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INTRODUCCIÓ  

 

Mateu Obrador i Bennàsser (Felanitx 1852- Palma 1909) va ser un escriptor conegut 

dins la cultura catalana de la segona part del segle XIX. Va destacar per ser un gran 

intel·lectual. Des de ben jove mostrà el seu interès per la literatura, i al llarg de la seva breu 

vida realitzà una important tasca literària.  

Malauradament,  avui  en  dia,   tant   la  figura  d’Obrador  com  la  seva  obra  són  molt  poc  

conegudes. Alguns autors assenyalen que aquesta desconeixença, en gran part, es deu a les 

circumstàncies de la seva pròpia vida. Segons indica Pons en   l’article  “Mateu  Obrador,  una  

vida  incerta,  una  obra  frustrada”  :   

Obrador   va   ser   “víctima   de   circumstàncies   personals   i   familiars   que   no   facilitaren   la   seva   dedicació  

eficient al treball cultural, una vida professional molt majoritàriament provisional i precària, molt 

estimat pels seus amics, un esperit selecte que va ser víctima de les servituds que li va imposar la 

quotidianitat, una certa tendència a la malenconia i a les fluctuacions anímiques, propensió a la 

dispersió, escassa capacitat de donar continuïtat a les tasques començades, amb més tendència a 

imaginar projectes i a iniciar-los que no a fer-los realitat i a acabar-los...”  (Pons  2010:  13)   

A   partir   d’aquí,   hem   cregut   interessant   acostar-nos a la figura de Mateu Obrador i 

analitzar la seva obra.  Així  doncs,  el  principal  objectiu  d’aquest  treball  és  conèixer  i  divulgar  

la figura de Mateu Obrador, i un cop aconseguit això, centrar-nos en  ressaltar la seva tasca 

com a folklorista, ja que és a una de les que més temps hi dedicà i en realitzà un important 

nombre  d’obres.   

Per  poder  acomplir  aquest  objectiu  general,  n’hem  dissenyat  d’altres  més  específics.  

Primer revisarem com la seva trajectòria biogràfica influí al llarg de la seva carrera 

professional. I en segon lloc, a partir de la seva producció intel·lectual,  pretenem aprofundir 

en la figura de Mateu Obrador com a folklorista, i a més,  conèixer alguns aspectes de la seva 

tasca com a lul·lista, traductor i escriptor de poesia, prosa i teatre.  

Ens hem centrat en aquests objectius perquè pensam que Mateu Obrador va 

desenvolupar una important tasca intel·lectual, la qual li va permetre conèixer molts aspectes 

de la nostra cultura i aprofundir en Ramon Llull. Ara bé, com ja hem dit, tota aquesta 

producció literària no li ha estat reconeguda com cal, i com es podrà veure al llarg del treball, 
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va desenvolupar una obra força important i interessant. Per tant, és necessari estudiar-la i 

difondre-la, així doncs, amb aquest treball, volem donar a conèixer, almenys, una part de la 

seva obra.  

Per poder dur a terme aquest propòsit, primer de tot hem recollit diferents materials en 

què  hi  aparegués  alguna  obra  d’Obrador  o  algun  escrit  en  que  s’hi  fes  referència.  I  per  tal  de  

reunir  aquests  materials,  hem  consultat  diferents  revistes  de  l’època,  en  les  quals Obrador va 

col·laborar de manera activa. A més, durant aquest treball de recerca també vam trobar cartes 

i altres materials sobre Obrador, els quals ens han permès ampliar la nostra informació.  

Un cop reunits aquests materials, hem dividit el treball en tres parts diferenciades. En 

la   primera   hi   tractam   la   vida   d’Obrador,   des   del  moment   que   neix   fins   que  mor.   I   a   partir  

d’aquestes  pàgines  ens  adonarem  de  com  era  aquest  autor,  a  què  es  va  dedicar,  quins  gèneres  

literaris va conrear, entre altres aspectes.  

En la segona part del treball, feim una contextualització del folklore del segle XIX, 

així podem situar Obrador dins el seu context cultural i a més, veurem quina concepció es 

tenia del folklore en aquesta època. I en la tercera part, comentarem les característiques de 

l’obra  folklòrica  d’Obrador.   

Finalment, un apartat de conclusions ens permetrà ordenar i sintetitzar les dades 

obtingudes.  
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BIOGRAFIA MATEU OBRADOR 

1. VIDA 
 

Per   realitzar   aquest   apartat   ens   basarem   en   la   l’esbós   biogràfic   que   va   fer  

Antoni Pons, publicat a La Nostra Terra i recollit posteriorment per Ramon Rosselló 

en el seu llibre Mateu Obrador i Bennàssar. Biografia i obra literària. 

Mateu  Obrador  i  Bennàssar  va  néixer  el  14  d’octubre  de  1852,    a  les  dotze  de  la  

nit a la casa familiar del carrer de la Font, Felanitx. Els seus pares eren don Bernat 

Obrador (hisendat) i dona  Esperança Bennàssar. El dia següent del seu naixement fou 

batejat per Mossèn Nadal Cabrer. Durant la seva infantesa visqué a la possessió de 

Son Maimó, on posteriorment reconegué haver-hi passat els millors anys de la seva 

vida.  

De la seva infància es sap poca cosa, només que va cursar els primers estudis a 

Felanitx,  on  ja  va  demostrar  ser  un  molt  bon  estudiant  i  mai  no  fou  esborrat  del  “Llibre  

d’or”,  en  el  qual  el mestre anotava els alumnes més destacats. A més, des de ben jove 

es donà a conèixer com a glosador i inclús va arribar a compondre una obra teatral. El 

fet de ser un bon estudiant, va fer que el seu mestre aconsellés als seus pares que 

l’enviessin  a  estudiar a la ciutat.  

Obrador   en   aquests  moments   tenia   10   anys,   i   el   fet   d’haver de deixar el seu 

poble nadiu li provocà un sentiment estrany. Com recull Pons, Obrador en les seves 

Memòries, escriu: “Un  dia  es mestre vengué a ca nostra i parlà amb mon pare i ma 

mare.   Vaig   sentir   conversar   de   jo   anar   a   estudiar   a   Ciutat.   De   tot   d’una   es   cor   em  

bategà de pressa   i   llavor  em  vengué  plorera   sense  saber  per  què.” Tot i això, el seu 

pare estava convençut que el millor futur per el seu fill era que continués formant-se i 

pogués cursar una carrera universitària.  

Així   doncs,   tot   i   que   la  mare   no   hi   estava   gaire   d’acord,  Mateu  Obrador   va  

deixar  la  vida  del  poble  i  va  marxar  a  la  ciutat.  Els  seus  pares  l’acompanyaren  a  cercar  

un lloc on poder viure durant aquest període, i als tres dies ja quedà instal·lat a la casa 

del el Rector Ordinas. A Palma, començà els estudis de segona ensenyança (1862-

1868)  i  durant  aquest  temps  va  viure  a  fora  i  a  dins  l’Institut,  en  el  qual  va  viure  grans  

experiències. A més, cal dir, que durant els   anys   que   passà   a   l’Institut   va   continuar  
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mostrant que era un bon estudiant, fet que li va permetre guanyar diferents premis i 

medalles.  

Al  llarg  d’aquest  període  va  fer  amistat  amb  Marià  Canals,  Miquel  Rigo,  Josep  

Tarongí, Manuel Guasp, Bartomeu Ferrà, Alexandre Rosselló, Miquel Costa i Llobera, 

Antoni Maura. I tots ells tingueren com a professor a Josep Lluís Pons i Gallarza, el  

qual va influir sobre Obrador, i va despertar en ell i en els seus companys una vocació 

literària. 

La comesa de Pons i Gallarza era ensenyar-los  geografia  i  història  d’Espanya  i  

Universal, ara bé, la seva passió literària era present en tot moment a les classes, i per 

això,  a  més  de  les  assignatures  obligatòries,  els  ensenyà  la  bellesa  de  la  poesia  i  l’art,  

les formes mètriques,  l’elegància  expressiva.  Així  doncs,  despertà  en  aquests  joves  un  

fort interès cap a la literatura. A més, cal tenir en compte que durant aquest període es 

fundà   l’Ateneu Balear (1862),   el   qual   també   va   influir   en   els   membres   d’aquesta  

generació, guiant-los cap a la literatura. 

Cal   destacar   que   durant   els   anys   que   passà   a   l’Institut   es   va   impregnar   del  

moviment   literari   de   l’època,   el   Romanticisme.   Obrador,   a   l’igual   que   els   seus  

companys va escriure obres relacionades amb aquest moviment, però ell, a diferència 

d’altres,  sempre  va  posar  el  seny  per  damunt  dels  sentiments.   

A  més,  el  fet  d’estar  a  l’Institut  i  llegir,  li  va  permetre  conèixer  molts  d’autors  i  

obres, dels quals sempre en va extreure alguna cosa positiva. Així doncs, durant aquest 

període foren  molts  els  escriptors  que  influïren  en  Obrador,  alguns  d’ells  com    Forteza,  

del qual, en va agafar el seu interès per la literatura popular i la disciplina gramatical, 

de Jeroni Rosselló, en prengué la curiositat per la poesia alemanya, i especialment, el 

seu interès per Ramon Llull, fet que posteriorment li va permetre seguir amb la tasca 

que havia començat Rosselló sobre Llull. Per tant, Mateu Obrador durant els anys 

d’institut  s’anava  formant  dins  aquest  context  literari  i  amb  moltes  esperances  de  futur.  

Així   doncs,   passaren   els   anys   de   l’Institut   i   al   1869,  Mateu  Obrador   amb  17  

anys   acabà   els   estudis   secundaris   i   decidí   seguir   la   seva   formació.   A   partir   d’aquí,  

comença a la universitat de Barcelona, i com assenyala Antoni Pons, carregat 

d’optimisme,  es matriculà a Filosofia i Lletres. I tot i que al principi li costà oblidar-se 

d’alguns   professors   de   l’institut,   ràpidament   ho   superà   trobant-se amb autors 

importants de la Renaixença com Joaquim Rubió i Ors, Manuel Milà i Fontanals, entre 

d’altres,  i  entrà en contacte amb la gran producció literària del moment.  
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A més, Manuel Milà i Fontanals va ser un dels mestres que tingué Obrador al 

llarg dels estudis universitaris, i a més, era la màxima representació del pensament 

català. Així doncs, formar part de la Universitat de Barcelona li permeté entrar en 

contacte  amb  un  món  cultural,  que  contrastava  amb  la  rutina  d’altres  centres.   

A  partir  d’aquí,  Obrador  quedà  meravellat  per  Manuel  Milà  i  Fontanals,  i  a  la  

vegada, aquest veié en Obrador un jove valuós per ajudar-lo a dur a terme algunes de 

les  obres  que  s’havia  proposat.  És  així  que  Obrador  entrà  en  contacte  amb  la  literatura  

popular  de  l’illa  i  començà  a  organitzar  la  tasca  que  li  encarregà    Milà. 

Antoni Pons assenyala que un cop Obrador va entrar a la Universitat, la seva 

activitat literària va començar a tenir de cada vegada més ressò, i al 1871 participà als 

Jocs Florals, on ja hi va guanyar el premi de la Diputació Balear amb Romanç de la 

Conquesta de Mallorca.  A  partir  d’aquí,  la  seva  activitat  cada  vegada era més intensa, 

el seu talent començà a ser reconegut i a més, va rebre la protecció de Pons i Gallarza i 

de Milà i Fontanals. I possiblement gràcies al suport que rebé de Pons, fundà la 

Revista Balear de Literatura, Ciencias y Artes, al 1872. Aquesta revista es va 

convertir en un medi cultural, en el qual els autors  publicaven les seves creacions. 

Així   doncs,   “La   Revista”   va   ser   el   substitut   del   diari   “La   Palma”   i   va   començar   a  

omplir un buit dins la tradició literària de Mallorca. Són diversos els autors importants 

que van col·laborant en aquesta revista, els quals li donen més renom, i entre aquests 

autors també hi ha Mateu Obrador, el qual hi escriu obres que es centren en la 

literatura popular, i així, ens presenta un seguit de rondalles mallorquines.  

El  1872  va  ser  un  dels  anys  més  actius  d’Obrador.  Tenia  20  anys  i  ja  comptava  

amb  la  confiança  de  molts  escriptors  de  renom.  Aquest  any  va  escriure  “Any  nou,  vida  

nova”,  un  article  amb  el  qual  començà  la  seva  activitat  periodística,  la  qual  ja  mai  no 

abandonarà. I amb Gaceta de Mallorca, ens dóna una mostra del que seria un diari 

escrit amb la nostra llengua. A més, aquest mateix any acaba la tasca que Milà li havia 

encomanat. El mes de gener li presentà el treball de 246 pàgines, titulat Apunts sobre 

Poesia popular de Mallorca. Palma de Mallorca. Milà   n’estigué  molt   satisfet   amb  

aquest treball i li agraí moltes vegades. El 1872 per tant, va ser un any molt productiu 

per  Obrador,  el  qual  va  conreant  un  seguit  d’idees  i  a  més,  continua  els  seus  estudis de 

Filosofia i Lletres. Ara bé, durant aquest període també reb el suport de Manuel Milà i 

Fontanals,   el  qual   l’ajuda  amb  els   seus  estudis,   li  passa  els   temes  a  estudiar,   li  dóna  
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consells,   i   per   això,  Milà   es   converteix   en   el   confident   d’Obrador.   A   partir   d’aquí,  

comença  una  relació  d’amistat  entre  ells  dos,  que mai no es deixarà.  

Segons conta Antoni Pons al llarg del esbós biogràfic que fa, durant aquests 

anys era molt freqüent, entre els escriptors més intel·lectuals de la illa i de fora, reunir-

se i passar  el  temps  parlant  de  records  d’avantpassats,  d’esdeveniments  que  tenien  lloc  

a  la  ciutat  i  de  temes  relacionats  amb  la  cultura.  A  més,  al  llarg  d’aquestes  reunions,  

també foren molts els escriptors que van mostrar les seves creacions al seus companys. 

