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Introducció
Artur Blasco presentava l’any 2013 una nova troballa de la música 
tradicional del nostre país: el rabequet pirinenc.1 En feia als pastors 
els difusors i els intèrprets d’un instrument que reservava al nostre 
país a l’anomenada cultura popular. Durant les estades de Blasco 
al Pallars Sobirà, recopilant el seu cançoner popular, va constatar 
l’existència d’un instrument rústic que fabricaven els pastors amb 
materials senzills. A partir d’aquí va anar recollint testimonis del 
rabequet arreu, resseguint diversos luthiers i rebent testimonis 
orals, gràfics i documentals. Aquests exemples servien per 
justificar la presència del rabequet al Pirineu. D’altra banda, Blasco 
explica l’arribada de l’instrument en aquestes muntanyes i relata 
que originàriament provenia del centre d’Àsia. El rabequet va ser 
transmès per la cultura àrab cap al nord d’Àfrica i d’aquí cap a la 
península Ibèrica dominada pels musulmans. D’aquesta manera, 
va arribar als regnes cristians per mitjà del fructífer intercanvi que 
va haver-hi entre aquestes dues cultures.  Blasco esmenta que des 
d’aquest punt d’encontre el rabequet ascendiria fins al Pirineu 
mitjançant la transhumància.
Havent fet una lectura d’aquest article, temps després, vaig realitzar 
un estudi sobre els inventaris post obitum a la vila de Puigcerdà. 
En un vaig topar-me amb uns rabequets documentats l’any 
1403, a l’inventari d’en Bernat Pallars. El context socioeconòmic 
i cultural de la Puigcerdà medieval, sumat a la situació pròpia 
d’en Bernat Pallars i la seva família, uns notables de la vila, ens 
genera contradiccions amb el que va teoritzar Blasco al voltant 
del rabequet popular. D’altra banda, mirant publicacions sobre la 
música medieval i observant l’art gòtic dels segles xiv i xv, podem 
advertir la presència del rabequet en nombrosos exemples que 
s’allunyen dels pastors i que s’apropen a la cultura cortesana del 
moment.
Així doncs, semblaria que estaríem parlant de dos àmbits 
contraposats: el de la cultura culta i el de la cultura popular. 
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Malgrat tot, no és tan senzill, ja que caure en aquestes etiquetes respon, més aviat, a 
factors ideològics que condicionen la nostra contemporaneïtat, i que per tant, no ajuden 
a fer-ne una lectura prou òptima.

