considerats els creadors de
la composicio en el seu conjunt o que, en el cas dels primers, aquesta
no sigui improvisada. L'us d'aquests materials prefabricats ve determi-
nat per la naturalesa de la poesia oral i, en el cas de la improvisacio, es
del tot obligat a causa de la rapidesa de la composicio.

La forma oral de composicio que els caracteritza esta determinada
pel seu analfabetisme, un fet generalitzat entre aquests artistes fins a
comencament del segle xx. Tanmateix no s'ha de considerar que el do-
mini de I'escriptura per part del poeta hagi de ser necessariament in-
compatible amb la poesia oral, tot i que en alguns casos pugui incapa-
citar el poeta o malmetre les seves composicions. El poeta oral pot
haver rebut una formacio escolar i conservar o desenvolupar, tot 1
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aixo, la capacitat de compondre oralment d'acord amb les pautes tradi-

cionals. Si un versificador , encara que sapiga Ilegir i escriure , compon

oralment i es mante dins la tradicio retorica i tematica de la poesia oral,

es corrandista, enversador o glosador amb tots els ets i uts , malgrat

que despres ell mateix pugui recollir per escrit els textos que ha com-

post previament , de la mateixa manera que certs versificadors analfa-

bets dicten les seves composicions a un amanuense o a un impressor

que les estampa . Tanmateix no conve oblidar que l'escriptura pot ser

un element pertorbador que afecti la forma o el contingut del poema,

de manera que aquest combini elements orals i escrits. Es evident que,

si en el moment de compondre fa servir 1'escriptura , les seves compo-

sicions es veuran facilment afectades per les normes estetiques del text

escrit, alhora que per les de la composicio oral; i haura de ser conside-

rat, al mes sovint , com a versificador de transicio o versificador frontissa

i no com a enversador , glosador o corrandista propiament dit. Son, en

certa manera , escriptors que imiten l'estil dels textos tradicionals, per-

sones que estan poc dotades per a la composicio oral i sucumbeixen a

la temptacio de fer servir l'escriptura . Les seves obres son textos mix-

tos, escrits en estil oral , amb elements propis de la retorica i tematica

de la tradicio oral.' No cal dir que queden totalment exclosos del nos-

tre concepte de poeta oral aquells qui componen oralment, fins i tot de

manera improvisada , pero fora de les pautes tradicionals ; com es el cas

de l'escriptor Josep M. de Sagarra, el qual sembla que fou un gran im-

provisador de versos, pero al marge de la tradicio oral.

9. Tradicio i creativitat individual

El tipus de poeta oral que aqui ens ocupa no nomes es caracteritza

pel fet de compondre sense ajuda de l'escriptura, sing tambe per la

seva dependencia de la tradicio , entesa com a conjunt de convencions

43. Joan Obrador «Xamerri », que era un felanitxer , militar de carrera, escriptor i

home culte de la segona meitat del segle xix, il•lustraria aixo que acabem de dir, ja que

va escriure una serie de composicions en l'estil de la poesia oral, les quals han estat edi-

tades i estudiades per PONS ( 1980, 1988).
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heretades del passat. La tradicio li proporciona tecniques i continguts,

tota una serie amplia d'elements que ell selecciona i fa variar, pero

sempre dins els limits que aquella 11 marca i que ell no pot transgredir.

Crea peces noves a partir de materials tradicionals i recrea o recompon
textos tradicionals adaptant-los a unes circumstancies noves o a la sen-
sibilitat del moment; pero no esta facultat per inventar segons que. Ni
el metode de composicio 11 ho permet, ni el seu public l'entendria en el
cas que es permetes certes llibertats o introduis certes innovacions. Es
per aixo que alguns estudiosos el designen amb el nom de poeta oral-

tradicional, ja que la tradicionalitat, juntament amb l'oralitat, es 1'altre
tret basic que el defineix. En 1'escriptor, la tradicio literaria tambe to
evidentment un pes considerable, pero aquesta li permet uns marges
de llibertat molt mes amplis que al versificador oral.