En   una   d’aquestes   reunions   fetes   a   la   casa   de   Pons   i   Gallarza,   Mateu   Obrador   hi  

escriví Un plet en el parnàs, una de les seves composicions més enginyoses i 

dramàtiques.  

Amb   el   temps   i   l’ajuda   de   Milà,   Obrador   aconseguí   acabar   la   carrera  

universitària al 1874,  moment  en  que  continuà  dirigint  “La  Revista”,  on  el  31  de  juliol  

hi publicà La mal casada. Segons assenyala Antoni Pons, es  tracta  d’una  composició  

plena de sentiment i molt mallorquina, la qual estava dirigida al seu amic i company 

Bartomeu Ferrà. A  més, en aquest any es tornà a presentar als Jocs Florals, en els 

quals guanyà el tercer premi amb Cançó de gesta. Culmina aquest any dirigint el 

Col·legi Politècnic de Bellver i inicià la seva tasca com a pedagog a la Institució 

Mallorquina   d’Ensenyament1. A   partir   d’aquí,   són   freqüents   els   seus   escrits   sobre  

educació, els quals mostren les seves idees avançades sobre pedagogia.  

El 15 de gener de 1875 apareix el primer volum de Museo Balear de Historia, 

Literatura, Ciencias y Artes, i Obrador va ser elegit secretari de la revista. Ara bé, 

també   hi   va   participar   com   a   col·laborador,   ja   que   a   l’igual   que   molts   autors  

importants, hi va escriure algun article. I al 1876, amb 24 anys, publica Memòries, una 

obra on hi recorda les seves primeres passes per la possessió de Son Maimó, i on 

reconeix que aquells anys que hi va passar varen ser els més feliços de la seva vida, ja 

que ara ha vist moltes coses, de les quals en comença a estar cansat. En aquesta obra 

apareix   com   un   gran   autor,   ja   que   fa   ús   d’un   llenguatge molt enginyós, propi dels 

millors escriptors.  

                                                 
1
 L’Escola Mercantil, després anomenada  Institució  Mallorquina  d’Ensenyament  (1880-1887), va suposar una de 

les experiències més innovadores de l’educació  balear  dels  segles  XIX  i  XX. Impulsada per figures polítiques i 
intel· lectuals com Alexandre Rosselló i Mateu Obrador, es basà en els plantejaments krausistes de la Institución 
Libre   de  Enseñanza,   i   generà   una   forta   polèmica   a   la   societat  mallorquina   de   l’època.  Amb   tot,   la   trajectòria  
d’aquest   centre   educatiu   reflectí   perfectament les pugnes socials i ideològiques que tensaren el trànsit de les 
nostres illes cap a la modernitat. 
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Des   de   que   arribà   l’Arxiduc   Lluís   Salvador a Mallorca el 1867, el noble 

austríac   no   deixà   d’interessar-se per Ramon Llull, al qual li va retre diversos 

homenatges, un dels quals, al 1877 quan va reunir a la seva casa de Valldemossa 

diferents   autors  mallorquins.   Cada   un   d’ells   hi   va   llegir   diverses   obres   dedicades   a  

Llull.  Entre  aquests  autors  hi  havia  Mateu  Obrador,  el  qual  va  llegir  el  poema  “Ramon  

Llull”.  Aquest  acte    despertà  en  Obrador  un  gran  interès  per  Llull,  i  a  partir  d’aquí,  fou  

un dels autors que més el treballà. A més, en aquest any, Obrador es trobava al Teatre-

circ balear, on quedà meravellat per la companyia teatral catalana que hi actuava,  i 

així doncs,  es posà a treballar per el teatre i el 18  de  juliol  de  1877  presentà  l’obra  Los 

Pretendents, una composició enginyosa i entretinguda. 

Basant-nos en el que diu Antoni Pons, Obrador va fent una feina constant i 

intensa fet que li permet tornar-se a presentar el 1878 als Jocs Florals, on hi és premiat 

novament, i al 1879 juntament amb Bartomeu Ferrà, comença a publicar al setmanari 

“La   Ignorància”,   on   hi  mostrà   la   seva   vena   humorística   i   on   hi   pretenia   ensenyar   a  

xerrar  el  mallorquí.  “La  Ignorància”  va  esdevenir  el  diari  més  llegit  i  popular  que  hi ha 

hagut a Mallorca.   

Pel  que  fa  a  la  seva  vida  personal,  cal  dir  que  el  20  d’agost  de  1880  es  va  casar  

a   Palma   amb   Isabel   Billon   Rosselló.   D’aquesta   notícia   es   van   fer   ressò   diferents  

revistes  del  moment,  com  “El  Comercio”  o  “L’Ignorància”,  entre  d’altres. Amb Isabel 

Billon, Obrador va tenir sis fills, Bernat -el qual també va estudiar Filosofia i Lletres-  

Esperança, Isabel, Francesc, Concepció i Lluís.  

Durant aquests anys va continuar treballant en la literatura, fet pel qual, al 1899 

es trobava a Venècia  impartint  classes  als  fills  del  majordom  de  l’Arxiduc,  fet  que  li  

permeté visitar la biblioteca de Sant Marc a Venècia, on hi va començar a llegir una 

biografia  de  Ramon  Llull.  A  partir   d’això,   quan   el   1900   tornà   a  Mallorca,  va  poder  

continuar la publicació de textos lul·lians que Jeroni Rosselló havia iniciat, i a més, va 

esdevenir membre de la comissió Editora de Textos Lul·lians.  

Obrador es va convertir en un dels principals seguidors de Llull, per la qual 

cosa  el  1908  l’Institut  d’Estudis  Catalans li encarregà visitar la biblioteca Ambrosiona 

de Munich, la Royal i la Nacional de Milà, en les quals havia de revisar codis lul·lians 

i copiar Blaquerna. Aquesta tasca la realitzà entre el juny i setembre de 1908. Obrador 

per tant, va fer una feina molt extensa sobre Llull, la qual no pogué acabar a causa de 

la seva mort.  
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Com assenyala Antoni Maria Alcover,2 Mateu Obrador a principis de la 

primavera del 1909 va quedar afònic, i a mesura que passava el temps, el seu estat de 

salut empitjorava, fins que el 27 de maig, prop de les dotze del vespre va morir a 

Palma,  acompanyat pels seus fills i amics.  

D’aquesta  mort   es   feren   ressò  molts   de   diaris,   i   molts   d’intel·lectuals   li   van  

dedicar unes paraules en determinats actes commemoratius, en els quals tots 

coincidiren a descriure Obrador com un gran home, noble, harmònic, encantador... I 

que  va  fer  una  gran  tasca  literària,  basada  principalment  en  l’amor  a  la  llengua  popular  

mallorquina i el culte als clàssics.  

 

 

 

2. TASCA LITERÀRIA 
 

Al llarg de la seva vida, Mateu Obrador va compondre una important obra 

literària, i és gràcies a les publicacions que en fa en diverses revistes i periòdics de 

l’època,  que  podem  conèixer  aquesta  aportació a la nostra cultura.  

Així   doncs,   a   partir   d’aquestes   publicacions   veiem   com  Obrador va donar a 

conèixer molts aspectes de la nostra cultura, ja que va dedicar gran part de la seva vida 

a fer recerca de documents folklòrics. A més, també va ser un gran estudiós de Llull, 

fet que li va permetre continuar amb la feina iniciada per Jeroni Rosselló, publicar 

nous treballs i, fins i tot, esdevenir membre de la comissió Editora de textos lul·lians. 

Ara bé, tot i que aquests dos aspectes foren als que més temps hi dedicà, també cal dir 

que Obrador va continuar ampliant la seva obra literària, i per això, col·laborà en 

diferents revistes, com La Ignorància, La Roqueta en les quals hi publicava alguna de 

les seves obres, i a més, va acabar dirigint La Revista i posteriorment, va esdevenir 

secretari de la revista Museo Balear. A tot això, cal afegir-hi que participà diverses 

vegades als Jocs Florals, i que al 1871, 1874 i 1878 en fou premiat. 

Segons assenyala Pons, durant els anys de joventut, Obrador va compaginar la 

seva   faceta  d’escriptor amb la de professor i pedagog. Al 1874 començà a dirigir el 

Col·legi Politècnic de Bellver, en el qual ràpidament es guanyà la simpatia i confiança 
                                                 
2 Article  “En  Mateu  Obrador  i  Bennàsser”, a Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana 4, 1908-1909, pàg, 
316-319.   
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dels pares, i també va fer un important treball com a pedagog a la Institució 

Mallorquina   d’Ensenyament.   El   resultat   d’aquesta   experiència   com   a   pedagog   i  

professor quedà reflectida en diferents obres en les quals, a més, hi aporta noves idees 

pedagògiques. Dissortadament, al 1887 es tancà la Institució Mallorquina 

d’Ensenyament,  i segons la Gran Enciclopèdia de Mallorca, per aquest motiu, Obrador 

es va traslladar a Barcelona, on ocupà el càrrec oficial de les finances de la delegació 

d’Hisenda,   i   en   aquest   ambient   pogué   entrar   a   col·laborar   en   publicacions   com   La 

Il·lustració Catalana, La Renaixença, La Vanguardia, La veu de Catalunya i Lo Gay 

Saber.  

Així doncs, veiem que Mateu Obrador du a terme una gran activitat literària. I 

al   llarg   d’aquesta   ocupació va conreat diferents generes literaris. Per tant, podem 

trobar Obrador com a poeta durant els anys de joventut, com a escriptor en prosa, 

escriptor de teatre, traductor, folklorista, lul·lista i periodista els darrers anys de la 

seva vida.  

Pons també assenyala que totes les obres que va escriure Obrador anaven 

signades,  ara  bé,  en  algunes  utilitzava  el  seu  propi  nom  i  en  d’altres  utilitzava  diferents  

pseudònims com Aben-Assar, Floquet, Mirianus, Goriet, Biel Crosta,  entre  d’altres.   

Com hem dit, Obrador va cultivar diferents generes literaris. La poesia va ser el 

gènere que va començar a conrear primer, ja que el que primer es coneix de la seva 

producció són poemes. Aquesta poesia es caracteritza principalment per dos punts 

bàsics:   la  utilització  d’una  versificació  acurada   i   sense  cap  error,   i  perquè   recorre   al  

passat, a més de vint anys.  

Com assenyala Antoni Pons, la poesia que fa Obrador és un poesia elegant, a 

través de la qual conta històries que captiven el lector i són principalment de caire 

amorós.  En  els  diversos  poemes  hi  podem  veure  reflectida  la  seva  etapa  d’adolescent.  

Tot i això, cal dir que fa un treball intens, meravellós i molt minuciós i a més, troba en 

la   llengua  mallorquina   la  millor  manera   d’expressar   la   tendresa,   la   benvolença   dels  

seus  versos.  Un  exemple  d’aquesta  poesia  pot  ser  La  complanta  d’en  Guillem,  la qual 

va ser acollida molt positivament i es va estendre fora de les nostres fronteres, arribant 

així a Itàlia, França, Alemanya i Provença. Aquesta difusió provoca un gran 

entusiasme en un jove Obrador, que tal sols tenia 20 anys. Un altre poema molt 

conegut  d’Obrador  és  La flor de Miramar, on demostra un gran enginy i inspiració.  
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Un altre gènere que cultivà Obrador fou el teatre, i les ganes de dedicar-se a 

aquest gènere   li   vengueren   a   partir   de   l’actuació   d’una   companyia   catalana,  

encapçalada per Vicenç Martí i Gervasi de Roca. Aquests autors renovaren el teatre i 

posaren en escena les millors produccions del teatre català. Així doncs, dins aquest 

context, Obrador es va posar a fer una feina intensa i, tot i que Tomàs Aguiló i Miquel 

Bibiloni  li  duien  avantatge,  s’afanyà  en  crear  un  teatre  mallorquí.  A  partir  d’aquí,  ple  

d’optimisme  el  18  de juliol de 1877 estrenava Los Pretendents, una obra enginyosa, 

entretinguda   i   bona   d’entendre   per   el   públic.   A   més,   incloïa   les   principals  

característiques del teatre del moment. Aquesta obra la va dedicar al públic, i tot 

entusiasmat Obrador els  prometia una altra obra que pogués agradar més, ara bé, el 

temps passà i no pogué complir el que havia promès, ja que va tenir altres feines i 

problemes que no li permeteren tornar a aquest gènere.  

Tot i això, durant la seva breu vida, va tractar altres gèneres, i en aquest cas, cal 

fer referència a la seva faceta com a traductor, ja que va aportar a la nostra llengua 

grans obres de fora, com Lo rei Carles navegant, d’Uhland,  o  Devers dels Homens. 

Parlament a un jovençà, de Silvi Pellico. Obrador pensava que el traductor oferia a la 

societat mallorquina un gran favor moral i social, ja que a través de les traduccions 

donava a conèixer nous aspectes, entre ells normes de conducte. Aquests treballs que 

du a terme Obrador, cal dir que estan fets amb tota la delicadesa del sentiment i la 

puresa del llenguatge que caracteritzen el nostre autor.  

Respecte   a   les   traduccions   d’Obrador   cal   dir   que   va   a   començar   a   traduir          

l’ Íliada, d’Homer,  però  no  va  aconseguir  acabar-la, ja que li van anar sorgint altres 

feines que  retardaren aquest projecte. Com assenyala Antoni Pons, es negà a publicar 

els cants que ja havia traduït. I possiblement si hagués arribat a publicar aquesta 

traducció, hagués fet una gran tasca i un treball de molt interès literari. També va fer 

altres traduccions, especialment de cançons populars i rondalles, com La llebre i 

l’eriçó,  dels germans Grimm. 

Com veiem Obrador va cultivar molts de gèneres literaris, i un altre al qual cal 

fer referència és a la prosa, ja que aquest autor també en va fer algunes obres. 

Especialment va escriure articles, i un dels més coneguts és el que titulà Tio Capellà, 

en el qual es centra en la figura de Mossèn Pere Obrador (Burguera). Al llarg 

d’aquesta  obra  es  conten  els  trets  més  rellevants  del  mossèn,  i  a  partir  d’aquí, Obrador 

aconsegueix fer un gran treball, en el qual hi fa una descripció molt ben detallada i 
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penetrant.   Així   doncs,   a   partir   d’aquí   fa   una   molt   bona   prosa,   la   qual   cosa és poc 

comuna entre els escriptors del moment.  