El rabequet, l’instrument
Blasco ens presenta el rabequet com un híbrid entre el rebab, 
provinent de la cultura àrab, i la lura, provinent de Bizanci. El fet, 
però, és que aquests dos tipus d’instruments sembla que van 
desenvolupar dues formes de rabequet diferents, no una mescla 
entre ells tal com ens deixa entreveure.2 S’esmenta que la cort de 
Jaume el Just i de Pere el Cerimoniós s’hi documenta la presència 
de joglars àrabs que interpreten el rebab, i sembla que durant 
aquests segles xiii i xiv va associat a les persones d’aquest origen 
ètnic (Lamaña, 1981, p. 50). El rabequet segons Lamaña es dividiria 
entre el rabeu o rabequet europeu i el rabequet moresc. Sembla 
que ambdós són contemporanis i es desenvolupen simultàniament 
ja que són esmentats a El Libro del Buen Amor de l’Arxipreste de 
Hita, el primer terç del segle xiv, i s’il·lustren també a les Cantigas 
de santa Maria, d’Alfons el Savi, a final del segle xiii (Lamaña, 
1981, p. 50). Lamaña ens esmenta que el rabequet àrab va estar 
present a la música culta europea fins el 1400. A partir d’aleshores 
el protagonisme el va agafar el rabequet europeu o giga, que va 
aparèixer al segle xi, influenciat pel rabequet morisc i per la lura, i el qual va perdurar al 
costat de la viola d’arc fins al segle xvi, quan es deixarà d’emprar (Lamaña, 1981, p. 50).
El mateix Lamaña també ens fa una classificació segons la morfologia, les mides i d’altres 
termes. Hem de destacar la classificació sobre la intensitat del so. Els classifica en dos 
àmbits: els de so alt o els de so baix. Els nostres instruments, el rabequet i el llaüt, 
són classificats com a baixos, i per tant, són idonis per tocar en cambres interiors. La 
classificació no es considera per ser aguts o greus, sinó pel timbre i la intensitat del so: fort 
o brillant, o bé suau i apagat (Lamaña, 1981, p. 17). D’altra banda, sembla que hi ha dos 
tipus més d’instruments que els acompanyen:
• En primer lloc tenim el llaüt, el qual és un instrument que pràcticament tothom coneix, 
i que per tant, tan sols ens limitarem a dir que és un instrument cordòfon amb molta 
popularitat a les corts laiques europees i en la música profana d’aquest període. (Lamaña, 
1981, p.43).
• L’últim és el tempe, que és descrit com un instrument musical consistent en una pell 
atesada sobre una vasa circular, i que es fa sonar donant-li cops amb la mà. És el que 
coneixeríem en castellà com a pandero.3 Al costat d’aquests instruments també ens 
apareix un objecte anomenat canó, que potser representa un instrument de vent, no 
n’hem trobat la funció exacta. D’altra banda, l’etimologia de la paraula rabeus sembla que 
es tractaria d’una variant d’altres noms emprats com rabequet, rabeu, rabell, que volen dir 
exactament el mateix. Es troben documentats en escrits com els de Francesc Eiximenis.4
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Els rabequets i el seu l’entorn socioeconòmic
Els rabequets estan ubicats en un inventari 
post obitum que es troba en un dels protocols 
notarials de la vila de Puigcerdà. Aquest 
inventari va ser fet en dues fases, la primera 
el 8 de novembre de 1403, i posteriorment va 
ser emprès el 15 de novembre del mateix any.5 
Podem considerar-la una casa benestant, ja 
que hem realitzat un càlcul del poder adquisitiu 
del difunt, comparat amb d’altres inventaris 
trobats entre el 1371 i 1413. L’objecte de 
l’estudi era conèixer millor l’alimentació dels 
puigcerdanesos a la Puigcerdà baix medieval, i es tractava, doncs, de determinar-ne 
la capacitat adquisitiva per obtenir aliments; d’aquesta manera poden visualitzar-se les 
diferències en l’alimentació segons l’estrat social.6

Malgrat que és una manera indirecta, i no del tot precisa, per conèixer el patrimoni familiar, 
sí que el poder adquisitiu es pot calcular, en funció del nombre de cambres que té la casa, 
les acumulacions monetàries, i el nombre d’objectes, com també la seva qualitat. Així, 
doncs, aquests barems són bons indicadors si es comparen entre els inventaris trobats.7

En aquest cas, ens serveix també per estudiar la cultura dels puigcerdanesos. Els nostres 
rabequets els trobem dins de la cambra menjador d’aquest inventari. Aquesta sala la tenen 
les cases més riques, que van sempre seguides d’una cuina i d’algun celler.8 Com menor 
és el poder adquisitiu, els menjadors desapareixen i només queda la cuina, o fins i tot en 
els més pobres desapareixen les cambres per esdevenir cada vegada un espai més unitari 
i multifuncional. En el cas de la casa dels Pallars hi trobem un celler major i un celler petit, 
i també un graner, una cuina i un menjador.9 Així doncs, la infraestructura alimentària és 
notable, però no necessàriament ha de servir tan sols per subministrar i conservar aliments 
per a la família. 
El graner por tenir diverses funcions. Pot ser que lligat amb l’extens nombre de taules 
de pa i de pasteres sigui pel fet de tenir una família conformada, a més del nucli familiar, 
també per aprenents que tinguessin sota la seva custòdia oficials i fins i tot alguns criats, 
o també per l’ocasió d’oferir un gran banquet als convidats i mostrar l’abundància i la 
solvència familiar.10 En un altre cas, possiblement també podia constituir una infraestructura 
destinada a activitats especulatives amb el gra. No seria estrany, doncs, tenint constància 
d’actes així arreu del país, i vistes les dificultats per subministrar aquest aliment a la 
vila constatat dècades abans.11 Les fortes oscil·lacions del preu del blat donaven una 
oportunitat als especuladors d’enriquir-se.12 
El negoci principal dels Pallars, però, era el de la merceria, un negoci que sembla que 
produïa bons beneficis pel fet de vendre al detall i no a pes, no com la majoria de 
mercaderies i per aquest motiu el llibre del mostassaf ens indica que hi ha un impost per 
als oficis com els de mercer.13 Tenim tot l’obrador i botiga ben documentats en l’esmentat 
inventari.14 

