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No és bo per a ésser lliure qui a servitud s’avesa… 

Sense tenir les ales de l’hoste de Sa Altesa, 

jo bé volar voldria pels horitzons de l’art, 

mes, per emancipar-me de mon ofici…, és tard. 

 

Joan Alcover,  «El voltor de Miramar»  
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1. Abreviacions 

 

CPM  Cançoner Popular de Mallorca 

DCVB  Diccionari català-valencià-balear 

OCPC Obra del Cançoner Popular de Catalunya 

 

  

2. Introducció 

2.1 Resum 

 En aquest Treball de fi de Grau plantejo un conjunt de reflexions i propostes 

relatives a la necessitat d‘establir criteris de descripció de la poesia oral popular de les 

Illes Balears. Hi parteixo d‘algunes idees i constatacions que Moll va incloure en el 

Cançoner Popular de Mallorca de Ginard (1960) entre els anys 1979 i 1983 referents a 

les dificultats per classificar el cançoner. També he tengut en compte les observacions 

d‘alguns estudis relacionats amb els gèneres cançonístics i les classificacions d‘altres 

cançoners. Per norma general no hi ha unanimitat entre els analistes i els folkloristes del 

territori de parla catalana a l‘hora de classificar les cançons. Per això, faré un repàs de 

les classificacions que alguns autors han adoptat que evidencien la problemàtica dels 

criteris de descripció de la poesia oral popular.  

  Finalment, donaré a conèixer el projecte Cançoner 2.0 perquè ofereix i 

suggereix —almanco és el meu parer— diverses maneres de plantejar la fixació dels 

cançoners. 

 

Paraules clau 

Cançoner Popular de Mallorca, poesia oral popular, gèneres cançonístics, Cançoner 

2.0, folklore, etnopoètica, cànon etnopoètic, cànon etnomusicològic. 

 

Abstract 

In this Final Grade‘s work, I raise a set of reflections and proposals related to the 

need to establish criteria for the description of oral folk poetry in the Balearic Islands. I 

start from some ideas and findings that Moll included in the Cançoner Popular de 

Mallorca of Ginard (1960), between 1979 and 1983, concerning the difficulties to 
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classify the songbook. I have also taken into account the comments of some studies 

related with song genres and the classifications of different songbooks. Generally 

speaking, there is no unanimity among analysts and folklorists of the Catalan speaking 

areas to classify songs. Therefore, I will review the classifications that some authors 

have adopted to evidence the problem of description of the oral folk poetry. 

   Finally, I will present the Cançoner 2.0 project because it offers and suggests —

from my point of view— different ways to fix the songbooks. 

 

Keywords 

Cançoner Popular de Mallorca, oral folk poetry, song genres, Cançoner 2.0, folklore, 

etnopoetry, etnopoetic canon, canon of etnomusicology. 

 

2.2 Objectius i justificació 

 El motiu pel qual he decidit emprendre aquest petit treball de recerca està 

vinculat amb la decisió de fer unes pràctiques externes a la Fundació Casa Museu 

Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet durant el primer semestre del curs 2014-

2015 de la Universitat de les Illes Balears. La Fundació
1
 és una entitat de referència en 

matèria de literatura catalana a Mallorca i el seu compromís per fomentar la literatura 

s‘evidencia, sobretot, en la programació regular de les activitats que duu a terme
2
 i en la 

divulgació que en fa; per això, ofereix l‘accés de tots els continguts literaris a través de 

diverses línies de treball. El projecte Cançoner 2.0
3
 és la línia en la qual me vaig 

integrar perquè, després d‘haver cursat les assignatures de teoria del folklore i 

                                                 
1
 Les finalitats fundacionals de l‘entitat són: «promoure el foment de l‘estudi i la difusió de l‘obra i la 

personalitat literària dels tres escriptors mallorquins: Llorenç Villalonga, [Rafel] Ginard i Blai Bonet»; 

«conservar i mantenir en estat de visita i consulta les instal·lacions museogràfiques i els fons documentals 

i bibliogràfics»; «impulsar l‘estudi científic i la difusió del patrimoni literari i cultural de Mallorca i, […] 

el coneixement del fet literari i cultural en general»; i «ampliar, […] el fons museogràfic, documental i 

bibliogràfic de les tres Cases Museu […]». <http://www.fundaciocasamuseu.cat/>. [En línia]. [Consulta: 

13/02/15]. 

2
 Es tracten autors, temàtiques, literatures, llenguatges artístics i formats diversos aptes per al foment i 

l‘aprofundiment literari.  <http://www.fundaciocasamuseu.cat/>. [En línia]. [Consulta: 13/02/15]. 

3
 Incorpora el patrimoni oral compilat per Ginard editat al Cançoner Popular de Mallorca, i ara és 

accessible a través de la xarxa. Aquest fet facilita l‘accés a l‘obra a les persones interessades en aquest 

tipus de folklore, ja siguin de les Illes Balears o forans. L‘aplicació admet la incorporació de gloses 

recollides per altres autors i, com a factor destacable, fomenta la participació de tots els visitants a la web 

perquè poden incorporar les gloses de collita pròpia i, d‘aquesta manera, enriquir el llegat del Cançoner 

2.0 gràcies a la tecnologia informàtica actual. 

http://www.fundaciocasamuseu.cat/
http://www.fundaciocasamuseu.cat/
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etnopoètica catalana, el projecte m‘oferia l‘oportunitat de continuar treballant en el 

Cançoner Popular de Mallorca. Per mitjà del Cançoner 2.0 es poden efectuar recerques 

de cançons per diferents camps,
4
 no obstant això, el camp del gènere no conté cap base 

de dades perquè, com he dit anteriorment, no hi ha hagut consens entre els folkloristes a 

l‘hora de classificar les cançons. La tasca principal que me varen encomanar va ser la 

d‘aconseguir confeccionar una proposta de classificació dels gèneres cançonístics, 

adaptables a l‘amplíssim repertori dels cançoners populars que es puguin anar afegint al 

projecte Cançoner 2.0 o consonants amb la recopilació de Ginard. Tot seguit vaig 

elaborar un document que va fer palesa la dificultat de la tasca i que la complexitat 

d‘elements de les cançons fa difícil distingir a quin gènere pertanyen. 

 El primer objectiu d‘aquest treball és evidenciar la manca d‘acords per 

classificar o catalogar les cançons en moltes de les recopilacions. En aquest sentit, la 

recerca es centra en els criteris heterogenis i imprecisos de les categories que 

tradicionalment han establert diversos estudiosos i folkloristes científics que ofereixen 

una gran diversitat de criteris classificadors, ja sigui pel tema, la forma, la funció, 

l‘origen, l‘informador, la geografia, la situació, la interpretació…  

El segon objectiu és revisar la tradició classificatòria des d‘una perspectiva 

diacrònica —tenint en compte l‘autor, la seva influència o la seva intencionalitat— per 

intentar trobar un sentit a les recerques que s‘han fet sobre els gèneres cançonístics. 

Com a conseqüència, proposaré fer un ús del llegat heterogeni de classificació dels 

gèneres adaptable a les necessitats reals actuals. Les tecnologies de la informació i la 

comunicació poden ser molt útils per organitzar els materials de poesia oral popular 

recopilats: el Cançoner 2.0 o el Canpop
5
 en són un bon exemple.  

En la majoria de casos, les cançons recopilades amb l‘afany de recuperar 

qualsevol signe d‘identitat col·lectiva, sobretot des del Romanticisme
6
 i a casa nostra de 

                                                 
4
 Títol, cançó, via d‘incorporació, referència bibliogràfica, volum, número de pàgina, número de glosa, 

versió, recopilador, informant, autor, atribucions, data de recopilació, poble, categoria, context, 

interpretació, camp semàntic, topònim, municipi del topònim, moms de persones, malnoms, oficis, festes, 

número de versos, esquema mètric, tipus d‘estrofa, rima, gènere i fraseologia. 

5
 El Canpop és un projecte que «des de la Universitat d‘Alacant treballa en la recopilació del cançoner 

popular i en la seva possibilitat de consulta via on line» (Valriu 2010: 5). <http://www.canpop.org/>. [En 

línia]. [Consulta: 02/04/15].  

 
6
 «El romanticisme va esser el moviment que determinà l‘estudi i valoració dels elements culturals 

autòctons dels diversos països europeus: llengua, art, literatura, història de les antigues nacionalitats» 

(Moll 1979: 21). 

http://www.canpop.org/
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la Renaixença, no tenen des de fa molts d‘anys cap mena de suport contextual vigent. 

Pujol va fer una reflexió al respecte molt adient per encetar aquest treball: «[…] no hi ha 

balades, […], cançons de bressol, […], etc, sinó sistemes de gèneres etnopoètics que 

tenen una vigència històrica coetània amb la del sistema de valors culturals i de 

relacions socials amb què està organitzada una societat concreta» (1985: 163).  

Així doncs, espero que tot allò que proposo i argumento sigui d‘utilitat per al 

coneixement i la divulgació de la poesia oral popular de les Illes Balears que tengué una 

gran vitalitat fins a la revolució industrial perquè s‘adaptava «a totes les edats, sexes, 

ocupacions, circumstàncies i necessitats de la vida quotidiana i festiva de la comunitat» 

(Serrà 2012: 19). 

 

2.3 Metodologia 

Els gèneres cançonístics han estat estudiats i analitzats des que el primer 

recol·lector va haver de posar ordre a l‘incipient nombre de cançons recollides. En 

aquest treball la recerca es centra en la poesia oral popular de les Illes Balears de 

diferents èpoques, la qual cosa m‘ha dut a investigar quins són els folkloristes o literats 

més representatius de cada moment i la rellevància del seu treball respecte de la 

classificació dels gèneres. Així mateix, he aplicat els coneixements sobre folklore, 

etnopoètica i teoria de la literatura, entre d‘altres, adquirits en aquesta universitat per tal 

de fer un treball reflexiu i crític més que no enumeratiu sobre els gèneres cançonístics. 

 La investigació s‘ha dut a terme mitjançant la consulta de diversos materials 

bibliogràfics procedents de les biblioteques de la Universitat de les Illes Balears i de la 

recerca per la xarxa. En alguns casos les fonts documentals han estat de difícil accés, bé 

perquè algú n‘estava fent ús, perquè només se‘n facilitava la consulta a les mateixes 

biblioteques, perquè el temps de renovació de llibres no permet tenir totes les fonts 

bibliogràfiques a l‘abast mentre s‘elabora el treball o perquè algunes fonts només es 

poden consultar en línia parcialment. Alguns d‘aquests textos són anteriors al procés de 

normativització de la llengua catalana i, en les citacions i annexos corresponents, he 

conservat la manera com estan escrites.  

He treballat amb diverses fonts procedents de les Illes Balears, de la resta del 

territori català i altres procedents de folkloristes i estudiosos estrangers: Cançonetes 

mallorquines recollides per Marià Aguiló (Aguiló 1986), Cançons i jocs populars de les 

Illes Balears (Barceló/Forteza 1993), Folklore Menorquí de la Pagesia (Camps 1986), 
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«Antoni Noguera: una mirada sobre el seu treball més de cent anys després» (Duran 

2007), «Romanços i cançons» (Ferré 1991-1992), Aplicació del Sistema Decimal a la 

Classificació del Folklore (Ferrer 1924), Cançonetes menorquines (Ferrer 1981), 

Aportació al cançoner popular de Mallorca. 4 volums (Gili 1994), Cançoner Popular 

de Mallorca (Ginard 1960), Cançoner Popular de Mallorca. 4 volums (Ginard 1966-

1975), «El trobo: un gènere negligit en la construcció del cançoner» (Guiscafrè 2007), 

Sexe i cultura a Mallorca: el cançoner (Janer 1980), Romancer tradicional Eivissenc 

(Macabich 1954), «Aportació a l‘estudi del romancer balear» (Massot 1964), «Josep 

Massot i Planes i la cançó popular» (Massot 1984), Cançoner musical de Mallorca 

(Massot i Planes 1984), Introducció a l’Etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la 

cultura catalana (Oriol 2002), «Actes del Consell Consultiu de l‘Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya», «Reunió XVI» (Puntí 1955), Ideari cançonístic Aguiló (Puntí 

1993), «Missió Samper-Morey a Mallorca» (Roma/Amades/Samper 1998), Les cançons 

populars del Diccionari català-valencià-balear (Sagrera 2007), Estudis sobre la cançó 

popular (Samper 1994), Set estudis de la literatura oral (Serrà 2012), «La dona en el 

cançoner popular de Mallorca» (Valriu 2007), «Cançons populars mallorquines» (Veny 

1967).  

 

3. Estat de la qüestió 

Un dels principals problemes dels recol·lectors de cançons és el de distingir 

quines són distintes i quines són les variants d‘una mateixa cançó per a començar a fer 

un diagnòstic sobre els gèneres. Els intèrprets sovint canten la composició que un altre 

ha creat i —voluntàriament o involuntàriament— la modifiquen per adaptar-la a una 

situació determinada, a la reacció d‘un auditori, perquè han sentit la necessitat de 

descriure i reproduir alguna sensació… Aquesta actitud es pot explicar a partir de la 

definició del folklore que fa Pujol i que pot ajudar a entendre per què hi ha tantes 

variants i cançons diferents: «El folklore no és més que un tipus especial de 

comunicació que s‘utilitza en determinades situacions difícils, delicades o 

potencialment conflictives que es produeixen entre persones que estan en contacte 

directe» (2013: 67).  
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3.1 Marià Aguiló (I) 

Marià Aguiló
7
 ja va detectar que la poesia oral popular es produeix amb una 

manera especial de comunicació i va deixar constància en les seves notes de la facilitat 

amb la qual es pot passar d‘una cançó a una altra quan «el consonant y la analogia las 

ajuda a ferho» (Puntí 1993: 223), la qual cosa no facilita la tasca de classificació dels 

col·lectors ni dels analistes.  

La primera persona que configura un text oral en vers és el creador en la seva 

forma originària, ara bé, «la creació literària oral s‘ha transmès de generació en 

generació mitjançant la tècnica del boca a orella (o orelles) [i] cada nova interpretació 

genera una versió nova del text que, potser només imperceptiblement, en modifica 

d‘alguna manera l‘original i la posa al dia» (Sbert 2012: 9). De vegades, són els 

mateixos recol·lectors els que modifiquen el text oral quan el transcriuen. Aguiló ho va 

fer per motius pràctics encara que reconeix que la restauració de la poesia oral «es 

indudablemente una especie de falsificación. En vez de un canto en que la cantora 

olvida, tergiversa, etc, presento lo escogido de 20 o 30 copias. En vez de una cosa 

fragmentaria, presento una cosa completa, más completa quizás que cuando salió de la 

boca del primer cantor» (Puntí 1993: 218). No obstant això, la intenció d‘Aguiló era la 

d‘enriquir les versions i polir la versió primitiva de les imperfeccions que el «vulgo» o 

la «plebe» hi havia deixat amb el temps, després que la «clase acomodada» abandonàs 

la poesia oral popular. Per la seva forta formació literària i el gust personal, Aguiló 

considerava que aquest tipus de poesia havia perdut en gràcia i dignitat, fins i tot, 

tractava d‘evitar reflectir el «roce plebeyo de maneras bajas» en la nostra llengua perquè 

no fos considerada com un «miserable patois» transmès per la «imbecilitat de una pobra 

cantadora» (Puntí 1993: 220-221).  

Les reconstruccions d‘Aguiló, d‘una banda, volen perfeccionar i completar les 

cançons però, per l‘altra, eliminen l‘aspecte essencialment comunicatiu de l‘acte 

folklòric de naturalesa verbal i/o musical, en aquest cas. El fet reconstructor va en 

detriment de la l‘espontaneïtat i del «sabor popular» (Puntí 1993: 221), cosa que ens 

                                                 
7
 L‘any 1923 Àngel Aguiló va cedir gran part dels seus materials a l‘Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya, a partir dels quals Joan Puntí va fer un suggestiu recull d‘apunts inèdits referents a la cançó 

popular catalana que actualment es conserven a Montserrat, i que s‘han editat sota el títol de Ideari 

cançonístic Aguiló (1993) a cura de Josep Massot i Muntaner. 
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remet a la definició contextual del folklore de Ben-Amos (1967)
8
 perquè «el que 

constitueix com a folklòric un determinat missatge no és la seva antiguitat, ni 

l‘anonimat, ni tan sols la seva oralitat (encara que molt sovint tingui aquestes 

característiques): és el fet d‘estar configurat artísticament i el fet de ser utilitzat 

interactivament en el si d‘una comunitat reduïda» (Pujol 1985: 161). Com a recol·lector, 

allò que feia Aguiló abans de pensar en la reconstrucció —si considerava adient fer-la— 

era fixar mitjançant la transcripció tota les cançons folklòriques, enteses com a 

processos orals comunicatius artístics,
9
 que depenien en forta mesura del context;

10
 ara 

bé, avançat en el seu temps percebia que amb la transcripció les cançons perden el 

caràcter folklòric per convertir-se en objectes d‘estudi literari.
11

  

Amb la modificació dels textos —no sols em refereixo a les reconstruccions 

d‘Aguiló, també tenc en compte la modificació de les cançons com a fenomen espontani 

produït pels diferents contextos en els quals es produeix l‘acte comunicatiu—, 

difícilment, en relació amb la transmissió, es poden establir els criteris de descripció de 

la poesia oral popular amb certesa. Per aquest motiu, penso que Aguiló va deixar entre 

els seus manuscrits algunes llistes de classificació de cançons ordenades per ordre 

alfabètic i no es conformà amb una de sola. 

La primera classificació que va fer Aguiló va consistir a formar grups segons 

l‘assumpte o la matèria i posteriorment els va separar segons dos criteris, un de savi i un 

de popular:  

 

El primer estableix la classificació damunt la base d‘atendre‘s estrictament al gènere 

literari de cada cançó; el segon criteri, ordenat directament a la pràctica utilitat de trobar 

fàcilment una determinada cançó dins una col·lecció molt nombrosa, pren per base 

                                                 
8
 «El novembre de 1967, en la seva ponència a la sessió anual de l‘American Folklore Society celebrada a 

Toronto, Dan Ben-Amos proposà la seva definició ―contextual‖ del folklore […]». (Pujol 1985: 161). 

9
 «El folklore, […] consisteix a dir les coses d‘una manera diferent de com les diem en una situació 

normal. Consisteix a dir-les d‘una manera artística: cantant, en vers, acudint a metàfores o substituint els 

arguments de la lògica per narracions…» (Pujol 2013: 67). 

10
 «The context of an item of folklore is the specific social situation in which that particular item is 

actually employed» (Dundes 1980: 23). 

11
 «Las canciones impresas pierden muchísimo más que los bailes campestres que vemos copiados en 

nuestros teatros. […]. Los poemas de este género no debieran adornar el camino de la vida sino como 

flores aisladas, y no ser derramadas con sobrada profusión, lo que engendra fastidio. […]. Monotonía que 

proviene de encontrarlos ahora en colecciones, cuando en su origen no estaban a ello destinados» (Puntí 

1993: 243) 
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classificadora el fet principal que la cançó conta o exposa, i desentenent-se més o menys de 

les incidències accidentals que individualitzen cada variant, acobla sota el mateix rètol totes 

les cançons que conten o exposen un mateix fet principal (Puntí 1993: 224). 

 

Sovint però, Aguiló trobava analogies en una mateixa cançó i, com que l‘havia 

de repetir per aprofitar-ne les variants, optava per posar-la en les dues classificacions 

separades per un espai.  

La tendència inicial d‘Aguiló era la de classificar les cançons segons el gènere 

literari corresponent, però la quantitat de material que va arribar a acumular «el forçava 

a adoptar el criteri popular, el més espontani i natural, i per això mateix més ràpid i 

utilitzable que no el literari»
12

 (Puntí 1993: 225). Els prejudicis literaris i el bagatge 

cultural d‘Aguiló el feien dubtar, sovint, quan adoptava el criteri literari donada la 

complexitat d‘elements propis de les cançons folklòriques. De fet, Puntí explica que 

darrere d‘alguna de les cançons que classificava, Aguiló hi posava un interrogant o 

escrivia davant el mot classificador, «podríem anomenar», per indicar que no n‘estava 

segur. Així mateix, també ens fa saber que Aguiló, «eloqüentíssim», classificava 

algunes cançons segons un gènere en una llista i, segons un altre, en una de diferent. En 

canvi, quan adoptava el criteri popular ho feia amb molta de seguretat perquè es basava 

«en la realitat dels fets, als quals únicament s‘até la classificació popular» que «una 

volta escatida, es manté sempre més invariable» (1993: 235-236).  

Respecte dels criteris savi i popular seria interessant relacionar-los amb les 

unitats èmiques i les unitats ètiques. Dundes estableix tres nivells d‘anàlisi que poden 

ajudar a definir els gèneres folklòrics —la textura,
13

 el text
14

 i el context. A partir 

d‘aquí, especifica que un gènere no es pot definir a patir d‘un sol nivell sinó que «a 

genre should be defined in terms of all three» (1980: 22). Els tres nivells es poden 

analitzar estructuralment de manera que a cadascun es distingeixen aquestes unitats. 

«The etic approach is nonstructural but classificatory in that the analyst devises logical 

                                                 
12

 De fet, les diferents llistes de classificació de cançons que va deixar anotades Aguiló «són fetes seguint 

la classificació popular, o sigui, a base del fet principal que la cançó canta o exposa» (Puntí 1993: 236). 

13
 «In most of genres (and all those of a verbal nature), the texture is the language, the specific phonemes 

and morphemes employed. Thus in verbal forms of folklore, textural features are linguistic features» 

(Dundes 1980: 22). 

14
 «The text of an item of folklore is essentially a version or a single telling of a tale, a recitation of a 

proverb, a singing of a folksong» (Dundes 1980: 23). 
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categories of systems, classes and units without attempting to make them reflect actual 

structure in particular data» —les unitats ètiques són les que fan servir els investigadors 

i probablement les que Aguiló atribuiria al criteri savi. «An emic approach must deal 

with particular events as parts of larger wholes to which they are related and from which 

they obtain their ultimate significance» (Pike 1967: 9-10, 20) —les unitats èmiques són 

les que fan servir els informants i segurament les que Aguiló relacionaria amb el criteri 

popular. 

La següent classificació de cançons, concebuda segons el criteri savi, és la que 

Aguiló va decidir publicar. Divideix el cançoner en sis grans seccions temàtiques, 

cadascuna de les quals es pot subdividir:  

 

1ª. Caballerescos –Novelescos. 2ª. Romancescos, que son fantásticos, caballerescos y 

amorosos a la vez. En esta grande división deberían entrar hasta A la vorera del mar, Aragó 

hi ha una dama, etc. –Los juegos infantiles. 3ª. Amorosos, con sección de pastoriles, raptos, 

etc. 4ª. Históricos –de bandidos, descripciones de villas– fiestas populares, etc. Empezar 

esta sección por El Comte l‘Arnau. 5ª. Morales y religiosos. 6ª. Historia de la poesía 

popular hasta la actualidad, incluyendo los glosadors, bayles catalanes, follias, corrandas, 

etc. (Puntí 1993: 226). 

 

Les seccions tenen una explicació general que Aguiló completa amb petites 

anotacions: 

 

Clasificación de los romances. Caballerescos, dando todo el ensanche posible a esta 

palabra. Entre ellos, 1º los más antiguos catalanes; luego los de origen castellano en 

catalán; después, los populares castellanos recogidos por mí; luego, los inéditos eruditos y 

los que encuentre que Durán no haya puesto en su colección, aunque estén impresos. Con 

los religiosos, lo mismo. Lo mismo con los amatorios. Los bandidos. Los históricos. Por 

último, antes o después de las notas, hablar de los poemitas doctrinales, etc. que han sido 

tan populares en la Coronilla desde Turmeda hasta hoy: —Lo Pelegrí y hasta la Vida de 

l‘Homo. —Los glosadors antiguos y actuales. Lo que es ahora la poesía popular. Bayles de 

Cataluña (Puntí 1993: 226).  

 

En les notes d‘Aguiló no hi ha cap comentari musical —tret dels planys per no 

haver pogut recollir cap melodia perquè no era músic— malgrat que comprenia que la 
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lletra i la tonada formen un sol cos.
15

 En un estudi sobre els possibles nivells d‘anàlisi 

de la cançó folklòrica, Ferré argumenta que a nivell estructural «una cançó folklòrica 

està determinada pels seus components literaris i musicals, i també per l‘ús que hom en 

fa, és a dir, pel context» (1991-92: 49), la importància del qual he esmentat 

anteriorment.  

 

3.2 Antoni Noguera 

Una de les aportacions més importants de les Illes Balears a l‘OCPC, sobretot en 

l‘aspecte musical, va ser la del musicògraf, compositor i crític mallorquí Noguera.
16

 El 

seu material folklòric conté les melodies de cançons i danses de la pagesia de Mallorca i 

el primer intent d‘estudi metòdic de les cançons de treball de l‘illa a les darreries del 

segle XIX que «eren de caràcter col·lectiu, estesos a tota la comunitat i, compresos dins 

la categoria dels fets que porten l‘empremta inequívoca de les velles tradicions» 

(Samper 1994: 55-58). Així com Aguiló es centra més a mostrar la vitalitat de la llengua 

i l‘estat de la literatura a l‘hora de fer la classificació,
17

 Noguera es preocupa per les 

influències musicals externes que arriben a Mallorca i que comprometen la identitat 

musical de l‘illa. Segons Duran,
18

 Noguera «fa repetides al·lusions al perill que suposa 

la modernitat, i és el primer mallorquí que declara la necessitat d‘un rigor científic, 

                                                 
15

 En aquest sentit, Oriol suggereix que «l‘estudi de la cançó folklòrica catalana demana un tractament 

global que inclogui tant els aspectes textuals com els etnomusicològics» (2002: 102) i, per a l‘estudi dels 

aspectes etnomusicològics, Oriol ens remet al treball de Ferré (1991-92).  

 
16

 Participava en les tertúlies artisticoliteràries que es succeïren a Mallorca entre els anys anteriors i 

posteriors al 1900 que s‘organitzaven a casa de Joan Alcover i Maspons, al Saló Beethoven, al Cercle 

Mallorquí, a casa de Santiago Rusiñol entre d‘altres, que contribuïren a promoure el sentiment 

nacionalista i modernista dels intel·lectuals i artistes mallorquins com Gabriel Alomar, Miquel del Sants 

Oliver, el periodista Miquel Sarmiento o els pintors Antoni Gelabert i Francisco Bernareggi. (Vg. Reynés 

2012: 79). El seus materials, juntament amb els de Marià Aguiló i el prevere de Felanitx mossèn Cosme 

Bauzà —quatre mil cançons curtes (Vg. Puntí 1955: 313) que anteriorment «sortiren a Firmat, a la 

República Argentina, l‘any 1911» (Massot 1980: 172) en un recull anomenat Flors semprevives—, són de 

gran importància per a l‘OCPC.  