El 1872 escriu un altre article, Any nou, vida nova, amb  el qual comença la 

seva   etapa   periodística,   i   a   partir   d’aquí,   conrearà   fins   els   seus   darrers   dies   aquest  

gènere, el qual es caracteritza per mostrar un esperit mallorquí, principalment a través 

del llenguatge.   

Ara bé, els dos gèneres que més treballà Obrador foren, el lul·lisme i la recerca 

de documents folklòrics de la nostra cultura. Aquests dos punts es van convertir en les 

passions  d’Obrador,  i  per  aquest  motiu,  els  dedicarem  dos  apartats  específics.   

 

 

2.1 OBRADOR LUL·LISTA 
 

Pel que fa a la tasca lul·lista duta a terme pel nostre escriptor, cal dir que va ser 

de gran rellevància, ja que Obrador es va convertir en un dels principals lul·listes 

que  hi  ha  hagut  a  la  nostra  illa  i  fora  d’ella.   

L’interès  per  Llull  començà  quan  Mateu  Obrador  estudiava  a  l’Institut,  i  es  va  

influenciar de les idees de Jeroni Rosselló, el qual ja estava treballant sobre la 

figura   d’aquest   gran   autor.   Tot   i   això,  Obrador   no   va   començar   cap   tasca   sobre  

Llull, simplement en llegí algunes biografies.  

Anys més tard,   al   1877   en   l’homenatge   que   va   promoure   l’Arxiduc   Lluís  

Salvador  a  Ramon  Llull,  Obrador  hi  va  participar  llegint  el  poema  “Ramon  Llull”,  

fet   que   li   va   permetre   entrar   a   formar   part   d’un   ambient lul·lià. A aquest 

homenatge també hi va assistir Jeroni Rosselló, qui va animar Obrador a participar 

en  la  tasca  lul·lista,  i  a  partir  d’aquí,  els  dos  van  decidir  fer  una  obra  que  exaltés  la  

figura de Llull i publicar la tasca que va dur a terme.   

Ara bé, segons Antoni Pons, Obrador no treballà de forma acurada la figura de 

Llull  fins  a  l’any  1899,  quan  es  trobava  a  Venècia  fent  de  professor  dels  fillols  de  

l’Arxiduc   Lluís   Salvador,   moment   en   que   va   tenir   l’oportunitat   de   visitar   la  

Biblioteca de Sant Marc, on hi trobà un text autògraf de Ramon Llull, el qual va 

llegir amb deteniment i en quedà meravellat. Així doncs, aquest mateix any es va 

donar a conèixer com a lul·lista, ja que va publicar un catàleg sobre els manuscrits 

de Llull, el qual es basava en el què havia trobat a la biblioteca de Sant Marc.   
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Al 1900 tornà a Mallorca, on es va trobar amb companys que volien reprendre 

el treball que havia començat Jeroni Rosselló,  el  qual  l’havia  deixat a  causa  d’una  

greu malaltia. Així doncs, Obrador, gran amic de Rosselló, es va posar al 

capdavant i va entrar a formar part com a director tècnic de la Comissió Editora 

lul·liana, dirigida  per  Antoni  Maria  Alcover.  A  partir  d’aquí,  va  voler  acabar   les  

impressions que Rosselló havia començat, i per això, al 1901 publicà Gentil i los 

tres Sabis, obra que va prologar.  Aquest mateix any també publicà Arbre de 

Filosofia   d’amor,   al   qual   va   afegir   algunes   notes   bibliogràfiques,   i   a   l’any   1903  

publicà Felix de les meravelles del món, al qual afegí notes bibliogràfiques.  

Amb aquestes publicacions, acabà la tasca que havia començat el seu amic 

Jeroni Rosselló sobre Llull. Durant aquest temps va fer altres coses relacionades 

amb  la  figura  de  Llull,   ja  que  al  1904  s’encarregà  de  l’edició  de  Llibre  d’Amic  e  

Amat, i al 1905 del Llibre de les bèsties.  

Com assenyala Antoni Maria Alcover   en   l’article   En Mateu Obrador i 

Bennásser, al   1905   començà   la   publicació   d’altres   textos   lul·lians   amb   l’ajuda 

econòmica d’Antoni  Maura,   el   qual   li   concedí   una   important   subvenció   estatal.  

Així doncs, aquest mateix any publicà Doctrines sociològiques de Ramon Llull, on 

donà a conèixer la línia que havia seguit dins el lul·lisme, i La nostra arqueologia 

literària, una  conferència  pronunciada  l’any  anterior  a  l’Ateneu  de  Barcelona.  En  

aquesta conferència hi defensa i exposa tots els monuments vells de la nostra 

llengua.  

L’any  següent,  al  1906  acabà  el  volum  que  conté  La Doctrina Pueril i  Llibre 

de cavalleria, on hi introduí un pròleg, notes biogràfiques i il· lustracions. A més, 

aquest any participà al primer congrés de la Llengua Catalana, on hi llegí el treball 

L’edició   original   de   les   obres   de   Ramon   Llull.   Aquest any també començà a 

estampar el Llibre de contemplació, però no serà fins al 1908 quan apareix el 

primer volum.  

A  partir  d’aquí,  al  1908  començarà  la  publicació  del  segon  volum  de  Llibre de 

Contemplació, però no li podrà dedicar tot el temps que ell voldria, ja que aquest 

any  l’Institut  d’Estudis  Catalans  li  encomana  una  gran  tasca,  per  la  qual  ha  d’anar  

a la biblioteca Ambrosiana de Milan, i a les biblioteques Reial i Nacional de 

Munich, en les quals haurà de cercar codis lul·lians i copiar Blanquerna. Aquesta 

tasca  la  durà  a  terme  entre  el  juny  i  setembre  d’aquest  any.    A  més,  durant  aquest  
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temps treballà també amb la versió castellana Felix de les Meravelles i Gentil i los 

tres savis, les quals volia publicar a la Biblioteca de Autores Españoles de Bailly-

Bailliere.  

Aquesta ocupació lul·liana es veu interrompuda per la sobtada mort de Mateu 

Obrador,   el   qual   va   deixar   sense   publicar   un   seguit   d’obres   i   a   mitges   altres  

treballs.  I com assenyala Antoni Maria Alcover, Obrador va ser un dels millors 

lul·listes que hi ha hagut tant  a  les  illes  com  a  fora  d’elles, i a partir dels pròlegs 

que va fer en els diversos llibre lul·lians, podem veure que va ser un dels autors 

que més aprofundí amb la figura de Llull.  

 

 

2.2 OBRADOR FOLKLORISTA  
 

Pel que fa a la tasca folklòrica duta a terme pel nostre escriptor, cal dir que 

juntament amb la feina lul·lista, és a la que hi va dedicar més temps, ja que la 

recerca  de  documents  folklòrics  i  el  conreu  d’aquest  gènere es va convertir en una 

de   les   passions   d’Obrador.   El   principal   responsable   que  Obrador   es   dediqués   al  

folklore va ser Manuel Milà i Fontanals, ja que quan era professor seu a la 

universitat li encarregà una tasca sobre la cultura popular mallorquina. I fou a 

partir  d’aquí  que  Obrador  en  quedà  fascinat  i  n’anà  fent  feina.   

Així doncs, al llarg del temps aconseguí reuní una important obra folklòrica, i 

segons Jaume Guiscafrè, “es  pot  enfocar  des  de  quatre  vessants: la creació poètica, 

la traducció, la recopilació i teorització i la divulgació.” (Guiscafrè 2012: 205) 

La seva producció folklòrica és bastant extensa, per això, primer ens centrarem 

amb el que fa referència a la recopilació dels materials, que va començar al 1868 

quan cursava els primers anys a la universitat i el seu professor, Milà i Fontanals 

veié en ell un jove valuós per dur a terme algunes de les tasques que   s’havia  

proposat. Així doncs, li encarregà que fes una recerca de materials de la cultura 

popular de Mallorca.  

Obrador hi va dedicar molt   de   temps,   fet   que   l’obligà   a   enviar   un   seguit   de  

cartes al seu mestre Milà, per disculpar-se pel retard i assegurar-li que tot i el 

temps que feia, continuava dedicant-se a aquest treball. En una de les cartes li deia 

que ja havia reunit moltes cançons populars a partir de la gent major, i en una altre 
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li deia que havia trobat nous documents i per això, estaria més temps a enviar-li el 

treball. Finalment, el gener de 1872 va poder enviar a Manuel Milà i Fontanals 

l’esmentat  treball,  el  qual  tenia    246  pàgines  i  duia  el  títol  d’  Apunts sobre Poesia 

popular de Mallorca. Palma de Mallorca. En aquest llarg treball hi havia reunit 

totes les cançons mallorquines que havia anat trobant al llarg de la Illa, 

classificades temàticament. 

Obrador el va dividir en dues parts, en la primera hi fa una introducció on hi 

explica   alguns   aspectes   de   la   llengua  mallorquina,   titulada   com   a   “Advertencias  

sobre   Pronunciacion   y  Ortografia  mallorquinas” (Guiscafrè 2012: 209-210). I la 

segona   part,   “Apuntes   sobre   Poesía   popular   de Mallorca”,   en   la   qual   hi   adjunta  

totes les cançons i altres materials folklòrics que ha anat trobant al llarg de la seva 

recerca. Cal dir que aquesta proposta de treball no es va arribar dur mai a terme, 

per això, avui en dia es troba entre els papers de Manuel Milà i Fontanals, que es 

troben en la Biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander.  

El fet de començar amb aquest treball,  l’animà  a  seguir  conreant  aquest  camp,  i  

així doncs, també es dedica a les rondalles, ja que el mateix 1872 envia una carta a 

Milà i Fontanals, on li comunica que ha reunit unes 12 rondalles, les quals ha 

pensat publicar en un llibre. No obstant això, aquesta tasca mai no es va dur a 

terme, ja que avui en dia només coneixem 4 rondalles escrites per Mateu Obrador, 

les quals són El frare boitx (ATU 1655), Lo de na Fustots (ATU 875), S’ase  duit  a  

fira, (ATU 1215) i Los tres fills del rey, (ATU 300).  

Al llarg del 1872 va dur a terme moltes feines relacionades amb la cultura 

popular,   ja   que   el   juliol   d’aquest  mateix   any   va   tornà   a   enviar una carta al seu 

mestre, on hi incorporà algunes mostres més de poesia popular i li diu que durant 

el temps lliure que té, escriu cançons populars que li venen al cap. Així doncs, 

aquestes   cançons   que   escriu   formen   part   de   l’obra   Glosadors de Mallorca. 

Apuntacions, la qual edita entre els mesos de juny i juliol de 1874.  

A més de les cançons populars i les rondalles, Obrador també es va interessar 

per les parèmies, i així doncs, en resposta a Bartomeu Ferrà, publicà Just dues 

paraules, una obra en la qual va  reunir  diverses  parèmies  que  va  recollir  a  l’illa,  i  

les quals es caracteritzen per començar per el pronom qui.  
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Finalment, una de les darreres activitats que va fer com a recol·lector, la podem 

trobar en una de les cartes que envia al seu mestre i supervisor Manuel Milà i 

Fontanals, en la qual li adjunta una mostra de la balada La donzella i el mariner.  

Mateu Obrador a més recollir materials folklòrics, va dur a terme altres tasques 

relacionades amb aquest gènere. Així doncs, va escriure alguns articles i ressenyes 

relacionats  amb  la  poesia  oral  i  el  folklore.  D’aquests  articles  cal  destacar-ne dos, 

ja que són els que més importància han tingut. El primer al qual cal fer referència 

és el que titula Sobre les èpoques de la poesia popular mallorquina. Aquest és un 

article que parla de la història de la poesia popular de Mallorca, i del que en podem 

guardar   de   cada   època,   ara   bé,   s’entristeix   en   veure   que   d’aquestes   èpoques   la  

nostra cultura en guarda poca cosa.  

El segon article al qual cal fer referència es titula El folklore y la educación 

infantil.  “És  un  dels  articles  més  interessants  d’Obrador,  perquè  suposa  una  certa  

superació dels plantejaments romàntics i una connexió amb els corrents més 

avançats de la folklorística   de   l’època.”   (Guiscafrè,   2012: 214). A més, al llarg 

d’aquest   article   també   hi   explica   la   relació   que   s’estableix   entre   el   folklore   i  

l’educació   infantil,   la   qual,   segons   ell,   hi   ha  molts   de  mestres   que   desconeixen.  

Així  doncs,  a  partir  d’aquí,  proposa  que  hi  hagi  una  col·laboració  entre folkloristes 

i pedagogs.  

Va escriure també altres articles i ressenyes com Nuestra poesia popular, on hi 

fa una crítica a la poca recol·lecció del folklore mallorquí. També fa una ressenya 

sobre   l’obra   d’Aguiló,   “En  Marian  Aguiló   y   son  Romancer   Popular   de la Terra 

Catalana”,  en  el  qual  hi  destaca  la  important   tasca d’Aguiló.   I  fa  altres  ressenyes  

com   “Bibliografia   regional.   Un   estudio   sobre   folklore   menorquín”   o   “Notas  

folkloricas.  La  leyenda  de  San  Pedro.” 

A part de ressenyes i articles, com hem dit Obrador va cultivar diferents 

aspectes del folklore mallorquí, així doncs, un altre punt que cal tractar és el que fa 

referència a la producció poètica, la qual es centra en la poesia oral.  Aquesta part 

de   la   producció   d’Obrador   es   caracteritza   per   estar   composta en versos 

heptasíl·labs i tractar temes extrets de la cultura popular.  