Els instruments al menjador de la casa d’en Bernat 
Pallars, Inventari post obitum de 1403, f. 36v. 
ACCE, fons protocols, Liber testamentorum (1398 
– 1408)  de Joan Conomines (1366 - 1409)
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Veiem, doncs, els Pallars immersos dins del context de la Puigcerdà medieval, una vila 
que havia aconseguit una notable prosperitat i vitalitat comercial durant els segles xiii 
i xiv,15 en bona part per ser ben afavorida pels privilegis que els havien atorgat els reis 
d’Aragó i també els de Mallorca. A partir del 1348 i de la crisi de la pesta negra, com a 
arreu les coses es compliquen i s’esdevé el que amb paraules de Jill Webster és el segle 
de les calamitats.16 Segons Webster, la mort negra redueix el nombre de treballadors al 
camp, i això repercutirà en una manca de mà d’obra i l’alentiment econòmic per la pèrdua 
d’excedent agrari, i com un efecte dominó tindrà conseqüències en la indústria del drap i 
del teixit de la vila, i en una economia fonamentada en el crèdit per créixer això suposarà 
la ruïna de moltes famílies. Els efectes més devastadors de la crisi no es produiran fins a la 
dècada del 1380, tal com esmenta Webster.

El menjador i la litúrgia a taula: l’aparador d’una família adinerada
Centrem-nos, doncs, en el menjador i en el contingut. Com dèiem més amunt, el menjador 
és un espai que tan sols tenen les cases més adinerades i sembla que s’utilitza sobretot per 
a ocasions especials. La vida de cada dia es realitzava a la cuina. 
Presideix aquell menjador una taula que s’esmenta que està feta de fusta de noguer i 
que té un extrem de les potes esculpides en forma de capitells.17 Trobem bancades per 
seure al voltant i també un arquibanc, és a dir un banc amb una caixa que també serveix 
d’armari;18 hi ha elements d’il·luminació: brandons i canelobres,19 i al costat de la sala, 
al pas cap a una altra, hi trobem probablement l’element de calefacció: un braser amb 
diverses somades de llenya al costat.20 Tenim atuells que estan destinats a l’alimentació: 
els pitxers, gerros amb un brocal per beure al galet, el qual en absència de vasos era 
l’element bàsic.21 En aquest cas, els pitxers són d’estany, un material que no estava a 
l’abast de tothom; hi trobem bacines, és a dir, recipients que serveixen normalment per 
contenir aigua i netejar-se les mans;22 hi inventariem ampolles de vidre i també un brocal 
del mateix material.23 
A la cuina també hi trobem elements que complementarien la taula, com escudelles, 
greales, el pitxer, els talladors i el saler d’estany, material que s’empra per lluir a taula, 
en contraposició als mateixos objectes fets de fusta i terrissa els quals s’usen al dia a 
dia. Bernat Pallars i la seva muller Esclarmonda, i els seus fills Ramon i Berenguer Pallars, 
segurament devien assistir als convits amb bones peces de vestir i joies, que també estan 
inventariades.24 
També hem documentat una obra d’art dins d’aquest menjador: Item, dues taules pintades 
del cuna.25 Podria ser un petit retaule devocional, un díptic que la família va encarregar a 
algun mestre pintor.
Hi tenim en aquest context els instruments musicals: Item II lahuts, Item III rabeus, Item 
I mig canó, Item I tempe ab morenes.26 Semblaria que en tot aquest context estarien 
acompanyant les vetllades on hi havia una celebració o un convit important. La música, 
com també l’alimentació i el fast expressat en les vestimentes i la decoració, també vol 
assimilar-se a la cultura cortesana del moment. 
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La música com a part de la litúrgia: el 
context de l’”ars” nova
Hem de dividir, doncs, el període musical 
medieval en l’ars antiqua i l’ars nova.27 
Nosaltres ens emmarquem en aquest període 
que arriba a la segona meitat del segle xiv a 
Catalunya provinent de França.28 L’ars nova 
va ser un autèntic moviment de la música 
profana que trencava amb l’hegemonia de 
la música religiosa. L’esplendor d’aquesta art 
va poder-se observar a Catalunya a la cort 
de Joan el Caçador, on van confluir molts 
dels artistes francesos que la conreaven.29 En 
aquesta època també podem passar pàgina dels joglars i trobadors, ja que els ministrers 
esdevenen la referència durant el segle xiv pel que fa a la interpretació de la música.30

