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1. Trobem dues representacions diferents respecte al segon llinatge, Torent i Torrent. A l’hora de 
fer el present treball ens hem decantat per la primera forma, present a l’Enciclopèdia Catalana i 
l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.  

                                             

1. Introducció  

L’arribada l’any 1932 a Eivissa d’un estudiant alemany, Hans Jakob 

Noeggerath, amb la intenció de realitzar la seva tesi, esdevindrà l’inici de 

l’elaboració del primer aplec de rondalles d’Eivissa. Aquest procés acabaria 

amb la publicació de l’obra Contes d’Eivissa a Mèxic l’any 1948 gràcies a l’autor 

Josep Roure i Torent1.  

El present treball pretén donar a conèixer la història amagada darrera el 

rondallari. Volem entendre quins varen ser els problemes què varen provocar 

que l’obra es publiqués a l’altra banda de l’oceà per un altre autor. Conèixer els 

diferents objectius de l’obra, doncs varen anar canviant fins adoptar la forma 

amb la què coneixem l’obra, un aplec de rondalles. 

Per tal de saber la importància de l’obra, a més de per la seva 

primordialitat dins el corpus dels rondallaris de les Pitiüses, analitzarem els 

catorze relats que s’inclouen als Contes d’Eivissa. Compararem les rondalles 

incloses al volum amb altres que trobem dins la resta de rondallaris eivissencs 

o de territoris de parla catalana.  

La manca d’informació respecte a Hans Jakob Noeggerath ens ha dut a 

cercar dins els arxius referents als autors i les personalitats què varen estar 

relacionats, de forma directa o indirecta, amb ell o la seva obra. Respecte a 

Roure i Torent trobem més informació però, malauradament, molt poca 

relacionada amb l’obra. La major font de dades referent a l’autor català ha estat 

extreta de la correspondència que va mantenir durant el seu exili, car 

mitjançant aquest medi va rebre consells sobre l’edició i la publicació.  

L’estructura del treball es divideix en tres parts ben diferenciades. El 

primer apartat de l’obra, el context, consisteix en una breu exposició de les 

característiques bàsiques de la societat eivissenca de l’època, l’interès vers la 

llengua catalana aleshores i, finalment, un repàs dels rondallaris eivissencs 

publicats fins l’actualitat. La segona part del treball es centrarà en l’estudi de 

l’obra, començant pel procés d’elaboració, passant per l’anàlisi del seu 

contingut amb l’examen del seu llenguatge i estil per acabar analitzant l’espai, 

el temps i els personatges. La darrera part del treball consistirà en les possibles 

conclusions que s’hagin extret de l’estudi de l’obra així com del seu procés 

d’elaboració. Posteriorment, inclourem les referències i l’annex documental.



4 

 

 
 

2. Context 

El context dels Contes d’Eivissa és molt vast, perquè hi varen intervenir 

dos autors amb unes perspectives i objectius molt diferenciats. Altrament, el fet 

que el procés d’elaboració de l’obra s’hagi realitzat a diferents països pot haver 

influït en el seu desenvolupament, atès que la situació en cada un d’aquests 

pot ser diferent respecte a l’obra.   

Malgrat la possible transcendència, de forma indirecta, dels factors citats 

anteriorment, l’essència de l’obra és el seu contingut, és a dir, els contes que 

recull. Per aquest motiu ens centrarem principalment en l’illa d’Eivissa i, alhora, 

seguirem tots els aspectes que, en major o menor mesura, han tingut 

repercussió directa en l’obra. La finalitat d’aquesta aproximació a l’Eivissa de 

llavors és la de donar a conèixer al lector la situació de l’illa l’època en la qual 

es va du a terme la recopilació del material folklòric què esdevindria l’obra.  

D’altra banda farem un petit repàs de totes les obres folklòriques que 

han recopilat part del imaginari col·lectiu eivissenc, donant major importància 

als aplecs de contes i rondallaris. D’aquesta manera, podrem fer visible la 

repercussió de l’obra de Noeggerath i Roure als rondallaris què seguiran els 

Contes d’Eivissa.   

2.1 Situació d’Eivissa la tercera dècada del S.XX 

Una de les característiques més important d’Eivissa és la insularitat. 

Potser en l’actualitat no és un fet tan determinant però, fins fa relativament molt 

poc temps, el fet d’estar bandejada de l’estat i, en menor mesura, de la resta 

d’illes, va provocar que l’imaginari col·lectiu eivissenc es conserves en un estat 

quasi virginal. 

Un dels factors a tenir molt en compte a l’hora d’analitzar el material 

folklòric de l’illa és que, fins el boom turístic dels anys 60, la gran majoria 

d’eivissencs eren pagesos o mariners (Viñarás, 2013:104). Dues professions 

que es trobaven confrontades. L’any 1938 Walter Spelbrink, a la seva tesi 

doctoral Die Mittelmeerinseln Eivissa und Formentera, va comentar sobre el 

conflicte: “Car que els marins i els pescadors formen una casta apart, eviten 

amb orgull tot contacte amb els ‘beneits’ campesins” (Alarco, 1981:71). Malgrat
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 la seva confrontació, aquestes feines, sobretot les lligades al camp, tenen 

associat un imaginari farcit de contes, cançons, dites... Molt major que la resta 

d’ocupacions modernes, la majoria ubicades a les ciutats.    

La situació cultural d’Eivissa a principis del segle XX era, pràcticament, 

la pròpia d’un paradís totalment verge. La situació geopolítica de la Pitiüsa 

Major provocava que l’illa estigués fora dels grans circuits de comerç 

internacional, dificultant així l’arribada de nous mitjans i avanços. Gairebé no 

s’havien fet estudis sobre les tradicions o la cultura eivissenca ni, tampoc, 

treballs de camp relacionats amb la seva geografia o paisatge. 

El fet que moltes de les característiques d’Eivissa fossin inexplorades 

fins aleshores va ser un dels motius de l’arribada d’un gran nombre 

d’investigadors. Entre tots els estudiosos, d’una gran varietat de disciplines, 

destaquen: l’arqueòleg Adolph Schulte, què arribà l’any 1920 atret per la 

riquesa púnica; els biòlegs Wilhelm Schreitmüller i Otto Koeller; o els fotògrafs 

Mario von Bucovich i José Ortiz Echagüe (Valero, 2001: 12). 

Tot i la gran diversitat de la riquesa de l’illa, la característica més 

destacables llavors, i en l’actualitat, era l’arquitectura tradicional de l’illa. 

Aquesta va congregar un gran nombre d’estudiants, els més destacats i 

nombrosos del GATPAC, el Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al 

Progrés de l’Arquitectura Contemporània. Aquests estudiosos consideraven 

que la casa tradicional eivissenca, gràcies a la seva forma i estructura, era un 

model diferent a la resta d’habitatges mediterranis (Valero, 2001: 13). 

Altrament, un factor que va provocar l’arribada d’un important nombre 

d’estrangers a l’illa varen ser els conflictes i les diferents guerres europees què, 

posteriorment, provocarien els alçaments feixistes. Els moviments migratoris 

d’exiliats a Eivissa varen ser molt importants, la major part dels exiliats provenia 

d’Alemanya. D’entre tots els exiliats teutons podem destacar, per la importància 

i repercussió que varen tenir sobre l’illa, el següents: el filòsof Walter Benjamin; 

el fotògraf Walter Stern, el qual, juntament amb la seva dona Elizabeth 

Munchau, va obrir el primer centre fotogràfic de l’illa; l’empresari Robert 

Sternau o la família Noggerath (Valero, 2001: 16). 

Abans de la gran migració, la informació sobre l’illa es trobava 

exclusivament a les petites descripcions de les obres ambientades, 

casualment, a Eivissa. Les més destacades d’aquestes descripcions són: el



6 

 

 

pròleg de Los muertos mandan de Blasco Ibañez, on es parla de l’illa i l’estada 

de seu autor; les pintures de Santiago Rusiñol, el qual va visitar diverses 

vegades l’illa, o les fotografies de l’obra With càmera in Majorca de l’anglesa 

Margaret d’Este, on es troben incloses diverses fotografies d’Eivissa (Valero, 

2001:14). Però, entre totes aquestes descripcions, calen destacar les incloses 

dins l’obra Les Balears descrites per la paraula i la imatge de l’Arxiduc Lluís 

Salvador d’Àustria, publicada a Leipzig l’any 1869. 

A partir de la tercera dècada del segle XX començarà a estar present el 

turisme, l’any 1932 s’obriren els primers hotels. El 1930 no s’arribaven a les 

trenta places d’allotjament, l’estiu del 1936, només sis anys després, s’arribaren 

a les quatre-centes setanta places (Viñarás, 2013: 110). 