Alguns   exemples   que   en   tenim  de   la   poesia   d’Obrador   són  Vou-veri-vou, La 

malcasada, Na Francineta,  Mal   d’amor   i Les   fulles   de   pols   d’or.   I pel que fa a 

aquestes poesies, cal dir que es van estendre ràpidament entre tota la població i 
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foren   molt   populars.   Segons   diu   Oliver   algunes   d’elles,   com   La malcasada, es 

saben  de  memòria,  però  no  se’n  coneix   l’autor.  Ara  bé,   també  cal  dir  que  de  La 

malcasada se’n   va   fer   una   balada   i   possiblement per això, en coneixen més la 

cançó que no el poema. Pel que fa a la composició Vou-veri.vou, cal dir que també 

està  musicat  i  s’ha  convertit  en  una  cançó  de  bressol  molt  coneguda,  fins  i  tot  avui  

en dia3. 

Finalment un altre punt al què cal fer referència és al treball que va dur a terme 

com  a   traductor.  La  gran  majoria  d’obres  que   tradueix   formen  part  de   la   cultura  

alemanya, ja que va ser Jeroni Rosselló qui el va introduir dins el món alemany. 

Obrador entre el 1873 i 1880, va traduir diferents poemes alemanys al català. 

Alguns   exemples  d’aquestes   traduccions   són  Los   fills   del   rey,  Desitx  d’amor,  El  

presoner, Sort, entre  d’altres.  No  només  va   fer   traduccions  de  poemes,   sinó que 

també va traduir algunes rondalles dels germans Grimm, com Sa  llebre  i  s’eriçó, 

Els cinc passatgers i Els músics sense instruments.  

Per acabar amb la seva etapa com a folklorista, cal esmentar un fet curiós, ja 

que   el   propi  Obrador   en   l’article   “El   folklore   y   la   educación   infantil”   declara   al  

1884:  
Hace poco menos de un año que me encontre por primera vez con la palabra Folk-Lore. 

Ignorando su sugnificado... Interrogué a un amigo muy versado en lenguas del Norte: Folk-

Lore vale tanto como ciència popular, saber del pueblo... 

En tanto era así, que yo mismo me reconocía folkl-lorista, de años atrás y sin haberlo 

sospechado... (Obrador 1884: 194) 

Així  doncs,  a  partir  d’aquest  article  Obrador  va  introduir  aquest  concepte  dins  

la societat mallorquina.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 El curs passat, a l’assignatura  “Etnopoètica”,    realitzàrem   un treball de recerca de materials folklòrics, i entre 
ells, ens vam trobar amb una dona que ens va cantar aquesta cançó, la qual reconeixia haver-li cantada als seus 
fills i ara també als seus néts.  
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3. CLOENDA 
 

Mateu  Obrador  va  morir  dia  27  de  maig  de  1909  i  a  partir  d’aquest  dia, foren 

molts els autors, que a més de voler donar a conèixer la seva obra, van voler destacar 

la gran persona que era el nostre escriptor.  

Es van publicar diferents articles en revistes i periòdics en els quals rendien un 

homenatge a Obrador, i en tots ells, destacaven la gran persona que fou. Un exemple 

és  l’article  publicat  al  Bolletí  del  Diccionari  de  la  Llengua  Catalana,  en  el  qual  Antoni  

Maria  Alcover  deia  d’Obrador  que  “era  una  ànima  tan  hermosa,  tan  gentil,  un  esperit  

tan selecte, tant esquisit, tenia un tracte tan fi, tan atractiu, que era impossible tractar-

lo i no estimar-lo.”4 A  l’igual  que  Alcover,  Miquel  Costa   i  Llobera,   escrivia  un  any  

després  de  la  mort  d’Obrador,  l’article  “In  Memoriam”5, on deia que els seus amics i 

companys no han deixat de rendir-li  homenatges,  perquè  segons  ell  “això  i  molt  més  

mereixia aquell esperit de poeta suau i gentil, aquell cor delicat i simpàtic, aquell 

enteniment agut i selecte, ric de tan adequada erudició que semblava suscitat aposta 

per la magna empesa de publicar  els  texts  originals  de  Ramon  Llull”. 

A   partir   d’aquí,   per   tant,   ens   podem   adonar   que   Obrador,   a   part   de   fer   una  

important obra literària, va destacar entre els seus companys per ser una gran persona, 

de la qual tots en guarden un bon record. 

 No podem oblidar la seva aportació literària, Mateu Obrador mai ha estat 

reconegut com cal, ja que la seva figura continua amagada i hi ha poca bibliografia 

que s’hi   refereixi.   Possiblement   una   de   les   causes   que   ha   provocat   aquest  

desconeixement sobre la seva figura es deu a la seva vida familiar, ja que va patir 

diverses desgràcies personals, les quals no li van permetre una dedicació completa al 

seu  treball.  A  més,  segons  afirma    Damià  Pons  en  el  seu  article,  “Mateu  Obrador,  una  

vida incerta, una obra frustrada”,    una  altra  de  les  causes  que  van  provocar  que  no  es  

donés  més  ressò  a   la  seva  figura,  és  perquè  va   tenir  una  “escassa  capacitat  de  donar  

continuïtat a les tasques començades, amb més tendència a imaginar projectes i a 

iniciar-los que no a fer-los realitat i a acabar-los...”  (Pons  2010:  13).   

                                                 
4 Del Bolletí del Diccionari de la llengua catalana, Tom IV, núm. 9.  

5 Del Bolletí de la Societat Arqueólogica Lul·liana, Any XXVI, tom XIII, núm. 363.  



20 
 

Així doncs, podem dir que Mateu Obrador va ser una gran persona, que va 

treballar sobre molts aspectes i va tenir grans idees,  però que per diverses raons, no va 

poder arribar a complir, i per això, possiblement, moltes de les coses que va fer, no li 

han estat reconegudes com cal.  
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EL FOLKLORE AL SEGLE XIX 

 

Abans de centrar-nos en la producció que va fer Mateu Obrador com a folklorista, cal 

fer referència al moviment folklorístic de la seva època. Així doncs, ens remuntam a mitjan 

segle XIX, quan al 1846 estudiosos anglesos decideixen posar nom a la nova disciplina, què 

es centrava en el recull de cançons populars, rondalles, llegendes, tradicions populars... Per 

això, William John Thoms proposà el terme folklore, el qual va tenir un gran èxit i es va usar 

per designar la cultura popular europea.  

Aquest   terme   uneix   dos   conceptes;;   “lore”,   fa   referència   a   la   producció,   i   “folk”   al  

productor.  Així   doncs,   en   anglès   s’utilitza  amb el significat de gent, família, poble. Aquest 

terme  reflecteix   l’esperit  de   l’època,   ja  que  s’interessa  per   l’estudi  de   la  cultura  que   l’home  

produeix.  

L’interès   i   la   recerca   per   els   documents   folklòrics   sorgeix   per   reaccionar   contra   la  

Il·lustració, ja que amb aquest material es pretenia recuperar el passat i reconstruir-lo, 

aconseguint així, una continuïtat entre el present i el passat.  

Com assenyala Juan José Prat Ferrer al llibre Bajo el  árbol del paraíso, els materials 

que es reunien eren trets de les classes socials més marginades, dels camperols analfabets, i 

fins al segle XIX, les tradicions populars eren vistes com a supersticions i eren menyspreades 

per la classe social més alta. Però, a partir del segle XIX aquelles tradicions que havien format 

part  d’un  passat  gloriós,  es  van    veure  com  objecte  d’interès  i  es  van  començar  a    estudiar.   

Pel  que  fa  al  folklore,  cal  dir  que  és  una  disciplina  que  des  dels  seus  orígens,  s’ha  basat  

en  estudis  interdisciplinaris.  “La  terminologia,  els  mètodes  d’investigació, i el vocabulari de la 

filologia,   l’antropologia   o   psicologia,   serviren   de   base   en   el   desenvolupament   d’aquesta  

disciplina, però també la biologia va servir com a marc de referència analògica per els estudis 

de folklorística des dels inicis del pensament  folklòric”.  (Prat,  2008:  109).   

Respecte als inicis del folklore a Espanya, cal dir que va tenir especial importància a 

Andalusia i Extremadura, on existiren diferents associacions folklòriques, i Catalunya, País 

Basc i Galicia, tingueren el suport de la ideologia nacionalista. Durant la Guerra Civil, tota 

aquesta tasca es va paralitzar.  



22 
 

El moviment folklorista no arribà a la cultura espanyola fins a finals del segle XIX, tot 

i això, molts autors ja es centraren en les grans tradicions que hi havia als pobles. Aquest 

interès  dels  escriptors  cap    a  la  cultura  popular  s’inicia  al  1820  amb  el  moviment  costumista  

de  literatura,  a  partir  del  qual,  s’intenten  reflectir  els  costums  populars.   

El  cançoner  popular  al   llarg  d’aquest   temps,  no  va   rebre  molta atenció per part dels 

diferents editors populars, fins que al 1799 es va publicar a Madrid la primera recopilació de 

cants populars, que estava dividida en dos volums i es titulava Coleccion de las mejores 

coplas de seguidilles, tiranas y polos que se han compuesto para cantar a la guitarra.  

A   partir   d’aquí,   foren   molts   els   autors   que   van   publicar   obres   relacionades   amb   la  

cultura popular, i cap a finals del segle XIX es continuava treballant en aquest camp, no 

obstant això, comencen a interessar-se cada vegada més per la narrativa popular. Al principi, 

hi  hagué  un  grup  d’escriptors  que  es  van  dedicar  a  publicar  obres  on  hi  mostraven  allò  més  

típic de la cultura popular, així, al 1845 Francisco Clavel va publicar Historias pintorescas de 

las doctrinas, religiones, ceremonias, usos y costumbres religiosas. I pel que fa a la segona 

meitat del segle XIX, es comencen a produir obres destinades a mostrar les tradicions 

populars.  

Un dels autors que cal destacar dins aquest camp és Antonio Machado y Álvarez 

(Demófilo), que des   de   l’etapa   estudiantil   ja   s’interessà   per   la   recol·lecció   de   material  

folklòric. Al 1871 entrà a formar part de la societat Antropològica Sevillana, i al 1872 

publicà, juntament amb Federico de Castro, Cuentos, leyendas y costumbres Populares. A 

més, al 1877 es fundà la revista La Enciclopedia, en la qual Machado hi participà, i hi escriu 

els articles relacionats amb la literatura popular.  

Al 1880 després de conèixer la societat Folklore Society de Londres, va fundar la 

societat Folk-lore Español i  l’any  següent,  el  1881  fundà  la  societat  del  Folk-lore Andaluz. A 

partir   d’aquí,   Machado   comença   una   important   tasca   per   crear   més   societats   arreu   de   tot  

Espanya. Així doncs, al 1884 es fundà la societat, Folk-lore Gallego, que té com a presidenta 

a Emilia Pardo Bazán. Ara bé, els objectius de Machado no es compleixen, ja que no 

aconsegueix  rebre  el  suport  d’altres  autors.   

Com assenyala Juan José Prat, cap al 1886 es comencen a desfer les societats 

folklòriques  d’Espanya,  es  deixa  de  publicar  Biblioteca de Tradiciones españolas, i Machado 

abandona   aquest   intent   d’estendre   l’interès   pel   folklore,   ja   que   no   aconsegueix   involucrar  
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altres  autors.  A  partir  d’aquí,  els  treballs  que  es  faran  sobre  la  tradició  popular  seran  fets  per  

persones individuals, és a  dir,   pel   seu   compte,   sense   formar  part  d’una   societat.  Amb   això,  

veurem que tot i que la tasca duta a terme per Machado no va tenir èxit, hi va haver un grup 

d’autors   que   van   continuar   amb   la   recerca   d’aquests   materials   i   en   van   publicar   diverses  

obres.  

Pel que fa al context català del segle XIX, cal dir que amb la Renaixença es desperta 

l’esperit   catalanista,   i   per   aquest   motiu   es   fomenta   la   recollida   del   material   folklòric.   Els  

membres de la Renaixença cerquen aquesta catalanitat en les tradicions populars, i per això, 

es  centren  amb  el  món  rural,   ja  que  es  pensa  que  és  a  on  s’hi  guarda  la  llengua  i   la  tradició  

sense  contaminacions.  A  partir  d’aquí,  l’Associació  d’Excursions  i  el  Centre  Excursionista  de  

Catalunya  promouen  l’estudi  de  la  cultura  popular.  

L’objectiu   de   la   Renaixença   era   tornar   a   un   passat   gloriós,   i   recuperar   la   cultura  

tradicional. Així doncs, a un dels fets que va conduir aquest moviment fou a posar de nou el 

funcionament dels Jocs Florals.  

Amb els Jocs Florals foren molts els autors que  s’interessaren  pel  folklore,  la  història,  

la   música,   i   per   això,   hi   dedicaren   un   seguit   d’obres.   El   primer   treball   folklorístic   de   la  

Renaixença són els cincs volums de les Cançons de la terra, duit a terme per Francisco 

Pelayo Briz i el músic Candido Candi i Casanovas. Després, al 1878 Antoni Balaguer publicà 

Lo Carnestoltes a Barcelona en lo segle XVII: Romasos populars catalans, reproduhits 

d’impresos   contemporáneos   é   ilustrats   ab   notes   y   documents   inèdits.   I al 1879 Vidal de 

Valenciano va publicar Consideracions sobre la literatura popular catalana.  

Dins aquest context folklòric ens trobam amb Manuel Milà i Fontanals (1818-1884), 

qui  va  dedicar  gran  part  de  la  seva  tasca  a  l’estudi  de  la  poesia  tradicional,  la  qual  respon  a  les  

seves idees romàntiques, catòliques, conservadores i catalanistes. Milà i Fontanals, juntament 

amb  Marià  Aguilò  i  Fuster,  van  ser  els  dos  autors  catalans  que  van  col·laborar  en  l’edició  del  

romancer peninsular, al qual van aportar els materials referents a la literatura popular de 

Catalunya.  

Al 1853 va publicar a Barcelona Observaciones sobre la poesía popular con muestras 

de romances catalanes inéditos, posteriorment hi afegí mostres de rondalles. Milà 

considerava que els romanços eren restes de composicions èpiques modificades per la 

tradició.  
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Al 1861 publicà De los trovadores en España, on fa un estudi de la influència de la 

lírica provençal a Catalunya, Castella i Portugal. A més, es demanà si primer va existir una 

epopeia castellana i si els vincles del romancer procedeixen  d’una  tradició  anterior  als  cants  

èpics.   I   tot   i   que   no   aconsegueix   trobar   una   resposta   satisfactòria,   pensa   que   l’epopeia  

castellana  va  ser  l’origen  del  romancer,  de  les  rondalles  i  llegendes.   