El joglar feia múltiples funcions, de recitar a tocar instruments i fins i tot feia jocs de 
malabars. El ministrer en canvi va especialitzar-se en la interpretació d’instruments, a causa 
de l’exigència tècnica que requeria la nova art.
Aquesta música de caràcter profà també va saltar a les cases de nobles o de rics 
comerciants que s’ho podien permetre.31 El llaüt i el rabequet, com hem vist anteriorment, 
són instruments adequats per a la interpretació en espais interiors.
Segurament seria estrany que aquests instruments que trobem aquí fossin interpretats pel 
mateix propietari. Pel nombre d’instruments, entre uns sis i set, sembla que la interpretació 
aniria a càrrec d’un grup de músics, que contextualitzats en l’ars nova, i tenint en compte 
la posició geogràfica de Puigcerdà, no seria rar que fossin algun grup de músics francesos 
que anava cap a la cort reial o en d’altres corts nobles o cases benestants, o bé potser eren 
músics d’alguna capella de la zona, de la universitat de la vila... L’objectiu era oferir música 
i completar la litúrgia a taula que començava amb la vaixella i la decoració de l’estança i 
acabava amb el menjar i la música. Sense anar més lluny, Jaume Fàbrega ens il·lustra la 
litúrgia a taula que podem veure en aquest fragment del Tirant lo Blanc i que ens recorda 
molt el que hem acabat de veure.32 

Cultura i jerarquia medieval
Així doncs, contrastant el que ha esmentat Blasco, de la presència d’un rabequet pirinenc 
atribuït essencialment a la música tradicional, se’ns produeix una inevitable contradicció. 
Si era un instrument més aviat fet amb material rudimentari i realitzat pels pastors mateix, 
què hi feia a la rica casa de Bernat Pallars i la seva família? 
Hem de tenir en compte que pels codis de comportament social del patriciat urbà, més 
aviat aquest defugia l’assimilació amb les capes populars de la societat urbana i sobretot 
de la rural, un dels elements de diferenciació i d’imitació amb els nobles era seguir els seus 
comportaments culturals.
La raó era que els prohoms de les ciutats a partir del segle xiv van començar a formar part 

A la part superior un àngel que toca el rabequet. 
Mare de Déu de la Llet, 1415-1425 Ramon de Mur. 
© MNAC
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de l’estament més baix de la noblesa, el dels anomenats ciutadans o burgesos honrats.33 