Tanmateix, encara que no cerqui originalitats i que al mes sovint

canti en nom de tots i no desitgi altra cosa que donar expressio a la vi-

sio del mon i als sentiments de la col•lectivitat de la qual es membre,

pot imposar un estil personal, uns sentiments personals i una visio

personal del mon a la seva obra. La tradicio oral es molt conservadora i

no tolera segons quins experiments ni segons quines originalitats,

pero tampoc no impedeix que la creativitat individual i la personalitat

del poeta s'hi manifestin i deixin la seva marca en la forma final de l'o-

bra. No s'han fet estudis comparatius, pero una simple lectura de les

sever obres permet observar que no formen un tot homogeni, sino que

entre ells hi ha diferencies estilistiques, ideologiques i temperamentals

i que les referencies al jo de l'autor hi sovintegen. En consequencia,

podem dir que el poeta oral es portador i creador de tradicio alhora, un

artista que participa activament en la configuracio de la tradicio oral,

en la qua] fins i tot pot introduir algun tipus d'innovacions.

10. Funcio

Les funcions basiques del corrandista, cantador, glosador, versador
o enversador es confonen, com es natural, amb les funcions basiques
de la literatura oral, les quals, a part de la de proporcionar plaer estetic,
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com correspon a qualsevol de les arts, son, segons Bascom (1965), les

d'entretenir, educar, ratificar la cultura I assegurar la conformitat a les

normes acceptades de conducta. I, a aquestes funcions de caracter ge-

neral, s'han d'afegir encara les especifiques de cada un dels generes que

conrea. D'aquesta multiplicitat de funcions es despren la importancia

del poeta oral en la societat preindustrial. Cal tenir en compte que la

major part de la poblacio vivia al marge de 1'escriptura i que la litera-

tura oral, de la qual ell era productor, es Tunica que permanentment

estava a l'abast de tothom.

Per altra part, la funcio comunicativa que exercia li donava un po-

der considerable, ja que, a mes de tenir una veu individual, era el por-

taveu de la comunitat i tant podia contribuir al manteniment de

I'statu quo com a soscavar-lo. Amb les sexes cantons afalagava o ata-

cava individus i institutions, divulgava noticies i secrets amagats fins

aleshores, denunciava injusticies, reivindicava drets i es feia resso de

sentiments individuals i col•lectius, d'idees religioses i de punts de

vista politics i dels esdeveniments que mes impressionaven la comu-

nitat." Per mitja de la forma metrica i el cant, donava la consistencia

necessaria a alto que volia expressar perque fos memoritzat i difos,

amb el valor de cosa certa que la forma artistica 11 atorgava. Gracies

tambe a la forma metrica i al cant podia dir coses que formulades

d'una manera mes directa haurien resultat intolerables, desconcer-

tants o torbadores, tant per a la persona que les havia de dir com per

a la persona a la qual anaven destinades. Posem, com exemple, una

queixa o una denuncia, una obscenitat o una requesta amorosa. En-

cara que anecdotic, no deixa de ser significatiu el fet que Maria « Cor-

riola,,, de Santanyi, vers el 1980, amb un grapat de cantons on es

queixava de l'ajuntament, aconseguis que li asfaltessin el cap de car-

rer de davant casa seva que havia quedat sense fer, cosa que despres

va agrair amb unes altres cantons (BALANZO, 1982: I, 174). La cor-

randa que segueix tambe es reveladora del poder de seduccio que ha-

vien posseit els poetes orals:

44. Sobre la incidencia dels fets socials i politics en l'obra dels glosadors, vegeu VAL-

RIC (1980).
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Un homo qui sap cantar

i sap sonar i fer gloses,

arriba a dur ses clones

damunt es call de sa ma.

(GINARD, 1966-75: II, 65)
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Pero, com es facil d'entendre, la tasca que aquests homes i aquestes

dones duien a terme no resultava sempre una activitat social agradable

per a tothom. A mes del respecte i 1'admiraci6, despertaven sovint el

terror i a vegades, fins i tot, l'odi dels individus, de les classes domi-

nants i de les institucions.. les quals els vigilaven i procuraven tenir-los

tan controlats com fos possible, quan no reprimir-los i arraconar-los.
De la por que les seves cangons podien despertar entre el public en ge-
neral en donen fe les dues corrandes seguents:

'Lliberau-mos, Sant Antoni,
de llengo de glosador:
n'hi empren com un pintor,
qui amb sa mateixa color
tant pinta cant com dimoni.

(GINARD, 1966-75: II, 68)

Un temps, en sentir cang6

d'En Serral, tothom corria,

i ara, de cada dia,

correm per no sentir-16.