Al 1882 publicà Romancerillo catalán, una obra que va ser  pionera  en  l’estudi  de  les  

relacions  entre  la  poesia  popular  catalana  i  l’epopeia  castellana.  En  aquesta  obra  hi  agrupa  580  

composicions, les quals es divideixen en religioses i llegendàries, històriques, romanços i 

costums familiars.  

Un altre autor al qual també cal fer referència és a Marià Aguiló i  Fuster (1825-1879), 

què també va formar part de la Renaixença catalana i va dedicar gran part de la seva vida a 

reunir material folklòric. Així doncs, entre Catalunya i Balears va aconseguir reunir un gran 

nombre de romanços, no obstant això, només publicà una obra al 1893, titulada Romancer 

popular de la terra catalana: cançons feudals cavalleresques, on només hi publicà una part 

d’aquest  material  recollit.   

També cal dir que Aguiló va recollir altres materials com refranys, rondalles, 

endevinalles, costums, etc. els quals, després de la seva mort, van passar a formar part de 

l’obra   del   Cançoner   Popular   de   Catalunya.   Amb   la   Guerra   Civil   aquest   extens   material  

folklòric va desaparèixer, però gràcies al seu fill, què en va guardar algunes mostres, es va 

poder publicar al 1985 el volum  Cançonetes Mallorquines.  

Francesc de Sales Maspons i Labrós (1840-1901)   fou   el   president   de   l’Associació  

d’Excursions  Catalana  i  del  Centre  Excursionista  de  Catalunya,  i  a  més,  va ser el primer que 

s’interessà  per  les  rondalles  catalanes.  Així  doncs,  publicà  entre  el  1871-1874 Lo rondallayre: 

Cuentos populars catalans. I al 1885 publica Cuentos populars catalans. Cal dir que al 

principi, Maspons i Labrós, per aconseguir un millor estil, feia modificacions a les rondalles 

que publicava, però a partir de la crítica que en va fer Consiglieri Pedroso, es va limitar a 

posar algunes  notes al final de les rondalles.  

Rossend Serra i Pagès (1863-1929) va ser un dels primers professors de folklore a 

Espanya.  Aquesta  tasca  la  dugué  a  terme  a  la  Societat  Econòmica  d’Amics  del  País,  des  del  

1901  als  darrers  anys  de  la  seva  vida.  A  més,  va  ser  president  de  la  selecció  d’Arqueologia,  

Folklore i Filologia de la societat de Ciències Naturals de Barcelona. I, va introduir un 
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concepte  més  ampli  de  “poble”,  ja  que  deia  que  “tots  els  individus  formen  part  del  poble,  així  

que  tot  el  món  és  poble,  tan  si  és  ric  com  si  és  pobre.” 

Cal destacar que entre el 1921 i 1936 va funcionar la Institució Patxot, la qual va 

sorgir  amb  l’objectiu  de  crear  L’obra  del  cançoner  popular  de  Catalunya,  on hi col·laboraren 

membres  de  l’Arxiu  d’Etnografia  i  Folklore  de  Catalunya,  de  l’IEC  i  del  centre  Excursionista  

de Catalunya. Aquesta obra es va publicar entre el 1924 i 1929, i es va fer en tres volums. El 

materials recollits van patir diverses vicissituds i en aquests últims anys han estat recuperats i 

inventariats.   

Com assenyala Juan José Prat, a partir de la Renaixença catalana, aquests autors, entre 

d’altres,  es  van  interessar per la cultura popular de Catalunya, i així doncs, al llarg del segle 

XIX es van fer importants treballs folklòrics. I el fet de recórrer a la tradició popular per 

recuperar  un  passat  gloriós,  també  es  dóna  a  les  Balears,  on  hi  ha  autors  que  s’interessen per 

la nostra tradició.  

Dins  aquest  context  cal  citar  l’Arxiduc  Lluís  Salvador  (1847-1915). Aquest va arribar 

per  primer  cop  a   les   illes   l’estiu  del  1867.  Va  anar  a  Eivissa   i  Formentera,   illes  a   les  quals  

dedicà dues de les seves obres. Després al 1872   s’establí   a  Mallorca,   i   hi   començà   la   seva 

investigació sobre temes relacionats amb la història i cultura de les Illes Balears. Així doncs, 

al 1895 va poder publicar Rondayes de Mallorca, un  recull  de  rondalles  popular  de  tota  l’illa.  

Amb aquest treball  s’avançà  a  l’obra  que va fer posteriorment Antoni Maria Alcover.   

Entre   l’Arxiduc   i  Obrador  podem  establir  una   certa   relació,   ja  que  des   de  que  Lluís  

Salvador  arribà  a  les  illes  s’interessà  per  reunir  materials  de  la  cultura  popular  de  Mallorca  i  

les demès illes. El fet de coincidir en diversos actes culturals o homenatges, va provocar que 

Obrador  també  s’interessés per la tasca que  havia  dut  a  terme  l’Arxiduc,  i  així  doncs,  aquest  

va ser un motiu més pel qual Obrador es va interessar per la recol·lecció de materials 

folklòrics.  

Antoni Maria Alcover i Sureda (1862-1932), conegut com a Jordi des Racó. Es va 

dedicar a la recopilació de rondalles, els quals van ser publicats a Palma amb el títol Aplec de 

rondaies  mallorquines  d’en  Jordi des Racó. A més, també els quaderns on hi va posar tots els 

materials recollits, encara es conserven, i ens permet obtenir molta informació sobre les 

rondalles mallorquines tal com foren recollides de viva veu.  
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Un   altre   autor   que   s’interessà   per   la   tradició   de   les   illes   fou el metge menorquí 

Francesc Camps i Mercadal (1852-1929). Aquest es centrà especialment sobre la tradició de 

Menorca, i així doncs, publicà entre el 1918 i 1921 Folklore menorquí de la pagesia i 

pòstumament, Cançons populars menorquines el 1987.  També un altre autor mallorquí que 

cal citar és el professor i pedagog Andreu Ferrer i Ginard (1887-1975), el qual es va interessar 

per tots es temes que tractessin sobre la vida popular. A més, va rompre amb els ideals de la 

Renaixença i va criticar la censura moral o estilística que es feia sobre les publicacions de 

materials folklòrics. I entre el 1923 i 1927 va publicar Folklore Balear, una obra organitzada 

amb cinc volums.  

A   partir   d’aquí,   podem   veure   que   foren  molts   els   escriptors,   que   tot   i   no   tenir   una  

societat que els ajudés, van conrear importants obres sobre la nostra cultura popular. I és dins 

aquest context que podem situar al nostre escriptor Mateu Obrador, el qual tot i no haver 

destacat com un dels principals folkloristes, també va dur a terme una important tasca 

folklòrica.  A  partir  d’ell,   foren  molt  més  els   autors  que   s’interessaren  per   la  nostra   cultura,  

com és el cas del Pare Ginard, que des de jove mostrà interès per Ramon Llull i per Mossèn 

Alcover,   el   qual   li   va  permetre  dur   a   terme   l’obra  d’El Cançoner Popular de Mallorca. Es 

tracta  d’un  recull de més de quinze mil cançons i es convertí en la majori antologia que  se’n  

ha fet en català.  

Per   acabar,   podem  dir   que   en   aquest   context   l’aportació   d’Obrador   és   dispersa   però  

valuosa.  
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OBRA FOLKLÒRICA 

Al llarg de la seva etapa com a folklorista, Mateu Obrador va conrear diferents gèneres 

de   la   literatura   popular.   D’aquesta   tasca sorgiren diverses obres i aportacions, les quals es 

poden classificar segons el gènere: traduccions, poesia i narrativa, a més, també hi podem 

incloure diversos articles que parlen sobre la poesia i cultura popular.  

 

TRADUCCIONS:  

 Obrador va fer una sèrie de traduccions, la gran majoria de la poesia alemanya, ja que 

Jeroni Rosselló el va introduir dins la cultura popular alemanya. Entre els anys 1873 i 1880, 

Obrador va traduir al català diverses textos alemanys, que podem agrupar en cançons, 

rondalles i poemes.  

Pel   que   fa   a   les   rondalles,  Obrador   en   va   traduir   tres,   “Sa   llebre   i   s’erissó”,   “Els   cinch  

passatges”  i “Els  musichs  sense  instruments”.  Les  dues  darreres  no  es  sap  en  certesa  si  foren  

traduïdes  per  Obrador,  ja  que  estan  signades  amb  el  pseudònim  “Portopí”,  i  alguns  teòrics  no  

el  relacionen  amb  Obrador.  La  traducció  de  “Sa   llebre  i  s’erissó”  surt  publicada  a la revista 

Museo Balear6 i Lo Gay saber7. I les dues altres traduccions que en fa es publiquen a La 

Roqueta8.  

Aquestes  rondalles  són  faules,  rondalles  d’animals,  ja  que  es  tracta  de  relats  breus  en  què  

es desenvolupa una línia argumental senzilla, el component moral hi és ben explícit i els 

protagonistes   són   animals.   Respecte   a   la   rondalla   “Sa   llebre   i   s’erissó”,   es   tracta   d’una  

traducció   de   “Der  Hase   und   der   Igel”   (1843),   “un   conte   que   no   prové   directament   de   cap  

versió oral, sinó de la versió dialectal Hannaversches   Volkeblat”   (Jaume   Guiscafrè 2011: 

208). Sobre aquesta versió, Obrador va fer molt poques modificacions, només en va eliminar 

un  paràgraf  i  va  ser  molt  fidel  a  l’original.   

Per   la   seva   part,   “Els   musichs   sense   instruments”   és   una   traducció   de la   versió   “Die  

Bremer   Stadtmusikanten”   (1819)   de   Brüder   Grimm,   mentre   que   “Els   cinhc   passatges”   es  
                                                 
6 Núm. 2 (1876), segona época, any 1, pàg. 66-69.  

7 Núm. 22 (1878), pàg. 347-349.  

8 Núm. 33 (1887), pàg. 2 i núm. 36 (1887), pàg. 2, respectivament.   
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tracta  d’una  traducció  de  la  versió  de  “Das  Lumpengesindel”  (1812)  també  de  Brüder  Grimm.  

Ambdues  rondalles  duen  una  nota  al  peu  de  pàgina:  “Podeu  llegirla  descansats. Se garantisa 

que  no  conté  gota  d’esperit  d’industria”  a  “Els  musichs  sense  instruments”,  i  “Neta  i  purgada  

d’esperit  d’industria”  a  “Els  cinch  passatges”.  A  partir  d’aquestes  notes  que  escriu  Obrador,  

podem entendre que tot i haver-se basat en les versions originals, en va eliminar tots els 

elements   que   tenen   relació   amb   la   cultura   alemanya.   D’aquí   se’n   dedueix   que   aquestes  

traduccions  no  són    fidels  a  l’original,  ja  que  en  fa  algunes  modificacions  per  tal  d’adaptar-les 

a la cultura catalana.  

A més, aquestes rondalles també es caracteritzen per ser molt fidels a la literatura oral, ja 

que estan escrites en llenguatge col·loquial, molt propi del parlar del carrer.  

Un  altre  gènere  que  va   traduir  Obrador   foren   les  cançons  populars  alemanyes.  D’aquest 

gènere  va  traduir  “La  veritat”,  “Lo  presoner”  i  “Los  fills  del  rey”,  les  quals  va  publicar  a  La 

Renaixença: Revista Catalana de Literatura, Ciències i Arts9 i a la Revista Literaria de El 

Comercio10; i  “Cançoneta  popular  alemanya”  a  Lo Gay Saber11.  

Aquestes   cançons   són   de   temàtica   molt   diversa,   ja   que   tracten   temes   com   l’amor  

impossible, la veritat o la mort. No obstant això, totes acaben amb finals tràgics. També 

podem   dir   que   s’ajusten   molt   a   la   literatura   oral,   ja   que   inclouen   expressions   fàcils   de  

comprendre.  

A   més   de   rondalles   i   cançons,   Obrador   també   va   traduir   de   l’alemany   els   poemes  

“Complanta”,  “Desitx  d’amor”,  “Sort”  i  “Somni  dolent”,  els  quals  va  publicar  sota  el  títol  de  

“Cansons  populars  d’Alemania”  a  la  Revista Literaria de El Comercio12.  

Aquests poemes es caracteritzen per no seguir cap esquema fix en la rima, ja que cap 

d’ells  té  versos  que  rimen  uns  amb  els  altres.  Possiblement  això  es  deu  a  que  és  una  traducció  

i per tant, és més complicat que hi hagi rima. A més, tots ells estan formats per versos 

heptasíl·labs, metre molt habitual en les cançons populars. 

                                                 
9 Núm. 5 i 9 (1873), any 3, pàg. 60-61 i 111;  núm. 7 (1874), any 4, pàg. 89.  

10 Any 1, núm. 2 (1881), pàg. 8; núm. 3 (1881), pàg 3-5; núm. 13 (1881), pàg. 3.  

11 Núm. 8 (1879), segona època, any 2, pàg. 114.  

12 Any 1, núm. 1 (1881), pàg. 4; núm 14 (1881), pàg. 3; núm. 15 (1881), pàg. 2. 
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Aquests   poemes   també   tenen   una   temàtica   diversa,   ja   que   “Desitx   d’amor”   i   “Sort”   es  

caracteritzen  per  parlar  sobre  els  amors  impossibles,  en  canvi,  “Complanta”  i  “Somni  dolent”  

per tractar el tema de la mort.  

POESIA I NARRATIVA: 

Obrador   va   conrear   també   la   poesia   i   la   narrativa,   i   d’aquests   generes   va   publicar  

moltes obres, les quals podem classificar en rondalles, poesia i parèmies.  

Pel que fa a les rondalles, Obrador en va recollir quatre:   “Los   tres   fills   del   rey”,  

publicada a la Revista Balear13, Lo Gay saber14 i a La il·lustració Catalana15; “El  frare  boitx”  

publicada a la Revista Balear16; “S’ase  duyt  a   fira”  a  La ignorància17 i   “Lo  de  na  Fustots”  

publicada a La Renaixença18.  