  
17

 «Me instan a no ser avaro en la publicación de los romances recogidos […] el interés filológico, el 

mostrar la vitalidad de la lengua y, sobretodo, el dar muestras actuales del estado de una literatura no ya 

desconocida, sino negada por muchas personas notables (Pidal). Si la literatura es la revelación más 

íntima de un pueblo y la más completa, privarla es arrancar la lengua a un individuo, como un eunuco del 

serrallo para que guarde e imite a su pesar a la sultana de las Castillas. Valgan lo que valieren, los 

romances son la manifestación franca del pueblo catalán, y creo un deber dar toda la extensión posible a 

una manifestación, la única que al parecer le es permitida» (Puntí 1993: 244). 

 
18

 Que es basa en el llibre d‘Antoni Noguera (1893) Memoria sobre cantos, bailes y tocatas populares de 

la isla de Mallorca. Tipografía de Víctor Berdós i Feliu. Barcelona. 
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d‘una mirada global i de l‘anàlisi del patrimoni musical seguint un mètode comparatiu». 

La seva classificació parteix del rebuig de la música que no fos «genuinamente 

mallorquina» (2007: 91-92), és a dir, allò que Noguera considera música mallorquina 

tradicional. Així com els aspectes contextuals són importants per classificar les cançons 

i les seves variants, el caràcter tradicional dels materials folklòrics als quals es refereix 

Noguera, només és una qualitat accidental i no una característica,
19

 per la qual cosa, és 

un factor a valorar però que no determina que una cançó sigui folklòrica.
20

 

En la classificació dels gèneres, Noguera té el mateix problema que Aguiló a 

l‘hora de delimitar les adherències anteriors i posteriors de les cançons, de manera que 

va descartar fer una classificació cronològica per dur a terme una classificació 

sistemàtica. En haver de contemplar l‘aspecte musical, el nostre músic veu encara més 

inconvenients per «el asunto de las poesías [que] presenta el inconveniente de que 

muchas letras se aplican a una sola melodía y, recíprocamente, varias melodías a una 

misma letra, tampoco podemos tomar los asuntos y formas literarias como base para 

establecer la división» (apud Duran 2007: 95). Noguera també fa referència als criteris 

generals dels folkloristes que adopten criteris mixtos de classificació i que tenen com a 

prioritat el criteri d‘ús «organitzant el material entorn de cicles de vida, any, litúrgia o 

de feina», ell en canvi, es decideix per un mètode que denomina «arbitrario» (Duran 

2007: 96) que comprèn les cançons amb afinitats mútues. Divideix el cançoner en tres 

parts segons l‘ús —Cants, Balls i Tocates— i cadascuna de les parts es subdivideix en 

seccions temàtiques i hi indica el lloc de procedència de les cançons —cants de bressol, 

d‘infantesa, de feines del camp, cançons vàries (romancesques, amatòries, codolades), 

religioses i profanes, balls amb música de diferents instruments, balls tradicionals amb 

figures (cossiers, cavallets…). 

 

3.3 Josep Massot i Planes 

El cançoner musical de Mallorca (1984) conté els materials folklòrics de la 

Colección de Cantos, Bailes y Tocatas de la Provincia de Baleares (1910) que Massot i 

Planes
21

 va presentar al concurs musical que organitzava la «Subsecretaría del 

                                                 
19

 «The traditional character of folklore is an accidental quality, associated with it in some cases, rather 

than an objectively intrinsic feature of it» (Ben-Amos 1972: 15).  

 
20

 «Some traditions are folklore, but not all folklore is traditional (Ben-Amos 1972: 15). 
21

 A partir d‘ara Massot i Planes per distingir-lo del seu nét Massot i Muntaner. 
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Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes» (Massot 1984: 9). La classificació del 

cançoner no segueix amb absoluta fidelitat la proposta de Noguera però s‘hi nota 

clarament la seva influència. Algunes de les lletres són fragments de cançons i, amb la 

finalitat d‘oferir textos complets, «transcriví lletres aparegudes a revistes o llibres 

anteriors, a vegades molt manipulades pels col·lectors respectius, com és el cas de les 

procedents del Romancer de Marià Aguiló» (1984: 12). A part dels textos musicals, 

Massot i Planes descriu amb detall els instruments, com s‘empren i quan, a més, explica 

com són els vestits dels balladors i hi inclou la data de recopilació i el poble en totes les 

cançons —en la majoria hi consta l‘informant.  

Vull destacar tres aspectes importants del cançoner que afecten la classificació. 

El primer —que ampliaré una mica més endavant— fa referència a les influències de 

fora en alguns balls amb acompanyament de xeremies, flabiol, tamborino, guitarra i 

violí. Segons Massot i Planes, aquests balls «han estat adoptats a Mallorca i hi han pres 

carta de naturalesa, però no són tan populars ni típics» (1984: 90). D‘igual manera, quan 

es refereix a les cançons de feines agrícoles sota teulada, puntualitza que «no totes les 

tonades són pròpies del poble mallorquí, però unes més que altres» (1984: 59). El segon 

té a veure amb l‘origen de les cançons —un tema que també desenvoluparé 

posteriorment— i amb el rebuig de les tonades que canten les colles els dies de carnaval 

«de la mateixa manera que ho fan a Madrid i supòs que a la resta de províncies». 

L‘autor decideix prescindir-ne perquè considera que ha de presentar «el que és 

mallorquí i de naixement popular» (1984: 301). El tercer es basa en la distinció de 

l‘àmbit d‘execució dels balls; per una banda n‘hi ha que només tenen lloc amb «caràcter 

privat» que s‘organitzen per qualsevol pretext encara que no es disposi d‘instruments o 

quan s‘acaben les collites  —«és costum que els masovers, amos, o els propietaris, 

senyors, de les grans possessions organitzin un ball en acabar la collita d‘oliva, la 

veremada, la sega, etc»— i d‘altres, amb «caràcter oficial» perquè es ballen 

generalment durant les festes majors de l‘any o quan hi ha alguna fira important (1984: 

89).  

Massot i Planes divideix el cançoner en vuit parts segons l‘ús o el tema: Feines 

del camp a l‘aire lliure, Feines agrícoles sota teulada, Feines complementàries. Balls 

populars (Balls a l‘estil del país, anomenats balls de pageses —Balls amb 

acompanyament de xeremies, flabiol, tamborino i Balls al so de guitarra tota sola o 

guitarra, bandúrria, guitarró, violí, castanyetes… amb acompanyament d‘altres 
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instruments— i Balls de figures). Tocates de xeremies. Cançons romancesques i 

codolades. Simbomba (Tonades de carnaval) i Tonades de glosar. Cançons profanes 

d‘origen religiós i Cançons religioses populars. Cançons de bressol i Cants infantils 

(Cants que s‘usen per a jocs de moviment, rítmics i Cants que s‘usen per a jocs en 

repòs, no rimats). Cançons diverses —«Tocata dels ministrils, Tamborers de 

l‘Ajuntament, Una crida, Cant del guàrdia nocturn: sereno. Crits del carrer» (1984: 429-

436). 

 

3.4 Baltasar Samper 

Algunes de les classificacions podien partir, com hem vist, de diversos punts de 

vista, fins i tot d‘una visió subjectiva del recol·lector respecte del modus operandi de la 

societat de la qual eren part. El mallorquí Samper
22

 valora l‘empremta encara molt 

marcada pels ritmes de la societat preindustrial i estableix que a Mallorca «les melodies 

populars es destriaven en dues categories ben delimitades, 1.ª les que, malgrat llur 

fesomia i accent particular, poden ésser assimilades, per llur caràcter general, a les que 

són corrents a totes les contrades catalanes, que corresponen a les lletres romancesques, 

religioses, amoroses, narratives, etc, i es canten indistintament en tota ocasió; 2.ª les que 

són exclusivament pròpies dels treballs del camp» (1994: 34). La segona categoria la 

divideix en subcategories, el conjunt de les quals denomina «sistema», que estan 

íntimament relacionades amb la funcionalitat i sotmeses a una jerarquia que condensa el 

cicle del conreu dels cereals (1994: 55-63).  

 

3.5 Francesc Camps 

Camps conserva en el seu cançoner la divisió de quan va començar l‘aplec 

perquè «aleshores ningú encara parlava de folklore» i reconeix que la classificació «no 

té res de científica-folklòrica; però és ben de la pagesia» (1986: XXXIX). Primerament  

distingeix entre prosa i vers i, a continuació, divideix el cançoner en «Composicions 

religioses» —oracions— i «Altres composicions» —englobades com a cançons 

populars: Amoroses. Líriques. Satíriques. Cançons de llaurador. Cançons 

                                                 
22

 Un dels grans col·laboradors de l‘OCPC i membre de les successives missions d‘investigació a les Illes 

Balears que es dugueren a terme entre «els anys 1295 (amb Josep M. Casas Homs), 1926 (amb Ramon 

Morey i Julià Samper), 1927 (amb Ramon Morey i Andreu Ferrer), 1928 (amb Ramon Morey) i 1930 i 

1931 (igualment amb Morey), que permeteren de recollir milers de cançons» (Massot 1994: 15-16). 
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d‘espigoladores. Coverbos. Codolades. Relacions cavalleresques. Políglotes.
23

 Infantils. 

Endevinalles. Refranys.  

Segons Florit, aquesta manera de classificar és el resultat de la combinació de 

dos mètodes; el primer es basa en el context en el qual es produeix l‘acte folklòric —

«En l‘esfera de l‘individu: cançons de bressol, refranys, oracions, etc. De servei públic: 

endevinadors, curanders, etc. D‘actes col·lectius: festes, cançons ballades, etc»— i el 

segon en una «distribució segons el contingut exposat: religioses, treball, relacions 

amoroses, etc» (1986: XV-XVI).  

 El primer tipus de classificació té a veure amb el concepte de performance
24

 i 

amb els dos eixos de la comunicació social que hi coincideixen, «el que une el locutor al 

autor y aquel por el que se unen situación y tradición» (Zumthor 1991: 33). En aquest 

sentit, els exemples de textos que proposa Florit a cada situació o context tendeixen a la 

immutabilitat perquè estan lligats a unes circumstàncies precises —textos 

d‘endevinadors, de sanadors…— o bé són més o menys improvisats perquè estan 

relacionats amb algun esdeveniment personal o local —cançons de bressol, cançons de 

ballades… Zumthor explica aquest fet mitjançant dos tipus de performance: en la 

performance lliure «el texto varía constantemente a nivel connotativo, hasta el punto de 

que nunca se repite» i en la performance fixa «el texto tiende a inmovilizar esos reflejos 

superficiales, a formar un caparazón alrededor de un depósito antiguo, muy valioso, que 

es importante conservar» (1991: 156-157).  

 D‘aquí es desprèn la idea que el missatge artístic tradicional s‘actualitza en un 

context performatiu i que, perquè hi hagi una vertadera comunicació, la situació o el 

context han de ser compartits. Tot això adquireix sentit amb la funció comunicativa 

perquè: 

 

Las formas lingüísticas como tales, incluidas las estructuras narrativas, profundas o 

superficiales, constituyen […] un elemento inerte y, desde el punto de vista de los oyentes, 

estéticamente neutro. Este texto se convierte en arte, en el seno de un lugar emocional, 

manifestado en performance y de donde procede y a donde tiende la totalidad de las 

                                                 
23

 Més endavant faré un comentari sobre aquest tipus de cançó.  

24
 «La performance es la acción compleja por la que un mensaje poético es simultáneamente transmitido 

y percibido, aquí y ahora. Locutor, destinatario(s), circunstancias (que el texto, por otro lado, con la ayuda 

de medios lingüísticos, los represente o no) se encuentran concretamente confrontados, indiscutibles» 

(Zumthor 1991: 33).  
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energías que constituyen la obra viva. Eso sucede con la performance que, de una 

comunicación oral, hace un objeto poético, confiriéndole la identidad social en virtud de la 

cual se le percibe y declara como tal (Zumthor 1991: 83-84). 

 

Respecte dels materials, Camps dóna molta d‘importància a les cançons 

religioses i classifica les cançons barrejant la funció,
25

 la temàtica i l‘ús, una combinació 

d‘elements que posa de manifest que les classificacions tenen la seva complicació. Per 

exemple, dins la secció de cançons religioses n‘hi ha una de dedicada a santa Ana, però 

en realitat és una cançó que canten els infants mentre ballen amb l‘estil d‘una sardana 

(1986: 59), per tant, és una cançó religiosa?, una cançó de ball?, d‘infants? o una 

sardana?. 

En ambdues seccions hi inclou cançons procedents de diverses zones i intèrprets 

d‘èpoques diferents que presenten una diversitat copiosa de temes i d‘actituds. Algunes 

d‘aquestes cançons tenen la part musical i, a peu de pàgina, hi indica —no en totes— 

quan es canta i amb quina finalitat, el lloc de procedència, explicacions de vocabulari o 

d‘expressions (1986: 99) i, en comptades ocasions, comenta algun aspecte formal 

d‘accentuació mètrica (1986: 273-275). 

 

3.6 Andreu Ferrer 

De la mateixa manera que Camps i Noguera no es desprenen de la idea de la 

tradició i no tenen en compte que no basta que un element sigui popular o tradicional 

per a ser considerat folklore, Ferrer també pensava que era necessari recollir aviat «el 

saber popular i demés folklore que és una font viva de l‘Història i Geografia de 

Menorca» (1981: 27) abans que el progrés ho impedís.  

L‘any 1912 Ferrer va guanyar l‘únic premi del concurs de Folklore de l‘Ateneu 

Científic i Literari de Maó amb un aplec considerable que va dividir en set seccions 

temàtiques (1981: 10-11) —Novel·lística, Cançonística, Paremiologia, Etologia, 

Hierologia, De l‘Infantesa i Endevinalles. Posteriorment, amb la publicació de 

Cançonetes Menorquines (1981), Ferrer expressa les dificultats de la classificació del 

cançoner i opta per ordenar un aplec de cançons curtes —«de quatre o cinc mots 

(versos), que el poble menorquí canta amb la denominació de cançons botxetes» (1981: 

                                                 
25

 «Function is essentially an abstraction made on the basis of a number of contexts. Usually, function is 

an analyst‘s statement of what (he thinks) the use or purpose of a given genre of folklore is» (Dundes 

1980: 23-24). 
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30)— segons el mètode de Pérez Ballesteros en el llibre Cantos Populares Gallegos 

(1886).
26

 La seva preocupació es reflecteix dos anys després de publicar l‘aplec en el 

llibre Aplicació del Sistema Decimal a la Classificació del Folklore (1924), en el qual 

aplica la classificació decimal de Dewey que s‘utilitza a moltes de biblioteques per 

organitzar el llibres. Ferrer va publicar a la Revista Cort entre els anys 1967 i 1971 una 

taula de classificació posterior segons aquest sistema, que conté deu mil seccions 

diferents (Ferrer Artigues 1981: 13). 

Malgrat que la classificació de Cançonetes Menorquines no el satisfà, Ferrer 

divideix el cançoner per matèries ordenades per ordre alfabètic com segueix a 

continuació: Aforístiques. Agrícoles. Alegria. Amoroses. Aritmètica. Astronomia. 

Burlesques. Calendari. Cantars —quan Ferrer no sap com classificar una cançó, 

l‘afegeix a aquest grup. Casament. Consells. Qualitats personals. Desaires. Desig. 

Comiat —hi inclou també les cançons que tanquen els balls i les serenates. Menyspreus. 

Diàleg. Economia. Enigmes i epitafis. Fanfarronades. Flors i fruites. Geogràfiques. 

Hores. Indumentària. Infantils —no hi inclou les cançons de joc d‘infants. Invectives. 

Joc de paraules i noms. Malalties i Remeis. Maledicció. Mort. Música i ball. Oficis i 

ocupacions. Plantes. Preguntes. Propòsits. Queixes. Reconvencions. Record. Reflexives. 

Religioses. Satíriques. Satisfacció. Serenates. Súplica. Tristesa i penes. Zoologia.  

 

3.7 Folklore: passat i progrés 

Els criteris de classificació que hem vist tenen alguns elements comuns que els 

fonamenten i que són importants a l‘hora de comprendre les motivacions dels 

folkloristes o els analistes per dur-los a terme. La primera idea bàsica és que el folklore 

es troba en el passat, quan més llunyà millor; la segona ve determinada per la idea que 

el progrés és la causa principal de la desaparició de les formes folklòriques que els 

interessen. Les paraules que transcrivim al respecte es situen en aquest context en 

èpoques diferents. Aguiló, per exemple, observa que:  

 

Los romances andan tan mal parados, están tan despreciados, son ya tan pocos los que 

les recuerdan, y las más de estas personas tan nulas y obtusas que, acostumbrados a oír los 

romances mezclados con trozos chavacanos y ridículos, sentimos alguna repugnancia al 

                                                 
26

 Pérez, José. 1979 [1886]. Cancionero popular gallego (y en particular de la província de La Coruña) 

dins El folklore español. Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas, volums. VII, VIII, IX. 

Ediciones Akal. Madrid. 
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verlos mondos y limpios [després de la reconstrucció]. […] Siendo empero imposible dar la 

colección de los cantos como yo la tengo, he tenido que adoptar el sistema que he seguido, 

igual al de todos los principales recolectores modernos. Confieso, empero, que para 

nosotros tiene más encanto una ruina que una restauración, y es que en los romances tan 

detallados la imaginación no puede inventar nada, es preciso recibirlo como lo dan (Puntí 

1993: 211). 

 

 Uns anys després, Camps escriu al respecte: 

 

D‘aquests rajolins de la intel·ligència de la terra, són es que vénen apuntats, vulgars a 

tota l‘illa, comuns particularment a la pagesia, que els retreu i aplica per poc que la 

conversa hi tregui. Per això, com a relíquies de l‘antigor, els he anat estojant […] tal vegada 

no els sentiràs mai més: replega‘ls per un si a cas (Camps1986: XXXVIII).    

 

 Aquesta preocupació també es reflecteix en les paraules de Ferrer: 

 

I és necessari donar-se pressa perquè com el folklore jeu olvidat dins la fosca, està 

amagat al més obscur recó, i és possessió de major part dels analfabets, avui que la llum 

elèctrica arriba ja als punts més retirats, avui que hi ha en projecte un ferrocarril que porti el 

progrés als paratges més solitaris, […] (Ferrer 1981: 26). 

 

Els folkloristes que he citat són presos d‘allò que Dundes anomena «la premissa 

degenerativa en la teoria folklorística» que es manifesta, habitualment, quan es pensa 

que el folklore «decays through time» i, a més, «‗runs down‘ by moving from ‗higher‘ 

to ‗lower‘ strata of society» (1975: 17). Aquesta idea ha condicionat molt l‘estudi del 

folklore perquè s‘associa al passat i, com a conseqüència, els folkloristes cercaven entre 

els col·lectius que havien quedat al marge de l‘àmbit urbà i rebutjaven recollir cançons 

barrejades en llengua castellana o en castellà íntegrament perquè les consideraven una 

«bàrbara invasió» (Samper 1994: 66). Un exemple d‘aquesta premissa és el pròleg de 

Moll del Romancer tradicional eivissenc (1954). Moll interpel·la el lector amb una 

pregunta sobre l‘interès que pot tenir la publicació d‘un «romancer eivissenc 

fonamentalment foraster»
27

 i unes pàgines abans explica:   

                                                 
27

 «En primer lloc, té el mèrit literari amb què els anònims traductors han sabut fer la transvasació de 

conceptes i de forma des del castellà o el francès a la nostra llengua; […] i […] [tenen] una perennitat que 

pocs gèneres literaris poden assolir. Segonament, per als erudits investigadors i comparatistes del 

folklore, té l‘interès de mostrar la manera com el poble eivissenc ha assimilat i modificat els elements 

literaris exòtics» (Moll 1954: 10). 
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Existeix a Eivissa un tipus de glosador que cultiva el gènere romancesc, encara avui en 

dia, per cantar en rima assonantada els fets i personatges importants. Jo he conegut dones 

que tenien aquesta habilitat, i n‘he recollit, ja fa molts d‘anys, algun romanç llarguíssim, 

d‘una gran monotonia conceptual i formal, i d‘una evident pobresa lírica. Aquests 

romanços que s‘elaboren actualment, són una imitació degenerada dels vertaders romanços 

tradicionals, que són els que Mn. Macabich ens ofereix en aquest recull. 

Ara bé, els romanços tradicionals, tant a Eivissa com a les Illes Balears, són elements 

literaris d‘importació. Els seus temes, la seva estructura i en gran part les seves mateixes 

paraules, es troben en el cançoner francès o provençal o en el romancero castellà (1954: 8-

9). 

 

3.8 El romancer: un punt de controvèrsia 

A propòsit dels elements literaris d‘importació, en un període més llunyà, podem 

parlar dels romanços que arribaven, oralment o impresos, en castellà a les illes que 

repartien «els cegos i els gitanos» i que, segons Ginard, s‘anomenen «‗trobos‘»
28

 (1981: 

86) o romanços forasters i, dels romanços orals, obra dels grans poetes, que s‘anomenen 

balades o romanços importats.
29

 Aquesta diferenciació afecta la classificació dels 

cançoners i no està mancada de controvèrsia. «Dels comentaris i de les apreciacions del 

folkloristes es desprèn que, de manera tàcita o explícita, s‘ha establert una frontera ben 

precisa entre la balada i el trobo. Una delimitació que és fàcilment visible si s‘acaren els 

aspectes que de manera ideal defineixen cada gènere, la qual cosa en revela la 

naturalesa antitètica: la balada és oral, antiga, moral, elevada, en català i importada; i el 

trobo és escrit/oral, contemporani, immoral, vulgar/plebeu, en espanyol i foraster» 

(Guiscafrè 2007: 44). 

 En aquest sentit, Camps distingeix les cançons importades forasteres de les 

políglotes. Les primeres són, segons ell, les «obres vingudes de fora; són poesies 

populars de tota la Gent Catalana, que tenen una àrea extensíssima de difusió. El que en 

                                                 
28

 Convé matisar que en el CPM no hi ha cap trobo perquè «dels ‗romanços de cego‘, cap, que sapiguem 

s‘ha incorporat a la nostra cançonística. És ver que se tracta de romanços forasters. Els nostres glosadors 

mai no han compost un romanç o ‗trobo‘ en la forma assonantada tradicional, ni saben què és rima 

assonantada» (Ginard 1960: 86).  

29
 «Em sembla que la part lírica del Cançoner (les corrandes curtes) més les Glosades (respecte de les 

Codolades, peces estrambòtiques, no acabam de tenir opinió) són producte indígena. Ara, els Romanços 

[…] són importats, per més que a la nostra terra hagin pres gust, color, sabor i aroma mallorquí» (Ginard 

1960: 85-86). 
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elles ha fet el nostre poble, és alterar-les una mica» (1986: 179), en canvi, les segones 

contenen mots o frases provinents de la llengua «castellana, la llatina i l‘anglesa, més o 

manco estrafetes, [que] són les llengües forasteres preferides» (1986: 194). 

 

3.9 Josep Massot i Muntaner 

 La Aportació a l’estudi del romancer balear (1964) de Massot és un assaig sobre 

les influències ultrapirinenca i peninsular en el romancer de les Illes Balears que enllaça 

amb les línies anteriors. És difícil determinar la data exacta en què comencen a sentir-se 

les influències franceses, provençals —probablement durant els segles XIV i XV— i 

castellanes —segurament a partir del segle XVI amb el període intens de castellanització 

i la difusió de les col·leccions impreses de romanços. No obstant això, la tradició balear 

fa pensar que els romanços espanyols entraren a les illes a partir del segle XV, en gran 

part pels estudiants (1964: 5). Massot presenta una visió de conjunt del romancer balear 

en tota la seva amplitud des d‘una variada gamma d‘aspectes com la relació del 

cançoner tradicional de les tres illes, l‘origen, la transmissió i la vitalitat del cançoner i 

alguns textos inèdits o publicats en alguna revista pràcticament inassequible (1964: 64).  

A partir del seu estudi fa una classificació temàtica del romancer balear que es basa en 

el mètode de Menéndez Pidal en el seu Romancero judío español:
30

 Romanços històrics, 

Romanços carolingis, Romanços bíblics, Romanços de captius, Amor fidel, Amor 

desgraciat, Esposa dissortada, Romanços de l‘adúltera, Venjances femenines, Romanços 

de raptes i forçadors, Vària d‘aventures amoroses, Burles i astúcies, Romanços lírics, 

Romanços religiosos, Temes diversos —de lladres, de tragèdies individuals o 

col·lectives i humorades. 

 

3.10 Joan Veny 

  Veny ofereix un estudi de cinquanta cançons inèdites amb algunes variants que 

giren totes entorn al tema de l‘amor. Es centra en les cançons curtes que normalment 

són de rima consonant, generalment amb versos heptasíl·labs, malgrat que algunes són 

assonants. Una de les coses que crida l‘atenció és que «quan l‘informador ens ha donat a 

conèixer el nom de l‘autor, la cançó no ha estat inclosa» (1967: 309). Aquesta 

classificació es deu a la discreció de l‘autor per no descobrir les confidències entre dos 

                                                 
30

 1958. Los Romances de América y otros estudios. Espasa-Calpe. Madrid, p. 121-188. 
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enamorats i, a partir d‘aquí, Veny fa una reflexió sobre l‘anonimat i l‘origen de les 

cançons mallorquines. Segons l‘autor, Ginard, Aramon, Moll o Amades tenen clar que 

les cançons són autòctones; en canvi, cita Massot perquè ho matisa: «[…] la mayoría de 

gloses mallorquinas son autóctonas, pero una porción importante de ellas están 

relacionadas con corrandes e incluso con coplas» (1967: 310). Sigui com sigui, el 

primer responsable en la configuració d‘un text oral en vers és un home o una dona amb 

la capacitat d‘expressar-se deixant anar «el pensament als esquemes mètrics populars 

[que els faculta], en principi, per compondre qualsevol gènere» (Serrà 2012: 28). Tot i 

que el text ha estat creat individualment s‘ha de reconèixer que són molts els cantadors 

que l‘han adaptat a les necessitats d‘un moment determinat, per tant, la seva contribució 

individual els converteix en nous autors i responsables de la forma i del contingut de 

cada obra.  