GRÀFICA 1. Creixement absolut de la població d’Eivissa 

Creixement absolut de la població d’Eivissa entre 1910 – 1940 

 Ciutat 

d’Eivissa 

Santa 

Eulària 

Sant 

Antoni 

Sant 

Josep 

Sant 

Joan 

Total 

1910 -102 293 287 15 579 1.072 

1920 -57 -264 151 692 -674 -152 

1930 1.448 1.528 313 403 478 4.170 

1940 2.028 1.259 363 886 779 5.315 

Font: Claudio Von Perfall (1981:48) 

En conclusió, la dècada dels anys trenta significarà l’inici del 

desenvolupament accelerat què s’hauria d’haver produït a Eivissa amb 

anterioritat. Augmentarà considerablement la població de l’illa i, sobretot, 

s’iniciarà l’evolució tardana de l’economia eivissenca, la qual provocarà 

l’arribada dels primers estrangers a l’illa. 
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1. Al [Docu. nº 3] trobem una carta entre Spelbrink i Macabich posterior a l’estada de 
l’alemany a l’illa. En aquesta el jove estudiant fa referència a Jakob Noeggerath.

 

2.2. Estudis de llengua a Eivissa anteriors als anys 30’ 

Els estudis eivissencs sobre la llengua catalana que s’havien realitzat 

aleshores eren, pràcticament en la seva totalitat, els de Mossèn Antoni Maria 

Alcover, el qual l’any 1901 havia començat el projecte del Diccionari de la 

Llengua Catalana amb la Lletra de Convit.  

Alcover va realitzar cinc visites a Eivissa entre l’any 1902 i 1922.  A la 

primera de les estades a l’illa va pronunciar una conferència al Círculo Católico 

d’Eivissa, hi assistir Isidor Macabich, figura què esdevindria fonamental per a la 

cultura catalana a Eivissa. La primera resposta eivissenca a la crida d’Alcover 

va arribar l’any 1906, quan mossèn Vicent Serra i Orvay va informar sobre la 

situació de la llengua catalana a Eivissa al Primer Congrés Internacional de la 

Llengua Catalana. Aquesta manifestació és la primera vegada que es va donar 

a conèixer el parlar de les Pitïusses al món científic (Cirer 2001:18). 

Antoni Griera, lingüista català format a les escoles romanistes 

d’Alemanya, també va realitzar estudis sobre el català d’Eivissa. Durant la seva 

visita de deu dies a Eivissa, i guiat per Macabich i Serra i Orvay, va transcriure 

més de mil mots i vint-i-cinc verbs per la seva obra El dialecte baleàric, 

publicada l’any 1917. La figura de Griera i la seva bona relació amb Macabich 

crearen uns vincles entre Eivissa i Alemanya els quals afavoriren l’arribada dels 

joves estudiants alemanys Walter Spelbrink i Hans Jakob Noeggerath (Torres, 

1992: 34). 

Spelbrink1, un jove investigador d’Hamburg, visità Eivissa l’any 1930 per 

realitzar un estudi lexicogràfic i de cultura material, especialment sobre la típica 

casa eivissenca. El treball es publicà al volum XXIV del Butlletí de Dialectologia 

Catalana, corresponent a 1936. El segon d’aquests estudiants alemanys, 

Noeggerath, va arribar a l’illa dirigit pel professor Erns Gamillscheg per fer la 

seva tesi doctoral sobre les rondalles eivissenques (Torres 1992: 36). 

Així doncs, els estudis relacionats amb llengua realitzats a Eivissa fins 

els anys trenta eren escassos. Aquesta dècada serà fonamental per la cultura 

catalana a Eivissa, creixerà notablement l’interès cap a la llengua i apareixeran 

personatges amb gran transcendència com Macabich i Serra Orvay. Fins 

aleshores, el fet més remarcable vers la llengua i cultura catalana a l’illa havia
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estat la creació, l’any 1922, de la Secció d’Estudis Eivissencs, constituïda dins 

del Centre d’Acció Social (Cirer 2001:20). 

2.2.1 Aplecs folklòrics d’Eivissa 

La situació dels estudis folklòrics era encara pitjor que la dels estudis 

relacionats amb la llengua, doncs no s’havia realitzat cap estudi ni recopilació 

de contes eivissencs, únicament s’havien recopilar algunes cançons populars.  

El primer aplec folklòric que inclou material recopilat a Eivissa és l’obra 

citada anteriorment, Les Balears descrites per la paraula i la imatge de l’Arxiduc 

Lluís Salvador d’Àustria. Aquest volum inclou una sèrie de cançons populars 

eivissenques. Altres mostres de recopilacions de cançons populars d’Eivissa 

les podem trobar al primer i segon tom de la revista Las Baleares, las 

pythiusas, publicats en castellà el 1886, o al Romancer popular de la terra 

catalana de Marià Aguiló publicat l’any 1893. Cap d’aquests volums inclou 

obres en prosa, només trobem recopilades cançons populars. 

El primer autor què va recopilar rondalles a Eivissa va ser Antoni M. 

Alcover. Fou durant el seu tercer viatge a l’illa l’any 1917, l’autor manacorí va 

entrevistar Joan Ripoll Seguí, conegut com a Joan des Pa, nadiu del barri de sa 

Penya i cuiner del seminari (Cirer 2001:20). El material recopilat en aquesta 

visita va servir a Alcover per publicar l’article Rondalles d’Eivissa a la revista 

Catalana de Barcelona.  

En aquest article l’autor s’encarrega de fer un tast de l’imaginari popular 

eivissenc, donar a conèixer les seves bruixes, barruguets i fullets i, sobretot, 

encoratjar la recent Secció d’Estudis Eivissencs, així com a la societat 

eivissenca en general, a recopilar l’abundant material folklòric illenc. Alcover 

(1974) començà l’article amb aquest discurs: 

Ara s’és constituïda en el Centre d’Acció Social de Vila una Secció d’Estudis 

Eivissencs, que, entre altres coses, se proposa recollir tot aqueix ram de 

rondalles, adagis, comparances, cançons, tradicions i demés manifestacions de 

l’ànima colectiva eivissenca, i per impulsar-ho de valent la Secció ha feta una 

crida ben afuada, convidant tothom de l’illa a tan delitosa tasca. Déu faça que 

tal crida trobi tot l’eco que seria de desitjar (Alcover, 1974a:14). 

    A la conclusió de l’article, el qual tingué poca difusió per l’escassa popularitat
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1.
 Isidor Macabich fa referencia a aquest fet al seu article «De la Tierra» [Docu. Nº17] “Buen 

puñado de honra para nosotros que se nos adelanten los de fuera en el estudio de lo 
nuestro. Sobretodo para quienes contaron o cuentan con medios para interesar en estos 
empeños de cultura y patriotismo a nuestra juventud estudiosa”    

de la revista, Alcover anuncià que publicaria, a la mateixa revista, les rondalles 

d’Es familiar, Sa nit de Santa Esperança, Es jai Prats i L’amo de Parella. 

Malauradament no va poder dur a terme aquesta tasca però Francesc de Borja 

Moll, el seu deixeble, l’any 1975 va publicar-les a la revista Eivissa, a excepció 

de L’amo de Parella la qual sembla que es va perdre (Alcover, 1974a:15).  

La crida d’Alcover, animant al poble eivissenc a recopilar els seus 

contes, va arribar a un bon grapat d’autors de l’illa que, anys mes tard, varen 

començar a recollir material folklòric arreu d’Eivissa i Formentera. Però, 

paradoxalment, un d’aquests primers recopiladors fou l’estudiant vingut des 

d’Alemanya Hans Jakob Noeggerath1. El jove estudiant va recopilar, entre 

molts altres materials, els relats publicats per Josep Roure i Torent als Contes 

d’Eivissa l’any 1948.  

Els Contes d’Eivissa és un aplec de 14 rondalles de procedència oral,  

és el primer aplec de rondalles de les illes Pitiüses. Com hem esmentat  a 

l’apartat anterior, únicament s’havien publicat unes poques cançons populars 

per part de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria i Marià Aguiló. Abans de la 

publicació del rondallari, trobem publicats alguns dels contes recopilats per 

Noeggerath a la revista alemanya Atlantis, l’any 1935, i al llibre commemoratiu 

dels Jocs Florals de l’Havana de l’any 1945 (Enciclopèdia d’Eivissa i 

Formentera: 1995-2016). 

L’any 1945 es publicà el primer número de l’almanac El Pitiuso, una 

mena d’imitació dels típics calendaris pagesos dels territoris de parla catalana. 

L’anuari, a més de la informació referida al món del camp, també va incloure 

treballs de creació i recerca, tant en prosa com en vers. No es estrany trobar 

romanços, cançons, rondalles, refranys, o endevinalles als 35 números què es 

varen publicar entre l’any 1945 i el 1979. La direcció i elaboració d’El Pitiuso fou 

a càrrec de Castelló.  

Joan Castelló i Guasch va abandonar els seus estudis molt jove per 

treballar de caixista al diari La voz de Ibiza, on va conèixer Isidor Macabich. 

Després de casar-se es va establir a Palma on va fer feina a l’impremta Soler. 