Rebien el que s’anomena privilegis nobiliaris, és a dir, els que tenien una finalitat d’ennoblir 
una persona que no ho era.34 Així doncs, sembla que aquest patriciat, dedicat al comerç 
i al crèdit, com també a l’explotació agrícola, volia ascendir socialment i arribar a gaudir 
de privilegis i per aquest motiu s’assimilava a la noblesa, sobretot, doncs, pel que fa als 
comportaments cortesans del moment, tal com hem pogut exemplificar en el menjador 
de la família Pallars. Els primers a gaudir d’aquests privilegis militars van ser els ciutadans 
honrats de Barcelona, i posteriorment va anar-se fent extensiu en d’altres ciutats. Malgrat 
que a Puigcerdà no hi haurà privilegi de matrícula fins al 1673, d’altres famílies nobles 
tenien d’altres títols de burgesia honrada sense viure a les ciutats esmentades, és el cas 
de Joan de Solanell, batlle de Puigcerdà, el qual va ser matriculat burgès de Perpinyà el 
1480.35 La ciutadania o burgesia honrada esdevenia com una mena de primer escalafó 
del cursus honorum per arribar a ser cavaller i després també noble, i ascendir dins de la 
baixa noblesa.  
Aquests codis de comportament s’exemplifiquen en les teories que ordenaven la societat 
segons les lleis naturals que emanaven de la divinitat. Una era la cadena de l’ésser i com 
constituïa un corpus ideològic que classificava els aliments segons el nivell de proximitat 
a Déu, i la idoneïtat de cada classe de menjar un tipus d’aliment o un altre.36 Malgrat ser 
una teoria sorgida de la intel·lectualitat, era una idea fortament acceptada en la societat 
medieval. Només cal comparar la cadena amb els comportaments i el costum del patriciat 
urbà enfront del que consumien les capes més humils. S’establia una piràmide on a la 
cúspide hi havia Déu, i a sota els diversos nivells dividits en aliments considerats, segons 
les teories mèdiques vigents, de més freds a més calents. Més calents si eren propers a 
Déu, i freds si se n’allunyaven. Així doncs, les capes més altes de la societat consumien 
aliments més calents, entre els quals predominava la carn, mentre que els vegetals eren 
més aviat reduïts a les classes més baixes. Segons aquesta teoria, cada persona havia 
de menjar, segons la classe en la qual estava determinada, perquè si no, corria el risc 
d’emmalaltir a causa d’un desequilibri dels humors, és a dir, de la temperatura corporal.37 

D’aquesta manera, veient una societat en la qual aquestes capes ciutadanes més aviat 
tendien a imitar els estaments nobiliaris o reials per la seva voluntat d’ascens social, sembla 
difícil que un instrument musical que hagués tingut èxit entre les capes populars hagués 
triomfat entre el patriciat urbà. D’altra banda, l’instrument també triomfava a la cort del rei 
d’Aragó i el podem veure exemplificat en bastantes representacions artístiques. 

La qüestió sobre la cultura culta i la cultura popular 
Això ens posa damunt la taula que podien existir dues cultures paral·leles, una de popular 
i una altra de culta. Però això ens obre un debat força polèmic sobre l’ús d’aquests termes.
Josep Martí ens explica que el terme de la definició de música popular ve determinat per: 
criterios contextuales de caràcter sociocultural, marcado por poderosos Componentes 
ideológicos.38 És a dir que les etiquetes cultura popular, cultura culta estan determinades 
per factors socioculturals i ideològics, els quals han tingut la necessitat de crear etiquetes 
per classificar els diferents tipus de músiques com la definida com a clàssica o la música 
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d’arrel tradicional. Els dos components ideològics que ens indica Martí d’una banda són 
el classisme, les diferències de classe, que divideix entre música culta i música popular, i 
la divisió en músiques tradicionals o ètniques, marcades pel nacionalisme. Xavier Aviñona 
també reforça aquesta teoria en referència a la música d’arrel tradicional.39

D’altra banda, Martí ens explica que existeix la idea de música tradicional a partir del 
concepte herderià de la cultura tradicional, vinculat dins del romanticisme. Un moment en 
què el romanticisme té la necessitat de buscar i legitimar les arrels amb el passat i buscar 
l’ànima dels pobles, la qual troba exemplificada en la cultura popular. (Martí, 1998, p. 2).  
La música popular neix com a contrast per la presència d’una música culta. Sense aquesta 
no existiria el terme. La música culta s’ha creat al llarg dels segles a partir de les teories 
tradicionals de la musicologia que han anat bastint una música culta, és a dir, determinada 
per la tradició acadèmica musical (Martí, 1998, p. 3). 
El que coneixem com a música tradicional, doncs, no és més que el que el romanticisme va 
buscar per tal de trobar elements patriòtics (Martí, 1998, p. 3). Però què és exactament la 
música tradicional que coneixem ara dins d’aquestes etiquetes marcades per la ideologia? 
Bruno Nettl ens ho explica. Esmenta que la música tradicional és una música fruit d’una 
forta reelaboració constant que ha anat patint al llarg dels segles: introducció de millores, 
parts que cauen, l’assimilació d’altres estils que en cert moment estaven de moda... 
Esmenta que la música tradicional és una creació o reelaboració comunal i continuada.40 