 El petit recull de Veny, malgrat que està dedicat a les cançons amoroses,  inclou 

unes línies sobre les cançons del treball del camp i les varietats melòdiques que 

presenten. Així mateix, fa referència a la importància documental que tenen les nostres 

cançons per a l‘estudi lingüístic que «fora d‘alguns forasterismes», «la llengua del 

Cançoner és l‘expressió castissa, tradicional, pura, del mallorquí clàssic». Cal destacar 

també les divuit cançons amatòries del cançoner que han estat proporcionades per boca 

de dones i que «corresponen a l‘expressió d‘una queixa, d‘un turment, o a una exhalació 

de goig, de felicitat» (1967: 313-315).  

 Aparentment, les classificacions temàtiques són més bones de fer perquè 

analitzen el significat del text en un nivell global. Si ens fixam en la citació anterior de 

Veny es pot apreciar que tot i que les cançons són de temàtica amorosa poden tenir 

connotacions d‘altres valors secundaris com el turment o la queixa… Aquests i altres 

valors no sempre estan ben definits en les cançons i sovint són de caràcter 

extralingüístic, per això no és estrany trobar balades populars sobre experiències 

amoroses que poden derivar, per exemple, d‘una cançó de mort. De vegades, en les 

cançons amoroses es percep el dolor que provoca la partença dels enamorats però, quin 

és el vertader motiu d‘aquest dolor o turment? La mort? L‘abandonament per un temps 

determinat dels estimats…?  En el cançoner de Veny hi ha tres cançons i una variant 

que podrien encaixar perfectament en una secció temàtica de Mort o d‘Amor i Mort de 

qualsevol cançoner; per exemplificar-ho en transcriuré una: «Des que vos ne sou anada 

/ garrida, de Son Mayol,  / es parei i tot du dol / i sa terra que ha llaurada, / i es 
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pareier, estimada, / ha romàs sense consol»
31

 (1967: 319). Si analitzam la cançó segons 

allò que indiquen els versos per separat, el significat del mot dol o la successió sense 

consol, segurament captam un tipus de senyal significatiu que ens fa canviar el sentit 

global del text predeterminat en el cançoner. A partir de les dades lingüístiques que ens 

ofereix el text, donam forma al material de la nostra experiència per arribar a construir 

el sentit de l‘obra. Aquesta operació encara és més dificultosa si no coneixem el context 

en el qual s‘ha produït la cançó: saber-ho ens obriria la llum a l‘hora de saber l‘ús i la 

funció exactes i, segurament, no faríem especulacions sobre les hipotètiques intencions 

de l‘autor i la seva manera de donar forma a la cançó. «Un mateix tema, o fins i tot un 

mateix argument, pot ser treballat amb diferents tipus de figuració: el sentit de l‘obra 

pot estar performat a través d‘operacions mentals molt diverses que van des d‘una 

aparença realista fins a una aparença simbòlica» (Oller 1990: 75-76). Per tant, allò que 

podem fer amb els materials folklòrics fixats en els cançoners, ja que normalment no 

van acompanyats de cap altra informació, és intentar identificar i comprendre quins són 

els senyals que van més enllà de la l‘aparença de la paraula poètica,
32

 del significat de 

les paraules, per fer-ne una classificació aproximada. 

 

3.11 Antoni Serrà 

 Enllaçant amb el tema de les dones que Veny ha introduït i ja que he parlat 

subtilment de les cançons de mort, és necessari parlar dels «glosats de tristor»
33

 que 

Serrà ha documentat i que durant els segles XIX i XX s‘han recollit majoritàriament a 

Mallorca i Menorca,
34

 «una bona part dels quals encara continuen inèdits, mentre que la 

resta han estat editats, moltes de vegades sense identificar-los com a elegies funeràries, 

                                                 
31

 Aquesta cançó figura en el CPM (1979: 7), concretament en la secció de cançons Amoroses d‘Absència 

—Allunyament i Enyorança— que Moll defineix com «les que expressen la melancolia produïda per 

l‘allunyament i condensada per l‘enyorança» (1979: LXXIX).  

32
 «El poema es un signo lingüístico en el que, a diferencia de lo que ocurre en el signo lingüístico en su 

uso normal, denotador de cosas o ideas públicas, la función denotativa está, si no en suspenso, por lo 

menos modificado en el sentido de que el signo no se refiere a algo exterior, sino a sí mismo en tanto que 

portador de una connotación. […] El poema en conjunto es un signo cuyo denotado o referente es la 

propia connotacion del signo» (Ferrater 1982: 184) 

33
 «Marià Aguiló en deia cobles de tristor i glosada de mort, i Josep Rullan, glosada trista; mentre que els 

pocs folkloristes del segle XX que s‘hi han referit solen designar amb els noms de cançó de mort o 

glosada de morts» (Serrà 2012: 166). 

34
 «D‘aquest gènere poètic [també] se n‘han recollit uns pocs textos catalans de l‘Alguer i el Principat de 

Catalunya» (Serrà 2012: 166). 
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al costat d‘altres cançons populars de caràcter molt divers» (2012: 166-167). Aquest 

gènere és propi de les societats preindustrials i fins a la fi del segle XVIII la composició i 

la transmissió havien estat exclusivament orals i de conservació memorística. Segons 

Serrà, ni Aguiló ni Rullan varen recollir cançons de mort durant la segona meitat del 

segle XIX malgrat que eren encara vigents a Mallorca. Amb el temps, el ritual va ser 

substituït per la publicació dels textos en plecs solts, fet que va continuar fins els anys 

cinquanta.  

Les dones eren les que generalment es llogaven per plorar a casa d‘un difunt, en 

les exèquies o en el moment de l‘enterrament; són les anomenades ploraneres o 

ploradores professionals que tenien un protocol d‘actuació
35

 ben marcat que incloïa 

interpel·lar el difunt i recordar-lo mitjançant el «combat de ploradores», les quals, 

s‘alternaven amb breus intervencions verbals i certs recursos musicals amb una tonada 

llarga. És molt curiós el fet que de vuitanta-sis glosats inventariats només vuit han estat 

compostos per dones malgrat que siguin elles qui els canten generalment. «Una 

explicació del desequilibri a favor dels homes podria ser que aquests es 

professionalitzaven més fàcilment que les dones i, en conseqüència, rebien més 

encàrrecs» (2012: 179). 

Els glosats de tristor es cantaven d‘acord amb un ritual molt antic en el qual s‘hi 

implicava tota la comunitat; si la mort afectava tot un col·lectiu les autoritats presidien 

el ritus i si era un particular, la funció es feia davant la casa del difunt —en algun cas la 

cerimònia es feia al cementiri. «No tenim documentació sobre les ocasions en què es 

cantaven les cançons curtes d‘una sola estrofa; però el més probable és que fossin 

cantades durant la vetlla del mort, en visites formals per donar el condol, durant 

l‘enterrament, davant la tomba o durant el curs de l‘àpat funerari» (2012: 190). 

La funció d‘aquests glosats era la de conservar el record del difunt, de manera 

que es transmetien de generació en generació d‘un lloc a un altre, cosa que ha permès 

que la tradició oral hagi conservat molts de fragments que la gent cantava fora del 

context del ritual fent servir melodies d‘altres composicions populars que no tenien res a 

veure amb els glosats de tristor. 

                                                 
35

 «Les seves manifestacions de dol consistien, sobretot, en expressions fòniques, mímiques i gestuals, les 

quals, però, solien anar acompanyades d‘exclamacions i frases fetes en un llenguatge intensament 

emocional […]» (Serrà 2012: 165). 
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La classificació dels glosats de tristor té l‘estructura d‘un inventari dividit en 

dues parts que no recullen les morts per suïcidi ni cap glosat dedicat als infants:  

La primera selecciona el nombre de cançons llargues i curtes i quantes se‘n 

conserven en plecs impresos: s‘han conservat dos-cents setze texos d‘una certa llargada 

—que pot oscil·lar entre els vuitanta-un i els set-cents versos heptasil·làbics encara que 

l‘extensió més normal de trobar fluctua entre els dos-cents i els quatre-cents versos— 

que corresponen a vuitanta-set glosats diferents.
36

 Hi ha glosats que s‘han conservat 

íntegrament, sis dels quals han estat dictats o escrits pels glosadors i conserven versions 

molt més curtes —que Serrà considera textos fragmentaris que van dels vuit als cent 

setanta-quatre versos heptasíl·labs— que evidencien com afecta o modifica el procés de 

transmissió oral. Així mateix, se‘n conserven de manuscrits,
37

 d‘impresos en plecs solts 

—del quals n‘hi ha vint-i-dos d‘inventariats—, o bé de recollits en cançoners populars i 

altres treballs de filòlegs i folkloristes.  

 

A més d‘aquests glosats, s‘han recollit més de dues-centes trenta estrofes d‘entre quatre 

i set versos, que també planyen morts reals de persones concretes. Una part de les quals 

són, sens dubte, textos sencers, autònoms, ja compostos com una glosa o corranda 

independent. Una part són estrofes que s‘han segregat d‘algun glosat per incorporar-se al 

cançoner tradicional com una cançó més curta (Serrà 2012: 176).  

 

La mètrica dels versos és sempre heptasil·làbica i formen estrofes que van dels 

quatre als deu o setze versos, units quasi sempre per dues rimes consonants (Serrà 2012: 

204-205). 

La segona es basa en l‘estat civil o l‘estatus social dels difunts i té en compte si 

els glosats són individuals o col·lectius: trenta-un estan dedicats a fadrines —«més de la 

                                                 
36

 «Uns quaranta-tres d‘aquests glosats es conserven en la seva integritat, gràcies als textos que foren 

copiats al dictat dels poetes que els van compondre, tret d‘alguns que foren escrits per ells mateixos. Però 

dels glosats restants només coneixem versions que es van incorporar a la tradició oral i que han estat 

recollits per folkloristes, de boca de persones que les havien memoritzat» (Serrà 2012: 175).  

37
 «La majoria dels textos manuscrits foren aplegats per Marià Aguiló i col·laboradors seus, els quals 

actualment estan dipositats a la Biblioteca de Catalunya i de Montserrat. Mentre que una bona part dels 

textos publicats són en els volums de Materials de l‘Obra del Cançoner Popular de Catalunya, en els 

reculls de Josep Rullan (1990), Rafel Ginard (1966-75), Sebastià Cardell (1988; 1989; 2000), Antoni Gili 

(1994-97) i Miquel Pons (1970; 1979; 1989; 1990; 2004). Totes les versions recollides són dels segles 

XIX i XX, que és quan foren compostos la majoria dels textos conservats, però també hi ha un bon grapat 

de fragments recollits de la tradició oral que han de procedir de glosats compostos abans del vuit-cents» 

(Serrà 2012: 175-176). 
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meitat de les quals festejaven o tenien promès»—; trenta, a fadrins —«més d‘una quarta 

part dels quals també sabem que festejaven»—; vuit a dones i homes casats, deu a 

persones notables i set dedicats a un col·lectiu que va morir per circumstàncies 

tràgiques (2012: 176).  

 

3.12 Caterina Valriu  

El paper de la dona en els cançoners té una importància cabdal; «les gloses de 

dones, fetes o protagonitzades per dones, conformen un calidoscopi en el qual […] 

podem entreveure tot un univers femení, ric, complex i bategant» (Valriu 2007: 159). La 

classificació que proposa Valriu es basa en tres etapes de la vida de la dona, 

l‘enamorament, el matrimoni i la sexualitat. La seva intenció és, sobretot, desmitificar 

molts d‘estereotips creats per la literatura escrita i la societat, de manera que el cançoner 

presenta una dona que parla de la seva realitat, de la submissió i l‘obediència a l‘home, 

de les prohibicions i de les repressions. 

 

3.13 Gabriel Janer 

A propòsit de la sexualitat en els cançoners, Janer es pregunta: «¿com ha estat el 

sexe a la ruralia de Mallorca?» (1980: 15). El cas és que el mot sexe s‘empra poc, per no 

dir gens, però la sexualitat és ben present en les cançons mitjançant un llenguatge 

suggeridor o evocador, fins i tot groller, amb multitud d‘expressions metonímiques que 

fan esclatar el riure o tot el contrari. No debades han estat nomenades «cançons de la 

broma bruta, cançons profanes, cançons d‘aquelles que alcen terreta, o d‘aquelles que 

bofeguen» (1980: 16). 

La fase de selecció d‘un cançoner pot començar abans de la recol·lecció, amb 

això vull dir que molts de folkloristes no s‘han interessat per les cançons de contingut 

sexual i si n‘han recollit, no les han volgut publicar. En una carta dirigida a Tomàs 

Forteza, Aguiló explicava: «no me espanten les cançons maleytes, que deuen abundar, 

quant ten han passades per la ploma algunes disfressades, que les he posades 

inmediatament a la presó. No tengues por que publiqui lletjures»
38

 (Massot 1986: 25). 

Moll en canvi —referint-se a la censura d‘aquest tipus de cançons de Ginard—, era 

partidari de la publicació de les cançons «vitenques» perquè formen part de l‘esperit 

                                                 
38

 Nota a peu de pàgina de Massot (1985: 25): «Carta del 25 d‘agost (Mariano Aguiló y la «Renaixença», 

19-20; cf. pàgs. 21-22)». 
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popular però, diu: «cal reconèixer que la literatura popular té peces impublicables, 

compostes amb la intenció de presentar la sexualitat sense pal·liatius de cap mena, per 

afalagar els instints més baixos i provocar la rialla gruixuda» (1979: XXXIII). 

La idea de l‘aplec de cançons eròtiques de Janer parteix d‘aquestes restriccions 

d‘ordre moral i presenta una classificació que caracteritza la sexualitat de les societats 

rurals que ens arriba «encara avui, tota plena de gràcia i de frescor» (1980: 16). Janer fa 

una classificació temàtica encara que reconeix que una mateixa cançó pot abraçar dos o 

més temes i és molt difícil aplicar uns criteris estrictes. «Les cançons populars, encara 

que pugui semblar una altra cosa, oposen, sovint, molta resistència a ésser classificades 

amb severa disciplina» (Ginard 1960: 14). El cançoner, doncs, queda fixat com segueix: 

L‘acte sexual, Amonestacions, Els animals, Banyes i banyuts, Criades, Desbaratades, 

Descripció, Desventures de l‘acte sexual, Eixorquia, Endevinalles, Escatològiques, 

Forçar, Fotre i fugir, Gent d‘església, Dificultat per a l‘acte sexual, Impotència, 

Invitació a l‘acte sexual, Les mames, La masturbació, La menstruació, Desig de l‘acte 

sexual, Negació i oposició, Palpar, El pèl, La procreació, Prevencions i contraceptius, 

Putes i alcavotes / Malalties venèries, Rivalitat, El sexe de la dona, El sexe de l‘home, 

El sexe indefinit, Superioritat de la dona, Virginitat perduda. 

 

3.14 Rafel Ginard / Francesc de B. Moll 

 En la classificació d‘un cançoner s‘han de tenir en compte, com hem vist, molts 

d‘aspectes. Des del moment de la transmissió els col·lectors intenten classificar les 

cançons però, com que la tasca no és gens fàcil, normalment es regeixen per la 

conveniència, els objectius o els interessos particulars. És difícil saber la procedència 

d‘una cançó, l‘autoria, l‘antiguitat, si és el fragment d‘una cançó o és un seguit de 

fragments que en conformen una de més llarga, quina és la primitiva o la derivada, amb 

quina intenció es canta i per a qui… Tots aquests factors, i d‘altres, Aguiló els 

comparava amb les peces d‘un mosaic antic, «de innumerables figuras, destruido. He 

tenido que buscar minuciosamente las piedras y colocarlas de nuevo sin cambiar el 

dibujo, sin dislocar un miembro. No he descubierto el comienzo de este mosaico, ni es 

posible; pero sí alcanzado restos completos de una época primitiva y su continuación 

hasta nuestros días» (Puntí 1993: 218).  

 Moll també es planteja algunes d‘aquestes qüestions davant la gran extensió del 

Cançoner Popular de Mallorca (1960), la varietat formal i la temàtica dels textos. Amb 
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la finalitat de fer una classificació més fàcil per a l‘estudi i la consulta de més de vint 

mil cançons diferents i més de cinquanta mil variants, proposa una primera divisió entre 

cançons curtes
39

 i llargues que, a la vegada, es subdivideixen, per mor de la temàtica, en 

seccions (1979: XXXV). Aquest model de cançons curtes i llargues, el segueixen molts 

d‘analistes i folkloristes fins a l‘actualitat, malgrat que Moll argumenta —de manera 

extensa i aclaridora—, per què aquest tipus de classificació és «molt simplista, poc 

concreta i no gens científica»:  

 

En primer lloc, perquè la llargària és una qualitat elàstica, variable, sense fixesa. ¿Fins a 

quants de versos una cançó és ―curta‖? ¿Quants de versos són necessaris perquè sigui 

―llarga‖? Ja sabem que la majoria de cançons populars són de quatre o de cinc versos: són 

les que, pròpiament i sense dubtes, poden qualificar-se com a ―curtes‖ (que a Catalunya són 

anomenades corrandes). Però per una banda, moltes de cançons que de la boca d‘un pagès 

o d‘una pagesa surten amb quatre o cinc versos, són fragments de cançons llargues —i 

potser molt llargues—, de les quals aquells pocs versos són els únics que s‘han conservat 

dins la memòria del qui ens els ha recitats (cf. El meu Assaig d’estudi preliminar al volum I 

d‘aquest cançoner, pàg. XXXIX). Per altra banda, sovint una cançó completa —o sia, que 

no és un fragment conservat d‘una llarga— pot considerar-se ―cançó curta‖ encara que 

passi de cinc versos; i una dècima, amb els seus 10 versos, no deixa d‘esser una ―cançó 

curta‖ mentre no formi part d‘una composició a base de dècimes en sèrie. […] Finalment, 

ens trobam amb ―cançons llargues‖ que són bastant… curtes; i que no obstant això, no 

poden incloure‘s dins la sèrie de les que han aparegut en els tres volums anteriors, perquè 

llur estructura les acosta més a les anomenades ―cançons llargues‖. Això vol dir que, a part 

de les dimensions, en classificar les cançons cal tenir en compte el tema i la morfologia. 

Una  cançó relativament curta de tema narratiu pot equiparar-se, en aquest aspecte, a una 

glosada; una que tingui els versos en rima consonant de dos en dos, formant una sèrie de 

―rodolins‖, pot considerar-se codolada; i una que tingui els versos parells assonantats 

damunt una mateixa vocal, ve a ser, estructuralment, un romanç. Tot això, malgrat que les 

glosades, les codolades i els romanços són, generalment, composicions llargues (1983: IX-

X). 

   

 En el cançoner de Ginard, les cançons curtes són més nombroses que les 

llargues, per això Moll les analitza per separat i, mitjançant un estudi rigorós basat en la 

versificació —vers i estrofa, rima i mètrica—, el llenguatge —generalitats, arcaismes, 

dialectalismes, barbarismes i lèxic incorrecte—, la temàtica i les variants —valor poètic, 

                                                 
39

 També anomenades gloses, que consten de quatre versos i de vegades de cinc o de sis. 
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temes freqüents, variants—, la data, l‘autor, la localització i la difusió, intenta explicar 

les raons per les quals el CPM conté aquesta classificació. Els problemes de criteri són 

més acusats en les cançons llargues
40

 pels motius esmentats anteriorment, a més de 

l‘obstacle que suposa que les cançons sovint entremesclin els temes, d‘aquí que Moll 

hagués de fer alguna rectificació dels materials de Ginard, que ordenava alfabèticament 

els apartats de la classificació. El problema d‘aquest ordre esdevé en la barreja temàtica 

i, per no dificultar el maneig i l‘estudi, Moll va distribuir per temes el primer gran grup 

de cançons llargues —Glosades— malgrat que sabia que el rigor temàtic era difícil
41

 i 

va conservar l‘ordenació alfabètica dels títols de les subdivisions temàtiques adoptada 

per Ginard. El segon grup —Codolades— conté diversos temes; religiós i, sobretot, els 

de «to popularesc i vulgarot, humorístic o satíric» que sempre tenen «un estil amb 

regust de cosa casolana o pagesívola» (1983: XXVI). El tercer grup —Romancer— té la 

particularitat d‘estar dividit en dues seccions ben definides —I Part Catalana i II Part 

Castellana— subdividides en seccions temàtiques. Moll prescindeix de l‘ordre alfabètic 

i adopta una classificació per temes que bàsicament «és la que va adoptar D. Ramón 

Menéndez Pidal en el catàleg del Romancero judío español i acceptada per Josep 

Massot en la seva Aportació a l’estudi del Romancer balear». No obstant això, Moll 

suprimeix la secció de «Romanços bíblics» i canvia un romanç de secció —

«‗Gerineldo‘ en la secció de ‗Carolingis‘ (de la qual aquell romanç és l‘única peça) per 

la relació dels protagonistes amb Carlemany» (1983: XXXII). 

Els temes i les variants del CPM són molt diversos, igual que a la resta de 

cançoners que hem vist més amunt, perquè els glosadors poden compondre o canviar 

una cançó per multitud de raons, ja sigui pel seu estat anímic, per un esdeveniment… —

recordem els conceptes de context, de la funció comunicativa o del missatge transmès 

de manera artística. A propòsit de la temàtica, Moll escriu que l‘home primari, «de poca 

cultura» (1979: LXIII), no s‘impressiona per la naturalesa en general que forma part del 

seu entorn més pròxim i, per tant, no és un element gaire generador de cançons, en 

canvi, el sentiment del paisatge sembla formar part de la modernitat. Ara bé, davant 

                                                 
40

 Distribuïdes en tres grans seccions, Glosades, Codolades i Romancer. 

41
 «Ja se sap que el tema de certes cançons és entremesclat de religiós i narratiu, o d‘humorista i satíric, 

etc. […]. Quan hi ha aquesta duplicitat d‘aspectes temàtics, cal decidir-se per un dels dos: raonablement, 

per aquell que sigui el predominant en cada cas concret» (Moll 1983: XII).  
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l‘amor humà el sentiment de l‘home illetrat és tan intens i s‘expressa tan bé com 

qualsevol persona formada literàriament.
42

 

Les cançons curtes del CPM «consten de pocs versos (generalment quatre, més 

rarament cinc o sis, i en casos excepcionals arriben fins a quinze o vint)» (Moll 1979: 

XXXVI), tenint en compte que originàriament podien formar part d‘una composició 

més llarga. La forma estròfica més general és la quarteta heptasíl·laba
43

 amb la 

combinació abba de rima masculina en els versos 1 i 4 i, la femenina en els 2 i 3 —i 

viceversa—, no obstant això, també es poden trobar algunes estrofes amb rima 

masculina o femenina en els quatre versos. El quintet no és tan usual i la combinació de 

rimes és quasi sempre abbba o bé, abaab, abbab que són molt rares de trobar. El sextet 

sol combinar la rima amb abbbba o abbaab que trenca la monotonia dels quatre versos 

iguals posats en renglera. Normalment són cançons dialogades, per això s‘entén que no 

bastin quatre o cinc versos per donar lloc a la resposta de l‘interlocutor; ara bé, no hi 

maquen cançons dialogades de quatre versos (1979: XXXVII-XXXVIII). 

Seguint amb la rima, «les cançons [curtes] que són producte de Mallorca, 

aconseguida o no, sempre intenten —exceptuades les de copeo— la consonància 

perfecta en tots els versos, i d‘aqueixa consonància en fan els glosadors i els nostres 

pagesos la condició essencial de les cançons» (Ginard 1960: 127); l‘assonància vendria 

donada per algun procediment no intencionat, per exemple, no recordar la lletra, o una 

repetició defectuosa.
44

  

                                                 
42

 Entre les notes d‘Aguiló hi trobam aquest comentari al respecte: «Me resigna el pensar que alguns dels 

versos recullits de persones que no sabien llegir y del qual autenticitat popular no podia duptar, me feien 

l‘efecte literari o artístich. […] Tench còpies que si la que la dictava hagués sabut de llegir, creuria que les 

copiava de un MS de principis del 16, y ne tench inverosímils que no estan en cap llengua» (Puntí 1993: 

221-222). 

43
 Enllaçant amb les diferències entre les cançons forasteres i les importades que hem comentat unes 

línies més amunt, ens sembla adient incloure en aquest apartat el comentari de Moll respecte de les 

cançons curtes de mesura inferior a l‘heptasil·làbica: «[…] i pel fet d‘esser les de tipus narratiu gairebé 

totes importades, crec que, en veure una cançó no heptasil·làbica, podem considerar-la com a 

probablement d‘origen no mallorquí: o és importada, o traduïda, o imitada de cançó forastera. […] 

aquesta creença meva […] no s‘ha de prendre com una afirmació absoluta […] però crec que els casos 

que n‘hi pugui haver són les típiques excepcions confirmadores de la regla. Contra aquesta opinió 

s‘adduiran, tal vegada, les copioses cançons de copeo, pentasíl·labes; però tinguem present, en primer 

lloc, que el copeo és una dansa importada en data no gaire antiga. […] Un cas semblant és el de la lletra 

hexasil·làbica del parado, ball també foraster i que, per cert, presenta diverses ―lletres‖ en castellà com a 

patent de seu origen peninsular» (1979: LXXVII-LXXVIII). 

44
 «En això, com en moltes altres coses, [Mallorca i Menorca] estan en desacord amb Eivissa i amb les 

terres continentals, on abunda l‘assonància com a base intencionada de les cançons tradicionals» (Moll 

1979: XLII). 
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Les cançons llargues —de més de set versos, tenint en compte que poden ser un 

conglomerat de cançons curtes— «solen tenir dues úniques rimes, que unes vegades 

alternen de manera equilibrada i altres cops es repeteixen insistentment en tres o més 

versos seguits» —abbbaaab  o abbaaaab—; d‘altres en canvi, poden combinar la rima 

de manera artificiosa allargant-la —abbbbbbbbbbbaabbba, abbbbbccccb, 

abbbaabbaabbaccaaaac (1979: XXXVIII). 

En termes generals, la mètrica del cançoner popular mallorquí sol ser correcta 

perquè el «mateix sentit musical que indueix els poetes populars a donar molta 

importància a la rima, presideix també la mesura dels versos» (1979: XLII). El 

romancer, però, presenta grans diferències en relació amb les altres seccions del 

cançoner perquè «a part de la forma de versificació, que en els romanços és bàsicament 

un conjunt de versos monorims, generalment assonantats i dividits en hemistiquis, es 

caracteritza principalment per tenir un origen continental» (1979: XXX). 

L‘ordre alfabètic i les seccions temàtiques és el que caracteritza el CPM en 

termes de classificació, també hi és indicat el lloc de procedència de cada cançó i, en el 

cas de les cançons de joc, algunes van acompanyades de la descripció del joc respectiu, 

la qual cosa és interessant per a la classificació. La música
45

 és un dels aspectes més 

importants del folklore cançonístic perquè les lletres i les melodies formen un sol cos, 

però el CPM no conté la part musical. Ginard ho explica així: «Si, en aquesta ocasió, no 

presentam la nostra garba de melodies populars, no és que no n‘hàgim recollides, sinó 

perquè no tot pot preparar-se i arreglar-se d‘una vegada» (1960: 17).  