Ara bé, no es va instal·lar definitivament a la ciutat mallorquina fins el final de la 

Guerra Civil, doncs hi va haver de participar de manera forçosa. En tornar del
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conflicte reprengué la feina d’impressor a l’impremta Ordines i Ferrer, de la qual 

acabaria sent copropietari sota el nom d’Impremta Alfa. Aquesta impremta fou 

des d’on Castelló va iniciar la publicació de l’almanac El Pitiuso (Enciclopèdia 

d’Eivissa i Formentera: 1995-2016). 

L’any 1953, Castelló va publicar Rondaies eivissenques, el segon aplec 

de rondalles d’Eivissa. L’obra havia de publicar-se a l’editorial Moll, però per 

problemes de censura s’acabà publicant a la seva pròpia impremta. Aquesta 

obra va rebre el guardó Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover, certamen literari 

celebrat en commemoració al centenari del naixement d’ambdós poetes. La 

faceta de folklorista de Castelló no va acabar aquí, al contrari, posteriorment va 

publicar:  Rondaies i contes d’Eivissa, l’any 1955;  Rondaies i contes d’Eivissa, 

l’any 1961; Rondaies eivissenques de quan el Bon Jesús anava pel mon, l’any 

1974; Rondaies eivissenques i contes de sa majora, l’any 1976; Rondaies de 

Formentera, també l’any 1976, i, finalment, Barruguets fameliarts i follets: 

rondaies, edició pòstuma publicada l’any 1993 (Enciclopèdia d’Eivissa i 

Formentera:1995-2016).  

Un total de sis aplecs, quasi noranta narracions, les quals representen la 

més extensa recopilació de rondalles eivissenques. Consegüentment Castelló i 

Guasch, tot i no ser un folklorista per naturalesa, es convertirà en un autor 

fonamental dins el folklore eivissenc i, per extensió, català. 

Abans de la publicació de les Rondaies eivissenques de Castelló, l’any 

1950, Joan Amades va publicar l’obra Folklore de Catalunya. L’autor català va 

incloure dins el repertori una rondalla recopilada a l’illa (Valriu 2011a:123). 

Per altra banda, entremig de les moltes obres de Castelló, Isidor 

Macabich, encoratjat per les paraules de Antoni M. Alcover, va incloure a 

l’apartat costumista de seva obra Historia de Ibiza, publicada l’any 1967, un bon 

nombre de rondalles. Gairebé tots els contes què trobem a la seva obra son 

recopilats de la informadora Irene Ferrer Oliver, la seva padrina.  

Com hem esmentat anteriorment, l’any 1975 Francesc de B. Moll va 

publicar a la revista Eivissa tres de les quatre rondalles recollides, l’any 1917, 

per Antoni. M Alcover de l’informador Joan Ripoll Seguí (Cirer 2001: 19). 

L’any 1982 es varen publicar els Contes de Sant Josep de sa Talaia, 

recollits pels alumnes de sisè del col·legi Sant Josep de sa Talaia. Aquesta 

recopilació de relats, un total de vint-i-tres relats, es troba dividida en dos
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grups, «Les rondalles de sa majora» i «Els contes des néts». El primer grup és 

un recull de quatre contes populars de l’illa, mentre que la segona consta de 

relats creats pels alumnes. L’objectiu de l’obra era mostrar a la societat la 

necessitat de l’escolarització en català i que, ja al primer curs en català, els 

alumnes tenien prou capacitats per expressar-se eficientment, de forma escrita, 

en la seva pròpia llengua (Sant Josep, 1982:5). 

Més de vint anys després, l’any 2006, es varen publicar els què, fins a 

l’actualitat, són els dos darrers aplecs de contes eivissencs. El Recull de contes 

i rondalles eivissenques de Maria Cardona és un recull de vint-i-quatre contes. 

Altrament, el Recull de contes i succeïts de l’autora Margalida Marí és una 

recopilació de trenta-tres narracions, totes elles recollides a Eivissa. 

GRÀFICA 2 . Nombre de materials catalogats en els diversos reculls 

Font: Valriu (2011a:129) 

En total són una desena de llibres què, sumats a les publicacions als 

diaris, revistes i articles, acumulen un total de més de cent-cinquanta rondalles i 

contes. La suma total de rondalles no és d’un volum molt elevat si la comparem 

amb les recopilades a la resta de territoris de parla catalana. No obstant, hem 

de tenir en compte que els Contes d’Eivissa, el primer aplec de contes 

eivissenc, es va publicar ben entrat el segle XX, en canvi a Catalunya la 

primera obra què conté un recull de rondalles, Observaciones sobre la poesia 

popular de Manuel Milà i Fontanals, es publicà l’any 1853, gairebé un segle 

abans(Pujol 2013:115). Un altre factor important a l’hora de comparar el conjunt
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1.
 El [Docu. Nº 21] és un retrat de Felix Noeggerath, pare de Hans Jakob Noeggerath. 

2.
 Felix es va casar quatre vegades, Hans fou fruit del seu primer matrimoni amb Lola Kühner. 

El matrimoni amb Marietta, comtessa de Westarp, fou el tercer i durà fins l’any 1937. 

de narracions recopilades a Eivissa amb la resta de relats en català és la seva 

demografia, doncs, en comparació amb la resta de territoris catalans, l’illa té un 

imaginari col·lectiu molt ric en relació a la seva població. 

3. Els Contes d’Eivissa 

3.1 Elaboració de l’obra  

3.1.1 Arribada del Hans Jakob Noeggerath a Eivissa  

L’any 1932 Hans Jakob Noeggerath havia acabat els seus estudis de 

filologia romànica a la Universitat de Berlin especialitzant-se en llengua 

catalana, llengua què dominava amb gran solvència. El seu director de carrera, 

Erns Gamillscheg, amic del filòleg català Antoni Griera, divulgador il·lustre de la 

cultura catalana a Alemanya des de ja feia gairebé tres dècades. Aquesta 

relació va desencadenar que el jove Noeggerath es decidís a fer la seva tesi 

doctoral sobre la recopilació i l’estudi de la tradició oral de la pagesia 

eivissenca. Griera va facilitar l’arribada de l’estudiant presentant-li a Isidor 

Macabich, el qual va dirigir i ajudar a l’estudiant, mitjançant una carta de 

recomanació (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera: 1995-2016). 

Hans arribà a l’illa acompanyat de Felix Noeggerath1, el seu pare, i 

Marietta2, la dona d’aquest. El seu pare era un erudit en diverses matèries com 

psicologia, història, teologia i matemàtiques. Havia acabat el doctorat en 

filosofia i, en aquells temps, es dedicava principalment a la traducció i a l’edició. 

L’emigració del seu fill a la Pitiüsa Major li permetia fugir de la turbulenta 

situació que es vivia a Alemanya, aprofitant, també, que l’illa era un indret 

extraordinàriament econòmic per viure. Felix Noeggerath tenia molt bona 

relació amb les elits culturals alemanyes, coneixia un gran nombre d’escriptors, 

filòsofs, pintors, etc. Molts d’aquests artistes varen anar fent estades a la casa 

dels Noeggerath a Eivissa. 

La família Noeggerath va arribar a l’illa amb l’idea d’establir-se a una 

casa què ja havien llogat des d’Alemanya, desgraciadament el propietari va 

resultar un estafador i varen haver de cercar una nova residència. Jockish, un 

amic alemany el qual ja residia a l’illa, va llogar a la família una finca coneguda
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1.
 Al [Docu.Nº20] podem observar imatges de l’època de Sa Punta des Molí i Ses Casetes. 

2.
 A les fotografies del [Docu.Nº22] podem observar a Walter Benjamin acompanyat de Felix 

Noeggerath i Jean i Guyet Selz, dos amics de Benjamin a Ses Casetes.  

com Ses Casetes1.Aquest grup de cases es trobava a les afores de Sant Antoni 

de Portmany, una petita població de pescadors i pagesos al ponent de l’illa, 

exactament a un lloc conegut com Sa Punta des Molí. En aquest indret vora la 

badia, al costat oposat del poble, hi havia un bell molí en desús, una sínia, una 

casa principal on habitaven els Noeggerath i un  altra de més petita què va ser 

llogada. Anys més tard, gràcies al relats de Walter Benjamín, filòsof què va 

residir temporalment amb els Noeggerath, sabem que la família va canviar el 

seu domicili per instal·lar-se a una casa a Sant Antoni. Segons el filòsof 

alemany, aquesta segona residència estava mancada de l’encant que 

envoltava Ses Casetes (Valero, 2001:41). 