Segons Nettl aquesta música no és fruit de la improvisació d’un grup de gent, sinó que 
aquestes cançons han estat compostes per algun autor, a vegades fins i tot pot considerar-
se que està feta per professionals que han escrit cançó popular, siguin clergues o grans 
mestres. Però ho atribueix principalment a canvis o influències culturals que es produeixen 
en el si d’aquestes cultures, com un fet que pot marcar canvis substancials en aquesta 
música. (Nettl, 1985, 15-16).41

I entroncant amb això, els capitells de la Seu d’Urgell són una influència ben clara de la 
música produïda i ensenyada en l’àmbit eclesiàstic. Coneixem la presència de la música en 
els estudis per a la formació de monjos i clergues com a part del trívium i el quadrívium. 
Coneixem també la ubicació de la marca hispànica en l’alta edat mitjana, en terra de 
frontera i en contacte amb l’islam i l’influx cultural que transmetia. Hem de destacar, 
doncs, l’escola monàstica de Ripoll i els tractats de música que hi havia. A la Seu d’Urgell, 
la presència de nombrosos llibres litúrgics en l’inventari de la seva biblioteca, els càrrecs 
que s’ocupaven de la música, i la seva escola episcopal feia de segur que fos una matèria 
treballada en aquesta diòcesi, i d’aquí possiblement la influència en els capitells.42

Hi ha  també un debat sobre quins instruments s’han de considerar tradicionals o no. Ja 
que hi ha instruments que són tocats en la música culta, però que també s’utilitzen per 
interpretar peces populars.43 És més, encara Bruno Nettl també ens reforça la idea dels 
intèrprets de música instrumental com a gent que normalment està professionalitzada.44  
Un altre exemple que proposa Blasco és el del rabequet utilitzat als llibres de Calvari de 
la Universitat de Berga. El fet que ens apareguin com a músics de ministril pagats per la 
universitat per tocar durant la festivitat de Corpus de l’any 1626, ens fa pensar en músics 
professionals. La mateixa paraula, ministril, ens recorda aquells músics que a la baixa edat 
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mitjana van desenvolupar una dedicació exclusiva a l’instrument a causa de la complexitat 
tècnica que va adquirir la nova art, arran del desenvolupament i complexitat de la nova 
notació musical.45  
Per acabar, el mateix Nettl ens adverteix del fort vincle de la música folklòrica amb la 
música culta. En destaca especialment la francesa, però certament la música medieval del 
nostre país ha tingut tradicionalment una forta influència dels moviments que han vingut 
de França. 