La classificació del cançoner, després d‘establir les diferències entre els dos 

grans grups, es divideix en camps temàtics que, a la vegada, es poden dividir en 

seccions ordenades alfabèticament més totes les variants: 

Cançons curtes: Amoroses (Absència, Amor i mort, Desig, Lloança de la bellesa, 

Sofriment per amor, Festeig, Gelosia, De picat,
46

, Variants). Animals (Animals en 

general, Animals marins, Aviram, Bestiar boví, Bestiar cabrum, Bestiar equí, Bestiar de 

                                                 
45

 «El teclat dels orgues i la música van per octaves. També el teclat d‘aquest orgue de l‘ànima popular —

el Cançoner— se regeix, quasi exclusivament, per octaves sil·làbiques ¿No serà això en part, almenys, 

perquè el Cançoner fou pastat amb música i, per aquesta raó, participa de certes maneres d‘esser de la 

música? ¿Se podria afirmar que la música governa les cançons, les bressola, les fa néixer del seu 

escumeig i n‘impulsa les idees? ¿Quin secret enllaç, quina misteriosa llei subconscient existeix entre les 

idees, el compàs i el nombre?» (Ginard 1960: 119-120). 

46
 Les referides a les relacions amoroses. 
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llana, Bestiar porquí, Cans, Insectes, aràcnids i cucs, Mamífers de garriga, Moixos, 

Mol·luscs terrestres, Ocells, Rates i ratolins, Rèptils, Variants). Arts i oficis (Balls, 

Caçadors, Cantadors i glosadors, Comerciants, Feines casolanes, Jocs i entreteniments, 

Menestrals, Militars, Músics, Professions liberals, Serveis públics, Variants). Astres i 

temps (Astronomia, Meteorologia, Pas del temps, Variants). Camperoles (Anyades i 

esplets, Arbres i fruits, Cereals, Eines, Feines, Gent foravilera, Herbes i flors de jardí, 

Herbes i plantes d‘hort i boscanes, Terrer, Variants). Casa i vestit (La casa, 

Indumentària, Variants). Danses (Cançons de copeo, Cançons de jota, Cançons de 

nevaters, Cançons de parado, Cançons de sequer, Variants). Endevinalles (Variants). 

Humorístiques i satíriques
47

 (Humorístiques, Satíriques, Variants). Infantils (De bressol, 

De jocs, Variants). Localitat (Fora de Mallorca, Mallorca, Variants). Marina i pesca 

(Embarcacions, La mar i la Ribera, Mariners, Navegació, Nedar / Negar-se, Peixaters, 

Pescadors, Sirenes, Variants). Narratives (Baralles, Desgràcies, Fam, Fets delictius, Fets 

festius, Fets històrics, Fets meteorològics, Morts, Variants). Noms personals (relació de 

noms amb les cançons respectives). Religioses (Darreries de l‘home, Doctrina, Església, 

Variants). Vida Humana (Cos humà, Edats, Feina i descans, Malalties / Salut / Mort, 

Menjar i beure, Qualitats i accions intel·lectuals i morals, Vida familiar i social, 

Variants).  

Cançons llargues: Glosades (Amoroses, Enumeratives, Humorístiques, 

Narratives, Religioses, Satíriques, Vària). Codolades (Amoroses, Enumeratives, 

Humorístiques, Religioses, Satíriques, Vària). Romancer I: Part Catalana (De captius, 

Amor fidel, Amor desgraciat, Esposa dissortada, Adulteri castigat, Raptes i forçadors, 

Vària d‘aventures amoroses, Burles i astúcies, Romanços lírics, Romanços religiosos, 

Temes diversos, Variants). Romancer II: Part Castellana (De captius, Amor fidel, Amor 

desgraciat, Esposa dissortada, Adulteri castigat, Raptes i forçadors, Romanç carolingi, 

Burles i astúcies, Religiosos, Enumeratius, Temes diversos, Variants). 

 

3.15 Marià Aguiló (II) 

Malgrat que l‘aplec d‘Aguiló Cançonetes mallorquines es va confeccionar entre 

els anys 1844 i 1871, Massot en va completar l‘edició definitiva entre 1962-63. És 

important que detalli les dates perquè la classificació que va fer Aguiló coincideix 

                                                 
47

 De picat. 
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bàsicament amb els criteris de Ginard i he considerat més adient fer el comentari 

després de conèixer la classificació del CPM.  

Aguiló es proposà d‘agrupar «por sentimientos o móviles las redondillas 

populares de Mallorca: De amor – de odio – de burla – de celos – de desprecio – de 

amenaza – de bodas – de devoción» i «anà assajant, com sabem, un criteri de 

classificació per seccions». Aquesta classificació no era completa ni, segons Massot, 

«perfecta» (1986: 32), així que després de destriar les variants —per cert donades amb 

anotacions que indiquen només les paraules que són distintes en cada vers, o quan hi ha 

més d‘una variant separant-les amb el signe ║— va resultar un aplec de gairebé quatre 

mil gloses. Hi consten anotacions d‘altres edicions com la del Cançoner musical de 

Mallorca (1984), que encara no s‘havia publicat, en canvi, a la bibliografia no hi ha cap 

referència al CPM ni a Sexe i cultura a Mallorca: el cançoner malgrat que Massot en va 

fer ús durant la revisió amb vista a l‘edició definitiva (1986: 33). 

Aguiló intuïa que el cançoner de Mallorca era especial, «no sols si veu una 

civilisació, una poesia y una llengua sinó que sembla que un crida a cada casa y coneix 

les persones y sos sentiments» (1986: 12). La classificació havia de reflectir tots aquests 

matisos infinits, per això sovint compara la feina de classificar amb un joc de cartes: 

«L‘ordonament d‘esta collecció vol molt jugari y despendrey temps»; «[…] és precís 

jugari molt y convé que se púgan manejar com un joch de cartes» (1986: 21-24). 

En la recol·lecció de l‘aplec hi participaren molts de col·laboradors perquè 

Aguiló era conscient de les seves limitacions. Tomàs Forteza és el més destacable per la 

quantitat de cançons que va arribar a recollir
48

 —«Segons Antoni M. Alcover, deixeble i 

confident de Tomàs Forteza, aquest ‗envidat‘ per Aguiló, ‗replegà dins la nostra pagesia 

unes vuit mil cansons‘» (1986: 30). La fal·lera reconstructora d‘Aguiló va implicar tots 

els seus col·laboradors, entre els quals Alcover perquè completàs les gloses 

mallorquines de quatre versos que tenia incompletes. 

Massot va intentar respectar els criteris d‘Aguiló i divideix el cançoner en dotze 

seccions temàtiques: Camperoles (Feines del camp: Llaurar, Segar, Batre, Collir oliva / 

                                                 
48

 Aguiló va arribar a tenir tantes de cançons que va decidir separar les mallorquines de les de la resta del 

territori català: «ara ab les que he rebudes me fan un volum agradable separantles de les catalanes que 

publicaré apart perquès veja marcada la fesomia dels dos pobles y la diferència en certes formes de la 

llengua». De fet, «entre els seus papers, conservats per Josep M. De Casacuberta, hi ha un projecte de títol 

globalitzant: Cançoner popular de corrandes, follies y gloses, replegades de la tradició en el Principat de 

Catalunya, regne de València e ylles Balears, ordenades y fetes estampar per primera vegada per MA» 

(Massot 1986: 21).  
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Tafona, Veremar / Ramell, Vària. Animals). Oficis (Oficis diversos, Soldats, Mariners, 

Presó, Caça i Pesca). Tòpiques. Religioses (Déu / Jesucrist, Nadal / Quaresma / Pasqual, 

Mare de Déu, De festa i Sants, Frares / Capellans / Monges / Beates, De Mort, Vària). 

Sentencioses / Pobresa / Murmuració. Satíriques /Desbaratades. Menjar / Beure / Fumar 

/ Vestir / Malalties. Cantar / Ballar. Infantils. Històriques / Patriòtiques. Glosadors. 

Endevinalles. Amoroses. 

 

3.16 Antoni Gili 

Un altre dels cançoners que segueix el mateix plantejament del CPM és 

l‘Aportació al cançoner popular de Mallorca (1994-97) de Gili. L‘aplec consta de tres 

volums de cançons curtes i un de cançons llargues ordenades temàticament per ordre 

alfabètic amb el lloc de procedència. Els textos han estat transcrits tal com s‘han 

recollit, això vol dir que s‘han respectat els barbarismes, les incorreccions gramaticals i 

altres característiques de la parla col·loquial perquè «reflecteix l‘estat en què es va 

recollir la cançó» (1994: 12). D‘altra banda, el cançoner recull moltes variants de 

cançons reunides en altres aplecs i, novament, es planteja la qüestió de quina és la 

variant o l‘original —«probablement totes configuren una constel·lació de variants 

entorn d‘un sentit» (Janer 1994: 11). Massot retreu la poca originalitat de Gili amb la 

publicació d‘aquestes variants i una bona part de les cançons curtes i llargues que 

formen part del CPM malgrat que després, alaba la seva aportació d‘una «bona quantitat 

de peces noves, oblidades pels col·lectors anteriors, d‘origen recent o limitades a una 

àrea geogràfica molt reduïda» (1997: 11). 

El tema del romancer, amb textos d‘origen medieval al costat de textos d‘origen 

més recent i d‘altres de procedents de la tradició castellana —«del Romancero sobretot, 

de la tradició ultrapirinenca o de la tradició catalana, al costat de peces clarament 

nascudes a Mallorca»—, pren rellevància un altre cop amb un comentari de Massot que 

s‘oposa a l‘opinió de Moll:  

 

[…] (cas sobretot de les gloses, tot i que continuu pensant, malgrat les opinions de 

Francesc de B. Moll, que n‘hi ha un nombre important, bé que quantitativament no gaire 

elevat, que tenen orígens més llunyans, ja que en trobam paral·lels en castellà o a la resta de 

Països Catalans); peces d‘autors populars, sovint de glosadors illetrats, al costat de peces 

escrites per autors cultes i sotmeses a un procés més o menys considerable de 

tradicionalització […] (1997: 11-12). 
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L‘aplec de Gili té un valor indiscutible per l‘esforç de recol·lecció i ordenació 

que ha fet, no obstant això, els pròlegs dels volums dos i tres li confereixen un valor 

més gran. La folklorística no té una gran teoria darrere, però sí l‘antropologia, la 

lingüística, la sociologia, la teoria literària, la psicològica, la història… en funció de 

l‘orientació. Tant Veny com Miralles col·laboren, en aquest cas, en el treball 

interdisciplinari que suposa analitzar un cançoner. Amb l‘anàlisi d‘alguns «mots inoïts 

per la majoria de parlants mallorquins o d‘arreu del domini lingüístic», Miralles posa de 

relleu l‘interès filològic de la poesia oral popular, a més, incideix en «la proficiència 

lingüística, [el] joc brillant amb els mots, dels autors i consumidors de la nostra 

literatura popular» i en la resistència de la llengua entre les classes populars (1995: 9-

10). La petita aportació de Veny està vinculada amb el domini general de moltes de les 

cançons de l‘aplec —hi localitza cançons, sovint variants, que possiblement han arribat 

de Menorca i d‘altres que apareixen al Diccionari Alcover-Moll—, amb qüestions de 

forma —hi troba «novetats en poesia popular com la rima ‗en eco‘ (El sen Pere i 

era…)», «jocs paronomàsics (Espanya, Espanya espanyada…)» i amb la lingüística —

hi analitza els arcaismes, les modalitats insulars que ressurten en el lèxic, fa alguna 

observació metalingüística amb criteri geolingüístic i evidencia que la puresa de la 

llengua no ha pogut evitar en contacte de llengües (1996: 9-12).   

 La classificació del cançoner de Gili és quasi idèntica a la del CPM: 

 Cançons curtes: Amoroses: Absència (Allunyament / Enyorança, Cartes, 

Comandacions, Comiat, Noves, Ramells). Amor i Mort. Desig. Lloança de la bellesa. 

Sofriment per amor. Festeig (Baralles / Inconstàncies. Constància / Fidelitat. Enamorats 

/ Festejament / Partits. Presents / Enramades / Fineses. Refermaments d‘amors, 

Serenates). Gelosia (Esquenades, Guerrers, Altres rivalitats). De picat. Animals 

(Animals en general, Animals marins, Aviram, Bestiar Boví, Bestiar Cabrum, Bestiar 

eguí, Bestiar de llana, Bestiar porquí, Cans, Insectes / Aràcnids i cucs, Mamífers de 

garriga, Moixos, Mol·luscs terrestres, Ocells, Rates i ratolins). Arts i oficis (Balls, 

Caçadors, Cantadors i glosadors). Feines casolanes. Jocs i entreteniments.  Menestrals. 

Militars. Músics. Professions liberals. Serveis públics. Astres i temps (Astronomia. 

Meteorologia, Pas del temps). Camperoles (Anyades i esplets, Arbres i fruits, Cereals / 

Llegums). Feines. Gent foravilera. Herbes i flors de jardí. Herbes i plantes d‘hort i 

boscanes. Terrer). Casa i vestit (La casa, Indumentària). Danses (Cançons de copeo, 
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Cançons de parado). Endevinalles. Humorístiques i satíriques de picat (Humorístiques, 

Satíriques). Infantils (De bressol, De jocs). Localitat (Fora de Mallorca, Mallorca). 

Marina i Pesca (Embarcacions, La mar i la marina, Mariners, Navegació, Pescadors, 

Sirenes). Narratives (Baralles, Desgràcies, Fam, Fets delictius, Fets històrics, Fets 

meteorològics, Morts). Noms personals. Religioses (Darreries de l‘home, Doctrina). 

Església (Bíblia, Culte a Déu i als Sants, Sants i Santes, Festes: Nadal, Carnestoltes, 

Quaresma, Setmana Santa, Pasqua Florida, Gent d‘església, Llocs sagrats). Vida 

humana (Cos humà, Edats, Feina i descans, Malalties / Salut i mort, Menjar i beure 

(Beure, Menjar, Matances, Menges, Menjades). Qualitats i accions intel·lectuals i 

morals. Vida familiar i social. 

 Cançons llargues: Amoroses (Enumeratives, Humorístiques, Narratives, 

Religioses, Satíriques, Vària). Codolades (Enumeratives, Religioses, Satíriques, Vària). 

Romancer. 

 

3.17 Bàrbara Sagrera 

 El Diccionari català-valencià-balear constitueix una de les obres més 

importants de la cultura catalana perquè també inclou molta informació sobre usos i 

costums que li donen un gran valor folklòric. Sagrera documenta mil cinc-centes 

seixanta-una cançons curtes i vint i sis fragments recopilats a les Illes Balears 

procedents de les cèdules del DCVB que no es varen publicar.
49

 El motiu pel qual 

només hi inclou cançons curtes és perquè vol «exemplificar el significat d‘un mot, i 

això mateix explica que en nombroses ocasions només apareguin dos versos o un 

fragment de la totalitat» (2007: 12). 

La importància d‘aquest cançoner radica en el treball comparatiu entre les 

cançons del DCVB i les que apareixen en el CPM. La investigació de Sagrera ha posat 

de relleu que en la majoria de casos les cançons no coincideixen exactament i, per 

aquest motiu, considera «que les cançons localitzades al DCVB constitueixen un corpus 

                                                 
49

 «Francesc de Borja Moll, en el pròleg que va escriure al Cançoner Popular de Mallorca, ja va 

comentar que, esparses entre els deu volums que formen el DCVB, hi havia un gran nombre de cançons 

populars, i moltes altres també en les cèdules que serviren per a redactar les entrades del diccionari 

esmentat, la qual cosa constituïa un material digne de ser tingut en compte. A partir d‘aquest envit de 

Moll, l‘autora del llibre que teniu a les mans [Bàrbara Sagrera] ha fet una laboriosa tasca de recerca per 

tal d‘extreure, ordenar i comparar les cançons mallorquines del DVCB» (Valriu 2007: 8). 
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de variants, és a dir, versions diferents d‘una mateixa cançó, no presents a l‘obra de 

Ginard» (2007: 14).  

La classificació s‘elabora a partir de la paraula per la qual la cançó apareix en el 

DCVB i segons els blocs temàtics que apareixen en el CPM. No considera els 

subapartats perquè el que preval en aquest treball «és documentar les veus que inclouen 

cançons en la descripció del significat, i la classificació temàtica hi té un paper 

bàsicament organitzatiu» (Sagrera 2007:13). Les dificultats apareixen, sobretot, a l‘hora 

de classificar els fragments que moltes de vegades estan mancats de sentit, per això, en 

la classificació temàtica Sagrera hi ha inclòs un subapartat de «Fragments no classificats 

temàticament» (2007: 12). És important destacar que molts dels fragments són de 

cançons menorquines o eivissenques, i aquestes darreres són les que més escassegen. 

Classificar no és gens fàcil, «l‘art està en la col·locació y agrupament» (Aguiló 

1986: 17); alguna de les cançons del DCVB presenten una temàtica determinada molt 

clara però, la variant corresponent al CPM apareix en un bloc temàtic diferent, en aquest 

cas, Sagrera ha seguit el criteri del Diccionari i indica que la variant està en un altre 

apartat. 

La temàtica de les cançons és molt diversa però hi manca el tema eròtic o de 

contingut sexual. No és estrany tenint en compte que Alcover i Ginard eren homes 

d‘església i que Moll, probablement per la censura, no les va publicar. Ara bé, en algun 

cas és possible una doble lectura «de certes cançons que revelen un contingut eròtic 

clar. Així ho mostren aquests versos, inclosos en la veu gela: Ja no m’espanta la gela / 

de dissabte dematí, / sols que puga assoborir / sa teva fruita, Miquela» —també dins la 

veu de cosina, farratge o calent» (2007: 13-14) entre d‘altres. 

Per altra banda, ja he comentat els molts d‘elements que intervenen en la 

classificació de les cançons i, en aquest cas, una mateixa cançó pot aparèixer a veus 

diferents. Aquest fet implica que s‘hagin de repetir algunes cançons per incidir en el 

valor contextualitzador de cadascuna de les veus. Per exemple, «a les veus acossar, 

atiranyat, corredor i lladr apareix la cançó: Corredora sou, llebreta / per un camí 

tiranyat; / si jo me fos acossat, /amb quatre bots i un lladr / ja us hauria agafadeta» 

(2007: 12). 

La feina comparativa de Sagrera també fa evident que la transcripció no sempre 

es correspon amb les paraules del poeta oral, el protagonista principal de la creació. En 

el DCVB les transcripcions tendeixen a acostar-se a la llengua normativa, en canvi, les 
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versions del CPM se n‘allunyen. Ara bé, l‘autora en localitza algunes que són fidels a la 

llengua dialectal del moment en què varen ser recollides i la diferència entre les cançons 

del Diccionari i del Cançoner és només d‘un mot, o no coincideixen el nombre de 

versos. En aquest punt és necessari aclarir que la fidelitat és un terme qüestionable quan 

parlam de transcripcions, de fet, després de la recol·lecció es fixa un corpus que 

finalment pot canviar per qüestions d‘edició per exemple.
50

 

El cançoner està dividit en setze blocs temàtics i cadascun conté un llistat de 

cançons encapçalades per mots —o veus— ordenats alfabèticament. Les cançons del 

DCVB apareixen en cursiva i enumerades amb una xifra correlativa. Si una cançó té un 

equivalent en el CPM, just davall dels versos ho indica —amb les sigles CPM més el 

número i el volum—; si la cançó és una variant de la del CPM es torna a reproduir en 

lletra rodona amb la mateixa xifra, més una lletra minúscula perquè es puguin comparar 

les diferències. Al final del recull hi ha «un índex alfabètic de paraules que consisteix en 

la llista de veus que contenen una cançó, ordenades alfabèticament i el número de la 

cançó que li correspon en el cos del text» (2007: 18).  

En aquesta ocasió només detallaré els blocs temàtics de la classificació perquè 

fer una llista de tots els mots és quasi com reproduir el cançoner: Amoroses. Animals. 

Arts i oficis. Astres i temps. Camperoles. Casa i vestit. Danses. Endevinalles. 

Humorístiques i satíriques. Infantils. Localitat. Marina i pesca. Narratives. Noms 

personals. Religioses. Vida humana. Fragments no classificats temàticament.   

 

3.18 Gabriel Ferré i Carme Oriol: un nou punt de vista 

Ferré i Oriol segueixen el mateix criteri de classificació del corpus del cançoner, 

de fet, en el llibre Introducció a l’etnopoètica. Teoria i formes de folklore en la cultura 

catalana (2002) Oriol escriu que ha «optat per seguir la proposta de Gabriel Ferré 

(1991-92), ja que el seu plantejament il·lustra molt bé quin ha de ser el tractament que 

ha de rebre avui dia l‘estudi de la cançó folklòrica catalana» (2002: 102). Però abans de 

detallar la classificació és indispensable aclarir alguns aspectes que ens ajudaran a 

entendre el seu parer. 

                                                 
50

 «Editing […] is an interpre[ta]tive process that produces the facts on which research is based. The 

editor of a folklore text selects from the source materials the relevant ‗facts‘ to be used in creating the 

published text. This process of selection is a creative and interpre[ta]tive act that gives a particular 

meaning to the facts» (Gay 2000: 98).  
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Les classificacions, com s‘ha vist, sovint s‘encavalquen i és difícil destriar-ne 

una que no tengui en compte la tradició, la popularitat, la temàtica, l‘ordre alfabètic, o 

l‘anonimat… Allò cert és que la infinitat de materials que s‘han recollit durant els segles 

XIX i XX —primer amb una clara tendència a desenvolupar el concepte de nacionalisme 

romàntic de Herder sintetitzat en la teoria del Volksgeist
51

 i posteriorment, amb l‘afany 

de recollir tot allò que estava en voga entre el poble, independentment del seu origen o 

la seva poètica— no s‘hauria conservat si la poesia oral no tendís, «tant per part de 

l‘autor com del públic, a la fluïdesa i a la reelaboració: la variant»
52

 (Pujol 2013: 74). 

Recordem, però, que el que constitueix com a folklòric un determinat missatge és el fet 

d‘estar configurat artísticament,
53

 i, segons Ferré, aquesta configuració depèn d‘una 

estructura construïda, des del punt de vista del cànon etnopoètic, sobre una forma —

mètrica i rima— elemental i fàcilment combinable que respon a un cànon 

etnomusicològic amb unes característiques morfològiques determinades —ritme i 

melodia (1991:-92: 32). Hem de deduir, doncs, que el poeta oral s‘ha de regir per una 

estructura estricta? La fluïdesa i la reelaboració són el producte d‘unes normes úniques? 

La meva opinió és que no, perquè el poeta fa poesia artística amb molta d‘habilitat, cosa 

que:  

 

[…] el fa susceptible d‘improvisació i resistent al desgast, i l‘afaiçona amb un estil 

concret que se serveix de fórmules, compartides per tots els seus col·legues i que són ben 

                                                 
51

 «That romantic nationalism is, by definition, a folklore movement should by now be obvious. As we 

have seen, Herder taught that each nation is by nature and by history a distinct organic unit with its own 

unique culture; that a nation, to survive as a nation, as well as to contribute to the development of 

humanity as a whole, must cultivate this national culture, developing it along lines laid down by past 

experience; that the total cultural and historical pattern of a people —the national soul— is expressed best 

in folk poetry; and that should the continuity of a nation‘s development be interrupted the only road to 

salvation lies in collecting the folk poetry surviving from the time of the break, using it to restore to the 

nation its national soul, and thus making possible its future development on its own foundation» (Wilson 

1973: 832). 

52
 Ginard aporta una visió més poètica sobre aquesta teoria: «En brollar de la boca dels poetes folklòrics, 

les cançons tenen grops i escarrassos, i esmussen com una fruita grenyal, i fan lletrada. Però, si llavors 

cauen dins el torrent del poble, i s‘hi arrosseguen anys i segles, aquelles cançons s‘assaonen, se colen i 

recolen, se despersonalitzen, se concentren i modifiquen i, sense deixar d‘esser rústiques, prenen suavitats 

de pedra brunyida i dolçor de fruita secallona» (1960: 133).  

53
 Ben-Amos (1972) fa referència a la configuració artística que correspon al concepte de «cànon 

etnopoètic» així com l‘empra Jason a Ethnopoetry: Form, Content, Function: «Etnopoetry is improvised 

art. The canon is the vehicle which enables the narrator and the singer to improvise the work on the spot. 

It consist of rules (grammatical, textural, narrative, semantic, and dramatic) and sound content which are 

used to ‗fill in‘ or realize structural molds according to the demands of the work and the sensibilities of 

the artist» (1977: 59-60). 
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conegudes del públic, que es complau a reconèixer-les i és capaç d‘utilitzar-les també si li 

ve de gust o en veu la necessitat (Pujol 2013: 74). 

 

 Roviró encara va més enfora i difereix de la proposta de Ferré perquè considera 

que «no cal cap tipus específic d‘estructura perquè aparegui la comunicació folklòrica 

llevat de l‘ús que se‘n fa i de la modulació que prengui sota la corda tensada de l‘art. No 

fer-ho així i acostar-se a la posició de G. Ferré seria el mateix que admetre que la 

comunicació folklòrica té un apriorisme estructural» (1992: 72).
54

 

 Tornem, però, d‘allà on veníem perquè aquest procés generador de discursos o 

textos tan diversos que reflecteixen com evoluciona la societat que els produeix i se‘n 

serveix no hauria subsistit si la poesia oral popular no hagués estat funcional —útil. 

Antigament, era la manera de comunicar-se i d‘expressar-se més habitual, però les 

tecnologies de la informació i la comunicació o l‘educació obligatòria, entre d‘altres, 

han fet desaparèixer un nombre important de textos condemnant-los a l‘arxivística i a 

l‘estudi. Ara bé, si el context és necessari a l‘hora de classificar perquè és la situació 

social específica en què un ítem es fa servir de manera efectiva, l‘hem de distingir de la 

funció.
55

 La finalitat o el propòsit d‘un gènere folklòric determinat, si està 

descontextualitzat, la determina un estudiós o un analista que la intueix. Per això és 

necessari analitzar el concepte funció des de l‘antropologia, la sociologia i la psicologia 

per acabar de polir-ne el sentit. No pretenc fer un estudi exhaustiu com el de Burns 

(1977) però sí que intentaré resumir-ne el contingut:
56

 la perspectiva sincrònica estudia 

                                                 
54

 En un apartat de l‘article de Roviró, «Aproximació a l‘estudi de la comunicació folklòrica» (1992), 

l‘autor fa una aproximació a la comunicació folklòrica des de la teoria de la informació i d‘algunes 

aportacions conceptuals de l‘acústica. En determinades situacions de comunicació folklòrica l‘emissor i el 

receptor són afectats per fenòmens acústics i mitjançant la modulació pot assegurar el procés comunicatiu 

—«Si el subjecte de la comunicació està disposat a assegurar la transmissió ‗pot‘ modular el contingut a 

través de filtres artístics tot abandonant els que utilitzava per donar una forma més ‗neutre‘ i ‗objectiva‘ a 

la informació. […] La modulació de la informació en la comunicació folklòrica és, per si mateixa un filtre 

subjectiu i cultural […]» (1992: 84).  