3.1.2 La recopilació del material folklòric  

El caràcter reservat dels eivissencs, bons guardians de les seves 

costums, dificultava assolir un grau de familiaritat suficient com per a aprofundir 

dins el seu imaginari. En canvi, Hans Jakob al poc temps de la seva arribada a 

Eivissa es va convertir en un personatge molt popular i estimat. Aquest, a més 

de parlar la llengua catalana, fet que ja l’acostava molt als eivissencs, al poc 

temps va començar a calçar-se i vestir-se com els illencs, a intentar, amb 

senzillesa, mostrar-se com a un més del poble. Com a mostra d’aquesta estima 

el jove alemany va rebre el malnom de «es pagès alemany», «Jaume es 

pagès» o, simplement «Jaume» (Valero, 2001:44). Noeggerath no només 

tractava amb assiduïtat els pagesos, sinó que s’involucrava a les festes i 

costums, doncs era en aquestes ocasions on el jove podia recopilar major 

nombre de cançons, rondalles o gloses.  

Mentre l’alemany anava recopilant material per la seva tesi, les visites de 

personatges de l’elit cultual alemanya s’anaven succeint a Ses Casetes. Entre 

tots els visitants cal destacar Walter Benjamin2, no només pel pes de la seva 

figura, sinó per la relació que va establir amb Hans Jakob.  

Walter Benjamin fou un filòsof alemany d’origen jueu, col·laborador de 

l’Escola de Frankfurt i referent en el camp de la traducció, publicà el manual La 

tasca del traductor i traduí obres de Balzac, Proust o Baudelaire entre d’altres. 

Benjamin arribà a Eivissa aconsellat per Felix Noeggerath, cercant superar una 

crisi personal i fugir de l’agitada situació present a Alemanya (Enciclopèdia
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1.
 [Docu.Nº1] [Docu.Nº2] 

2.
 Isidor Macabich explica a l’article «De la Tierra» [Docu.Nº17] com li va afectar la mort del 

jove alemany. 

d’Eivissa i Formentera: 1995-2016). Aleshores, el filòsof alemany havia deixat 

d’escriure i publicar obres, doncs es trobava en una mena de crisi existencial 

què li feia pensar que l’art de narrar havia arribat a la seva fi, havia perdut el 

sentit (Valero, 2001:32). Gràcies a la societat eivissenca i al jove Noeggerath el 

filòsof alemany va trobar resposta a totes les seves preguntes existencials i, en 

conseqüència, va reprendre la seva activitat literària. L’interès del filòsof en la 

tesi del jove romanista li va permetre conèixer molt bé la tradició oral 

eivissenca, això, afegit als seus passejos per una Eivissa encara molt verge, 

varen ser una gran influència per les narracions que va fer a l’illa.  

Molts dels textos què va escriure Benjamin a Eivissa es troben recollits a 

l’assaig El narrador, publicat l’any 1936, d’altres com «Narració i curació» es 

varen incorporar a la sèrie Quadres d’un pensament. La temàtica de les obres 

del filòsof escrites a l’illa es centra en la literatura oral, en l’endarrerit 

desenvolupament de l’illa, en els paisatges mediterranis i, en un to més 

personal, en les seves pròpies experiències (Valero, 2001:44).  

Fou Walter Benjamin qui va permetre la publicació de dues rondalles 

recopilades per Noeggerath a la revista alemanya Atlantis. L’estiu de l’any 1933 

va visitar Sant Antoni de Portmany Friedrich Bruschell, un amic de Benjamin 

què residia aleshores a Mallorca, a Cala Ratjada, aquest va traduir dos contes 

que, dos anys més tard, es publicarien al rotatiu alemany. Aquesta publicació 

de l’any 1935 es el primer testimoni públic de la tesi de Noeggerath. 

Malauradament, Hans Jakob Noeggerath no va poder acabar la seva 

tesi. El setembre de 1934 va contreure unes febres tifoides què varen causar-li 

la mort als 28 anys d’edat. Al seu enterrament, a Sant Antoni, varen acudir una 

gran multitud de pagesos, veïns de poble i bona part de la comunitat alemanya 

d’Eivissa. Sembla que, en un principi, el sacerdot del poble es va negar a oficiar 

l’enterrament, atès que els Noeggerath no practicaven la confessió catòlica. 

Aquesta decisió va disgustar els assistents a l’acte, els quals varen anar a 

cercar al prevere i el varen dur, quasi obligat, al cementiri per realitzar la 

cerimònia (Valero, 2001: 46). A l’edició de dia 4 de setembre els diaris El diario 

de Ibiza i La voz de Ibiza1 varen elogiar les virtuts del jove filòleg: “Era muy 

amante de nuestras costumbres y usos, y tomaba parte en cuantas 

manifestaciones típicas se celebraban. Hablaba muy bien el ibicenco”2
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1.
 Al [Docu.Nº 5] trobem una carta de Junyer a Roure en la qual l’expressa la seva satisfacció 

 

2.
 Al [Docu.Nº7]Roure agraeix el judici de Rafael Tasis sobre els Contes d’Eivissa i, 

posteriorment, li comenta detalls de la seva edició i venta.
 

Poques setmanes després de la mort del jove estudiant alemany va arribar a 

Eivissa Lola Kühner, la mare de Hans Jakob i primera esposa de Felix

Noeggerath. Va visitar la tomba del seu fill, així com els paratges què li havia 

descrit amb admiració a les seves cartes (Valero, 2001: 47). 

El treball realitzat per Hans Jakob va quedar en mans del seu pare, Felix 

Noeggerath, el qual va seguir residint a Sant Antoni amb la seva dona Marietta. 

3.1.3 Edició i publicació de l’obra 

El nombre d’estrangers i estiuejants va augmentar considerablement els 

mesos posteriors a la mort del jove alemany, Eivissa deixava de ser un paratge 

desconegut. Un d’aquests visitants estivals fou Josep Roure i Torent, llicenciat 

en Filosofia i Lletres i Dret a la Universitat de Barcelona, membre de 

l’Associació Catalana d’Estudiants, promotor i creador de l’Agrupació 

d’Escriptors Catalans. Roure havia mostrat un gran interès pel folklore 

eivissenc, tot i que no havia realitzat cap estudi. Per aquest motiu Felix 

Noeggerath, pocs mesos després de la mort del seu fill, va confiar a Roure les 

anotacions i transcripcions del Hans amb el compromís que fes d’aquestes un 

treball de profit (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera 1995-2016). 

L’any 1942, amb Roure treballant en l’edició del material del jove 

Noeggerath, va esclatar la Guerra Civil espanyola i, per ser membre del PSUC, 

va haver d’exiliar-se a Mèxic. S’establí a la ciutat de Mèxic, on treballà en el 

camp editorial. Fou administrador de l’Editorial Fournier i col·laborador d’una de 

les editorials mèdiques més importants de tota l’Amèrica Llatina. Formà part de 

la junta de la Institució de la Cultura Catalana i de l’Agrupació Catalana d’Art 

Dramàtic, en la secció de l’Orfeó Català de Mèxic. També fou director de la 

revista Nova era, periòdic del Partit Socialista Català, del qual era membre. La 

popularitat que va adquirir li va permetre integrar-se dins el món dels escriptors 

exiliats i, per això, col·laborar en nombroses revistes catalanes, entre les quals 

cal destacar Pont Blau (Enciclopèdia Catalana 1965-2016). 

L’obra Contes d’Eivissa, l’edició parcial del treball de Hans Jakob 

Noeggerath, va ser publicada l’any 1948 amb il·lustracions de Joan Junyer1 i 

pròleg de Josep Carner. Aquesta primera tirada fou de dos-cents sis exemplars, 

tots ells numerats i signats per l’autor. El preu del volum fou de dos dòlars2, un 
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1.
 Els [Docu.Nº13] i [Docu.Nº14] formen un recull de comentaris sobre l’obra editats per la 

seva publicació. Alguns dels comentaris recollits es troben extrets de les correspondències 
d’Octavi Saltor [Docu.Nº4],Domènec Guansé [Docu.Nº10] o José Loureiro Botas 
[Docu.Nº11.]. O dels articles de Antoni Ribera [Docu.Nº15], d’Artís Gener [Docu.Nº16] o 
d’Isidor Macabich [Docu.Nº17].

 

2.
 El [Docu.Nº6] és una carta entre Roure i un editor, el qual demana informació sobre l’obra i, 

alhora, s’ofereix per la seva distribució.
 

   

Import baix, per les incerteses de la seva rebuda per part del públic. Les 

previsions varen fallar, els exemplars es varen vendre a gran velocitat i, fins i 

tot, Roure i Torent es va plantejar modificar el seu preu. La gran rebuda de 

l’obra va provocar que ràpidament arribessin un allau bones crítiques.1 2 

L’any 1944, quatre anys abans de la publicació de l’obra, es varen 

presentar públicament els Contes d’Eivissa als Jocs Florals de l’Havana1. 

Afortunadament l’obra va guanyar un dels premis extraordinaris, atorgats per 

entitats i particulars, concretament el Premi Jaume Jurnet. Aquest guardó fou 

concedit en la categoria “Compendi de contes catalans inèdits” per la Penya de 

catalans del Cafè El Dorado i dotat amb 50 dòlars (Jocs Florals:1944). 