Conclusió
D’aquesta manera, doncs, hem pogut veure que els rabequets trobats a la casa de Bernat 
Pallars de Puigcerdà estan integrats dins d’un grup d’instruments, que segurament 
interpretaven uns ministrers, que potser passaven des de França cap a alguna cort noble 
o reial, en el context de l’expansió de la música profana dins del moviment de l’ars nova, 
o bé eren membres d’una capella local. És a dir, probablement músics professionalitzats 
per la complexitat tècnica de la interpretació i del nou llenguatge musical, i així doncs, 
determinats per l’exigència que requeria aquesta nova art. La sumptuositat del menjador, 
de les peces de vestir, de la vaixella, de les joies, les obres d’art i els instruments musicals, els 
quals són adequats per a la interpretació d’interiors, ens ho fan absolutament comparable 
amb el text del Tirant lo Blanc que Jaume Fàbrega ens esmenta com l’exemple de la 
litúrgia medieval a taula dins d’una casa noble. Així doncs, els Pallars eren seguidors de la 
cultura cortesana de la baixa edat mitjana, una cultura que volia demostrar el seu nivell de 
refinament i luxe, i que s’envoltava de tot un cerimonial per captivar els convidats. Tot amb 
la finalitat d’obtenir prestigi i reconeixement en una societat jeràrquica i oligarquitzada i 
amb voluntat d’ascens social. 
Hem constatat, doncs, que almenys no és un instrument exclusiu de la cultura popular, tal 
com afirmava Blasco. I també hem de qüestionar alguns dels exemples que ens ha introduït, 
els quals més aviat reforcen el que estem intentant transmetre en aquest article: l’exemple 
dels capitells de la Seu d’Urgell sembla evident que, en un centre religiós i cultural, com en 
tots els altres de caire eclesiàstic, la música era part de la formació de clergues i canonges 
per al seu ús litúrgic principalment. És així, doncs, que molt possiblement els iconògrafs 
que decidien la decoració que havia d’anar als capitells s’inspiressin en les il·luminacions 
de músics que incorporaven algun dels seus còdexs, o algun frontal o pintura mural on 
també hi apareguessin, exemples tots ells sorgits de la cultura eclesiàstica. D’altra banda, 
l’expansió de l’ars nova i de la música profana ens fa sorgir aquests músics de ministril, els 
quals sembla que s’especialitzen tan sols en la interpretació d’instruments. Bruno Nettl ja 
ens diu que en la música folklòrica és l’únic sector que poden trobar-se professionals, a 
causa de l’especialització  i la formació que requereix. En el mateix sentit, Aviñona també 
ens fa esment a la semiprofessionalització d’alguns músics i estableix una relació entre els 
músics semiprofessionals i els ministrers professionals.
Tornant a Nettl, aquest ens feia referència a la connexió entre la música culta i la popular 
de França a l’Europa occidental. Ens esmenta que hi va contribuir la xarxa de monestirs 
en la qual hi hem d’afegir la popularització de la cançó i de la música amb els trobadors 
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i després amb l’ars nova. El mateix Nettl també ens esmenta que bona part del repertori 
popular hi tenim una notable influència d’instruments de la música culta els quals han 
arribat fins als nostres dies. 
En definitiva, doncs, l’instrument musical sembla que té un lligam amb la música culta, 
a partir de la cultura exercida en els monestirs i seus episcopals, i que després es 
desplega amb la música cortesana i la profana. D’altra banda, sembla que a partir de l’ars 
nova, la majoria d’intèrprets instrumentals devien tenir una formació més àmplia i més 
especialitzada que amb anterioritat. 
Més aviat, hem de considerar que Artur Blasco va realitzar una anàlisi del rabequet pirinenc 
influïda per les etiquetes que la musicologia va anar creant per definir la música a partir 
del segle xix. Unes eines analítiques marcades per la contemporaneïtat i per criteris de 
caràcter sociocultural, tal com esmenta Martí, moguts per dos fortes ideologies que han 
marcat el segle xix i xx, el nacionalisme i el classisme. Artur Blasco ho analitza a partir 
d’aquests criteris, però ja hem pogut veure que el rabequet no es circumscriu pas a una 
classe social concreta ni tampoc a un territori, i que tot varia segons l’època, i que potser 
ha estat més aviat una influència de la música cortesana cap als estrats més populars tal 
com opina que ha succeït Nettl en la música popular de l’Europa occidental. Malgrat tot, 
com tota la música popular, hi ha hagut tantes influències i tants processos al llarg del 
temps que és molt complicat poder-ne marcar un recorregut exacte. En definitiva, en 
l’escrit d’Artur Blasco els exemples que mostrava es podien veure perfectament posats 
en qüestió perquè ell més aviat marcava una línia recta en l’evolució del rabequet, quan 
sembla cert que ha passat per mil i un filtres de les diverses cultures, modes i tradicions 
que han confluït al nostre país. 
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se ganan la vida  exclusivamente con la música; pero, cuando aparecen, son generalment instrumentistes. En una 
comunidad folklórica, los instrumentos están a cargo de un pequeño número de personas, las cuales suelen ser 
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que: Un último grupo, quizás el más importante, es el de los instrumentos tomados de la cultura musical urbana y 
de las tradiciones de la música clásica y popular, introducidos en las culturas folklóricas y a veces considerablemente 
transformados. Entre ellos destacant el violín, el bajo de viola, el clarinete y la guitarra. Algunos instrumentos que 
se utilizaban en la música culta durante la Edad Media y en otros períodos antiguos de la historia musical europea 
siguieron presentes en la música folklórica incluso hasta el siglo XX. Nettl, 1985 (p.61).
45- R. Felipó, S. Cuenca, Músiques de la Patum. Llibres de l’Índex, Barcelona, 2008: “als músics de ministril […] als 
músics per sonar a la vigília i dia de corpus […] a sis músics de guitarra i al del rabequet […]” (p. 11).