55
 Vg. (Dundes 1980: 23) o l‘apartat 3.5 d‘aquest treball. 

56
 A l‘article de Burns hi trobam una mena de mapa de les diferents teories que s‘han emprat per estudiar 

el folklore, malgrat que no hi són totes, hi recull les tradicions teòriques que continuen sent les 

fonamentals en l‘estudi del folklore. Segons Burns hi ha dues branques que delimiten el domini de les 

idees i els comportaments tradicionals i les conseqüències que tenen de dues maneres: hi ha folkloristes 

que només consideren els elements expressius (artístics, no instrumentals) i d‘altres que consideren el 

nivell cultural (la branca més antropològica) sense valorar si els comportaments són expressius per 

naturalesa.  

A partir d‘aquesta distinció Burns investiga la funció a patir dels enfocaments literari, lingüístic i 

comunicatiu del folklore perquè prenen en consideració aspectes d‘estructura i d‘estil (l‘antropològic, el 



TFG (2014-2015): Lluïsa Terrasa Ventayol 

 

42 

 

el comportament expressiu en un temps i un espai determinat; dins aquesta perspectiva 

hi ha diverses teories funcionals —que estudien la funció—
57

 i teories estructurals —

que analitzen els comportaments expressius a nivell estructural.
58

 Des del punt de vista 

de les teories funcionals,
59

 el contingut dels comportaments expressius són un reflex del 

comportament normatiu o antinormatiu dels grups per als quals són rellevants
60

 perquè 

són la resposta a unes necessitats psicològiques que fan sortir unes determinades 

pulsions socials de manera controlada i delimitada.
61

 Aquestes pulsions s‘expressen de 

manera simbòlica per la naturalesa inhibidora de les regles socials, no obstant això, el 

fet de compartir-les permet, a la vegada, transmetre uns valors que refermen el 

sentiment de col·lectivitat i la pròpia identitat grupal.
62

 En aquesta dimensió col·lectiva 

se suposa que s‘emmagatzemen les experiències humanes com una col·lecció de 

predisposicions innates o arquetips.
63

  

La funció sens dubte és un factor important a l‘hora de classificar el corpus d‘un 

cançoner, però si no tenim clar en quin context es produeix l‘acte folklòric, la funció 

                                                                                                                                               
sociològic i el psicològic). Per tant, Burns considera adient estudiar el folklore des d‘una perspectiva 

diacrònica (que inclou més aproximacions teòriques) i des d‘una de sincrònica (dins la qual hi ha dos 

grups, la teoria funcional i l‘estructuralista). 

57
 «While most functional studies tend to be synchronic, the function of expressive material can also be 

studied over time» (Burns 1977: 122).  

58
 Sobre aquestes teories n‘he parlat en els comentaris sobre la performance i la funció comunicativa de 

Zumthor, per tant, no faré cap més aclariment. 

59
 Segons vagi introduint la qüestió de la funció anotaré a peu de pàgina a quin tipus de teoria correspon 

cada comentari. 

60
 Behavioristic (Stimulus-Response) Functionalism: «[…] the realization that expressive materials reflect 

in their content the normative and/or anti-normative behavior of the groups for which they are relevant» 

(Burns 1977: 119).  

61
 Psychoanalytic Functionalism: «Expressive behavior is regarded by the psychoanalyst as a response to 

psychological need, a response which is realized through either participation in or vicarious identification 

with aspects of the content of expressive products. Anxiety or impulses not allowed gratification though 

direct behavioral outlets due to the restrictions of society are said to be released through more indirect or 

symbolically representative expressive behaviors» (Burns 1977: 120).  

62
 Cohesion: «It is held that the feeling of groupness is crease by mutual involvement of the group‘s 

members in expressive behaviors that either release anxiety and aggression or promote values and ideals. 

Through the sharing of anxieties and/or values in expressive behavior, the group affirms its sense of 

groupness —its identity» (Burns 1977: 121). 

63
 Functionalism of Analytic Psychology (Jungian Psychology): «Jungians posit a collective dimension to 

the unconscious of the psyche of all men. This collective unconscious is never directly known, but is held 

to be the reservoir of the pervasive experience of mankind stored as an array of innate predispositions or 

archetypes» (Burns 1977: 121). 
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queda desdibuixada; és més, segons el context la funció pot variar malgrat que el text 

sigui el mateix tal i com observa Abrahams: «En una comunidad, la costumbre puede 

crear una relación tradicional entre una composición determinada y una situación 

determinada o entre un género y una serie de situaciones. Sin embargo, esa misma 

composición o ese mismo género puede usarse en contextos totalmente diferentes en 

otro grupo, o las mismas situaciones pueden responderse con composiciones 

completamente diferentes» (1976: 79). D‘aquí que Dundes arribi a la conclusió que 

«one reason for collecting context is that only if such data is provided can any serious 

attempt be made to explain WHY a particular text is used in a particular situation» (1980: 

24). 

Al llarg del treball he insistit de manera fragmentària en els conceptes de textura, 

text i context, a més d‘incidir en la idea que un missatge ha de ser transmès de manera 

artística perquè sigui considerat folklòric i, en els darrers paràgrafs, sobre la funció. 

Però, què hi ha de la comunicació folklòrica que esmenta Roviró? Què passa amb el 

text? Per què Pujol diu que «sempre que no utilitzem la comunicació en funció 

essencialment informativa, fem folklore»? (2013: 54). Per aprofundir en el fenomen de 

la comunicació folklòrica Roviró també fa un estudi a partir de la «semiòtica textual, 

entesa, aquesta, com aquella branca de la semiòtica que estudia els fenòmens relacionats 

amb el text» (1992: 88). Hi analitza els mecanismes del discurs —o text— folklòric més 

que no pas els continguts. Observa el discurs «no només com un aplec de proposicions 

amb significat i relacions inter i contextuals, sinó, i fonamentalment, com un discurs 

d‘acció amb una finalitat molt concreta, com una seqüència d‘accions interessades». A 

partir d‘aquesta reflexió cal recordar la definició del folklore (Pujol 2013: 67) que he 

introduït al començament del treball i fixar-nos en el «contacte directe» o face to face
64

 

—que no implica el contacte en l‘espai, però sí en el temps. Aquesta condició determina 

que entre els participants de la comunicació hi ha una afectació mútua que no es 

determina per unes unitats lingüístiques —sons, paraules, frases— sinó per l‘acció que 

se‘n desprèn. Roviró veu clar, doncs, «que les unitats interactives no seran les verbals 

(gràfiques o gestuals: lingüístiques) sinó els actes que provoquen reaccions i 

transformacions intersubjectives» (1992: 89). Des d‘aquesta òptica, i per donar resposta 

                                                 
64

 «For the folkloric act to happen, two social conditions are necessary: both the performers and the 

audience have to be in the same situation and be part of the same reference group. This implies that 

folklore communication takes place in a situation in which people confront each other face to face and 

relate to each other directly» (Ben-Amos 1972: 14). 
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a la pregunta que formulava sobre Pujol, ens hem de plantejar la comunicació folklòrica 

des de la pragmàtica perquè és la disciplina que estudia la parla, el llenguatge que empra 

l‘individu en el context de la comunicació. Així, emprarem la comunicació folklòrica 

amb la finalitat d‘actuar i no tant per informar.  

Cal tenir present, doncs, que el folklore no existeix sinó en el precís moment que 

es produeix el missatge, just en l‘instant que esdevé la comunicació —l‘acte 

comunicatiu. Evidentment, per establir la comunicació folklòrica en «determinades 

situacions difícils, delicades o potencialment conflictives que es produeixen entre 

persones que estan en contacte directe» (Pujol 2013: 67) hem de preveure que, com a 

mínim, es comparteixi un sistema de signes —gestuals, verbals o escrits— que permeti 

resoldre aquestes dificultats. Dit d‘una altra manera, l‘emissor emet un missatge per ser 

cregut i el receptor el concep com a veritable a mesura que n‘assumeix el contingut, per 

això, els dos han de compartir aquests sistema de signes que al mateix temps els ajudarà 

a superar les anomenades situacions difícils, delicades… i poder establir la 

comunicació. 

En la comunicació folklòrica el concepte de veritat és essencial, és l‘emissor qui 

mitjançant el contingut la imposa, però si no té les eines ni la competència per 

transmetre-la difícilment es podrà comunicar. El concepte de textura,
65

 a més de ser una 

de les bases que Dundes (1980) va presentar per a definir els gèneres folklòrics, ens 

donarà la clau per a superar, en part, la dificultat de la transmissió a la qual feia 

referència. La textura és la llengua i el material lingüístic que fem servir per expressar-

nos, per tant, està conformada per trets texturals com el to, l‘accent, la rima, 

l‘al·literació, l‘entonació, l‘onomatopeia…, però, Dundes observa que «the more 

difficult it is to translate an example of that genre into another language» (1980: 22), 

sobretot si les dues llengües no estan relacionades genèticament. Un text traduït pot 

perdre la seva funcionalitat pel simple fet de dependre de la textura. No obstant això 

certes característiques de la textura poden ser de gran utilitat en la definició dels gèneres 

folklòrics si s‘empren en combinació amb les característiques obtingudes a partir de 

l‘anàlisi del text i del context. 

 Considerant el que he dit, la classificació de Ferré és molt significativa perquè té 

en compte molts d‘aspectes que en les altres classificacions ni tan sols s‘esmenten. N‘és 
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 Vg. (Dundes 1980: 22) o el punt 3.1 Marià Aguiló d‘aquest treball. 
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conscient que l‘estudi de la cançó folklòrica s‘ha de dur a terme des de molts diversos 

punts de vista, atesa la seva interdisciplinarietat —el fet de ser poesia cantada, 

constituïda de llengua i música, amb la implicació del context comunicatiu i amb les 

qüestions antropològiques que s‘hi reflecteixen, constata la riquesa i la complexitat 

d‘elements que hi tenen a veure.  

La seva proposta, a l‘entorn dels criteris de Pujol, planteja el folklore des de la 

teoria de la comunicació i segons ell, la classificació és «aclaridora, coherent [i] global 

[perquè] parteix de la forma de la cançó i pren en consideració la seva funcionalitat, és a 

dir, la que estableix el binomi forma + funció, que és ben bé el mateix que dir text + 

context» (1991-92: 34).  

Estableix tres grans grups a partir de la forma: la cançó llarga, la cançó curta i la 

cantarella. A diferència d‘algunes classificacions que hem vist, Ferré diferencia la 

cantarella dels altres dos grups perquè presenta «irregularitat etnopoètica —una sèrie de 

versos de mètrica i rima irregulars— i regularitat etnomusicològica —ritme i melodia 

regulars», en canvi la cançó llarga i la curta «presenten formes regulars des del punt de 

vista del cànon etnopoètic i formes menys definides quant a l‘etnomusicologia» (1991-

92: 39-40). 

Les cançons llargues o narratives es caracteritzen formalment pel fet de ser «una 

tirallonga més aviat extensa de versos normalment monorims i mètricament uniformes 

[que] narren determinats fets, […] amb un argument narratiu». Pel fet de ser una 

narració cantada pot tenir una «funció d‘interactivitat directa en alleugerir la feixuga 

tasca del treball i una funció psicològica en ser un instrument eficaç per inculcar una 

determinada concepció del món» (1991-92: 34). Dins aquest gènere hi distingeix els 

romanços, els glosats i les codolades: 

Referent als romanços, Ferré també fa una distinció entre els romanços o balades 

i els romanços procedents dels plecs solts de canya i cordill; diferencia formalment els 

romanços amb refrany i sense —tots tenint en compte que l‘origen geogràfic pot ser 

autòcton, ultrapirinenc o castellà. Respecte del cànon etnomusicològic, els romanços 

tenen uns trets bàsics: «la frase quadrada o simètrica —dividida en dues semifrases amb 

un nombre idèntic de compassos—, l‘organització tonal o modal (el dòric és el mode 

més habitual en el cas català) de la melodia…» (1991-92: 34).  

Els glosats són composicions pròpies de les Illes Balears formades per quartetes, 

quintets o dècimes de rima assonant.  



TFG (2014-2015): Lluïsa Terrasa Ventayol 

 

46 

 

La codolada també és pròpia de les Illes i està formada per versos de rima 

consonant, «rimen de dos en dos (versos apariats) i combinen llur mesura de manera 

que alternen indefinidament vers llarg (heptasil·làbic) amb vers curt (tetrasil·làbic) o 

també amb tots els versos heptasil·làbics» (1991-92: 35). 

Les cançons curtes —follies o corrandes al Principat de Catalunya, coples al País 

Valencià i gloses a les Illes Balears— en contraposició a les llargues, són un gènere 

eminentment líric compost per quartetes heptasil·làbiques, quintets o el sextets amb una 

rima diferent segons el lloc de procedència —«el sistema mallorquí, de rimes 

consonants i amb combinació habitual abba i el sistema no mallorquí, de rimes 

assonants i amb combinació habitual xaxa». Des del punt de vista etnomusicològic 

poden adoptar distintes estructures segons la funció que desenvolupin —«la forma jota 

per a les cançons de ronda, la forma de determinat ball o dansa…»— i el context i la 

funció poden ser molt diversos:  

Les cançons de ronda i les albades es canten de nit i improvisades —«a partir 

d‘una estructura literària i d‘una forma musical sabudes— en el si d‘una comunitat 

reduïda, amb una interactivitat directa». Per tant, «es tracta d‘una activitat comunicativa 

d‘esbargiment i de cohesió d‘un grup [en un] espai, [un] temps i [amb una] funció»
66

 

(1991-92: 35-36).  

Les cançons de treballada
67

 es cantaven individual o col·lectivament. Si eren 

col·lectives amb «interpretacions mitjançant polifonia popular —sovint amb intervals 

de tercera entre les dues veus—, o mitjançant la forma de responsori si es tractava d‘una 

cançó amb tornada». Quan la forma de la cançó és de corranda comparteix un cànon 

etnopoètic i unes característiques etnomusicològiques que la uneixen amb els cants de 

batre de la Catalunya Nova, País Valencià i les Illes Balears —«tenen com a base 

l‘escala oriental anomenada Maqâm Hijaz»
68

 (1991-92: 37).  

                                                 
66

 «Per oposició al temps de treball, diürn, realitzat al camp, les rondes eren motiu de festa nocturna i de 

carrer, espai col·lectiu i festiu per excel·lència a la cultura mediterrània. Per tant, espai, temps i funció 

s‘oposaven sistemàticament i significativament; dia ≠ nit, camp ≠ carrer, treball ≠ esbarjo» (Ferré 1991-

92: 36). 

67
 «En el cas català, aquests cants poden ser en forma de romanço o cançó narrativa llarga o també en 

forma de corranda improvisada» (Ferré 1991-92: 37).  

68
 Sobre aquesta característica etnomusicològica Samper ja en feia una referència en els Estudis sobre la 

cançó popular, concretament en l‘apartat «Les cançons de treballs agrícoles a Mallorca»: «Durant els 

segles XV fins ben entrat el XVIII foren introduïts a l‘illa captius moros, agafats pels corsaris, els quals 

serviren a Mallorca fins a una època relativament moderna. […] És conegut l‘estil de cant de la regió 

meridional de la península ibèrica, d‘Andalusia. Aquest estil, els homes del camp de Mallorca l‘assimilen 
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Les cançons de captes comprenen el grup de cançons de pandero, d‘estrenes de 

Nadal, de caramelles de Pasqua i les corrandes de quintos. Totes tenen funcionalitat de 

capta i una estructura etnopoètica de corranda exceptuant la Caramella de Pasqua que, 

inicialment, tenia aquesta estructura i amb el pas del temps «ha arribat a tenir una 

estructura literària i musical
69

 més complexa». Les cançons de pandero tenen «una 

extensió de fins a vuit versos a causa de la repetició d‘alguns versos i 

«etnomusicològicament, es caracteritzen pel seu ritme ternari» (1991-92: 37). 

Les cançons de bressol
70

 solen tenir forma de corranda i la seva funció és la de 

bressar i adormir els nins petits. Per norma general les interpreten els adults. 

Els Balls —danses que són cantades i no només instrumentals— configuren un 

grup nombrós amb una estructura etnopoètica basada en la forma corranda però amb 

uns cànons etnomusicològics i funcions diferents: la jota, la mateixa i l‘u-i-dos [i dotze] 

presenten variants estructurals i funcionals geogràfiques. El fandango i l‘u [dotze-i-u] 

comparteixen el cànon etnopoètic i l‘etnomusicològic. El copeo és un ball mallorquí de 

parella de ritme ràpid i ternari. La seguidilla «és una dansa cantada de forma estròfica, 

que és variant més ràpida que el bolero, en compàs ternari» (Ferré 1991-92: 39) i el 

bolero o parado té el mateix ritme que la seguidilla ballat de manera més ràpida. 

Les cantarella està molt relacionada amb el món infantil i pot «produir-se a 

l‘interior de petits grups de configuració ben diversa: 1. els integrants per emissors i 

receptors infantils; 2. en què l‘adult, emissor, s‘adreça a l‘infant, receptor; 3. en què 

l‘infant s‘adreça a l‘adult; 4. en manifestacions dels xiquets vers el món exterior». Dins 

el gènere de la cantarella Ferré hi inclou les cançons de burla, les cançons de joc —la 

                                                                                                                                               
fàcilment i entre ell i el dels cants de treball mallorquins hi ha concomitàncies que justificarien un origen 

comú, o, almenys, un pròxim parentesc. És possible que a Mallorca ambdós estils s‘hagin interferit 

freqüentment. […] És curiós de remarcar que durant un temps en què hi hagué a Mallorca un considerable 

corrent d‘emigració cap a una d‘aquestes regions, Algèria, els treballadors que en tornaven explicaven, 

amb sorpresa, que els moros que havien vist conreant els camps cantaven com es canta a Mallorca» 

(1994: 44). 

69
 Un aspecte a tenir en compte en l‘estudi de les caramelles és l‘organologia, «l‘estudi dels instruments 

musicals amb què s‘acompanyen les cançons, i també de l‘univers sonor propi de la festa de Pasqua, en 

contraposició absoluta a la Setmana Santa i la Quaresma. La màgia, la religiositat i el simbolisme que 

desprenen els instruments musicals folklòrics emprats per la Setmana Santa i per la Pasqual són 

significativament oposats. […] el fet sonor més característic és —precisament— el silenci (les campanes 

emmudeixen…); nomes determinats instruments musicals idiòfons hi són permesos […] Però, arribats a 

la Pasqua, els sons […] produïts per les campanes —que tornen a sonar—» (Ferré 1991-92: 38) i per tota 

classe d‘estris que fan sonar les colles per acompanyar les cançons. 

70
 «[…] algunes poden ser cançons narratives que poden tenir funció de bres (com, per exemple, La dida 

o La Mare de Déu)» (Ferré 1991-92: 39).  
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cançó de falda o moixaina (que té una configuració etnopoètica diferent a la de bressol 

malgrat que també hi hagi un adult que s‘adreça a un infant) i les cançons de jocs 

infantils (que poden ser eliminatives, de saltar la corda, de jugar a amagar o de 

rotllana)—, les cançons de gresca —poden ser de tres tipus: de tema meteorològic o 

astronòmic (que «s‘actualitzen davant d‘un tema aleatori: quan plou i fa sol… […] quan 

surt la lluna…» (1991-92: 40-41)), les cançons relacionades amb la confecció de 

joguines com els xiulets, per picar…, i les relacionades amb la celebració de diades que 

van acompanyades d‘algun ritual festiu mitjançant el qual els infants esdevenen 

protagonistes—, les cançons de captes —relacionades amb les diades del calendari 

litúrgic anual com per exemple la Setmana Santa, la Quaresma o per Sant Nicolau—, les 

cançons de màgia, les cançons de contrafacta —que són cantarelles inventades a partir 

de músiques o de lletres preexistents per a jocs de picar mans per exemple— i les 

danses —de coreografia senzilla com la rotllana, de ball rodó… i amb un text a vegades 

de comprensió difícil. 

Vista la classificació de Ferré i després de defensar durant tot el treball la teoria 

de Dundes sobre la separació entre funció i context, no puc estar d‘acord amb el 

plantejament inicial de coherència d‘aquesta classificació. Des del meu punt de vista, 

igualar l‘esquema «forma + funció» al de «text + context» presenta un punt de 

incoherència amb la pròpia classificació. En la definició contextual del folklore es tenen 

en compte aspectes com la configuració del missatge, la funció, la situació i el temps, 

per tant, partint de la base que el context és la situació social real en què es fa servir un 

text configurat artísticament, en la qual hi intervenen un emissor i un receptor —un petit 

grup—, la funció ha de respondre a la pregunta de per què es fa servir aquell text en 

aquell moment. L‘estructura o els cànons etnopoètic i etnomusicològic que esmenta 

Ferré —des del punt de vista de la forma— es pot correspondre en certa manera al text 

perquè qualsevol acte comunicatiu que no es faci amb una funció estrictament 

informativa és considera folklòric i sempre tendrà un estructura que no té perquè ser 

hermètica —vull dir que no sempre tendrà una estructura de glosa, cantarella… com vol 

suposar Ferré. Es pot donar el cas que una mare… canti una cançó de Dire Straits 

perquè un infant es diverteixi mentre el té sobre la falda i la seva estructura no es 

correspon amb una cançó de falda. En conseqüència, i segons la teoria que defenso, no 

és possible equiparar la funció amb el context perquè la funció és una abstracció feta a 
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partir de diversos contextos  —cada vegada que un text es fa servir en una situació 

social real diferent emmarcada en un temps. 

És cert que es produeix un tipus d‘interactivitat diferent en cada situació en la 

qual hi intervé un petit grup face to face tal i com apunta Ferré en el nivell d‘anàlisi 

funcional —que comentaré i ampliaré en l‘apartat següent—, per exemple, quan un 

adult canta una cançó de bressol a un infant hi ha una interactivitat concreta i la funció 

és que el menut assoleixi la son, però assolir la son no ens diu res sobre qui canta, en 

quines circumstàncies, amb quina gesticulació complementària…  

En definitiva, penso que Ferré fa una classificació que parteix de la funcionalitat 

perquè assumeix que cada missatge configurat artísticament té una estructura —

composta d‘un cànon etnopoètic i un d‘etnomusicològic— concreta que no varia i, per 

tant, la funció tampoc. Vist des d‘aquesta perspectiva es pot interpretar que Ferré coneix 

amb exactitud el context social real en el qual es produeix l‘acte comunicatiu i el per 

què d‘aquest acte, és a dir, la funció. Sent així puc entendre i no compartir que associï el 

context amb la funció, però segons els meus coneixements de folklore crec convenient 

recordar l‘exemple de Dire Straits que he posat una mica més amunt o simplement fer 

una reflexió més sobre aquest tema: si cant una cançó de bressol fora del context que 

preveu Ferré, segueix sent una cançó de bressol? La funció és la mateixa…? 

És evident que per fer sostenibles les teories de Dundes (1980), Pujol (1985), 

Abrahams (1976)… no és possible fer una classificació exacta dels gèneres quan no hi 

ha constància de tots els elements que han tengut a veure en el moment de l‘acte 

folklòric. Quan les cançons folklòriques passen a l‘arxivística, qualsevol intent de 

classificació des del passat sempre serà aproximat o condemnat al fracàs.    

Referent a la classificació d‘Oriol és més il·lustrativa que la de Ferré encara que, 

com he dit, segueix el mateix patró. No entra en detalls sobre l‘objecte d‘estudi i els 

comentaris sobre el context i la forma de cada tipus de cançó són pràcticament calcats 

als de Ferré. Referent al cànon etnomusicològic, Oriol posa alguns exemples de cançons 

amb la partitura corresponent i explica si encara es canten o si hi ha alguna variant, en 

algunes hi indica la procedència i l‘informant, el context i algunes dades interpretatives. 

Molts dels exemples són documents inèdits contextualitzats i «en els casos que no ha 

estat possible [com en el cas dels subgèneres del cançoner] [ha] optat per seleccionar 
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peces publicades en repertoris folklòrics catalans
71

 encara que responguin a uns criteris 

metodològics diferents dels que es proposen [en el seu] llibre» (2002: 54) —en aquests 

casos, Oriol ha intentat que hi hagi una àmplia representativitat territorial.  

Per tal d‘evitar repeticions innecessàries, la classificació d‘Oriol serà 

esquemàtica: 

Cançó llarga o narrativa: romanço —no fa cap distinció entre el romanç o balada 

del romanç procedent de canya i cordill—, glosat o glosada i codolada. 

Cançó curta: cançó de ronda —albada, jota tortosina—, cançó de treballada, 

cançó de capta —cançó de pandero, estrenes de Nadal, caramella de Pasqua i corranda 

de quinto—, cançó de bressol. 

Cantarella: de burla, de joc —eliminatives—, de gresca —de tema 

meteorològic—, de capta, de màgia. 

 

3.19 Gabriel Ferré: nivells d’anàlisi de la cançó folklòrica 

El gèneres cançonístics s‘han estudiat des de diverses perspectives amb 

l‘ambició d‘aclarir, bàsicament, on comença un gènere i on acaba l‘altre, però 

lamentablement les formes del folklore són relativament simples i es relacionen de 

manera complexa, la qual cosa fa difícil una única interpretació. Ja ho deia Aguiló, «el 

patriarca de las letras catalanas»
72

 (Massot 1993: 17): «Aquests payos de glosadors 

ensenyen una pila de coses a gramàtichs, diccionaristes y poetes. Jo sempre los he 

estimat com a mos primers y principals mestres» (1986: 24).  

Per aquest motiu, Ferré proposa un altre tipus de classificació, a partir de 

l‘anàlisi del text i de l‘anàlisi del context, que abraça part d‘alguns estudis fets per Moll, 

Abrahams, Dundes o Zumthor: 

De l‘anàlisi del text en destaca quatre nivells: lingüístic —gramatical, 

geolingüístic i sociolingüístic—, poètic —retòrica i tema—, musical —ritme, melodia, 

sistemes d‘expressió i organologia— i estructural —estructura literària, que comprèn un 

estudi sobre mètrica i rima, i fraseologia musical.   