3.1.3.1 Pròlegs  

Els Contes d’Eivissa a la seva primera edició inclouen dos pròlegs, un 

d’ells realitzat pel mateix Roure i un altre pel poeta Josep Carner. A més, a les 

edicions del 1997 i 2001 trobem un prefaci de Joan Albert Ribas i de Marià 

Torres i Torres respectivament. 

El primer pròleg que trobem a l’obra és el de Josep Carner. Aquest text 

tracta de barrejar la història d’Eivissa amb l’origen del contes populars 

mitjançant la civilització fenícia. El prefaci és un exemple clar de la narrativa de 

Carner, acolorida i esplendorosa, farcida d’adjectius i de recursos literaris. 

Trobem citats diferents autors clàssics com Homer o Ramon Llull i contes 

populars com Odisseu, Simbad o la Ventafocs. Aquest petit fragment 

aconsegueix introduir el lector dins el món de la fantasia i, al mateix temps, 

situar-lo a l’illa mediterrània.  

Al pròleg de Roure trobem les raons per les quals l’autor va realitzar el 

volum. El text comença explicant les característiques d’Eivissa i les seves 

diferències amb la Catalunya continental, fet què va provocar una millor 

conservació de la cultura i tradicions. Posteriorment Roure s’encarrega de lloar 

de forma concreta les diferents manifestacions folklòriques típiques de l’illa, des 

de l’arquitectura fins a l’orfebreria passant per la ceràmica o els balls per



17 

 

1.
 Posteriorment a la mort de Roure, Baltasar Porcel, l’any 1966,es dirigeix mitjançant una 

carta a la seva viuda, Teresa S. d’Ursul, per recomanar-li fer una reedició dels Contes 
d’Eivissa a l’editorial Moll amb l’objectiu que l’obra adquireixi una major popularitat. 

2.
 Farem servir la forma N-R per fer referència al treball realitzat per Hans Jakob Noeggerath i 

Josep Roure i Torent, malgrat l’autoria de la publicació sigui únicament de Roure.  

acabar, evidentment, amb les rondalles. A la conclusió del prefaci Roure exposa 

breument la història de Noeggerath i, alhora, explica quins són els objectius de 

l’obra i com pensa dur-los a terme1. 

3.2 Classificació de les rondalles 

Josep Roure i Torent va fer, tal com explica al pròleg de l’obra, una 

selecció a partir del material recopilat per Jakob Noggerath. D’entre l’extens 

arxiu arreplegat pel jove alemany Roure va elegir, únicament, catorze rondalles, 

deixant de banda el material de poesia oral. L’autor català va seguir dos criteris 

a l’hora de fer la tria de les rondalles: declinar aquelles què no presentessin 

diferències substancials amb els contes de la resta de territoris de parla 

catalana i, en segon lloc, refusar aquelles què, segons el seu parer, eren de 

menor valor. 

Així doncs, els Contes d’Eivissa fou el primer aplec de narracions 

populars eivissenques. Les rondalles que inclou el volum són les següents: 

«Pere Bambo, «Es mariner burlat», «Sa història d’en Joanet, «Es conte de ses 

mentides, «Ses tres comares», «Conte de sa serra», «Es pastoret i s’animal 

ferotge», «S’endevinador. «Es germà ric i es germà pobre», «Per a posar amb 

xuia, «Es ric que va casar-se amb s’atlota pobra», «Conte de sa botifarra, «En 

Joanet sense-por» i «Sa fia del rei i es pastor de porcs». 

La tipologia de les catorze narracions és diversa, encara que no inclou 

cap narració de tipus religiós ni de gegants, temàtiques molt presents a 

l’imaginari col·lectiu eivissenc (Valriu, 2011:127). Les tipologies amb més 

presència a l’obra són les contarelles i les rondalles meravelloses, amb cinc 

rondalles de cada tipus, seguidament, amb un exemple cada una, trobem les 

rondalles d’enginy i formulístiques. En darrer terme trobem dues rondalles 

sense classificar. 

Actualment, la majoria dels relats recopilats als Contes d’Eivissa es 

troben recollits a altres rondallaris eivissencs o de la resta de domini lingüístic 

català. Això ens permet poder fer una anàlisi comparativa per a conèixer quins 

són els trets distintius de l’obra de N-R2.  A més, gràcies a les catalogacions 
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del RondCat, podem analitzar la classificació tipològica mitjançant l’índex ATU 

(acrònim dels cognoms Aarne-Thompson-Uther, els creadors)  

GRÀFICA 3. Comparació segons el contingut   

Font: Valriu (2011a:129) 

A continuació farem un anàlisi de les diferents tipologies de rondalles, 

així com dels contes sense catalogar, per poder entendre el seu contingut. Per 

altra banda, enumerarem les diferents versions de cada tipologia presents als 

rondallaris d’Eivissa. 

 3.2.1 Rondalles meravelloses  

Les rondalles meravelloses són aquelles que narren de forma lineal les 

aventures d’un personatge el qual té com a objectiu la superació d’un problema 

ocasionat per un agressor o per una mancança. En el transcurs de la seva 

odissea haurà de superar un seguit d’entrebancs amb l’ajuda d’éssers 

favorables i, freqüentment, d’objectes auxiliars per finalment aconseguir el seu 

objectiu, què el portarà a un final feliç (Valriu, 2007:167). 

Aquesta tipologia és, juntament amb les contarelles, la més popular als 

territoris de parla catalana i, alhora, a l’aplec de contes de N-R. Als Contes 

d’Eivissa trobem cinc exemples de rondalles meravelloses, són les següents: 

«Sa història d’en Joanet», «Es pastoret i s’animal ferotge», «Conte de sa 

botifarra», «En Joanet sense-por» i «Sa fia del rei i es pastor de porcs». 
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«Sa història d’en Joanet»  

La rondalla «Sa història d’en Joanet» (Roure, 1948: 49-55) és una versió 

d’ATU 314 + ATU 350. Es tracta de la combinació de dos arguments: l’ATU 314 

(Goldener, En Tinyoset), correspon a l’aventura del jove príncep què, amb 

l’ajuda d’un cavall i els seus efectes meravellosos, superarà una sèrie de 

proves i esdevindrà rei; i l’ATU 350 (Search for the Golden Bird, L’ocell d’or), la 

història de tres germans que surten a cercar el remei per guarir la malaltia del 

seu pare, el germà petit l’aconseguirà gràcies a la seva bondat i, després de 

superar la traïció dels seus germans majors, serà reconegut com a veritable 

salvador.  

La versió recollida al conte de N-R ens conta la història d’un jove que es 

venut a una dona què el tancarà a una cova amb una sèrie d’animals màgics, 

ell aconseguirà escapar gràcies a l’ajuda d’un cavall i, posteriorment, es casarà 

amb la menor de les tres princeses, la més bonica. El protagonista aconseguirà 

el remei per la malaltia del rei i, després de superar la traïció dels seus cunyats, 

esdevindrà el rei.  

Podem trobar un altra versió d’aquesta rondalla recopilada al rondallari 

eivissenc sota el títol de «S’animal de foc» (Castelló 1953: 111-122). 

«Es pastoret i s’animal ferotge» 

Seguint l’ordre establert als Contes d’Eivissa la segona rondalla 

meravellosa que trobem és «Es pastoret i s’animal ferotge» (Roure 1948:65-

68). Aquesta narració és un exemple d’ATU 514** (The Court Physician, El 

metge de la cort).  

El conte de N-R ens presenta la història d’una joveneta la qual queda 

orfe i decideix fer-se passar per pastor. Després de superar una sèrie de 

proves posades per la reina, gelosa de la relació entre el rei i ella, un animal 

màgic desemmascararà la reina i, finalment, la jove i el rei es casaran.  

Dins el rondallari eivissenc trobem una altra versió de la rondalla, «En 

Joanet i sa geneta» (Castelló, 1961: 102-109).  
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«Conte de sa botifarra» 

La tercera rondalla meravellosa recollida a l’obra de N-R és el «Conte de 

sa botifarra» (Roure, 1948: 87-95). Aquesta narració és una barreja dels tipus 

ATU 480 (The Spinning-Women by the Spring. The Kind and the Unkind 

Girls ,La noia caritativa i la germanastra malcarada) i l’ATU 510 (Cinderella, La 

Ventafocs). 

 L’ATU 480 correspon a la història de la jove la qual és enviada per la 

madrastra a fer una tasca impossible i, aquesta, gràcies a la seva bondat rebrà 

l’ajuda d’una velleta, a diferència de la germanastra malcarada la qual obtindrà 

un càstig. El popular ATU 510 A correspon al conte de la joveneta maltractada 

per la seva madrastra i germanastres. La protagonista aconseguirà canviar el 

seu aspecte de criada pel d’una noia bella, gràcies a l’ajuda d’un ésser 

sobrenatural, i anirà al ball de palau on coneixerà al príncep. Malauradament 

ella haurà de fugir de manera sobtada, però, en la fugida, perdrà una sabata 

què el príncep emprovarà a totes les joves de la cort fins trobar-la per, 

finalment, casar-se amb ella.  