La rondalla  “Los  tres  fills  del  rey”  és  una  rondalla  meravellosa,  ja  que  narra  de  forma  

lineal  la  peripècia  de  l’heroi,  en  Bernadet,  el  qual  ha  de  resoldre  el  problema  ocasionat  per  un  

agressor, en aquest cas, la vella del castell de Liorna. Aquesta rondalla és del tipus ATU 

300+303, ara bé, no es troba catalogada en el RondCat. No obstant això, en relació a aquesta 

rondalla  tenim  altres  versions  catalanes  com  “Les  tres  peres  de  filigrana”,  recollida  per  Marià  

Aguiló. Aquesta rondalla també té com a protagonistes el rei i els seus fills. Una altra rondalla 

que  podem  relacionar  amb   la  que  recull  Obrador,  és  “Qüento  d’un  home,  un  peix   i  els  seus  

resultats”,  recollida  per  Alcover.  En  aquesta  també  s’han  de  fer  front  a  situacions  impossibles  

per tal de casar-se amb la filla  del  rei.  A  part  d’aquestes  rondalles,  n’hi  ha  d’altres  que  tenen  

algun  punt  en  comú  amb  la  d’Obrador,  ara  bé,  en  cap  d’elles  no  trobam  cap  coincidència  en  

els títols de les obres, ja que cada una està registrada amb títols diferents.  

 “El  frare  boitx” és una rondalla del tipus ATU 1655, ja que és una rondalla de riure, 

perquè a través de les peripècies que passa el protagonista i el final tan tràgic que hi té lloc, 

                                                 
13 Any 1, núm. 9, 10, 11 i 12 (1872), pàg. 141-143, 156-159, 172-175 i 189-191. 

14 Segona época, any 1, núm. 24 (1868), pàg. 380-382 i any 2, núm. 2 I 3 (1879),  pàg. 21-24 I 36-39.  

15 Any 5, núm. 117 i 118 (1884), pàg. 247-251 i 268-270.  

16 Any 1, núm. 14 (1872), pàg. 218-220.  

17 Núm. 38 (1880), pàg. 3.  

18 Any 3, núm. 27 (1873), pàg. 318-329.  



30 
 

permet  fer  riure  l’oient  i  el  lector.  Aquesta  rondalla,  tot  i  no  estar  recollida  en  el  RondCat, es 

pot relacionar amb altres versions que hi apareixen, com és la versió que en recull Aguiló, la 

qual   no   té   títol,   però   es   basa   amb   la  mateixa   temàtica   que   la   d’Obrador,   ja   que   en   els   dos  

casos, els protagonistes demanen almoina. Ara bé, els dos finals  no  són  iguals,  en  la  d’Aguiló  

el   final   és  positiu  per  el  protagonista,   en   canvi,   en   la  d’Obrador,  el  protagonista   té  un   final  

bastant  negatiu.  Respecte  el  títol  d’aquesta  rondalla,  també  veiem  que  no  coincideix  amb  cap  

de  les  rondalles  recollides  d’aquest mateix tipus.  

“Lo  de  na  Fustots”  és  una  rondalla  de  tipus  ATU  875,  i  podem  dir  que  es  tracta  d’una  

rondalla  d’enginy,  ja  que  na  Fustots  per  aconseguir  el  que  vol,  posa  a  prova  el  seu  coratge  i  

enginy. Aquesta rondalla recollida per Obrador tampoc apareix en el RonCat, però si que es 

pot  relacionar  amb  altres  versions  com  “La  Fricafaldetes”,  recull  de  Marià  Aguiló.  En  els  dos  

casos es conta com un rei es vol casar amb una dona del poble, però abans de casar-se, la dona 

haurà de superar una sèrie de proves impossibles que li proposa el seu futur marit. Ara bé, en 

les dues rondalles, les dones aconsegueixen passar aquestes proves i casar-se amb el rei. En 

algunes  rondalles  d’aquest  tipus  hi  podem  veure  que  hi  ha  coincidències  en  el  títol,  ja  que  en  

algunes    hi  apareix  el  nom  de  “Fricafaldetes”,  i  també  n’hi ha dues recollides en el RondCat 

que  duen  com  a  títol  “La  Fustots”,  un  títol  molt  semblant  al  que  recull  Obrador.   

Finalment,  “S’ase  duyt  a  fira”  és  una  rondalla  que  correspon  al  tipus  ATU  1215,  i  per  

tant,  es   tracta  d’una  contarella,   ja  que  és  una  narració  de  caràcter  realista.  La  seva  principal  

característica és la comicitat i des del punt de vista estructural només té un sol episodi. 

Aquesta,  a  l’igual  que  les  demès  rondalles  d’Obrador,  tampoc  no  està recollida en el Rondcat. 

També  la  podem  relacionar  amb  altres  versions,  les  quals  totes  elles  tracten  s’obre  un  ase  i  el  

seu   amo.   Una   d’elles,   és   “Arri,   ase   i   deixa   dir”,   la   qual   va   ser   recollida   al   1923   per   Joan  

Amades  i  conta  la  història  d’un  home  que  va amb la seva néta i duen un ase. Durant el camí, 

també aniran trobant diferents persones, què donaran la seva opinió sobre qui és qui hauria 

d’anar  damunt  l’ase.  Referent  als  títols,  cal  dir  que  tampoc  hi  ha  coincidències,  però  en  molts  

d’ells,  es  fa  referència a un ase. A més, és una contarella molt divulgada i documentada des de 

fa segles.  

Aquestes rondalles es caracteritzen, també, per ser molt fidels a la literatura oral, ja 

que estan escrites amb un llenguatge col·loquial molt propi al parlar del carrer. Referent a les 

rondalles, també cal dir, que en el moment en que Obrador publica aquestes, només hi havia 

les   que   havia   publicat   l’Arxiduc  Lluís  Salvador,   el   qual   al   1885  va   presentar  Rondalles de 
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Mallorca, un recull que havia fet sobre les rondalles de  Mallorca.  Amb  aquesta  obra  s’avançà  

a la col·lecció de Mossèn Alcover.    

En relació a la poesia, Obrador va crear moltes obres, les quals es basen en la poesia 

oral  i  en  el  rondallari.  Les  més  destacades  són  “La  malcasada”  publicada  a  La Ignorància19, 

“Na  Francineta20”  i  “Mal  d’amor21”  publicades  al  Calendari Català,  “Les  fulles  de  pols  d’or”,  

a La llumenera de Nova York22 i  “Vou-veri-vou”,  què  no  ha  estat  publicada  enlloc.   

Tots  aquests  poemes,  a  excepció  de  “Vou-veri-vou”,  es  caracteritzen  per  tractar  en un 

moment   o   altre   algun   tema   relacionat   amb   l’amor.   A   més,   també   perquè   es   consideren  

cançons llargues, ja que totes elles tenen més de cinc versos.  

Per   exemple   “La  mal   casada”   es   tracta   d’una   glosada,   ja   que   és   una   composició   en  

vers, de to popular i amb una extensió considerable de versos, 144. Cal dir que aquest és un 

dels  poemes  més  característics  d’Obrador  i  que  es  va  difondre  entre  tota  la  població.  Ara  bé,  

s’ha   de   tenir   en   compte   que   se’n   va   fer   una   balada,   i   possiblement   el   que   recitaven   era   la  

balada i no el poema. A més, aquesta cançó no apareix recollida al Cançoner Popular de 

Mallorca, però hi podem trobar diverses versions que fan referència al mateix tema que 

Obrador   hi   tracta.   Un   exemple   és   “En   mirar-te   de   plantó”,   cançó   recollida   a   l’Alqueria 

Blanca.  En  els  dos  casos,  podem  veure  com  l’enamorat  fa  recordar  a  la  seva  estimada  els  bons  

moments que van passar junts, i li diu, que tot i que no poden estar junts, la seguirà estimant. 

Referent  al  títol,  veurem  que  no  hi  haurà  cap  glosada  d’aquest  tipus que dugui un títol similar.  

 “Na  Francineta”   es   considera  una  balada,   amb  una  extensió   considerable  de  versos.  

Aquesta  com  que  és  obra  d’un  autor  no  apareix  recollida  al  Cançoner Popular de Mallorca, 

del  Pare  Ginard,  però  es   tracta  d’un  poema  que   s’inspira en un episodi de la rondalla de la 

Ventafocs.   L’edició   coneguda   i   popular   de   la  Ventafocs   és   la   de  Charles   Perrault   dins   Les 

Contes de ma mère l’Oye, ou Histoires ou contes du temps passé avec des moralités, Editat 

per Barbin a París l'any 1697. El títol original de la Ventafocs fou: "Cendrillon ou la petite 

                                                 
19 Núm. 38 (1880), pàg. 2-3.  

20 Calendari català del any 1873, pàg. 95-99.  

21 Calendari català del any 1872, pàg. 14-15. 

22 La llumanera de Nova York, any 2, núm. 12 (1875), pàg. 3. 
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pantoufle de verre". Una altra versió coneguda és la Aschenputtel, in Kinder und 

Hausmarchen, dels germans Grimm, el 181223.  

A partir dels següents versos escrits per Obrador, hi podem veure una clara referència 

a aquestes versions populars.  

“A  la  nit  hi  haurà  gran  ball   

vuy a la vila:  

hi aniran tots los fadrins y les fadrines.[...]  

Del  vell  comte’l  fill  major   

baxa a la vila 

 per  vere’l  ball  dels  fadrins  y  les  fadrines.  

Na  Francineta  se’n  ve  

quan ell arriba; 

 d’ella’n  queda  enamorat  quan  se  la  mira...” 

Tant en aquesta balada, com en les versions esmentades anteriorment hi té lloc un ball, 

en el qual hi van les fadrines del poble i el fill del rei, el qual hi acudeix per cercar una dona 

amb qui casar-se.  

“Mal   d’amor”   també   és   un   balada   amb   una   extensió   considerable   de   versos,   48.  

Aquesta balada escrita per Obrador, tampoc apareix al llarg del Cançoner Popular de 

Mallorca. No obstant això, hi podem trobar diverses versions que es poden relacionar amb la 

d’Obrador,  una  d’elles  és  “Des  que  te’n  vares  anar”,  recollida  a  Esporles,  o  també  “Saps  que  

estic   d’enamorada”,   a   Alaró.   Al   llarg   d’aquestes   versions   veiem   com      l’enamorada  

emmalalteix quan no té el seu estimat. I tot i tractar temes semblants, tampoc trobam 

coincidències  entre  els  títols  d’aquestes  obres.     

“Ja  no  juga  ab  sas  amigas,   

Pé  l’jardi  ab  elles  no  corr,   

De las flors pures com ella 

Sols li plau lo grat olor.  

¿Será  l’mal  de  la  nineta 

Mal  d’amor?” 

                                                 
23 Extret de la pàgina web: http://www.grupiref.org/documents/ventafocs-film-grupiref.pdf 
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A  partir  d’aquest  versos  podem  veure  un tema molt recurrent dins la literatura popular, 

el   fet   d’emmalaltir   per   amor   és  molt   tractat   en   les   cançons   populars.  A  més,   també  podem  

veure que té versos heptasíl·labs i es van repetint dos versos iguals en cada estrofa, això és 

molt habitual en les cançons populars.   

 “Les   fulles  de  pols  d’or”   també  és  una  balada  amb   trenta  versos.   I   a   l’igual  que  els  

demès  poemes  d’Obrador,  tampoc  està  recollida  al  llarg  del  Cançoner Popular de Mallorca, 

però  també  hi  trobam  algunes  versions  que  s’hi  poden  relacionar,  per  exemple,  “El  Taronger”,  

recollida   a   Campanet.   En   aquesta   versió   com   en   la   d’Obrador   es   tracta   del   desamor,   i   en  

comptes  de  parlar  sobre  una  persona  ho  fan  a  partir  d’alguna  planta.   

Finalment,  un  altre  poema  que  podem  atribuir  a  Obrador  és  “Vou-veri-vou”.  Es  tracta  

d’una  cançó  de  bressol,  la  qual  es  va  estendre  entre  tota  la  població,  i  la  seva  popularitat  arriba  

fins avui dia. Així doncs, va entrar a formar part de la poesia oral mallorquina i en aquest cas, 

el Pare Ginard en documenta diverses versions al llarg del Cançoner Popular de Mallorca, 

una  d’elles  és  la  que  està  catalogada  amb  el  número  9  dins  l’apartat  de  cançons  de  bressol,  al  

volum III del cançoner, recollida a Maria de la Salut. A més, també cal dir que va ser 

musicada per Honorat Noguera24.  

Dins aquest apartat de poesia també hi podem incloure els romanços que va escriure 

Obrador,  els  quals  són  “L’alt  en  Jaume  d’Aragó”  publicat  a  Museo Balear25, i  “Romanç  de  la  

conquesta   de   Mallorca”   publicat   a   Jocs Florals de Barcelona26 i a Poesies27. Aquests es 

caracteritzen per parlar sobre el mateix tema, com es va realitzar la conquesta de Mallorca per 

part del rei en Jaume I.  

Cada   un   d’aquests   romanços   està   dividit   en   tres   o   quatre   estrofes   respectivament,   i  

cada  una  d’elles  té  una  extensió  considerable  de  versos.  El  romanç  “L’alt  en  Jaume  d’Aragó”  

es divideix en tres estrofes de 68 versos com a mínim. Cal assenyalar que comença citant un 

versos de Desclot, i que   fou   premiat   amb   la   Medalla   d’Or que oferiren els mallorquins 

                                                 
24 Músic felanitxer,  que  va  compondre  una  balada  a  partir  del  poema  d’Obrador.  Posar  música  a  aquest  poema,  
possiblement ha provocat que sigui un motiu pel qual avui en dia encara coneixem aquests versos.  

25 Museo Balear 1875, 1ª época. 

26  Jocs Florals de Barcelona 1871, Any XIII. Pàg. 167-176.   

27 OBRADOR, Mateu. Poesies. Pàg. 339-341.  
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amadors de les glories i la llengua pàtria, en el certamen de València pel VI centenari de la 

mort del Rei Jaume I.  