                                                 
71

 Alguns dels materials etnopoètics procedeixen de l‘Arxiu de Folklore de la Universitat Rovira i Virgili. 

72
 Aquesta expressió està recollida en la conferència que va fer Samper durant el seu exili, La 

investigación folklórica en la Obra del cancionero Popular de Cataluña, apareguda al volum VI de 1945 

del Anuario de la Sociedad Folklórica de México (Massot 1993: 17). 
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En l‘anàlisi del context proposa un estudi basat en quatre nivells: 

comunicacional, funcional —interactivitat inherent o directa i interactivitat psicològica 

o transcendent—, situacional i temporal.  

El primer bloc coincideix en certa manera amb l‘«Assaig d‘estudi preliminar» de 

les cançons curtes de Moll en el CPM (1966-1975) i amb algunes qüestions que Dundes 

(1980) proposa sobre la textura. En el nivell lingüístic, tant Ferré com Moll
73

 analitzen 

els trets col·loquials, els barbarismes o interferències i substitucions degudes al contacte 

entre llengües diferents a la catalana —que provocaren la manipulació dels textos per 

part dels col·lectors amb la intenció de «purificar-ne l‘expressió des d‘un punt de vista 

idiomàtic, literari o fins i tot moral, moguts pel programa ideològic de [la 

Renaixença]»
74

 (Ferré 1991-92: 44)—, els dialectalismes que deixen entreveure l‘origen 

de l‘informador i de la cançó, la seva història i evolució, els dialectalismes sintàctics, 

metafonies, afèresis, epèntesis o el·lipsis i contraccions exigides per la mesura dels 

versos i altres vulgarismes en el terreny fonètic i fonològic, l‘existència de 

deformacions morfològiques degudes a la rima, combinacions pronominals incorrectes 

des del punt de vista morfològic… 

El nivell poètic de l‘estudi de Ferré es correspon en part amb l‘estudi de la 

temàtica i les variants de Moll (1979: LXV-LXIX) —«les metàfores, les 

personificacions, les al·literacions […] i les repeticions de versos sencers com a recurs 

memorístic»
75

 (Ferré 1991-92: 45)— i la retòrica es pot relacionar perfectament amb les 

notes de Dundes (1980) sobre la textura que he aportat en aquest treball. 

L‘anàlisi del tema és més complicat perquè com diu Moll: els temes que 

apareixen reiteradament «[prenen] sovint formes diferents en les diverses cançons» 

(1979: LXV). Dit d‘una altra manera, «cal no confondre l‘anàlisi d‘una cançó amb 

l‘anàlisi del context d‘aquesta cançó: comunicacional, funcional, situacional o temporal. 

Ben sovint, l‘ús immediat d‘una cançó no té res a veure amb el tema de què s‘hi parla. 

                                                 
73

 Realment Ferré fa una proposta d‘anàlisi i Moll fa un estudi de casos ampli i ben raonat.  

74
 Recordem les reconstruccions d‘Aguiló o, com observa Gay (2000), els canvis que es poden produir, 

per exemple, per qüestions d‘edició.  

75
 Mallafrè anomena aquests recursos lingüístics i literaris recursos de la llengua tribu en contraposició 

als de la llengua de polis —Vg. Joaquim Mallafrè. 1991. Llengua de tribu i llengua de polis: bases d’una 

traducció. Edicions Crema. Barcelona. Ve a ser el mateix que Moll pensava sobre la desigualtat de grau 

estètic entre les cançons d‘un poeta individual culte i les «composicions anònimes, mancades d‘unitat 

originària i elaborades en gran part per persones d‘ínfima o nul·la instrucció escolar» (1979: LXIV).  
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[…] cal parlar d‘una gran diversitat de temes, que poden ser tractats líricament o 

narrativament» (Ferré 1991-92: 45). En aquest sentit, Ferré proposa una classificació 

temàtica basada amb la que Vidal va suggerir en el Cançoner popular de Capmany 

(1980): «1. Religioses i bíbliques. 2. De lladres i bandolers. 3. Cavalleresques. 4. 

Històriques.
76

 5. Amoroses i líriques. 6. Humorístiques. 7. Llegendàries» (1991-92: 45). 

La classificació de Vidal tampoc pren en consideració les cançons de tema 

escatològic i eròtic, però Ferré decideix incloure-les amb la finalitat de trencar amb la 

censura moralitzant i els prejudicis dels folkloristes del passat. Així mateix, també hi 

inclou les cançons de contrafacta, sovint amb finalitat satírica i «els textos absurds del 

cançoner infantil i als crits de manifestació, com a exemple de cançó folklòrica 

contemporània amb temes ben actuals» (1991-92: 46).   

A nivell musical, les lletres de les cançons sempre van acompanyades de la 

música que combina els sons d‘acord amb una melodia i un ritme. Els sistemes 

d‘organització ritmològica i el tipus rítmic és molt divers en la cançó catalana, per 

exemple, les cançons de batre, de segar o de llaurar són de ritme lliure i molt 

ornamentades. Normalment, en les cançons organitzades estròficament, la relació entre 

mètrica literària i el ritme musical és molt estreta malgrat que hi pot haver cançons que 

presenten irregularitats entre l‘accentuació mètrica i el ritme musical.  

Ferré observa que els intèrprets adopten diverses solucions de tipus rítmic com 

la isorítmia —de ritmes regulars i «organitzada en cèl·lules isòcrones de caràcter binari 

o ternari que presentes frases regulars, gairebé simètriques, amb isometries o 

heterometries travades». Pel que fa als sistemes ritmològics en destaca dos: el ritme 

infantil —basat  «en el repartiment regular del text en vuit o dotze pulsacions»— i el 

giusto sillabico —basat «en l‘ús exclusiu de dos valors de durada invariable que estan 

en relació 1 : 2 o 2 : 1 i l‘alternança lliure d‘aquests dos grups elementals formats per 

dos o tres valors d‘aquelles durades» (1991-92: 46-47). 

Hi ha diverses fórmules dins el repertori instrumental folklòric de la dansa: la 

sesquiàltera o l‘hemiolia —«que consisteix a intercalar en una partició binària un grup 

                                                 
76

 «Les cançons d‘argument històric, és a dir, connectades amb fets cabdals o esdeveniments coneguts de 

la història dels Països Catalans, són ben minses. A més d‘Els Segadors i la de Bach de Roda i potser 

Capitel·lo —que hom ha volgut relacionar amb un episodi de la Guerra dels Segadors—, poques cançons 

més hi tenen a veure d‘una manera més o menys clara. Aquest fet separa d‘una forma important el 

romancer català del romancer castellà, que ha observat molt més temes històrics, procedents, els 

primitius, dels cantars de gesta medievals, segons Ramón Menéndez Pidal» (Ferré 1991-92: 46). 
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de tipus ternari [anomenat] ritme alternat català localitzat fonamentalment al repertori 

sardanístic»—, la polirítmia —«o simultaneïtat de ritmes distints dins d‘un mateix 

document. […] En aquest sentit, el ritme Aksak —[…] asimetria dels seus valors, atès 

que entre la llengua ‗llarga‘, que val tres unitats, i la ‗breu‘, que en val dues, hi ha una 

relació aleatòria— es pot trobar en algunes danses del País Valencià» (1991-92: 47). 

Referent a la melodia, són diverses les particularitats melòdiques i els sistemes 

d‘organització melòdica de la cançó catalana són distints. Ferré destaca l‘oposició entre 

el sistema modal —«representa[t], sobretot pel mode dòric, o de mi. […] molt freqüent 

en els romanços»— i el sistema àrab —«les escales orientals, i concretament 

l‘anomenada Maqâm Hijaz, són la base de l‘organització melòdica de diverses cançons, 

especialment les de treballada al camp». Altres sistemes melòdics possibles són els 

pentatònics, pre-pentatònics (bitònics i tritònics) i pentatònics defectius —«els primers i 

tercers es troben molt ocasionalment i els segons es localitzen sobretot a les cantarelles 

infantils» (1991-92: 47-48).  

Els sistemes d‘expressió tenen a veure amb la transmissió i Ferré n‘esmenta els 

principals: la monodia —«pot presentar-se amb estil recitatiu, sil·làbic, estròfic o 

salmòdic»—, els crits o exclamacions, el redoblat —propi de les cançons 

eivissenques—, «el portament ascendent amb què sol acabar la interpretació de les 

cançons de bressol mallorquines», les formes dialogades, la polifonia i l‘heterofonia. 

(1991-92: 48). 

La música necessita un mitjà per tal d‘esdevenir, és el cas del propi cos humà 

mitjançant els crits o els cants de la veu, picar de mans… i els instruments musicals. 

L‘organologia
77

 s‘encarrega d‘estudiar aquests mitjans —el pandero a les cançons de 

majorales, guitarres a les cançons de ronda, la simbomba…— que es poden classificar 

amb criteris acústics: idiòfons —«el so és produït per la matèria mateixa de l‘instrument 

(com les castanyoles)»—, membranòfons —«el so [es] produeix per mitjà de 

membranes sonores (com el timbal)»—, cordòfons —«l‘instrument sona per mitjà de 

cordes tibades»— i aeròfons —«l‘instrument sona per l‘acció de l‘aire» (1991-92: 49).  

                                                 
77

 En els comentaris sobre les caramelles he fet esment d‘aquesta ciència que «estudia l‘instrument 

musical, el qual, […] té inherents funcions estretament vinculades amb el ritus, les institucions i les 

activitats de tipus cultural, ideològic i sexual dels diferents grups humans» (Ferré 1991-92: 48). 
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El nivell estructural és el darrer dels nivells de l‘anàlisi del text i guarda, altra 

vegada, una estreta relació amb Moll (1979)
78

 perquè analitza la mètrica i la rima, a més 

de la fraseologia musical. Ferré afirma que «l‘estructura d‘una cançó folklòrica està 

determinada pels seus components literaris i musicals, i també per l‘ús que hom en fa, 

és a dir, pel context» (1991-92: 49). L‘estructura literària de la cançó catalana està 

condicionada pel tipus de mètrica
79

 i de rima: 

Mètrica: la mètrica isosil·làbica, amb mètrica regular, que pot comprendre 

versos hipomètrics i hipermètrics —com per exemple els versos amb cesura del les 

composicions narratives—, i la mètrica anisosil·làbica, amb mètrica irregular, recurrent 

o no recurrent —«la regularitat de la seva textura ve donada per la seva estructuració 

rítmica» (1991-92: 49). 

Rima: la cançó folklòrica catalana té tres grans tipus de rima. «La rima única, el 

joc de dues rimes i la cançó sense rima. L‘alternança entre rima consonant o assonant i 

entre rima masculina o femenina depèn del gènere i de la localització geogràfica» 

(1991-92: 49).  

Fraseologia musical: frase quadrada —«la tonada es divideix en períodes 

simètrics, mètricament iguals»— que conté vuit compassos —«(2+2) + (2+2) = 8 

compassos» (1991-92: 50)— i frase musical o de tipus primari, que té tonada de tipus 

binari.  

El segon gran grup de nivells d‘anàlisi que proposa Ferré és el del context, el 

qual explica, seguint la teoria de Dundes, per què un text es fa servir en una situació 

concreta. Dos dels constituents més importants del nivell contextual són el narrador i 

l‘auditori i la «manera en que el actor y el público se relacionan y cómo afecta la 

situación u ocasión a esta relación» (Abrahams 1976: 81). En el nivell comunicacional, 

funcional i situacional hi intervenen tots aquests factors perquè «s‘han de reconèixer els 

emissors i els receptors arquetípics que formen el petit grup de la definició contextual 

del folklore: comunitat reduïda en contacte directe; i també observar quins tipus de 

missatges folklòrics es produeixen entre ells» (Ferré 1991-92: 50) i amb quina situació i 

manera aquesta interactivitat conté la possibilitat d‘una resposta o un efecte immediat o 

més distant. Per això Abrahams posa en relleu que «el interés principal de la estructura 

                                                 
78

 Vg. Moll (1979: XXXVI-XLIV) o consultau el punt 3.14 d‘aquest treball. 

79
 Per evitar repeticions, consultau les particularitats mètriques de la cançó catalana segons Ferré en 

l‘apartat 3.18 d‘aquest treball. 
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del contexto está en las relaciones intérprete-público» (1976: 82), un concepte que Ferré 

amplia per explicar que aquesta relació o interactivitat pot ser inherent o directa quan la 

«resposta immediata, una actuació o un efecte directes, és inherent al missatge mateix»; 

en canvi, la interactivitat psicològica o transcendent «és la que fa que el receptor 

assimili una determinada concepció del món que l‘emissor, mitjançant la cançó 

folklòrica, li pot transmetre d‘una manera volguda o involuntàriament»
80

 (1991-92: 51). 

L‘acte comunicatiu, doncs, es produeix en unes circumstàncies concretes que 

Ferré resumeix en quatre tipus de situació que es corresponen comparativament amb 

tres dels quatre grups de gèneres folklòrics que Abrahams (1976) distingeix —segons la 

relació interpersonal i el distanciament que s‘estableix entre l‘intèrpret i el públic, i 

segons les característiques de la performance:
81

  

La situació quotidiana «es refereix als contactes pertanyents al tracte quotidià, al 

contacte casual, com per exemple la burla entre infants o entre infants i adults» (1991-

92: 51). Aquesta situació encaixa amb els gèneres conversacionals d‘Abrahams perquè 

generalment són gèneres molt curts que depenen de les relacions interpersonals —tots 

som actors i espectadors—, emergeixen i fan part de la conversa quotidiana.  

La situació de mainadera «es tracta del folklore que es dóna entre adult i infant: 

cançons de bressol, moixaines…» (1991-92: 51) que pot formar part dels gèneres de joc 

d‘Abrahams perquè hi ha una mica més de grau d‘allunyament que en els gèneres 

conversacionals —la situació canvia perquè no tots són actors al mateix temps. Referent 

a les cançons de joc, Ferré les inclou dins la situació de lleure —que explicaré més 

endavant— perquè distingeix les cançons que es canten fora del temps de treball, en 

canvi Abrahams no té en compte aquesta distinció.  

                                                 
80

 En aquest sentit, Abrahams posa un exemple molt aclaridor: «El refrán, generalmente, aparece en una 

conversación informal para caracterizar la situación específica que se discute. Quien utiliza el refrán, 

apela directamente o por analogía a un curso aprobado de acción que fue eficaz en el pasado. Lo hace 

para resolver un problema inmediato y para influir en actitudes o acciones futuras. El narrador de cuentos 

por otro lado, pone en juego técnicas verbales e instructivas y, una dimensión de goce estético, ausente en 

la situación conversacional del refrán. La performance tiende al empleo de palabras muy estilizadas y a 

acciones que requieren de un tiempo y un lugar precisos, en los cuales puede crear un mundo imaginario 

(y por cierto, con el aliento) de su público. Con toda seguridad, también se trata de persuadir al público, 

pero la estrategia apunta a un efecto menos inmediato. En síntesis, en la narración hay una distancia 

psíquica de intérprete y público que no se observa en el uso del refrán» (1976: 82-83).   

81
 D‘altra banda, la intenció de comparar els grups de gèneres folklòrics, entesos per Abrahams com un 

sistema, amb les situacions en les quals es produeix l‘acte comunicatiu segons Ferré, és perquè amb la 

distribució dels gèneres que impliquen una interacció i els que no podem saber quin és el límit entre allò 

que és folklore o no. 
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La situació exterior implica que «les cançons folklòriques que es produeixen en 

[aquestes situacions] responen a circumstàncies eventuals que resulten quan hi ha una 

situació involuntària […] que dóna unitat al grup i sentit al missatge. D‘aquestes n‘hi 

pot haver de tres tipus: en situació laboral, […] en una situació de diada, [i] en una 

situació de ritual» (1991-92: 51-52). Abrahams sintetitza aquests tres tipus en els 

gèneres ficcionals perquè encara hi ha una interrelació més o menys directa però amb un 

tercer grau d‘allunyament.  

A la situació de lleure Ferré hi associa les cançons de gresca, a més de les de joc, 

perquè es solen cantar el temps d‘esbarjo i, segons ell, «no tenen cap contingut ritual o 

màgic» (1991-92: 52). Abrahams considera que d‘entre el gèneres ficcionals que tenen 

més interacció hi ha «las formas en las cuales el público (o parte del mismo) es 

arrastrado a la performance. En este grupo se incluyen todos los elementos de tipo 

cantor-respuesta […]» (1976: 89) com per exemple, les cançons de treball, les cançons 

que es canten mentre es beu en companyia d‘amics i es repeteixen les tornades…, per 

tant, les cançons de gresca són més pròpies dels gèneres ficcionals. Així mateix, les 

cançons que es canten en l‘última situació que planteja Ferré —situació d‘estratègies 

d‘aparellament— també haurien de pertànyer als gèneres ficcionals perquè la 

performance és un soliloqui —cançons de ronda, d‘amor…  

El nivell temporal és el darrer dels nivells d‘anàlisi del context que proposa 

Ferré. Hi distingeix dos eixos: l‘eix vital —«es refereix a la relació que pot tenir una 

cançó folklòrica amb l‘edat —i les circumstàncies personals pròpies de la condició 

d‘infant, jove o adult— de l‘emissor i/o receptor»— i l‘eix anyal —es refereix a la 

relació que hi pot haver entre una cançó folklòrica i l‘època de l‘any —litúrgic o civil— 

en què s‘interpreta» (1991-92: 52). 

Aquests dos eixos tenen molts de punts en comú amb les quatre maneres o 

situacions com una performance pot inserir-se en el temps. Segons el moment en el qual 

s‘insereix el cant en el temps, Zumthor diferencia el temps convencional —que 

reagrupa «toda clase de tiempo cíclico, al ritmo fijado por la costumbre; tiempo de los 

ritos; tiempo de los acontecimientos humanos ritualizados; tiempo social normalizado» 

(1991: 158) —la poesia litúrgica, les nadales, cançons que es canten per diverses 

circumstàncies de la vida privada o pública com per exemple, un naixement, unes 

noces…—; el temps natural, «el de las estaciones, de los días, de las horas, proporciona 

su punto de anclaje en la duración vivida, a una abundante poesía, que para nosotros se 
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ha convertido en folklórica: en virtud de un vínculo directo con los ciclos cósmicos» —

les serenates, cançons de treball, festes majors, cançons de bressol…—; el temps 

històric «es aquel que señala y mide un acontecimiento imprevisible y no cíclicamente 

recurrente, que afecta a un individuo o a un grupo» (1991: 160) —aquest tipus de 

performance sol està vinculada als cants de protesta o compromesos, les catàstrofes 

naturals…—; i el temps lliure en el qual «el vínculo que une el hecho vivido a la 

performance, se distiende fácilmente. La maravilla del canto permanece. […] la relación 

‗histórica‘ está ‗rota‘, el tiempo se ha liberado» —es pot cantar qualsevol cançó en 

qualsevol moment (1991: 161). 

Des del meu punt de vista tant el temps natural com el temps lliure tenen una 

estreta relació amb l‘eix vital i el temps convencional i l‘històric amb l‘eix anyal. 

 

3.20 Jaume Barceló i Lluís Forteza 

 L‘aplec de Barceló i de Forteza conté dues-centes onze cançons del territori de 

les Illes Balears dividides en cançons de joc, humorístiques, oracions i recitats, dites per 

fer enfadar i travallengües. Totes han estat recollides i seleccionades amb la intenció de 

d‘emprar-les com una eina educativa que defuig dels recursos que la societat de consum 

ofereix per tal d‘entretenir els infants. El Centre d‘Estudis de l‘Esplai presenta la 

recopilació com un instrument que ajudarà «a retrobar una riquesa lèxica que [creuen] 

perduda, unes expressions ben mostrades que havíem oblidat influenciats per les noves 

tendències del llenguatge, moltes vegades aliè al nostre tarannà» (1993: 8). D‘altra 

banda, Llompart aprova la intenció dels autors però hi afegeix el component de la 

recuperació de la llengua catalana a patir de la divulgació de la cultura popular 

tradicional —i concretament amb el cançoner de Barceló i de Forteza. Al mateix temps 

apel·la a la tradició perquè no esdevingui «una cosa encarcarada, immòbil, 

immodificable; una mena de mòmia [perquè] si arriba en aquest punt, la tradició deixa 

d‘ésser-ho i esdevé, més o menys, arqueologia». La cultura tradicional popular, segons 

ell, «quan ho és de debò, viu amb el temps, avança i es modifica amb el temps, s‘adapta 

als canvis sociològics i espirituals del poble que la produeix (1993: 5). En aquest sentit, 

el Centre de l‘Estudi de l‘Esplai fa una crida a la «consciència col·lectiva d‘un país que, 

malgrat la rapidesa dels canvis socials que ha hagut de patir, vol romandre fidel a les 

seves tradicions» (1993: 8). 



TFG (2014-2015): Lluïsa Terrasa Ventayol 

 

58 

 

 A aquestes altures del treball els conceptes de poble, identitat, tradició i oralitat 

són totalment inoperants per a definir allò que és folklore malgrat que durant molts 

d‘anys el folklore va tenir aquests quatre eixos que fonamentalment el definien. El 

folklore depèn de la contextualització i de l‘abast que li donam al concepte de folklore i 

tots els elements que pertanyen a la cultura no material, com els tradicionals i/o 

populars, no són elements folklòrics de mena perquè no hi ha res que sigui sempre i 

intrínsecament folklòric. El fet d‘estigmatitzar la cultura popular de col·lectiva, antiga, 

oral o no culta, no la fa més folklòrica i si a partir d‘aquests referents —recordem la 

premissa degenerativa de Dundes (1975)— intentam classificar els gèneres cançonístics 

la tria està condemnada al fracàs. El llast de la noció essencialista de poble, entesa «com 

a categoria ètnica, social o cultural a la qual pertanyerien permanentment alguns 

individus per oposició a altres que no hi pertanyerien mai» (Pujol 2013: 94), juntament 

amb la tradició o l‘oralitat, malgrat que són elements existents que desapareixen quan 

parlam en termes comunicatius de la poesia oral popular, no en són elements inherents.  

En un sentit estricte, ètnia, provinent del grec éthnos que significa poble o raça, 

designa un grup humà que es considera a sí mateix diferent dels altres amb aspectes 

culturals diferenciadors que, d‘alguna manera, es veu obligat a defensar perquè formen 

part de la seva identitat col·lectiva. Aquesta idea fonamental, empesa per la situació 

minoritzada de la llengua i de la cultura catalanes són els elements que han contribuït a 

la falsa creença que el folklore és tot allò que pertany «als membres d‘un ‗poble‘ o 

‗comunitat‘, [i] per extensió, [totes] les atribucions que caracteritzen les produccions 

culturals que s‘hi associen, és a dir, aquelles on una ‗identitat comunitària‘ sembla 

expressar-s‘hi de manera més directa que en les produccions originals fruit de la 

voluntat individual d‘un subjecte creador» (Picornell 2012: 1). Si prestam atenció al 

comentari dels autors sobre les «cançons de triar» veurem més clara la qüestió que estic 

plantejant i on vull arribar: «encara que els nins i nines d‘avui sols coneixen el ‗pito pito 

colorito…‘ Aquí presentam un bon grapat d‘aquestes cançonetes amb la nostra llengua» 

(Barceló/Forteza 1993: 40). Afirmar que els nostres infants només coneixen cançons 

forasteres com la que esmenten és molt significatiu perquè dóna a entendre que els nins 

catalans estan influenciats, induïts pel progrés, per tot allò que no és ètnic. Però, «hi ha, 

així, grups més ètnics que no altres? Pot ser ètnic un producte elaborat per la voluntat 

creativa d‘un artista individual o cal que recreï un model col·lectiu perquè n‘apreciem 

l‘etnicitat?» (Picornell 2012: 2-3). Si tenim en compte que el folklore és un acte i no un 
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conjunt de materials, el fet de triar qui para en un joc amb el «pito pito…» o amb una 

cançó catalana no canvia en absolut el context performatiu en el qual el missatge artístic 

s‘ha actualitzat i si l‘objecte poètic ha estat reconegut entre el petit grup vol dir que ha 

esdevingut la comunicació. Així, la funció comunicativa de Zumthor (1991) recobra 

sentit i explica, una vegada més, que per a determinar què és el folklore és necessari 

partir del concepte de performance i dels eixos de la comunicació social que hi 

coincideixen.
82

  

Continuant en la línia de l‘etnicitat, els materials de l‘arxivística folklòrica
83

 que 

els infants apliquin als jocs o a altres activitats no seran més ètnics pel fet de considerar-

los tradicionals o nostres, el que cal és que el petit grup els reconegui com a elements 

propis perquè la finalitat essencialment comunicativa de l‘acte folklòric es concreti. 

Tant és, doncs, que el text sigui en català, en espanyol o en txec si el text que s‘empra 

en petit grup mostra «traces de competència del destinador o del destinatari en el camp 

de la comunicació folklòrica [i] que la seva finalitat sigui superar un obstacle d‘ordre 

material o immaterial» (Roviró 1992: 94).   

Caure en l‘error de recollir cançons i arxivar-les per a «recuperar la identitat [i 

convertir-les] en una fórmula tranquil·litzadora de consciències» (Llompart 1993: 5) ens 

recorda que l‘arxivística folklòrica:  

 

[…] designa la recol·lecció i estudi dels materials obtinguts segons el mètode romàntic: 

exclusivament a base d‘execucions informatives, sense parar atenció als protagonistes, els 

grups humans, les intencions i les circumstàncies de les seves actualitzacions —i que ha 

estat històricament condicionada més per l‘afany de col·leccionar i ‗salvar‘ un nucli bastant 

reduït de productes ‗prestigiosos‘ però obsolescents […] que per l‘anàlisi de les execucions 

reals i dels sistemes d‘art verbal vius hagi privilegiat els gèneres més coincidents amb una 

determinada poètica d‘origen certament oral (Pujol 2013: 93).   

 

 Tot i que les motivacions de la recopilació giren a l‘entorn de teories o conceptes 

inacceptables produïts possiblement per la desconeixença dels components del folklore, 

                                                 
82

 Vg. (Zumthor 1991: 33) o l‘apartat 3.5 d‘aquest treball.  