Les diferències entre l’obra recopilada per Noeggerath i les tipologies 

explicades anteriorment són escasses, probablement l’única dissimilitud 

remarcable és l’interès del príncep per na Margalideta, la protagonista de la 

rondalla, abans del ball al palau.  

Aquest conte és molt popular als territoris de parla catalana, dins el 

rondallari eivissenc hi trobem únicament dues versions, la citada i «Na 

Margalideta» (Castelló, 1976: 61-90). 

«Joanet sense por» 

El conte «Joanet sense por» (Roure 1948: 97-99) és un altra exemple de 

les rondalles meravelloses incloses dins el volum de N-R. Aquesta narració 

correspon a l’ATU 326 (The Youth Who Wanted to Learn What Fear Is, En Pere 

sense por). Aquest tipus tracta sobre la història de l’heroi que no coneix la por. 

El protagonista, després de passar per un seguit d’aventures, on trobarem 

calaveres i gegants, es casarà amb la princesa i aquesta, de la manera més 

innocent, aconseguirà espantar-lo. 
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 A diferència dels cànons generals d’aquest tipus, en la versió del 

rondallari de Roure en Joanet, l’heroi sense por, després d’arrabassar-se el cap 

i tornar a col·locar-se’l a l’inrevés, morirà espantat al veure el seu propi cul. 

Aquesta rondalla la trobem recollida a un altre aplec de contes eivissencs amb 

el mateix títol, «Joanet sense por» (Castelló, 1976: 94-110). 

 En trobem diferents versions als territoris de parla catalana, sobretot a 

Mallorca on va ser recopilada per Antoni M. Alcover com «En Pere poca por» a 

l’Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Recó i per Marià Aguiló com 

«Rondalla de Pere...Sense por» a El rondallari Aguiló. Transcripció, catalogació 

i estudi introductori. 

«Sa fia del rei i es pastor de porcs» 

La darrera rondalla meravellosa inclosa dins els Contes d’Eivissa és  

«Sa fia del rei i es pastor de porcs» (Roure, 1948: 101-105). El conte és del 

tipus ATU 570 (The Rabbit-herd, El sac de mentides). Aquest tipus ens narra la 

història d’un rei que ofereix la mà de la seva filla al jove que aconsegueixi 

superar una sèrie de proves les quals, amb l’ajuda dels criats reials, s’aniran 

complicant. L’heroi aconseguirà superar la darrera prova, omplir un sac de 

mentides, desemmascarant, a un gran banquet, les malifetes que li han fet els 

criats del rei, a la qual cosa ells responen: “mentida!”.  

A la rondalla de N-R no són els criats del rei que volen evitar que el 

protagonista, el pastor de porcs en aquest cas, es casi amb la princesa sinó la 

reina. Per aquest motiu ella li anirà complicant les proves fins al punt d’accedir, 

debades, a jeure amb el pastor. La darrera de les proves consistirà en omplir 

un sac de mentides i un de veritats, ell ho aconsegueix implicant a la reina i 

explicant els entrebancs que ha anat superant.  

Aquesta rondalla es troba recopilada a un altre aplec de rondalles 

eivissenques sota el títol «Lo promès sia atès» (Castelló, 1961: 63-78). Trobem 

un gran nombre de versions d’aquesta als territoris catalans, és destacable la 

versió «La barca que caminava per mar i per terra» recopilada per Joan 

Amades a Mallorca a la seva obra Folklore de Catalunya: Rondallística.  
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Totes les rondalles meravelloses recopilades dins Els contes d’Eivissa, a 

excepció de «Es pastoret i s’animal ferotge», les podem trobar a algun dels 

aplecs eivissencs realitzats per Castelló. 

3.2.2 Contarelles   

Les contarelles són narracions de caràcter realista contades des d’una 

perspectiva humorística. N’hi ha de quatre tipus: les bertranades, 

protagonitzades per un col·lectiu de beneits que desconeixen les lleis 

intrínseques de la realitat; la contarelles de beneits, un relat en què un 

personatge actua de forma errònia; facècia, confrontació entre un personatge 

espavilat i un altre liró, i la contarella de mentides, una competició per veure qui 

diu la mentida més grossa (Valriu, 198:2007). 

Les contarelles que es troben recopilades als Contes d’Eivissa són: «En 

Pere Bambo», «Es conte de ses mentides», «S’endevinador», «Es germà ric i 

es germà pobre» i «Per a posar amb xuia». 

«En Pere Bambo» 

La primera contarella que trobem a l’obra de Roure és «En Pere Bambo» 

(Roure 1948: 39-45), aquesta contarella de beneits és el relat més popular de 

l’imaginari col·lectiu eivissenc. El relat és una barreja dels tipus ATU 1685 + 

ATU 1696 + ATU 1691 + ATU 1653. El primer tipus que trobem a la barreja, 

L’ATU 1685 (The Foolish Bridegroom, El festejador beneit), ens narra la història 

del pretendent d’una jove que fa malament totes les tasques que li demana la 

seva enamorada. L’ATU 1696 (What Should I have Sair [Done]?, Doncs, ¿ que 

s’ha de dir (fer)?), es centra en les indicacions d’una mare al seu fill, el qual les 

aplicarà en situacions errònies creant malentesos i que el despatxin de mala 

manera. El tercer tipus barrejat al conte és l’ATU 1691 (Don’t Eat too Greedily, 

El beneit golafre), aquest correspon a l’argument d’un jove golafre què, al sopar 

a casa de la seva promesa, confondrà el moix amb les senyes de la mare i, per 

aquest motiu, no menjarà res. El darrer tipus de la combinació és l’ATU 1653 

(The Robbers under the Tree, Els lladres arrecerats sota l’arbre), aquest conte 

ens presenta la història d’una mare i un fill els quals decideixen refugiar-se dalt 

d’un arbre, sota aquest una colla de lladres decidirà fer un sopar i, durant el 
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banquet, el jove no podrà evitar fer les seves necessitats sobre els comensals.  

La versió d’aquest conte recollida als Contes d’Eivissa és un barreja 

encertada de les tipologies explicades anteriorment, tot i que predomina l’ATU 

1696. La característica pròpia més representativa de la rondalla de N-R és el 

fet que el seu protagonista, Pere Bambo, no segueix únicament els consells de 

la seva mare, sinó que també rebrà les lliçons d’un capellà. Per altra banda, a 

diferència de l’ATU 1653, en lloc d’una colla de lladres que sopa sota l’arbre, al 

conte versionat per N-R trobarem al rei amb el seu seguici.  

Trobem tres versions més d’aquest conte als rondallaris de l’illa, dos 

d’ells sota el mateix títol «En Pere Bambo» (Castelló, 1953: 77-88) (Sant Josep, 

1982: 21-24), i com a «Conte d’en Pere Bambo» (Cardona, 2006: 25-28). 

«Es conte de ses mentides» 

Seguint l’ordre establert al rondallari, la segona contarella inclosa dins 

els Contes d’Eivissa és «Es conte de ses mentides» (Roure 1948:57-58). 

Aquesta contarella de mentides és un exemple d’ATU 1920, (Contest in Lying, 

La competició dels mentiders). El conte d’aquesta tipologia consisteix en la 

competició de dos homes per dir la mentida o l’exageració més increïble.  

A l’aplec de N-R, a diferència dels cànons generals d’aquest tipus, les 

protagonistes seran femenines, en concret tres germanes les quals competiran 

per aconseguir l’herència del seu pare malalt.  

Dins els rondallaris eivissencs trobem una altra versió del conte, «Sac de 

ses mentides» (Castelló, 1961: 45-56). No es trobem catalogades moltes 

rondalles d’aquesta tipologia, al Principat només trobem catalogada la versió 

«La deixa dels tres germans» recollida per Joan Amades a la seva obra 

Folklore de Catalunya: Rondallística 

«S’endevinador» 

La tercera contarella de l’aplec és «S’endevinador» (Roure 1948: 69-73). 

Aquesta facècia correspon a l’ATU 1641 (Doctor Know-All, L’endevinador). 

L’argument d’aquest tipus explica la historia d’un jove que, casualment, 

endevinarà on es troba un objecte perdut pel rei i per això, posteriorment, li 

serà encomanat trobar l’anell robat de la reina. El protagonista, de forma 
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accidental, desemmascarà els tres criats els quals confessaran haver-lo furtat.  

A diferència de l’argument marcat per l’ATU 1641, a «S’endevinador» el 

protagonista no endevinarà atzarosament on es troba el cavall del rei. És el 

protagonista qui, prèviament, furtarà per venjança l’animal i, per aquest motiu, 

trobarà el seu parador.  

Trobem una altra versió d’aquest conte als aplecs de rondalles 

eivissenques sota el títol de «S’endevineta» (Castelló, 1961:12-21). La majoria 

de versions d’aquest tipus es troben recopilades a les Balears, doncs trobem 

quatre de les sis versions recopilades als rondallaris del domini lingüístic català. 