(GINARD, 1965-75: II, 71)

I la por que podien despertar en les institucions es fa palesa, per exem-
ple, en els fets que la Inquisicio de tant en tant els sotmetes a interro-
gators; que els capellans periodicament fessin propaganda contra els
combats entre poetes orals; que, abans que fos divulgat publicament,
els bathes censuressin l'argument, o cronica anual sobre la vida del mu-
nicipi que ells mateixos els havien encarregat;` o que, com ja es prou

45. Sobre els interrogatoris inquisitorials fets a diversos glosadors mallorquins, ve-

geu ALCOViR (1909: 61, 65; 1972) 1 MASSOT (1993-94: I, 130-131); sobre la prevencio
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sabut, les autoritats franquistes els vigilessin de prop i posessin tota

mena d ' entrebancs al lliure exercici del seu art , fins al punt que, en

molts de casos , els feien emmudir , davant la impossibilitat de fer-los

canviar de llengua i d'exercir la censura previa sobre uns textos no fi-

xats per escrit i de vegades improvisats en el curs de la mateixa actua-

cio publica. Es revelador el cas de Llorenc Capella << Batle,, , d'Algaida,

que va tenir problemes greus amb una canto que va fer el 1948 on ata-

cava els feixistes (OLIVER, 1982: 104). Durant la Segona Republica, en

canvi, es veu que havien actuat amb una llibertat que fins aleshores els

havia estat negada (OLIVER, 1982: 29).

Ara, des del moment que 1'us de 1 ' escriptura es va anar generalit-

zant i la tecnologia imposa els nous mitjans de comunicacio, la im-

portancia social i el poder del poeta oral van comencar a decreixer,

per entrar en un periode de decadencia que l'ha d'abocar inevitable-

ment a la seva total extincio. Quan la gent sap Ilegir cerca 1'entreteni-

ment en la lectura i la produccio de literatura oral s'extingeix gra-

dualment, ja que en el moment que desapareix la demanda el poeta

deixa de persistir . Durant el segle xix, si no abans , ja va perdre el

protagonisme que fins aleshores havia tingut a les grans ciutats; i du-

rant el segle xx, sobretot despres de la guerra civil de 1936-39, l'ha

perdut definitivament , tambe, en el medi rural , on havia quedat mar-

ginat, protegit per les formes de vida mes arcaiques d'aquest medi.

Actualment , els pots que queden estan fora del context social que els

donava suport i els feia imprescindibles , i el seu art ha passat a ser

una activitat merament ludica o d ' esbarjo i el public que encara els

queda ha deixat de ser majoritariament un public entes, acostumat a

escoltar poesia oral tradicional . Les funcions que exercia el poeta oral

han passat a ser ocupades pel llibre, la premsa, el disc, la radio, el ci-

nema, la televisio , la canto de consum i tota altra mena d'entreteni-

ments i espectacles de masses.
Desapareixen , sense que , lamentablement , se'ls hagi fet justicia,

sense que ocupin el hoc que els correspon en les histories de la llengua

dels capellans contra els combats , vegeu OLIVER (1982: 29 ) i, sobre la censura previa que

el bathe feia de ('argument , vegeu FEARER ( 1922a : 39-40).
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i la literatura catalanes i sense que ni els millors d'aquests artistes hagin

rebut, de part de les institutions i dels estaments dirigents, el reconei-

xement que ha rebut i rep la gran majoria dels escriptors. Tret de la

mica d'interes que desperten en algun filoleg i folklorista, actualment,

nomes son objecte de la mirada distant del qui se'n sent superior, quan

no de l'oblit o de ]a ignorancia mes absoluts. Continua, doncs, la mar-

ginacio que a partir, sobretot, de la Reforma i la Contrareforma, les

classes dirigents han exercit sobre la cultura popular arreu d'Europa; i

es fa prou evident que els poetes orals pertanyen a la cultura subal-

terna i que els qui participen de la cultura hegemonica son mes aviat

rebecs a destacar cap individualitat que no procedeixi de la propia

classe. Als Paisos Catalans no s'ha produ'it res de semblant a l'auge que

en els darrers anys ha experimentat el bertsolarisme a Euskadi, on ac-

tualment aquest es un fenomen cultural popular, un espectacle de

masses, i on els bons bertsolaris son objecte de l'admiracio social, uns

autentics idols.

ANTONI SERRA CAMPINS

Universitat de Girona
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