83
 Expressió creada per Roviró: «l‘AF [arxivística folklòrica] clàssica i tradicional, interessada més pel 

contingut i pel resultat que per la forma d‘assoliment i d‘aparició del text folklòric. No l‘import[a] ni l‘ús, 

ni el mitjà ni la finalitat, sinó el resultat fossilitzat, descontextualitzat. Aquest vell estudi del folklore s‘ha 

de convertir, en el nostre temps, en un estudi de la comunicació folklòrica, en una ciència englobada en 

els estudis de la comunicació o en una branca de la semiòtica que s‘interessa pels discursos i pels textos» 

(1992: 77). 
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la petita classificació que hi fan Barceló i Forteza ha despertat el meu interès per 

diversos motius. El primer perquè s‘ha fet una classificació temàtica ordenada 

numèricament en un índex inicial i en un segon índex s‘ofereix una altra classificació 

ordenada alfabèticament sense tenir en compte la temàtica. El segon motiu té a veure 

amb l‘estratègia de divisió dels blocs temàtics: 

La classificació té cinc grans blocs dels quals els tres darrers es poden 

considerar, seguint amb les teories d‘Abrahams (1976), gèneres conversacionals —dites 

per fer enfadar, oracions i recitats, travallengües— i els dos primers gèneres de joc 

pròpiament dits —cançons de joc i les humorístiques. Un punt important que és 

convenient matisar és el concepte de joc que tenen Barceló i Forteza: «Amb els jocs, 

allò que compta és la improvisació, no se sol mirar prim a l‘hora d‘interpretar un joc o 

l‘altre. L‘important és fer riure i passar-ho bé, a costa del qui sigui. Per això la 

imaginació dels que duen la vetllada [referint-se al dia de matances] ha de discórrer 

prou, com per anar en consonància amb el sopar i la beguda» (1993: 97). 

Aquesta definició o concepte és entesa falsament perquè la improvisació a la 

qual fan referència no és res més que una il·lusió d‘expressió lliure i no dirigida que 

contràriament està sota control. En altres paraules: 

 

[…] en este mundo del juego reina un espíritu de libertad que permite ‗jugar sin límite‘ 

con motivos con los que no nos atreveríamos a actuar en circunstancias de la vida real. 

Cualquier lugar puede ser escenario del juego y cualquier momento puede ser la ocasión, 

pero en los géneros del juego más elaborados los momentos y los lugares suelen ser tan 

tradicionales como las piezas actuadas. El juego puede surgir en cualquier lugar, pero las 

actividades más complejas requieren un ámbito, escenario o lugar consagrado con límites 

claros que refuercen las reglas y convenciones del juego (Abrahams 1976: 86-87). 

 

 La diferencia entre els gèneres conversacionals i els de joc es descriu millor en 

funció de la diferència que en fan els sociòlegs entre els rols particularitzadors i els 

universalitzadors, per això penso que els autors consideren que han de separar de les 

cançons de joc i de les cançons humorístiques —de rol universalitzador: 1. Les dites per 

fer enfadar els més petits perquè per ensenyar-los «sa polissonada, la gent major es treia 

de la butxaca» (1993: 154) dites específiques per a l‘ocasió. 2. Les oracions i els recitats 

perquè quan els infants «jugaven a escolanets i capellans o bé a mestres, recitaven 

oracions» (1993: 151) com les que hi ha en el cançoner. 3. Els travallengües perquè els 
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infants amb «dificultats de pronunciació i vocalització» (1993: 157) fessin exercicis per 

a millorar.  

 Com es pot comprovar en la conversació s‘adopta el rol particularitzador que ve 

determinat per la posició social que s‘ocupa en relació als oients o receptors, d‘aquesta 

manera «el hablante asume un estatus que es reconocido por los que le escuchan. Esto 

quiere decir, simplemente, que quienes interactúan se conocen en función de una 

relación social permanente y que sus recursos conversacionales están determinados en 

gran parte por estas posiciones que ocupan». En canvi, s‘adquireix un rol més 

universalitzador quan  es «crea una tensión por el poder vinculador de la identificación 

empática con la representación y al mismo tiempo se establece una distancia psíquica 

mediante la creación del mundo estilizado y la representación espontánea» (Abrahams 

1976: 86). Això vol dir que es produeix una resposta catàrtica a l‘activitat i la 

identificació i el distanciament són simultanis. 

Les diferències entre aquests dos gèneres aporten al cançoner la significació 

necessària per entendre‘l com una eina educativa i dóna sentit a la classificació que, a 

primer cop de vista, podia semblar aleatòria. L‘esquema és el següent:  

Cançons de joc: la majoria de les cançons tenen un pentagrama musical, 

s‘explica el context i d‘algunes hi ha les corresponents variants.  

«Amb l‘infant damunt els genolls»: els autors fan una reflexió interessant al 

voltant d‘aquestes cançons perquè les consideren un complement de les cançons de 

bressol, això vol dir que abandonen la idea de classificar la cançó de bressol o la de 

falda com a cançons infantils. Vegem-ho segons expliquen Barceló i Forteza: aquestes 

cançons «es canten amb el nin o nina damunt dels genolls, imitant les campanes o bé 

simplement fent-lo botar, marcant el ritme, que sempre és binari» (1993: 10) i les 

cançons de bressol també les canta un adult, en conseqüència, malgrat que sigui una 

cançó adreçada a un infant, qui normalment la canta és un adult. 

«Descobrim el nostre cos»: són cançons adreçades als infants petitons perquè 

coneguin les parts del seu cos. Els autors suggereixen que s‘emprin com a base per a 

treballar la psicomotricitat infantil i l‘expressió corporal, a més de servir per a introduir 

el llenguatge, el vocabulari, el ritme, les pulsions… i com és natural en els jocs, el 

divertiment. 

«Jocs de triar»: quan es planteja el problema de qui para, duu, o n‘és el capità 

del joc s‘empren aquest tipus de cançons. 



TFG (2014-2015): Lluïsa Terrasa Ventayol 

 

62 

 

«Jocs de rotllana»: els nins juguen i canten agrupats en forma de rotllo. 

«Teringues»: són les cançons que es canten al carrer… mentre els nins van 

agafats de la mà en forma de teringa i salten al ritme de la música. Les teringues es 

poden fer a qualsevol espai, no obstant això, els autors especifiquen que es cantaven 

«pels carrers dels pobles i ciutats, quan encara no hi havia cotxes» (1993: 64), la qual 

cosa és curiosa perquè una mica més avall distingeixen els «jocs de carrer» que podrien 

incloure aquest tipus de cançons. 

«Cançons de botar a corda»: l‘instrument principal és una corda que subjecten 

dos infants, un a cada cap, i els demés van saltant mentre tots canten. 

«Jocs de carrer»: són cançons que es poden cantar a diferents ritmes i hi inclou 

les cançons que es poden considerar de màgia com per exemple Caragol treu banya. 

«Jocs de matances»: són cançons familiars per excel·lència, o al manco les 

consideren així els autors. 

«Cançons humorístiques»: en el cançoner no s‘explica el context en cap cas i en 

certa manera, tenen a veure amb el gèneres conversacionals perquè «el énfasis en el 

movimiento de ida-y-vuelta de la conversación, la identificación del rol y del intérprete 

y un sistema no muy intrincado de reglas, restricciones y convenciones, […] regulan el 

desarrollo del juego» (Abrahams 1976: 87). D‘aquesta manera s‘estableix una 

confrontació dramàtica que no té una resolució o una resposta determinada.  

Altres cançons —les quals he explicat quan he fet el comentari sobre els gèneres 

conversacionals:   

«Cançons i recitats», «Dites per fer enfadar» i «Travallengües». 

 

4. Conclusió 

El meu propòsit ha estat el de donar a conèixer que efectivament no hi acords 

formals respecte de les classificacions dels gèneres cançonístics. La sensació de 

descontrol, d‘inseguretat o d‘imprecisió s‘evidencia en totes les classificacions sense 

excepció. En la majoria de casos trobam cançons en departaments estancs destinats a 

encabir tot allò inclassificable segons cada criteri —com altres cançons, altres 

composicions, vària…— o també n‘hi ha d‘altres, per exemple, amb una nota que 

indica que tant poden tenir forma de glosa com de cançó narrativa llarga… Aquest 

darrer cas concret és molt significatiu perquè demostra que tot allò que es recull s‘ha 

d‘identificar d‘una manera concreta i immediata tenint en compte el moment exacte en 
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el qual es produeix l‘acte comunicatiu i en quin context per a poder situar una cançó en 

un gènere determinat. El motiu pel qual una cançó pot canviar de forma segons l‘ús que 

se‘n fa és deu a una causa concreta i això és el que els folkloristes no han pogut captar 

amb el mètode habitual de recol·lecció —que consisteix en la recerca d‘un informant 

amb una capacitat memorística espectacular que deixa anar tot un seguit de cançons 

sense detallar en quin context o amb quina funció, qui les cantava, per a qui…, i si a 

això li afegim els retocs dels recol·lectors, la manca de textos musicals o la censura, per 

exemple, les classificacions són pràcticament impossibles de resoldre amb unanimitat.  

Però aquesta descripció és molt general per a resumir per què entre els autors no 

hi ha un criteri compartit. Des del meu punt de vista, la manca de teoria dels folkloristes 

i dels analistes sobre allò que és el folklore i les motivacions personals que els impedien 

la possibilitat d‘entendre la poesia oral popular com un mitjà de «comunicació artística 

en petit grup» (Pujol 2013: 94) que perd la seva essència quan s‘acaba la interacció 

comunicativa, són els motius principals del desordre generalitzat en les classificacions. 

El concepte bàsic introduït per Ben-Amos (1972) que el folklore és un procés 

comunicatiu, exclou qualsevol relació intrínseca de la poesia oral popular amb el poble, 

la tradició o l‘oralitat, perquè aquests valors, malgrat hi siguin presents en el moment de 

l‘acte comunicatiu, deixen de ser característiques essencials quan es fixa el text. Si no es 

parteix d‘aquesta premissa, la classificació de les cançons transcrites en papers repartits 

en alguna mena de classificador sense cap informació adherida als textos és una tasca 

que condueix a l‘error constant i a la imprecisió. Les lectures reiterades dels col·lectors 

devien fer cada vegada més llunyà un pas segur en la classificació perquè cada cançó té 

un munt d‘elements implícits indesxifrables; són el producte d‘operacions mentals reals 

i simbòliques que amb la lectura són imperceptibles perquè la funció bàsica 

comunicativa ha estat alterada. D‘aquí que les classificacions temàtiques, aparentment 

més senzilles, siguin les que han tengut més èxit i paradoxalment les que presenten més 

dificultats. Aguiló, Massot i Planes, Samper, Camps, Ferrer, Veny, Serrà, Valriu, Janer, 

Ginard, Moll, Gili, Sagrera, Barceló i Forteza han seguit el criteri de la temàtica; fins i 

tot Ferré en proposa una seguint el criteri de Vidal en el cançoner de Capmany (1980) 

malgrat que reconeix que «l‘ús immediat d‘una cançó no té res a veure amb el tema de 

què s‘hi parla» (1991-92: 45). És inevitable en la poesia oral popular que el text es 

presenti com un enunciat que algú emet i és innegable que aquest text «segueix essent 

una concatenació d‘actes, és a dir, un tipus de construcció lingüística la significació 
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virtual de la qual s‘actualitza, en els seus elements, en la lectura», ara bé, els elements 

lingüístics que el conformen configuren un significat que aparentment té un referent. 

Aquest aparentment vol dir que el text està configurat de manera artística i no de la 

mateixa manera que un discurs natural amb una funció purament informativa. Per tant, 

«el text està conformat per proposicions que, relacionades les unes amb les altres, 

configuren un significat al qual s‘han d‘afegir altres significacions que, tot i apareixent 

teixides en els elements lingüístics que el conformen, són, de fet, extralingüístiques» 

(Oller 1990: 76-77). Per això Veny (1967) adverteix que les cançons d‘una temàtica 

aparent poden tenir connotacions d‘altres valors secundaris que mai no estan ben 

definits. 

Les classificacions temàtiques, doncs, no són una alternativa prudent a l‘hora de 

fer una classificació perquè sovint hi trobarem matisos que suggereixen més d‘un tema. 

Com s‘ha vist a l’Ideari cançonístic Aguiló (1993), en els comentaris de Ferrer (1981) o 

de Moll (1979-83), aquesta no era la millor manera de classificar i, segurament, 

l‘empraren perquè s‘adaptava a les seves necessitats immediates o limitacions. Autors 

com Gili (1994-97), Massot (1986) o Sagrera (2007) han seguit el criteri de classificació 

temàtica del CPM perquè els ofereix una pauta segura en termes classificatoris i perquè 

les innovacions en aquest terreny són complicades si no s‘abandona l‘antiga noció 

romàntica de la poesia oral popular. 

L‘ordre alfabètic tampoc és un bon mètode de classificació perquè es barregen 

les temàtiques de les cançons i no aporten cap informació suplementària sobre la 

performance. Moll (1979-83), va haver de reestructurar la classificació per ordre 

alfabètic de Ginard (1960) per no dificultar el maneig i l‘estudi del cançoner malgrat 

que sabia que el rigor temàtic era difícil. És clar que tots dos partien de concepcions 

diferents, Ginard veia «el Cançoner […] a la manera d‘un arbre filosòfic lul·lià» (1960: 

8) i Moll com un estudi orientatiu —que amb el temps ha servit de referent per a 

desenvolupar altres teories d‘anàlisi dels cançoners.    

La presència de l‘ús o de la funció —un terme que es pot utilitzar 

indistintament— es comença a veure en les classificacions de Noguera —presentades 

per Duran (2007)—, Samper (1994), Camps (1986), Moll (1979-83), Ferré (1991-92) o 

dels mestres Barceló i Forteza (1993), però no entenen el terme com quelcom abstracte 

sinó que l‘empren com un element fix adherit a una estructura que mai no canvia. 

Segons la meva teoria, aquest és un dels altres motius fonamentals que han entorpit les 
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classificacions perquè els canvis de la funció poden demanar un canvi de l‘estructura 

entesa com un cànon etnopoètic i un cànon etnomusicològic —missatge creat 

artísticament. Però això no significa que una mateixa estructura no es pugui destinar a 

funcions diferents tal i com he explicat en diverses ocasions. Les adherències d‘altres 

cançons, és a dir, els canvis de textura que pot presentar una cançó concreta —i que 

tantes dificultats varen plantejar a Noguera, Aguiló, Ginard o Moll— possiblement són 

degudes a la necessitat del poeta oral —o emissor— de modular la seva expressió 

comunicativa per adaptar-la a una nova funció. Els problemes de memòria atribuïts als 

poetes orals és un raonament un tant feble per explicar els canvis en algunes cançons, en 

tot cas —i és una opinió personal—, allò que feien era emprar els recursos que tenien al 

seu abast, si és que no eren capaços d‘improvisar, per a resoldre una situació difícil, 

delicada o potencialment conflictiva que es produïa face to face. La funció sempre es 

manifesta en relació a «l‘horizonte de espera de los oyentes» (Zumthor 1991: 66) i el 

text respon a la pregunta del per què de la funció. La funció, però, per si sola no ens diu 

res sobre qui canta la cançó, en quin context o quines en són les característiques 

texturals per exemple, per tant, és insuficient per a determinar el gènere. Pensar que 

cada cançó té exclusivitat funcional i perpètua pel fet d‘estar catalogada i sistematitzada 

pels folkloristes, etnògrafs, analistes… no és adient perquè la funció és una abstracció. 

És cert que en el moment que es produeix l‘acte comunicatiu la funció esdevé única, 

però tan sols ho és d‘aquell instant. Fixar-la en un cançoner és correcte si va 

acompanyada del context, del text i de la textura, no obstant això, assegurar que una 

cançó sempre té una funció és arriscat quan parlam en termes comunicatius ja que «un 

movimiento universal tiende a hacer perder su función a las poesías tradicionales, 

rebajadas al rango de objetos de ciencia o de curiosidad» (Zumthor 1991: 74-75). Ara 

bé, res no es perd pel camí i segurament de manera imprevisible aquestes funcions 

estanques poden tornar a sobreviure i ser funcionals temporalment. 

Alguns dels autors que he analitzat com és ara Aguiló, Camps, Noguera, Barceló 

i Forteza o Moll, expliquen en algunes cançons quin és el context en el qual es canten, 

de fet, les cançons de joc són les que més han propiciat una explicació del context 

perquè, de manera intuïtiva, devien detectar que en el joc hi ha una interactivitat 

especial que no conceben en un altre tipus de cançó. En el cas de Noguera o Massot i 

Planes el context es detalla molt més perquè l‘aspecte musical de la cançó implica que 

hi hagi uns instruments, uns balls, un vestuari, un ritme o una melodia determinats.  
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Els casos de Ferré i Serrà, respecte del context, són ben diferents de la resta que 

he esmentat perquè ja tenen una concepció diferent d‘allò que es pot considerar folklore 

o no. Malgrat que Serrà fa una classificació temàtica perquè estudia únicament el glosat 

de tristor, explica amb molt de detall quins són els contextos habituals d‘aquest 

glosat—com els rituals comunitaris o particulars, els cementiris o les cases dels difunts, 

què feien les ploradores, què deien…—, els relaciona amb la funció —que consta en els 

documents i els arxius que ha investigat— i té en compte el text. Ferré és explícit 

respecte del context perquè el concep com un element en el qual recau tota la 

informació comunicacional, funcional, situacional i temporal necessària per a 

classificar.   

La procedència d‘algunes cançons també ha estat un mètode classificatori, 

sobretot per a identificar quines cançons tenen un origen genuí o no. La idea de la 

genuïnitat és un tema que ha preocupat els nostres estudiosos en forta mesura perquè 

són presos d‘allò que Dundes (1975) qualifica de premissa degenerativa i també perquè 

associen que tot allò ètnic o provinent del poble és autèntic, «un producte indígena» en 

diria Ginard (1960: 86), i com a conseqüència l‘havien de preservar com una producció 

representativa d‘una identitat col·lectiva amb connotacions de caràcter subaltern —

enteses com a produccions que contrasten i queden separades «de la resta de 

produccions que conformen un determinat cànon nacional del qual [n‘estan excloses]» 

(Picornell 2012: 12). 

És innegable que la poesia oral popular ha begut de moltes de fonts des del 

període de la industrialització, l‘entrada dels mitjans de comunicació o simplement la 

coneixença d‘altres idiomes com l‘espanyol, el francès, l‘anglès… han propiciat un 

canvi en l‘expressió comunicativa. Les traduccions de cançons espanyoles al català o 

l‘adopció d‘algunes paraules forasteres en les cançons varen suposar, en primer lloc, la 

no recol·lecció d‘aquest tipus de cançons perquè les consideraven una «bàrbara invasió» 

(Samper 1994: 66) i, en segon lloc, si es recollien eren classificades com «importades» 

(Ginard 1960: 86), «políglotes» (Camps 1986), «imitacions degenerades dels vertaders 

romanços tradicionals» (Moll 1954: 8-9), «d‘influència francesa, provençal o 

castellana» (Massot 1964)… En qualsevol cas, intentar classificar les cançons per una 

suposada procedència o influència dels textos només feia més visible la poesia oral 

popular de les Illes Balears com un producte ètnic, autèntic —però subaltern— en front 

d‘un producte que no forma part de l‘ètnia, és de fora, un producte del progrés, imposat 
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per la castellanització o la llengua dominant… En canvi, si s‘haguessin analitzat 

aquestes cançons tenint present quina n‘era la textura, entesa com una marca distintiva 

del missatge artístic que es fa servir en un context social real, segurament la 

denominació del gènere hauria estat una altra. Cal dir a favor dels estudis de la textura 

que Moll, Veny, Aguiló i Ferré s‘han interessat més que no els altres sobre aquest 

aspecte, de fet, Moll va fer un estudi del llenguatge molt exhaustiu en el volum I del 

CPM (1979); Ferré en proposava l‘estudi a partir de l‘anàlisi del nivell poètic, 

concretament de la retòrica, i de l‘anàlisi lingüístic; Veny, en canvi, més que fer una 

anàlisi allò que proposa és arribar a construir el sentit de l‘obra a partir de les dades 

lingüístiques que ofereix el text. El cas d‘Aguiló és especial en aquest sentit, la seva 

preocupació per l‘estat de la llengua i la literatura catalanes el va dur a reconstruir els 

textos amb un llenguatge propi i unes expressions genuïnes i dignes que enriquien les 

versions primitives de les imperfeccions que les persones d‘ínfima o nul·la instrucció 

escolar havien deixat amb el temps. Amb aquestes mutilacions va eliminar les marques 

d‘oralitat del text i l‘aspecte essencialment comunicatiu de l‘acte folklòric de naturalesa 

verbal i/o musical, en el cas de la poesia oral popular. 

Els registres sensorials que provoca la poesia oral popular són ben diferents dels 

que provoca aquesta mateixa poesia escrita en un cançoner, ni tan sols són iguals els 

nivells de constitució ni els procediments que les produeixen poden ser comparables a 

primera vista. La performance és l‘única representació de l‘obra —entesa com «aquello 

que comunica poéticamente aquí y ahora: texto, sonoridades, ritmos y elementos 

visuales» (Zumthor 1991: 83), és a dir, tots els factors de la performance— i equival a 

una única lectura en solitari que necessàriament serà incompleta. Això vol dir que la 

poesia oral popular generalment és més complexa que l‘escriptura i preveu o implica 

més regles. Per això és necessari tenir en compte el text —o «macroforma» (Zumthor 

1991: 85)— entès com una forma única que mai no es tornarà a produir malgrat que els 

seus components tenguin la tendència a reproduir-se indefinidament. Aquesta tendència 

fa perdre la força inicial del text i es va desfuncionalitzant a mesura que es repeteix en 

contextos diferents perquè «para el poeta, el arte poético consiste en asumir ese carácter 

instantáneo e integrarlo en la forma de su discurso» (Zumthor 1991: 133).  

El text és un dels factors interns que poden ajudar a definir els gèneres folklòrics 

perquè és «essentially a version or a single telling of a tale, a recitation of a proverb, a 

singing of a folksong» (Dundes 1980: 23) que es fa servir en una situació social real —
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context— i és independent de la textura. La seva forma és tan sols un esquema que no 

està supeditat a cap regla perquè, com diu Zumthor, «ella es la regla, recreada sin cesar, 

ritmo ‗puro‘ (en el doble sentido de la palabra), y que solo existe por y en la pasión 

particular de cada momento, de cada encuentro y de cada calidad de luz» (1991: 81). La 

insistència de molts d‘autors per fixar un model de forma a cada gènere és una manera 

d‘intentar classificar els materials folklòrics, però la seva forma només és una 

coincidència d‘elements semàntics, verbals, sintàctics i pragmàtics que poden variar 

molt segons la funció social de la performance que ve determinada per les convencions 

que aquesta mateixa societat ha establert. Són les convencions culturals i la competència 

social les que mouen la producció i la recepció de la poesia oral popular, per això el text 

es converteix en art quan la performance, que és una part constitutiva de la forma, té 

lloc i fa de la comunicació oral un objecte poètic. Totes aquestes coincidències fictícies 

són les que precisament constitueixen l‘art poètic oral i fan possible l‘intercanvi, 

preferiblement anomenat comunicació.  

La majoria de classificacions que he exposat tenen la particularitat de dividir els 

gèneres folklòrics en dos grans blocs caracteritzats per la seva forma llarga o curta, la 

qual cosa ha suscitat en tot moment dubtes sobre la veracitat d‘aquesta aparença 

estètica. Tant Moll, com Aguiló, Noguera, Massot o Sbert es qüestionen el per què 

d‘aquesta forma o estructura, avui dia vista com un missatge creat artísticament —

cànon etnopoètic i/o etnomusicològic, minvat aquest darrer de protagonisme en la 

majoria de classificacions. Si una mica més amunt comentava que el poeta oral emprava 

una estructura per adaptar-la a la funció, és precisament perquè la fugacitat del temps 

determina uns mecanismes o procediments, diguem-ne especialitzats, que serveixen per 

ordenar el text amb una forma determinada. Però, quin són els límits de la brevetat o la 

llargària de la poesia oral popular? «D‘acord amb quins criteris se selecciona el 

fragment d‘una composició llarga i la memòria col·lectiva el ‗salva‘. […] Quines regles, 

si n‘hi hagués, d‘índole gramatical o lingüística afavoreixen la transmissió?» (Sbert 

2012: 10). Justificar aquestes preguntes és problemàtic perquè el folklore ho és de 

mena. Quan parlam de comunicació folklòrica, el termes límit, criteri o regla, són 

massa restrictius, en tot cas, allò que hi pot haver és un «ingent cabal d‘informació i de 

passions que conté la creació literària oral [que] s‘ha transmès de generació en 

generació mitjançant la tècnica del ‗boca a orella (o orelles)‘» (Sbert 2012: 9) que els 

performers han aprofitat per a donar una «resposta artística a un determinat problema 
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posat per un mateix o pel medi en què viu» (Roviró 1992: 93) —això no obstant, vull 

matisar que la informació que empren els performers no té per què beure només de la 

poesia oral popular, per a configurar un missatge artístic qualsevol informació del seu 

entorn pot ser d‘utilitat. Es tracta, doncs, d‘un procés definit realista, artístic i 

comunicatiu reconegut i respectat per tots els membres d‘un petit grup i «this distinction 

is based upon sets of cultural conventions, recognized and adhered to by all the 

members of the group, which separate folklore from nonart communication» (Ben-

Amos 1972: 11). Aquí el temps juga a favor del funcionament textual perquè la cançó 

s‘inscrigui en el mode llarg o curt —o el que és el mateix, a la performance de més o 

menys durada—, tant és així que cada mode té una intenció semàntica concreta 

destinada a un receptor/s que l‘ha de interpretar. Una cançó curta per exemple, 

composta o no de fragments d‘una de llarga, està carregada d‘elements el·líptics, 

al·lusius —extralingüístics—, d‘una certa ambigüitat, que requereixen un oient amb 

prou competència per a trobar el sentit a cada performance modificada en contextos 

circumstancials diferents, en definitiva, ha de trobar el significat d‘allò que no es diu 

aquí i ara. Per això les cançons curtes suggereixen molt en un espai de discurs molt breu 

i tenen forma de quartetes, quintets o sextets —fins i tot d‘algun vers més. En canvi, una 

cançó llarga, composta o no de cançons curtes, no és tan lacònica i «tiende a agotar el 

significado en el significante» (Zumthor 1991: 141), per la qual cosa el receptor té 

molta més informació explícita i no ha d‘aguditzar tant els sentits per a respondre. 

D‘aquí que Ferré defineixi la cançó llarga com «una narració cantada que pot tenir una 

funció interactiva directa en alleugerir la feixuga tasca del treball i una funció 

psicològica en ser un instrument eficaç per inculcar una determinada concepció del 

món» (1991-92: 34).  