Pel  que  fa  a  “Romanç  de  la  conquesta  de  Mallorca”,  va  ser  premiat  als  Jocs  Florals  de  

Barcelona amb el premi de la Diputació Balear, el 1871, primera vegada que Obrador es 

presentava   a   aquests   jocs.   Aquest   a   l’igual   que   “L’alt   en   Jaume   d’Aragó”   comença   citant  

versos  d’altres  autors,  en  aquest  cas,  de  Marsili.  A  més,  aquest  romanç  està  dirigit  al  seu  amic  

Nicolau Cotoner.  

Dins   l’apartat   de   poesia   també   podem   citar   alguns poemes que va escriure Obrador 

basant-se en la cultura popular; si bé, aquests no van arribar a ser tan coneguts com els 

anteriors.  Entre   aquets,   hi  ha  “Pasco   florida”,  una  cançó  en   la  què  explica   les   tradicions  de  

Setmana Santa. 

A   l’igual  que   aquesta   cançó,   també  hi   ha   “Los  dos   aucells”,   una   cançó  que  narra   la  

història  de  dos  aucells  que  viuen  molt  bé,  fins  que  un  dia,  un  d’ells  mor.   

Finalment, a un altre gènere al qual també es va dedicar Obrador és a la paremiologia. 

Va reunir diferents parèmies de la  nostra   cultura   i   les  va  publicar   en  dues  obres   “Just   dues  

paraules”   al   Museo Balear28 i   “Més   adagis”,   a   La Roqueta29. Va començar la tasca de 

recol·lecció  d’aquests  materials  a  partir  d’una  carta  que  li  envià  el  seu  amic  Bartomeu  Ferrà.  

Aquest li deia que volia fer un treball sobre adagis, i Obrador li contestà amb una recopilació 

de diversos adagis i li digué que el volia ajudar en  aquesta tasca.  

Per  altra  part,  s’ha  de  mencionar  que  al  llarg  del  segle  XIX  hi  va  haver  un  gran  interès  

per la recol·lecció d’aquests  materials.  El  principal  autor  d’aquest  gènere  fou  Sebastià  Farnés,  

el   qual   va   escriure   l’obra  Paremiologia Catalana Comparada (1992). En aquest treball hi 

reuneix i hi classifica un gran nombre parèmies de diferents zones de Catalunya.  

A partir d’aquesta  recopilació  de  materials,  foren  molts  els  autors  que  van  emprendre  

aquesta tasca.  Dins   aquest   context,   s’ha   de   destacar  Bartomeu  Ferrà,   el   qual   volgué   fer   un  

treball  sobre  parèmies,  i  per  això,  va  publicar    l’article  “Brins  i  Gavelles”  al  Museo Balear30, 

                                                 
28 Any 3, núm. 12 (1877), pàg. 458-460.  

29 Núm. 227 (1892), pàg. 1-2.  

30 Any 3, núm. 11 (1877), pàg. 427-433.  
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on hi reunia un seguit de parèmies i animava Mateu Obrador a continuar amb aquesta 

recol·lecció. Així doncs, Obrador al 1877 va publicar al Museo Balear, l’article   “Just   dues  

paraules”,  el  qual  era  una  resposta  a  Ferrà.  En  aquest  article  hi  va  reunir  un  seguit  d’adagis.   

En relació als adagis que inclou Obrador, aquests es caracteritzen perquè tots 

comencen per la paraula qui, a més, tots ells estan composts per dues parts consonantades. 

També  cal  dir  que  al  final  de  l’article  hi  inclou  algunes  frases molt usades entre els parlants 

mallorquins.  

Al   cap   de   quinze   anys   d’haver   publicat   aquest   article   es   va   tornar   a   dedicar   a   les  

parèmies, sent així que al 1892 a La Roqueta, va  publicar  l’article  “Més  adagis”.   I  a   l’igual  

que  en  l’anterior  article,  Obrador en aquest reuneix diversos adagis que ha anat trobant al llarg 

d’aquest  temps.  I  també,  tots  els  que  hi  publica  són  els  que  comencen  amb  la  paraula  qui. A 

més, hi fa algunes observacions sobre  quina és la situació de la llengua catalana, ja que 

considera que cada dia està més desmillorada.  

Segons  indica  Jaume  Guiscafrè  en  l’article  “Mateu  Obrador,  folklorista”,  Obrador  va  

continuar treballant dins el camp de la paremiologia molts anys més després de publicar 

l’article  mencionat,   ja  que  a  principis  de  1899  envià  una  carta  des  d’Egipte  a  Antoni  Maria  

Alcover, on li explicava que havia seguit recollint proverbis o refranys. Ara bé, aquesta 

darrera recol·lecció de materials no està localitzada.  

 

ARTICLES: 

L’aportació  teòrica  d’Obrador  són  alguns  articles  on hi tractava temes relacionats amb 

la poesia oral i el folklore.  

Dos  dels  articles  més  destacats  d’Obrador  són  “Sobre  les  èpoques  de  la  poesia  popular  

mallorquina”   publicat   a   Museo Balear31 i a La Ilustració Catalana32, i   “El   folklore   y   la  

educación infantil”  publicat  a  Boletín de la Institución Mallorquina de Enseñanza33.  

                                                 
31 Núm. 23 (1875), pàg. 776-781.  

32 Any 4, núm. 82 (1883), pàg. 69-72.  

33 Núm. 25, 26 i 28 (1884), pàg. 194-196, 201-203 i 217-219. 



36 
 

El   primer   article   “Sobre   les   èpoques   de   la   poesia   popular   mallorquina”,   recorda   el  

passat de la nostra cultura i el que ens ha arribat de cada època. Així doncs, podem dir que 

divideix l’article  en  dues  parts.  La  primera  d’elles  es  centra  en  revisar  els  períodes  de  la  nostra  

cultura i els fets memorables que han tingut lloc al llarg de les èpoques a Mallorca, començant 

pels temps dels celtes fins que Catalunya perd la seva independència. Reconeix que al llarg 

d’aquests  segles  passaren  moltes  civilitzacions  per  Mallorca,  i  per  això,  esperam  trobar  molta  

poesia  popular  on  es  contin  els  fets  més  rellevants  que  van  succeir  a  l’illa.   

En  la  segona  part  d’aquest  article  vol  explicar  el  que  va  deixar cada civilització a la 

cultura  mallorquina.  Ara  bé,  Obrador  acabarà  fent  una  critica  de   tot  perquè  no  s’ha  estudiat  

res  sobre   l’antiga  poesia  popular  de  Mallorca.  Sap  que  al   llarg  d’aquests  segles  s’han  parlat  

moltes llengües i han passat moltes cultures per la nostra terra. En totes elles hi hagué homes 

que tingueren la necessitat de creure en cants funeraris, himnes, cançons, etc. No obstant això, 

cap   d’aquestes   poesies   ens   ha   arribat   a   nosaltres,   i   per   això,   Obrador   diu   que   no   podrem  

admirar res del nostre passat perquè no tenim res.  

“Sabudes  ja,  y  senyalades  are  de  bell  nou,  les  époques  culminants  de  la  historia  mallorquina,  no  cal  dir  

que res se sap en quant á les primeres, en lo que pertoca á la poesia popular de la nostra terra. Quant es 

un fet que no ha menester prova, que la boyra de la antigor enfosquex, si no amaga de tot á vegades, los 

fets   de   més   trascendencia   á   n’els   investigadors   més   diligents,   no   es   d’estranyar   que,   essent   així,   no  

quedi  rastre  algun  ni  mostra  de  la  poesia  popular  d’aquelles  époques.  [...]  ¿  Y  com  ha  d’admirarse  ningú  

de que res se conservi en cap dels primers idiomes, si fins y tot observam y llamentam, el dia de vuy, 

que desparegueren y se perderen pera sempre obres y poesies catalanes, una á una, com les pedres qui 

s’esfondran  d’una  paret  d’en  temps  primer?”  (Obrador  1875:  777-778) 

Ara bé, a partir de la conquesta de Mallorca pel rei Jaume I, fins avui en dia, és de 

l’única  època  que  conservam  materials  de  la  cultura  popular,  i  Obrador  en  aquest  article,  els  

classifica en dos grups; un com a documents que conten fets històrics i per la qual cosa, tenen 

una data, en canvi, el segon grup, el més abundant, que són els que narren histories amoroses, 

festives, sagrades o altres assumptes.  

“Convé   abraçar   com   una   época   sola   y   distinta de les altres tot el temps transcorregut desde la 

incorporació  definitiva  de  Mallorca  á  la  corona  d’Aragó,  fins    al  dia  de  vuy.  Aquesta  éspoca  es,  per  lo  

tant,   la   sola   que’ns   pot   oferir   materia   d’estudi,   per   la   sencilla   y   clara   rahó   de   que   en   ella hi van 

compreses totes y cadascuna de les poesies vuy conegudes. Considerades aquestes en conjunt, presentan 

dos  carácters  distintius:  unes  que’s   referexen  á   fets  de  historia  coneguts,   y  de   les  quals   per  axò’s  pot  

determinar la data certa; y altres (que son les més abundants y variades), que ja sien amoroses, festives, 
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sagrades,    ó  pertanyents  á  altres  assuntos,  no’s  pot  precisar  sa  major  ó  menor  antiguedat  sino  tenguent  

en conte la seua característica estructura, les formes de llenguatje, sa especial versificació y altres 

qualitats  consemblants  á  les  ja  dites.”  (Obrador  1875:  780-781) 

A  partir  d’aquest  article  podem  veure  l’actitud  d’Obrador  envers  a  la  cultura  popular  

de Mallorca. A través de les paraules veiem un Obrador decebut i que no entén perquè fins fa 

tan   poc   no   s’ha   estudiat   la   nostra   cultura   popular.   Sap   que   al   llarg   dels   segles   han   passat  

moltes civilitzacions per Mallorca, però de les quals no en tenim res, ja que ningú es va 

dedicar a estudiar aquests materials populars.  

En relació amb aquest article, cal citar-ne un altre que va escriure el mateix Obrador, 

“Apuntacions  y  mostres  de  poesia  popular  mallorquina”,  publicat  a  La Renaixença34. Aquest 

article  es  divideix  en  dues  parts,  i  en  la  primera  torna  a  publicar  l’article  comentat  fins  ara;;  a  

la segona part hi adjunta trenta-set  cançons  que  ha  anat  arreplegant  per  tota  l’illa.  A  més,  hi  

comenta les cançons que hi adjunta.  

Es centra amb aquelles cançons que formen part de la cultura mallorquina, i en diu que 

aquestes poden ser de dues maneres, les  curtes  anomenades  “Gloses”  i   les   llargues,  que  són  

pròpiament les cançons. Ara bé, totes elles tracten temes molts diversos, per això es 

divideixen  en  cançons  amoroses,  satíriques  o  festives  i  cançons  religioses.  Al  llarg  de  l’article,  

Obrador fa un comentari   de   cada   un   d’aquests   grups   i   en   posa   diversos   exemples.   De   les  

cançons   d’amor   diu   que   sempre   se’n   veu   “l’espontània   intensitat   del   sentiment   que   les  

inspira”.  D’aquestes  cançons  n’adjunta  diverses  mostres,   tant  de  curtes  com  de   llargues,  ara  

bé, de llargues  diu  que  n’hi  ha  moltes,  i  es  limita  a  mostrar  aquelles  que  no  són  tan  conegudes.  

Sobre  cada  una  d’aquestes  cançons  comenta  el  tema  que  tracten  i  si  es  poden  relacionar  amb  

altres versions, és a dir, en fa un treball comparatiu.  

Referent a les cançons religioses, diu que també es diuen cançons de sants, i que 

aquestes, dins la cultura mallorquina, són més abundants que les amoroses i festives, ja que 

moltes  són  recomanades  per   la  seva  bona  forma   i  per   l’agradosa  senzillesa  de  conceptes.  A  

més, diu que contenen les idees tradicionals del poble, la fe, la relació amb els miracles i fets 

sobrenaturals.  D’aquestes  cançons  també  n’adjunta  diferents  mostres. 

                                                 
34 Any 10, tom 2, núm. 3 (1880), pàg. 111-116; núm. 4 (1880), pàg. 166-173; núm. 5 (1880), pàg. 207-2015.  
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I respecte a les cançons festives i satíriques en diu que són molt abundants i que els 

glosadors són les que més creen. A més, diu que són cançons que mostren la part ridícula de 

les  coses,  conten  acudits  originals,  respostes  que  deixen  sense  paraula  a  l’home,  mostren  una  

certa  malícia,  agudesa  i  espontaneïtat.    També  diu  que  en  alguna  d’aquestes  cançons hi podem 

trobar  algun  tema  grosser,  o  d’altres  relacionats  amb  la  política  del  moment.  I  a  l’igual  que  ha  

fet  amb  els  demès  apartats,  aquí  també  hi  adjunta  algunes  mostres  d’aquestes  cançons,  de  les  

quals va comentant quin tema tracten.  

Un altre article  destacat  d’Obrador  és  “El  folklore  y  la  educación  infantil”.  Aquest  és  

un dels articles més importants que va escriure, ja que ens parla de dos punts interessants, 

com  és  l’origen  del  folklore  i  la  seva  relació  amb  la  psicologia  infantil.  L’article  es  divideix en 

dues  parts,  en  la  primera  es  centra  en  donar  a  conèixer  el  concepte  de  “folklore”,  ja  que  com  

diu  en  l’article,  és  un  concepte  que  ell  no  coneixia,  però  que  fa  referència  a  la  ciència  popular,  

al saber del poble. A partir de la definició que en dóna, es considera folklorista des de fa 

temps.  

A més, en aquesta primera part, demostra que ja té una gran formació sobre la cultura 

popular,  ja  que  fa  referència  als  folkloristes  més  destacats  de  l’època.  Entre  aquests  hi  ha  en  

Milà i Fontanals, a qui li agraeix haver-lo introduït en la tasca de recol·lector; a més, també hi 

cita  autors  de  renom  com  Machado,  Nuñez  de  Arce,  Joaquín  Coelho,  entre  d’altres.   