«Es germà ric i es germà pobre» 

El conte «Es germà ric i es germà pobre» (Roure, 1948: 75-77)  és una 

altra de les contarelles què va trobar Roure als arxius de Noeggerath. Aquesta 

facècia és un exemple del tipus ATU 1539 (Claverness and Gullibility, L’ase, el 

conill, el bastó i el flabiol meravellosos). Aquest tipus ens presenta la història 

d’un personatge perspicaç el qual s’aprofitarà d’un home bàmbol amb la venta 

d’una sèrie d’objectes hipotèticament màgics. 

L’argument de la versió d’aquesta rondalla recollida als Contes d’Eivissa 

s’adapta fidelment a l’argument genèric de la seva tipologia.  

No es troba recopilada cap altre versió d’aquesta rondalla a Eivissa. 

«Per a posar amb xuia»  

La darrera de les contarelles inclosa a l’obra de Roure és «Per a posar 

amb xuia» (Roure, 1948: 79). Aquesta bertranada és del tipus ATU 1948 (Too 

Much Talk, Dos grans conversadors). El tipus presenta la història de dos 

personatges els quals tenen molt d’interès en parlar, mútuament, amb l’altre, 

però no troben la forma d’encetar la conversa.  

La recopilació d’aquesta rondalla als Contes d’Eivissa és l’única que 

trobem als rondallaris eivissencs, no obstant, és bastant documentada a 

l’arxipèlag Balear. A Menorca la trobem recopilada sota el títol «Conversada» a 

l’obra Folklore menorquín de l’autor Francesc Camps i Mercadal. A Mallorca va 

ser recopilada per Antoni M. Alcover com «Dos que duien conversa enrere» a 

l’obra Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Recó. 
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3.2.3 Rondalles formulístiques 

Les rondalles formulístiques o encadenades es caracteritzen per tenir un 

nucli narratiu breu i desenvolupar un sol argument mitjançant una formula 

fixada la qual es repeteix constantment (Valriu, 2001: 2007). Aquest grup de 

rondalles no abraça un gran nombre de contes als territoris de parla catalana i 

els rondallaris eivissencs no en són una excepció. L’única rondalla formulística 

present a l’obra de Roure és «Ses tres comares» (Roure, 1948: 59-62) 

«Ses tres comares»  

 La rondalla és correspon amb l’ATU1406 (The Merry Wives Wager, La 

juguesca de les alegres comares). Aquesta catalogació tracta sobre tres marits 

beneits els quals hauran de patir les malifetes de les seves respectives dones, 

què jugaran a veure quina pot enganar al seu espòs.  

Al relat de l’obra de Roure les tres mullers troben un sac ple de sous i, 

després de barallar-se per ell, un jutge decidirà que el guanyarà qui faci patir la 

major malvestat al seu marit. Una característica interessant de la rondalla es 

l’ofici dels marits, tots ells són mariners, una ocupació molt comú a Eivissa. 

L’estructura que es repeteix a al relat és la rebuda de les dónes al seus marits i 

la posterior malifeta a cada un d’ells. Trobem una altra versió del conte 

recopilada dins el rondallari eivissenc sota el títol de «Es talequet de ses 

dobletes d’or» (Castelló 1953: 100-110).  

3.2.4 Rondalles d’enginy  

Les rondalles d’enginy són narracions on el protagonista fa servir la seva 

imaginació, intel·ligència i enginy per superar els entrebancs que li van sorgint. 

Els arguments són molts diversos i sovint desenvolupen trames narratives molt 

complexes. Tot i no tenir un contingut moral marcat, gairebé sempre tenen 

associat un alliçonament sobre els vicis, els defectes o les virtuts humanes 

(Valriu, 194:2007). Només trobem un relat d’aquest grup de rondalles recopilat 

als Contes d’Eivissa.  
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«Es ric que va casar-se amb s’atlota més pobra» 

La rondalla «Es ric que va casar-se amb s’atlota més pobra» (Roure, 

1948: 81-85) és un exemple del tipus ATU 882 (The Wager on the Wife’s 

Chastity, Els dos patrons). Aquest tipus consisteix en la història d’un mariner 

què es informat per un company malvat sobre les hipotètiques infidelitats de la 

seva muller. Aquesta informació, justificada amb una sèrie de proves falses, 

provocarà la ruptura del matrimoni. La muller, per mostrar la seva fidelitat, es 

disfressarà d’home i es llogarà com a criada del rei. Finalment, es desvetllarà la 

veritat i el matrimoni tornarà a estar junt. 

3.2.5 Rondalles sense classificar 

Entre les narracions dels Contes d’Eivissa trobem dues rondalles sense 

classificar:  «Es mariner burlat» i el «Conte de sa serra». 

«Es mariner burlat» 

La primera de les rondalles sense catalogar, «Es mariner burlat» 

(Castelló, 1953: 47), ens narra la història d’un mariner què, cansat de la mar, 

decideix casar-se amb una muller que no tingui cap coneixement sobre la 

navegació. Per tal d’aconseguir-ho decideix anar poble per poble demanant a 

les més belles joves si coneixen la utilitat d’un rem. Finalment troba una jove 

que no coneix l’objecte i es casa amb ella, aquesta, a la nit de noces, s’acosta 

al llit i li demana al protagonista: “M’he d’embarcar per babord o per estribord?”, 

ell respon maleint-la.  

Podem trobar una altra versió d’aquest relat al rondallari eivissenc 

titulada «Es mariner» (Castelló, 1961:40-44). L’obra de Castelló té un major 

nombre de detalls, ja que és molt més extensa i, a la  conclusió, la jove es 

justifica explicant que el seu pare era mariner. 

«Conte de sa serra»   

El «Conte de sa serra» (Castelló, 1953: 63),  la segona rondalla sense 

catalogar, és un relat de tipus etiològic. Aquest tipus de narracions 

s’encarreguen d’explicar algun aspecte de l’origen del món, fent servir unes 
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característiques diferents a les de la rondalla. El caràcter de les llegendes 

etiològiques és verídic, fent servir personatges, espais i temps determinats, a 

diferència de la rondalla on tots aquests aspectes són genèrics i indefinits, 

donant més importància a la imaginació (Valriu, 2011b, 181)  

Segons el conte recopilat per N-R, el dimoni va voler castigar dos 

serradors donant unglades a les seves eines, creant així les dents de la serra. 

Els serradors, en comptes d’aturar la seva feina, seguiren serrant i s’adonaren 

que l’aparell encara funcionava millor. 

Aquesta llegenda no es troba recollida a cap altre aplec eivissenc. Tot i 

l’existència d’un altre conte a l’illa amb el mateix títol, «Conte de sa serra» 

(Cardona, 2006: 49-50), no es tracta de la mateixa narració, doncs aquesta és 

una rondalla d’animals. Però se’ troba una versió d’aquest relat a l’Aplec de 

rondaies mallorquines d’en Jordi des Recó d’Alcover titulat «Com és que ses 

serres entrescades serren millor» 

3.3 Estil i llengua 

A l’hora d’analitzar l’estil i la llengua dels Contes d’Eivissa hem de tenir 

en compte que els contes no són una mera transcripció literal, sinó que, 

posteriorment a la recopilació del material que esdevindria l’obra per part de 

Noeggerath, varen passar pel sedàs de Roure el qual les va versionar per tal 

de fer una obra eclèctica. 

El fet de no tenir les transcripcions de l’estudiant alemany ens 

impossibilita conèixer l’abast de les modificacions que va realitzar Roure. Una 

característica què no coneixem és la identitat dels informadors que varen 

aportar el material pel treball de l’alemany, doncs pels diferents estils que 

trobem a l’obra sembla els informadors foren diversos. 

En els apartats següents analitzarem els trets més característics de l’estil 

i el llenguatge dels Contes d’Eivissa. 

3.3.1 Estil 

L’estil de les rondalles dels Contes d’Eivissa és molt pròxim al de la 

literatura oral. Ens podem imaginar que el material folklòric que degué trobar 

Roure a l’arxiu de Noeggerath era pràcticament una transcripció literal del que li 
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havien contat els seus informadors. Suposem que l’autor català va depurar les 

incorreccions que trobà, sempre amb la intenció de modificar el mínim de coses 

per conservar la genuïnitat dels relats. 

Les formules d’inici dels relats, un detall característic de les rondalles, 

són d’una gran simplicitat a l’obra, gairebé totes els contes comencen amb la 

formula Això era... Les formules d’acabament no són més complexes a les 

rondalles on les trobem, atès que no tots els relats acaben amb aquesta 

formula, són del tipus: I son junts si no s’han desajuntat de nou, I casats són, si 

no s’han descasat, I encara és mort si no ha tornat a viure. L’única formula de 

conclusió diferent a la resta és: I conte acabat, si no és mentida és veritat.  