La necessitat de definir els gèneres a partir dels nivells text, textura i context és 

més que evident després d‘haver analitzat les diferents classificacions i haver comprovat 

que és improbable que un gènere es pugui definir només a partir d‘un sol nivell. De 

igual manera hem vist que intentar definir el folklore a partir de criteris externs als 

materials folklòrics està destinat a fracassar, per això, qüestiono com Dundes (1980) 

totes les definicions del folklore que depenen de la tradició, l‘oralitat o la transmissió 

oral/escrita. D‘aquí que els criteris de definició dels gèneres cançonístics —o qualsevol 

ítem folklòric— hagin de ser interns —textura, text i context— i no externs. 
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En la poesia oral popular hi intervenen molts de factors que només es poden 

estudiar, percebre i concebre en la performance que per la seva qualitat oral mai no és 

repetible exactament. Com és natural una obra es pot tornar a repetir, però entre la 

primera performance i les següents les disposicions psíquiques del receptor, les 

circumstàncies… no són les mateixes i cadascuna adquireix el valor d‘única. En aquest 

sentit, convé matisar que la tendència a la repetició o a la «falsa reiteración» (Zumthor 

1991: 256) en determina la seva conservació. L‘arxivística folklòrica o bé la 

memorització són els procediments que en general acumulam avui dia i són, des del 

meu parer contradictoris i indispensables per anar detallant amb més precisió aquesta 

conclusió.  

Al llarg del treball he insistit en el fet que el folklore és un acte i no un conjunt 

de materials. El fet que aquest acte concret mai no es pugui repetir i sigui únic no vol 

dir que no es torni a reproduir en altres circumstàncies o contextos diferents. M‘explico: 

si partim de la memorització, s‘ha de tenir en compte que el text oral, o cançó, de la 

primera performance és inestable de mena i, en el procés que va de performance en 

performance, es produeixen modificacions que aporten més inestabilitat a l‘estructura o 

cànon etnopoètic i/o etnomusicològic. Per contra, si partim de l‘arxivística folklòrica, la 

performance queda paralitzada perquè el corrent oral s‘ha detingut i, com a 

conseqüència, el text torna estable però pot propiciar o suscitar noves performances. 

Ambdues opcions ofereixen la possibilitat d‘altres performances perquè la poesia oral 

popular es caracteritza per la seva inestabilitat, sempre genera, desfà i refà, i en cada 

performance es poden recuperar experiències viscudes i integrar-les en un context nou 

de manera que les preguntes que es formulen sempre canviaran i les respostes també 

seran modificades.  

Les falses reiteracions de Zumthor es poden relacionar amb el concepte de 

folklorisme introduït per Moser (1962)
84

 per a incidir, una vegada més, en el folklore 

com un procés comunicatiu que es defineix pel context en el qual s‘usa i per a clarificar 

que, a partir d‘aquestes repeticions preparades i meditades, no es poden definir els 

gèneres folklòrics. En el folklore tot és improvisat i depèn del factor espaciotemporal —

espai, temps i circumstàncies d‘ordre social—, els gèneres varien i les fronteres entre 

gèneres no són prou clares. Aquestes manifestacions o «espectacle[s] de recursos 
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 Vg. (Bendix 1989: 5) o bé Hans Moser. 1962. «Vom Folklorismus in unserer Zeit» dins Zeitschrift für 

Volkskunde, 58, p. 177-209. 
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folklòrics» (Roviró 1992: 76) no són més que maneres d‘anomenar el folklore 

descontextualitzat que, segons la meva opinió, no té per què suportar una càrrega 

pejorativa o negativa pel simple fet de tenir una funció purament estètica, no 

improvisada i amb uns objectius concrets. A partir de les teories de Rihtman-Augustin 

(1978) i Dégh (1984), Bendix arriba a la conclusió que el folklorisme i el folklore «are 

inexorably intertwined» (1989: 13), cosa que no vol dir que siguin el mateix ni tampoc 

que s‘hagin de sotmetre a distincions insostenibles com la d‘associar la puresa o la 

genuïtat al folklore i la impuresa o la falsedat al folklorisme. Però bé, el folklorisme no 

és el tema que ocupa aquest treball encara que el seu estudi serveixi per a discriminar 

allò que no és folklore i, per extensió, els gèneres cançonístics.  

En aquests darrers paràgrafs he pretès desmitificar la idea que l‘extinció de la 

poesia oral, entesa com un patrimoni limitat, és a conseqüència de la desaparició dels 

portadors o usuaris. M‘interessa destacar, sobretot, que la poesia oral popular ha tengut 

un període de vigència social i és només la demanda social la que la farà perdurable en 

la mesura que les reiteracions es produeixin. Conservar i divulgar tots els materials 

folklòrics que inestimablement han recollit els nostres folkloristes, erudits, literats… és 

la nostra obligació com a filòlegs i amants de la nostra cultura. Endemés, no podem 

oblidar que gràcies al seu esforç sabem que mitjançant aquests materials la societat era 

capaç de transmetre valors, d‘ensenyar… de comunicar-se en definitiva. Ara bé, els 

materials fixats, desposseïts del seu ús, mitjà o finalitat, és a dir, descontextualitzats i 

estàtics, no els podem anomenar folklòrics perquè estan molt lluny de la comunicació 

folklòrica. Roviró argumenta en cinc punts quins són els trets principals de l‘arxivística 

folklòrica que, a la vegada, expliquen per què aquests materials són portadors a priori 

de la comunicació folklòrica —o com he dit anteriorment, susciten noves performances: 

«1. L‘absència del destinatari (que no és el lector ni sempre el recopilador. Ho és menys 

el transcriptor). Moltes vegades no hi és present ni el destinador. 2. L‘absència de 

context i per tant l‘absència de l‘ús real. 3. La distància insalvable entre el destinador i 

el destinatari. 4. La distancia insalvable entre la producció i l‘execució del text.
85

 5. La 

presència de narrador però, molt sovint, l‘absència d‘enunciador. Els arguments de 
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 «En semiòtica, la producció és entesa com una activitat total de l‘enunciador que acaba quan es formula 

l‘enunciat. Quan aquesta activitat és pragmàtica, l‘anomenem execució. Dit amb termes no semiòtics: la 

manera de fer de l‘AF [Arxivística Folklòrica] pretén que un text acabat de generar sigui etern 

«enllaunable», i en qualsevol moment es pugui descongelar, executar, que seguirà essent folklòric» 

(Roviró 1992: 77). 
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l‘arxivística no porten marques de l‘enunciador: quan l‘enunciador és present, totes les 

referències en són externes, de context» (1992: 77).
 86

 La conseqüència directa és que la 

classificació dels gèneres cançonístics no podrà partir de la performance única i 

irrepetible però sí que ens podrem aproximar a l‘oralitat del materials. 

Aquesta aproximació no resol la classificació dels gèneres, tan sols seria un 

estudi per esbrinar quina separació mínima hi ha entre el text escrit i la llengua oral per 

aproximar-nos a tot allò que podia suggerir el text en el seu context. Al marge de la 

performance, allò que ens queda actualment és la poesia oral popular fixada i, com a tal, 

s‘ha de veure com un conjunt de materials que han perdut la seva qualitat de folklòrics 

—amb una rima, una mètrica, un nombre de versos i de síl·labes, una melodia i un 

ritme, figures retòriques, metonímies, dialectalismes, arcaismes, castellanismes…—, en 

definitiva, es poden classificar com a textos escrits de procedència oral. En aquest sentit, 

s‘ha de tenir molt present que aquests textos són «supervivencias» o «relíquias»,
87

 

segons el punt de mira de l‘observador, que després d‘una llarga trajectòria històrica han 

arribat als nostres dies despullades de la força de la veu que un dia tengueren. La 

performance és el present, l‘instant mateix, i mai no podem sentir res que s‘hagi dit en 

el passat—que no s‘hagi enregistrat—, en canvi, sabem que els nostres avantpassats —o 

no tan passats— cantaven les cançons que formen part de l‘arxivística i d‘altres els 

sentien. Aquest fenomen és molt important perquè l‘arxiu és la prova que dóna una 

temporalitat indefinida als materials «enllaunats» (Roviró 1992: 76) i podem comprovar 

encara, segons Zumthor (1991) amb un grau d‘èxit bastant alt, quins indicis d‘oralitat 

presenten els textos.  
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 «[…] En els arguments de l‘arxivística folklòrica sí que hi trobem una veu que narra, però no sabem a 

quin personatge històric correspon. Quan així ho indiquen les notes del folklorista que ha recollit aquell 

material, aquestes informacions són externes al mateix argument: pertanyen al farcit, al context (aquella 

informació necessària que acompanyen els investigadors: nom, edat, localitat…) És per això que diem 

que l‘enunciador és desconegut, o a molt estirar, es troba en el context i no pas, com succeeix en els 

textos de comunicació folklòrica que l‘enunciador es descobreix, dins del seu text» (Roviró 1992: 78). 

87
 Són dos termes que Zumthor empra per a diferenciar dues realitats culturals existents en l‘actualitat que 

es diferencien pel grau de supervivència que pateixen: les supervivències culturals les atribueix a «[les 

cultures que] están amenazadas de extinción […] pero poseen aún cierta cohesión interna, insuficiente, 

sin embargo, para asegurar a sus tradiciones el pleno valor funcional que antaño poseyeron […] [les 

relíquies culturals són aquelles que estan] desintegradas, agonizan, a veces refugiadas en el recuerdo de 

una sola tribu, de una familia o de un individuo; por ejemplo, un viejo campesino en quien el dialectólogo 

o el folclorista a la búsqueda de una tradición alpina perdida encuentra su último testigo» (Zumthor 1991: 

70).  
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Si el text és, des del punt de vista del folklore, «essentially a version or a single 

telling of a tales, a recitation of a proverb, a singing of a folksong» (Dundes 1980: 23) i, 

des de l‘estudi de la tipologia textual és: 

 

[…] una unitat lingüística comunicativa, producte de l‘activitat verbal humana, que 

posseeix un caràcter social. Es caracteritza per l‘adequació al context comunicatiu, la 

coherència informativa i la cohesió lineal. La seva estructura reflecteix els procediments 

emprats per emissor i receptor en els processos d‘elaboració i d‘interpretació. Es construeix 

per mitjà de dos conjunts de capacitats i coneixements: els propis del nivell textual i els del 

sistema de la llengua (Castellà 1994: 109), 

 

l‘antiga oralitat d‘un text poètic escrit es pot deduir perquè és una «reproducción o 

resumen, imitación o explotación literaria del texto pronunciado en el momento de la 

performance». Aquesta mena de classificació segons els fets de «poesía-oral-en-el-

pasado según la naturaleza de los indicios de oralidad que permiten su identificación» 

(Zumthor 1991: 62) és un sistema que en part va iniciar Ginard i que Moll va prosseguir 

en l‘estudi de la versificació, el llenguatge, el valor poètic, els temes freqüents i les 

variants. No confonguem, però, aquesta mirada al passat amb un ressorgiment de 

l‘esperit del romanticisme que partia de tot allò oral per a definir-lo folklore. Es tracta 

d‘aclarir de manera empírica els indicis d‘oralitat per a intentar reconstruir la 

performance i intentar imaginar què passava en el moment de l‘acte comunicatiu —«la 

Canción en acto»— arran del cúmul d‘informacions sobre les mentalitats i els costums 

del moment que conté la cançó.  

Hi ha «indicios anecdóticos» adherits als textos que no desapareixen, per 

exemple, el consell que li dóna l‘hostalera a la protagonista de la rondalla mallorquina 

Es patró Pere està escrit en forma de cançó i inclosa dins la rondalla: «En tenir vint i un 

anys, / ses al·lotes, casau-les, / perquè, en fer-ne vint-i-tres, ja prenen es capavall» 

(Alcover 2009: 318). La cançó és l‘indici anecdòtic perquè sota la forma de citació es 

presenta com un préstec de la tradició oral. D‘altra banda, «Los indicios formales que 

resultan de procedimientos estilísticos que se supone unidos al uso de la voz» (Zumthor 

1991: 62-63) com per exemple, una cançó catalogada com a religiosa que s‘empra com 

a cançó de joc
88

 n‘és un indici, o també mínimes expressions o indicis lèxics que ho 
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 Vg. (Camps 1986: 59). 
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indiquen —«Estimat, ausent de vós, / ningú del món me consola. / Me’n pren com la 

rossinyola, / que, com se veu tota sola, / canta fort i piatós» (CPM 1979: 9); «Molts 

diuen: —No hi aniria! /¿Tan enamorat n’estàs?— / Jo, sabeu quins comptes faç? / Que 

sé quin pa m’assacia» (CPM 1979: 183). Els indicis orals també es poden trobar en 

algunes cançons que fan al·lusió a esdeveniments o fets en particular que indiquen o 

impliquen una transmissió oral, un exemple és la literatura de canya i cordill que 

«comprenia un conjunt variat de temes, com ara cobles, romanços, comentaris sobre fets 

històrics coetanis, notícies d‘actualitat, relats de successos […]» (Miralles 2006: 23).   

La hipòtesi de Zumthor sobre els indicis de l‘oralitat en els textos escrits suscita 

molt d‘interès perquè la mínima idea d‘experimentar amb una lectura acurada un 

apropament imaginari a la performance és, sens dubte, una idea brillant que es pot 

complementar amb un estudi similar al que va proposar Montoya (1999) sobre com 

reconstruir la llengua oral a partir de la literatura popular.
89

 L‘autor argumenta que com 

més propera en el temps és l‘ortografia dels textos de literatura popular més ens podem 

aproximar a l‘oralitat quotidiana i, si tenim en compte el registre que s‘empra, en moltes 

d‘ocasions tendrem la percepció que els escoltam més que no llegim. «Cada text conté 

com a mínim, un registre d‘ús» entès «com [el] tipus de llengua pròpi[a] de cadascun 

dels usos diferents en què la llengua es fa servir» (Miralles 2006: 12),
90

 d‘aquesta 

manera és més fàcil determinar quins textos són més pròxims en el temps, ja sigui per 

l‘ús de la llengua, per les grafies i el nivell d‘expressió que amaga el model de llengua 

oral. 

Totes les teories possibles de classificació són orientatives respecte de la 

performance, però si analitzam els aspectes formals de les cançons, tal i com faríem 

amb una poesia, els problemes s‘esvairien. Allò que ens interessa sobre els materials de 

l‘arxivística no és la temàtica, el valor poètic… sinó l‘estructura —els versos, la rima, 

l‘estrofa, la melodia o el ritme si es disposa de la música…  La majoria d‘autors no 

tenen cap dubte a l‘hora de distingir els gèneres en dos grans blocs de cançons llargues i 

cançons curtes, però no tots analitzen les característiques formals de cadascuna de les 

cançons corresponents als dos blocs. El fet de ser poesia oral popular els ha condicionat 

molt fins al punt de resistir-se a entendre que una vegada que el text s‘ha fixat perd tota 
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 L‘estudi de Montoya es centrava sobretot en «la reconstrucció de la llengua oral a partir de la literatura 

popular escrita dels segles XVIII al XX» (1999: 147).  
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l‘essència folklòrica per a convertir-se en objecte d‘estudi. Comprenc que hi hagi 

resistència a qualificar la poesia oral popular dels cançoners en materials estàtics, però 

és el que tenim i cap interpretació sobre el text ens conduirà a la veritable funció o al 

veritable context. Les possibles adherències dels textos, la procedència, les cançons 

llargues formades de fragments de cançons curtes… no interfereixen a l‘hora de definir 

si una cançó és una codolada o un glosat, per exemple. De la mateixa manera, una glosa 

ho serà tan si és un fragment d‘una cançó llarga com si no, i la possible temàtica no ha 

d‘interferir en la classificació formal, de fet, ningú té cap dubte davant d‘una poesia de 

Gabriel Ferrater o de qualsevol autor per a classificar-la segons el seu gènere. Mai no 

posaré en dubte que els diferents estudis de la poesia oral han posat de manifest que: 

  

[ha] estat i és encara avui una eina extraordinària per a expressar, amb una gran riquesa de 

matisos, el complex entramat de la sensibilitat humana i que mitjançant la literatura —tant 

se val si és oral o escrita— hom expressa pulsions, neguits, sentiments, informacions, 

aprenentatges, somnis i desigs. La paraula viva, vibrant de ritme i reblida per la força del 

vers i de la música, esdevé una forma comunicativa poderosa, compartida, creativa, 

arrelada en la tradició i capaç de projectar-se en el futur de la comunitat que la fa seva, per 

expressar —més enllà de cronologies i territoris— tot allò que conforma l‘ésser humà 

(Guiscafrè/Valriu 2007: 8), 

 

però això no ens ha d‘impedir distingir entre allò que forma part de l‘arxivística 

folklòrica i els materials que es puguin enregistrar en el mateix moment de l‘acte 

comunicatiu. L‘enregistrament visual i auditiu té l‘avantatge de fixar tots els elements 

que formen part de la performance —text, context, textura i funció— i la possibilitat de 

classificar les cançons segons la seva forma, funcionalitat, text i context és més 

probable. No parlam en cap cas de reproduccions de performances que ja estan fixades i 

preparades, la qüestió és captar les cançons noves en el mateix instant de la producció. 

 L‘arxivística folklòrica ens proporciona uns materials sovint incomplets respecte 

de la música, així que s‘haurà de prescindir d‘aquest element essencial. En cas que es 

tenguin les partitures l‘anàlisi formal haurà d‘incloure les característiques musicals 

adients —ritme, melodia, sistemes d‘expressió, organologia com suggereix Ferré (1991-

92) per exemple. 

 La meva aportació, doncs, és que el gènere folklòric cançó fixat en els cançoners 

i desposseït de tota la informació de la performance s‘ha de classificar segons les seves 
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característiques formals que són, al cap i a la fi, les que tenim concretades i no generen 

dubtes:  

Glosada: «de dotze versos com a mínim» (Moll 1983: X) formada per quartetes, 

quintets, dècimes… de versos heptasíl·labs i rima assonant. 

Codolada: és una glosada composta de versos rimats de dos en dos alternant un  

vers curt tetrasil·làbic amb un de llarg heptasil·làbic —«de peu trencat»— o bé amb tots 

els versos heptasil·làbics anomenats de mesura fixa —o «noves rimades»— amb 

consonància perfecta. Si una cançó té «els versos en rima consonant de dos en dos 

formant una sèrie de ‗rodolins‘, pot considerar-se codolada» (Moll 1983: IX-XXIV).  

Balada: versos monorims amb cesura central (dos hemistiquis) de rima 

generalment assonant dels versos parells. 

Trobo o romanç: «la versificació i la mètrica […] poden ser molt variades i s‘ha 

de tenir en compte que no necessàriament la designació de romanç implica que el 

poema estigui redactat en versos monorrims assonants» (Guiscafrè 2007: 30). 

Glosa: generalment de versos heptasíl·labs de rima consonant o assonant i pot 

tenir diverses formes estròfiques —quarteta, combinació de dues quartetes, quintet, 

sextet, altres combinacions.  

Dècima: versos generalment heptasíl·labs de rima consonant —cal incloure-hi la 

dècima desbaratada. 

Cantarella: versos de mètrica i rima irregular. El ritme i la melodia són regulars. 

 Segons el meu parer no és necessari separar les cançons llargues —narratives— 

de les curtes —eminentment líriques— perquè cada tipus de cançó es defineix per la 

seva estructura formal. Tampoc no he considerat separar les balades cantades en 

espanyol perquè la pagesia les va conservar per la tradició oral en la llengua originària, 

malgrat l‘analfabetisme, i no és un factor que afecti l‘estructura pròpiament dita. Tot 

allò que és extern als aspectes formals de les cançons afectarà negativament a la 

classificació dels materials de l‘arxivística folklòrica perquè són elements suposats 

sense cap base per a verificar-los. 

 La meva proposta segurament tendrà detractors perquè és un sistema pràctic i 

empíric, no obstant això, sóc conscient que el folklore sempre és problemàtic perquè 

descriu la realitat d‘una manera especial i possiblement aquesta realitat que present no 

serà compartida.  
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 Aquest mateix plantejament és el que suggereixo per al projecte Cançoner 2.0 a 

l‘hora de definir els gèneres del CPM i dels cançoners que es puguin anar afegint. Al 

principi del treball he presentat el projecte com una eina útil per organitzar els materials 

de la poesia oral popular de les Illes Balears que ha començat per incorporar el 

patrimoni oral recopilat per Ginard (1960) i que ara és accessible per la xarxa. Els 

camps
91

 permeten consultar la base de dades d‘acord amb múltiples criteris de recerca, 

però els que de moment no s‘han tocat són, el camp del tipus d’estrofa i el camp del 

gènere. Així com he determinat que es poden classificar els gèneres no hi hauria cap 

mena de dubte en disposar que, per exemple, una glosa és el gènere i el tipus d‘estrofa 

podria ser una quarteta, un quintet o un sextet… En cas que hi hagi una tirallonga de 

versos només s‘ha de saber si el gènere és una codolada, una glosada o un romanç i el 

tipus d‘estrofa contindrà el nombre de les combinacions d‘estrofes —combinació de 

quartetes, combinació de quintets…— i així successivament. 

 La divulgació d‘aquest materials mitjançant el Cançoner 2.0 és molt important 

perquè garanteixen l‘accés lliure i gratuït a qualsevol persona o entitat educativa per 

exemple. D‘aquesta manera un alumne pot familiaritzar-se amb la poesia oral popular 

de les Illes Balears, conèixer els mecanismes de la poesia, tan oblidada en els centres 

educatius, i qui sap si algunes de les cançons de l‘arxivística folklòrica tornaran a tenir 

una funcionalitat temporal. Ara bé, al llarg del treball he presentat moltes de teories 

provinents de diversos estudiosos, folkloristes, lingüistes, filòlegs…, que reflexionen 

sobre el folklore i que, a la vegada, ens indiquen que el seu estudi s‘ha de fer amb una 

mirada interdisciplinària que, en certa manera, suposa acceptar que tenim una mancança 

important respecte de la folklorística i del folklore. El fet d‘insistir en l‘abandonament 

de tot allò popular, oral, tradicional… quan parlam de folklore és precisament perquè 

encara hi ha una concepció esbiaixada del terme. La filologia i la literatura són 

suficients per estudiar els materials de l‘arxivística folklòrica però no per avançar dins 

el folklore del present. Hem d‘incorporar noves pràctiques que ens permetin transmetre 

que la cançó folklòrica, sempre i quan no sigui repetida de forma controlada i preparada, 

quan es produeix de manera espontània és perquè ha esdevingut la comunicació i allò 

que coneixem com a cançó s‘ha convertit en un acte comunicatiu, per això els gèneres 

que coneixem fins ara pot ser que no encaixin amb aquesta nova concepció, perquè 
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recordem-ho, «[…] no hi ha balades, […], cançons de bressol, […], etc, sinó sistemes 

de gèneres etnopoètics que tenen una vigència històrica coetània amb la del sistema de 

valors culturals i de relacions socials amb què està organitzada una societat concreta» 

(Pujol 1985: 163).  

 Sens dubte hem de continuar divulgant la poesia oral popular del passat, des del 

Cançoner 2.0, les escoles, la universitat… però tenint en compte que hem formar 

alumnes que siguin capaços de distingir què és etnopoètic i que no ho és entre l‘allau de 

missatges verbals que estan esperant ser analitzats. Per això Guiscafrè demana més 

formació a les universitats respecte del folklore i «disposar d‘una arxivística folklòrica 

ben fonamentada per poder atendre el folklore contemporani i generar-ne els corpus 

necessaris que n‘habilitin l‘anàlisi i l‘estudi» (2014: 45). 

 L‘objectiu d‘aquest treball és demostrar que els folkloristes, literats… no han 

arribat a un acord per a classificar els gèneres cançonístics i penso que ho he demostrat 

basant-me, no només amb la nostra tradició filològica, sinó establint connexions amb 

altres disciplines per a fer evident que la manera de fer dels folkloristes clàssics no la 

podem concebre com a mètode per a catalogar tot allò del nostre entorn immediat. Cal 

recordar que «el que constitueix com a folklòric un determinat missatge no és la seva 

antiguitat, ni l‘anonimat, ni tan sols la seva oralitat (encara que molt sovint tingui 

aquestes característiques): és el fet d‘estar configurat artísticament i el fet de ser utilitzat 

interactivament en el si d‘una comunitat reduïda» (Pujol 1985: 161). 

 Allò important, hi insisteixo, és detectar què és etnopoètic i què no, què és 

folklore i què no, i sobretot, ser conscients que tots els materials de l‘arxivística 

folklòrica estan descontextualitzats, reelaborats o fins i tot inventats!, però no per això 

han de ser menyspreats. Aquest materials formen part del nostre tresor cultural i literari 

gràcies a l‘actitud i l‘esforç que feren els nostres folkloristes de recollir cançons per tot 

arreu amb un llapis i un paper. El folklore contemporani també necessita d‘aquesta 

actitud per no crear un buit folklòric entre ells i el nostre present, això implica deixar de 

pensar en el caràcter subaltern de la nostra poesia oral popular per a començar a fer-la 

sentir com a part d‘un sistema universal en el qual es genera folklore contínuament. Tan 

se val què es canta si hi ha hagut una convenció social que ho entén i ho accepta; les 

estructures etnopoètiques i etnomusicològiques no tenen per què ser sempre les 

mateixes, malgrat que a les Illes Balears hi ha una forta tendència a repetir estructures 

que es consideren més ètniques o autèntiques. La invasió global d‘allò local en ocasions 
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ha estat titllada d‘antipatriota, contra el nacionalisme o simplement com una pèrdua 

d‘identitat, però ens hem d‘adaptar al moment que vivim i, allò que ara ens sembla una 

invasió, pot arribar a ser positiu si som capaços d‘integrar-lo a la nostra cultura, no com 

una pèrdua de valors identitaris ni fruit de la hibridesa cultural, més aviat com una 

reafirmació de la diferència.  

 Com he dit una mica més amunt, el folklore sempre és problemàtic, per això és 

tan difícil que progressi dins els cercles educatius. L‘estat exerceix, o intenta exercir el 

poder del control i de l‘organització en aquells espais on la identitat pateix una 

transformació, no obstant això, el futur dels conceptes de nació, els sentiments 

d‘identitat o la pertinença estan condemnats a desaparèixer perquè, de la convivència  

entre cultures, l‘únic que existeix són les diferències. El folklore, igual que les persones 

i els grups socials avança, reelabora i escenifica allò que dóna sentit a les experiències 

quotidianes de les persones, de manera que la nació i la cultura queden com un producte 

inventat. La poesia oral popular no és monolítica, sinó híbrida i inestable, els textos són 

com una caixa de ressonància de pensaments de tota mena —filosòfics, històrics, 

socials i particulars—, reflexions sobre la humanitat i la seva existència… per tant, els 

límits del folklore són difusos i generen controvèrsia.   
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