En aquesta primera part, Obrador ha anat ampliant el seu coneixement sobre la cultura 

popular,  n’ha  conegut  autors  importants,  i  a  més,  es  pot  dir  que  és  l’introductor  del  concepte  

de  “folklore”  dins  la  cultura  de  Mallorca.   

En  tant  a  la  segona  part,  Obrador  relaciona  el  folklore  amb  l’educació  dels  infants.  A  

part  d’escriptor,  també  va  ser  professor  i  pedagog, i possiblement per aquest motiu va estudiar 

quines   relacions   s’establien   entre   el   folklore   i   l’educació   infantil.   Així   doncs,   al   llarg  

d’aquesta  segona  part,  ens  va  explicant  que  els  nins  des  de  petits  s’interessen  per  les  rondalles 

i cançons populars,  ja  que  molts  de  jocs  comencen  a  partir  d’alguna  d’aquestes  cançons. 

“Es  tan  fácil  como  frecuente,  en  la  vida  real,  el  observar  la  marcada  aficion  que  sienten  los  ninos,  desde  

sus primeros años, hácia los cantos y narracions Populares. Nada más comun en ellos que el juntarse en 

corro, á la postre de algun juego ó pasatiempo fatigoso, y concentrar toda su atencion en las pintorescas 

peripècies de un relato fantástico, [...] Gran número de juegos infantiles no pueden ponerse en acción 

sino mediante un cantar  ó  estribillo  rimado  que  les  da  caràcter  propio,  [....]”  (Obrador  1884:  201) 
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A més, en el següent fragment diu que és molt important que els mestres vegin les 

rondalles i les cançons populars com un activitat per ensenyar els nins, ja que és una manera 

afectiva   d’aprendre   les   coses   pròpies   de   la   nostra   cultura.   Tot   i   això,   diu   que   hi   haurà  

professors que pensaran que això ha de ser una tasca a part, que no es pot incloure dins 

l’ensenyança.   Ara   bé,   Obrador   seguirà   veient   l’important   paper   que   fa   el   folklore dins la 

pedagogia infantil, ja que permet ensenyar de manera més entretinguda i eficaç.  

“Numerosas   observaciones   de   este   genero   havia   tenido   ocasion   de   hacer,   sin   proponérmelas,   en  mis  

pasados años de aprendizaje pedagógico, y es bien de suponer que muchos compañeros de profesion de 

hallarán en igual caso. Sin embargo, por más que ya hoy dia se va reconociendo el valor educativo de 

ciertos juegos y cuentos de caràcter popular, pocos seran los educadores que hayan parado mientes en el 

alcance de estos hechos y que, tomando pie de tales observaciones, hayan llegado á penetrar de un 

modo cabdal la estrecha relacion que existe entre el Folk-Lore y la Pedagogía.”  (Obrador 1884: 201)  

Referent  a  aquesta  segona  part  de  l’article,  cal  dir  que  ens  permet  veure  que Obrador 

en aquell període, ja tenia una visió molt moderna sobre la pedagogia, ja que anava més enllà 

del que assenyalaven els llibres, valorava a partir de la cultura pròpia i ampliava els 

coneixements  sobre  l’ensenyança  dels  nins.   

A part dels dos articles   esmentats,   Obrador   en   va   fer   d’altres   tals   com   “En  Marià  

Aguiló   y   son  Romancer  Popular   de   la  Terra  Catalana”   publicat   a  La Ilustració Catalana35. 

Aquest article parla sobre la important tasca que havia fet Marià Aguiló, però a la vegada 

serveix per ampliar  l’article  que  havia  publicat  anteriorment  a  la  revista  El Isleño36, “Nuestra  

poesia  popular”,  on  anuncia  la  publicació  d’Aguiló  i  en  fa  una  critica  al  poc  interès  i  dedicació  

que   hi   ha   a   Mallorca   per   la   cultura   popular.   Respecte   a   l’article   que   en   fa   sobre   l’obra  

d’Aguiló,  cal  dir  que  és  un  treball  molt  extens  i  que  resta  inacabat.  El  seu  principal  objectiu  és  

donar  a  conèixer  la  gran  tasca  feta  per  Aguiló.  Com  descriu  el  mateix  Obrador,  es  tracta  d’un  

“art  exquisida  é  insuperable,  la  feyna  delicadíssima  y  gelosa  d’abellir,  polir  y  retornar  colors  

nadiues  a  la  nostra  poesia  popular,  ab  lo  mèrit  més  alt  y  la  extrema  dificultat  d’aqueix  treball  

de  miniador”  (Obrador  1893:  244) 

Obrador divideix aquest article en tres parts. A la primera es centra en elogiar el gran 

treball dut a terme pel seu amic i company Marià Aguiló. Al principi, ens mostra la figura 

                                                 
35 Any 14, núm. 315-316 i 318 (1893), pàg. 242-245, 263-266 i 291-294.  

36 Any 34, núm. 10.928, pàg. 1.  
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d’Aguiló  com  a  folklorista.  I  després,  pretén  destacar  el  treball  del  seu  amic,  ja  que  a  part  de  

reunir una gran informació, està molt ben presentat i ordenat. A més, també hi fa referència 

constant al pròleg, ja que Aguiló hi ha sabut explicar molt bé el que pretenia aconseguir, fet 

pel qual Obrador el justifica per haver tardat tant en publicar-la.  

En la segona part, Obrador es centra en fer un resum sobre les èpoques anteriors a la 

publicació  d’aquest   article.   I   repassa  quin  ha  estat   l’interès  que  hi  ha  hagut  per   la   literatura  

popular, tant a Catalunya com per tot Europa. A més, en aquesta segona part, també fa 

referència a la tasca folklòrica que han dut a terme altres autors importants del moment, com 

és  el  cas  de  l’obra  de  Briz,  Cançons de la terra (1866-1884) i la del seu mestre i amic, Milà i 

Fontanals, Romancerillo catalán (1882).  

Finalment,  en  la  tercera  part  de  l’article,  torna  a  fer  referència  al  treball dut a terme per 

Aguiló,  ja  que  explica  com  ha  aconseguit  aquest  objectiu,  en  què  es  basa  l’obra,  i  en  torna  a  

mostrar  la  importància  d’aquest  treball  per  la  cultura  popular  catalana.   

Així  doncs,  a  partir  d’aquest  article  podem  veure  que  pensa  Obrador sobre el folklore 

del  moment.  Al  llarg  de  l’article,  a  part  de  veure  com  exalta  el  treball  d’ Aguiló, també podem 

veure com critica la societat catalana per haver tardat tant en començar a reunir materials 

folklòrics. Ara bé, el fet de ponderar tant la tasca del seu company, també ens ha permès 

entendre que Obrador defensa aquells treballs que es centren en la cultura, i a més, aquells 

que  estan  ben  fets,  ja  que  al  llarg  dels  comentaris  que  en  fa,  podem  entendre  que  l’obra  que  ha  

fet Aguiló, per la seva qualitat i rigor és la que més li agrada de totes les que han sortit fins al 

moment.  
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CONCLUSIÓ  

A  l’inici  d’aquest  treball  dèiem  que  teníem  una  sèrie  de  documents  sobre  la  vida  i  obra  

d’Obrador,   i   l’objectiu   que   ens   proposàvem   era   donar   a   conèixer la seva figura i la tasca 

literària que havia dut a terme, centrant-nos especialment en la seva obra folklòrica. Així 

doncs, vam dividir el treball en diverses parts, de les quals en podem treure unes conclusions.  

Referent a la primera part, ens adonam que   des   d’infant   ja   destacà   per   ser   un   bon  

estudiant, fet que li permeté  anar a Palma a cursar els estudis de segona ensenyança. A 

l’institut  va  fer  amistat  amb  companys  que  posteriorment  esdevingueren  escriptors  de  renom,  i  

tingueren com a professor a Pons i Gallarza, qui els va introduir dins la literatura. A més, 

conegué   altres   autors   importants,   i   de   cada   un   d’ells   n’agafà   alguna   cosa.   Per   exemple,   de  

Jeroni Rosselló en tragué el seu interès per Ramon Llull i per la cultura popular alemanya.  

Un cop finalitzats els estudis secundaris, decidí seguir la seva formació i es matriculà a 

la universitat de Barcelona per cursar Filosofia i Lletres. Tingué com a mestre a Manuel Milà 

i  Fontanals,   el  mestratge  del   qual   el   deixà  meravellat.  A  partir  d’aquest   període començà a 

conrear una obra literària bastant intensa.  

Durant els anys de joventut no abandonà la seva tasca intel·lectual   i   se’n   anà   a  

Venècia,  on  va  fer  de  professor  dels  fillols  de  l’Arxiduc  Lluís  Salvador,  i  aprofità  per  ampliar  

els seus coneixements sobre Llull. Al 1900 tornà a Mallorca, on  seguí la publicació de textos 

lul·lians que havia començat el seu amic Jeroni Rosselló. Convertint-se així, en un dels 

principals   estudiosos   de   Llull.   A   més,   serà   enviat   per   l’IEC   a   visitar   les   biblioteques   de  

Munich i Milà, on recollí codis lul·lians i copià Blaquerna.  

Al  llarg  d’aquesta  primera  part,  també  vam  poder  veure  que  va conrear una important 

obra literària,  i  a  partir  de  les  publicacions  a  diverses  revistes  de  l’època  en  podem  conèixer  

una part. La seva obra es centra principalment en donar a conèixer molts aspectes de la nostra 

cultura, ja que fa una important recerca de documents folklòrics. I també, en treballar sobre la 

figura de Ramon Llull. No obstant això, amb una dedicació menor, es va interessar per la 

poesia, la prosa, el teatre, el periodisme i la traducció.  

Com hem dit, les seves dues passions foren el folklore i Ramon Llull. A partir de la 

seva estada a Venècia va adquirir grans coneixements sobre Llull, quan va tornar els va posar 
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en pràctica ràpidament i va esdevenir director tècnic de la Comissió Editora Lul·liana. A més, 

va  esdevenir  un  dels  principals  lul·listes  tant  de  les  illes  com  fora  d’elles.   

Referent a la seva etapa com a folklorista, cal dir que fou Milà i Fontanals qui 

l’introduí dins aquest camp de recerca. El treball que va dur a terme el podem dividir en 

quatre apartats: la creació de poemes basats en la cultura popular, traducció, recopilació i 

teorització i divulgació.  

Durant el 1868 i 1874 es dedicà a recollir molts de materials folklòrics, com cançons, 

rondalles,  parèmies,  les  quals  anirà  publicant  al  llarg  del  temps  en  diverses  revistes  de  l’època.  

A part de recollir materials, també compongué alguna cançó basada en la tradició popular. A 

més, durant els anys 1873 i 1880 es centrà en traduir poemes especialment de la cultura 

alemanya. I tots aquests coneixements, li permeteren  escriure diferents articles  relacionats 

amb  la  cultura  popular  i  el  folklore,  alguns  dels  més  destacats  són  “Sobre  les  èpoques  de  la  

poesia popular mallorquina”  i  “El  folklore  y  la  educación  infantil”.   

Un dels objectius del nostre treball era donar a conèixer la figura de Mateu Obrador 

com a folklorista, però per explicar això, primer ens vam centrar en estudiar quin era el 

context en que va treballar.  Així   doncs,   en   la   segona   part   d’aquest   treball,   ens   situàrem   al  

segle   XIX.   I   ens   vam   adonar   que   va   ser   a   finals   d’aquest   segle   quan   arribà   el   moviment  

folklorista  a  Espanya.  Dins  l’àmbit  català  és  la  Renaixença  que  desperta  l’esperit  catalanista  i  

es fomenta la recollida de material folklòric. Apareixen autors que comencen a publicar 

reculls de mostres populars, alguns dels més destacats són Francesc Pelai i Briz, Manuel Milà 

i  Fontanals,  Marià  Aguiló,  entre  d’altres.   

L’interès  que  hi  ha  a  Catalunya  per la tradició popular també es dóna a Balears, i és 

dins aquest context on situam Mateu Obrador, que tot i no destacar com un dels principals 

folkloristes, du a terme un important producció folklòrica.  

Finalment,  en  la  darrera  part  d’aquest  treball  estudiam amb més profunditat com va ser 

l’obra   folklòrica   d’Obrador,   la   qual   es   caracteritza   per   incloure   traduccions   de   poemes   o  

rondalles de la cultura alemanya, per compondre cançons basades en temes de la literatura 

popular, reunir diversos materials folklòrics i escriure diferents articles relacionats amb la 

cultura popular.  
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Referent   a   les   rondalles   que   va   reunir   Obrador,   cal   dir   que   cap   d’elles   no   estan    

publicades en cap llibre, i possiblement per aquest motiu no han estat catalogades pel 

“RondCat”,  una  base de dades que cataloga les versions recollides i publicades de la narrativa 

oral en llengua catalana.  Ara  bé,  hi  podem  trobar  altres  versions  que  s’hi  poden  relacionar.   

Referent a les cançons que va compondre, cal dir que es basaven en temes de la 

tradició popular, però no va esdevenir cançons populars, per això, tampoc no apareixen al 

Cançoner Popular de Mallorca. Només la famosa cançó de bressol,  Vou-veri-vou que hi està 

recollida en diverses versions.  

En   definitiva,   al   llarg   d’aquest   treball   podem veure que Obrador va ser una gran 

persona, sempre va estar actiu i que va crear una important obra literària. Ara bé, per diverses 

raons, tant personals, com per la societat en que va viure, ni la seva figura ni la seva obra, fins 

al  dia  d’avui,  han  estat reconegudes com cal. 

Per concloure, podem dir que amb aquest treball hem aconseguit reunir el que ha estat 

la  vida  de  Mateu  Obrador  i  com  s’ha  relacionat  amb  la  seva  obra.  A més, el fet de centrar-nos 

especialment en la seva tasca com a folklorista ens ha permès analitzar tots els treballs que va 

fer sobre aquest gènere i classificar-los. Així doncs, en un mateix treball hi tenim el que va ser 

la seva vida i com va anar cultivant una de les seves grans passions, la cultura popular.  
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