Als Contes d’Eivissa trobem dues rondalles que inclouen petites cançons 

o dites inserides dins el relat. La primera apareix al conte de «S’endevinador» 

(Roure 1948: 69-73), on l’heroi comenta: En es nom de Sant Bru, que de tres ja 

en tenim u; En es nom de Sant Ambròs, que de tres ja en tenim dos, i en darrer 

terme En es nom de Santa Agnès que ja els tenim tots tres. La segona rondalla 

on trobem un altra fragment d’aquest tipus és al «Conte de sa botifarra» 

(Roure, 1948: 87-95) on Na Margalideta, la protagonista, pronuncia fins a cinc 

vegades la següent formula: Potser sí, potser no, potser sí que n’era jo.    

Una característica evident d’aquesta transcripció quasi literal, és l’excés 

d’us de la conjunció “i”: I es cavall es presentà i ell li digué que volia tornar 

cavaller i es cavall accedí a sa seua demanda, I en Joanet llançà sa sal i va 

néixer una salina i sa senyora no va poder passar-la i hi va quedar estancada. 

Aquesta conjunció és molt recurrent dins el llenguatge oral, sovint es fa servir 

com a paraula de suport, allargant-la per tal d’aconseguir el temps suficient per 

configurar l’estructura i forma del missatge. En canvi al llenguatge escrit no 

hauria de ser tan freqüent i s’hauria de  combinar amb la resta de conjuncions. 

Altrament, un recurs molt recurrent als relats imaginaris és l’exageració, 

a l’obra trobem reiteradament expressions del tipus: Una coida de blat tan bona 

que ses espigues passaven de sa teulada des casament, Van porceiar tants de 

garrins que es meu home es va veure obligar a fer, o van treure es millors 

coberts que hi havia al món. Un altre recurs present a l’obra per aconseguir 

l’exageració és la repetició: Un monstre molt ferotge, molt ferotge, terriblement 

ferotge, Un gall molt gros, molt gros, més gros que tots es altres galls o Una 

muntanya molt grossa, molt grossa, molt grossa. 
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A les descripcions dels personatges més vulnerables i desvalguts trobem 

reiteradament l’ús de diminutius: sa pobra mesquineta, veeta molt veeta, tenc 

una fieta, pobreta, pastoret brut, etc. La utilització d’aquests sufixos serveix per, 

a més de designar una mida petita, crear un sentiment de compassió i llàstima 

vers aquests personatges, els quals, gairebé sempre, són els protagonistes. 

Crida l’atenció l’absència d’onomatopeies, doncs és un recurs força 

habitual a les rondalles. Als Contes d’Eivissa només trobem la següent 

onomatopeia: topant amb una branca ara amb s’altra, tornat a topar, trim-peng-

tram. 

A diferència d’altres versions de les mateixes rondalles, a l’obra de 

Roure quasi tots els relats van precedits d’una introducció per contextualitzar 

detalladament la figura dels personatges que intervenen.  Això facilita  al lector 

introduir-se a l’obra, alhora que aporta major versemblança. Però, malgrat això, 

la part més important de totes les rondalles és el nus i la resolució del problema 

per part de l’heroi. Els relats resten importància a l’aparició o creació de la 

dificultat en favor de la lluita per aconseguir superar-la.  

L’estil dels Contes d’Eivissa és irregular. Les característiques 

estilístiques comunes que trobem als catorze contes són més pròpies del 

gènere que no pas de l’estil de l’autor. La diversitat d’estils de les catorze 

rondalles pot respondre al fet què els relats hagin estat recopilat de diferents 

informadors. 

En definitiva, i com hem dit abans, l’estil és gairebé una transcripció 

literal d’un discurs oral. Hem de recordar que Roure no era un folklorista 

especialitzat, no havia realitzat cap treball similar anteriorment. Potser l’autor no 

tenia l’experiència necessària per implantar subtilment el seu estil sense 

modificar el del propi del conte o, per contra, va considerar que l’estil dels relats 

era una mostra de la genuïnitat de la feina fera per Noeggerath i els seus 

informants.  

3.3.2 Llengua 

Pel que fa la llengua, Roure, al prefaci de l’aplec, es dirigeix al lector per 

tal de justificar el llenguatge de l’obra: “He volgut en tota ocasió conservar les 

particularitats del llenguatge d’Eivissa i només he suprimit els girs totalment 
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inacceptables i els barbarismes” (Roure, 1948: 31). 

Posteriorment, encara al prefaci, Roure s’encarrega d’enumerar, segons 

el seu parer, les característiques més representatives del català d’Eivissa, les 

quals ha conservat en la redacció de l’obra. La classificació consisteix en els 

següents cinc trets: la utilització de l’article salat, els iodismes, el pas del so [j] a 

[tj], la simplificació del hiatus –ia en posició final en –i i, en darrer terme, la 

utilització de formes verbals arcaiques (Roure, 1948: 32). 

L’article salat és un tret característic bastant estès a les Balears i l’obra 

n´és un exemple. L’article salat és el predominant, trobem un ús gairebé 

general: as molí, sa font seca, s’aigua, ses banderes, sa seua embarcació, etc.  

L’ús de l’article literari es troba reservat per fer referència a un grup de paraules 

relacionades amb la religió, elements naturals, topònims, etc. Algunes 

d’aquestes són: el rei, el mar, el sol, el món o la Mare de Déu. De la mateixa 

forma també trobem els articles personals en forma dialectal i lletra majúscula: 

En Pere, En Joanet o Na Margalideta  

El segon tret característic marcat per Roure, la iodització, és un altre dels 

trets més marcats a les Balears. Cal destacar que l’autor discerneix la 

diferència entre el iodisme i el ieisme, considerat barbarisme. Així doncs trobem 

paraules com: conii, porceiar o vermei. En canvi evita la substitució a paraules 

com: cavall, llenya o lloc. 

La substitució del so [tj] enlloc de [j] es produeix per analogia amb les 

paraules que tenen en posició final aquest so. És un tret propi de la varietat 

oriental. Tot i trobar-se inclòs dins la classificació de Roure no trobem gaires 

paraules que sofreixin aquest procés, algunes d’aquestes són: barretjar, 

manetgés o picotetjant 

L’acabatall en –i com a forma simplificada del hiatus –ia és un altre dels 

trets característic del català d’Eivissa. No és un tret molt usual a l’obra, car que 

el nombre de paraules afectades per aquest procés no és molt elevat. Alguns 

exemples transcrits als Contes d’Eivissa d’aquest fenomen són les paraules: 

esglesi, graci o esglesi. 

El darrer tret característic del llenguatge mencionat per Roure fa 

referència a la morfologia verbal. Als contes trobem una sèrie de verbs que es 

conjuguen conservant el seu radical: cantam, cantau tenc, etc. I, per altra 

banda, trobem algunes formes verbals arcaiques, incorrectes al català literari 
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segons Joan Miralles (2005:11), com: tropiguem, vuigàs o vènt. 

Trobem un gran nombre d’expressions que aporten un to humorístic i 

graciós, algunes d’aquestes són: afartar de llenya; a la santa glori mos 

tropiguem; Déu vos en do molts i grossos; des què plantes begues; Que el 

dimoni se t’emporti, no tens prou boca per a elogiar a sa teva dona.  

L’aspecte més característic del llenguatge de l’obra és el seu vocabulari. 

Trobem un volum molt important de formes genuïnes eivissenques com: 

mossenya, vesí, despuixes, baldraca, vilda, tros, polit, vidassa, etc. Els 

pronoms personals també es troben escrits segons la forma genuïna d’Eivissa: 

naltros, altres, valtros, valtres. Per facilitar la comprensió d’aquests termes  

Roure va incloure un vocabulari explicant detalladament el seu significat 

(Roure, 1948: 109-110). 

Roure, a la darrera part del prefaci, explica quina és la seva intenció 

respecte al llenguatge de l’obra: “Conservant el llenguatge de la terra que els 

ha creat, els dóna el sabor popular que cal, puix que d’altra manera serien uns 

contes eivissencs mistificats i la meva intenció, guiada ensems pel respecte i 

l’afecte hauria fallit” (Roure, 1948: 33). 

En conclusió, el llenguatge d’Els contes d’Eivissa fer servir la llengua oral 

d’Eivissa sense cometre un nombre elevat d’incorreccions1. Com hem dit a la 

introducció d’aquest apartat, i tot i que Roure explica la seva voluntat respecte 

a la llengua de l’aplec, no podem atribuir totalment l´ús del llenguatge de l’obra 

a cap del dos autors, doncs no podem comparar les transcripcions de 

Noeggerath amb els contes editats. Sembla que l’autor alemany és el 

responsable d’haver impregnat el volum els trets característics del llenguatge 

oral i la llengua d’Eivissa, per la proximitat amb la llengua oral de les rondalles, 

i, per altra banda, que l’autor català es va encarregar de l’adaptació i les 

possibles incorreccions. 

3.4 Espai, personatges i temps  

3.4.1 Espai 

 Generalment les rondalles no es troben localitzades en l’espai, es situen 

en un espai mític genèric. El caràcter oral d’aquest tipus de narracions delega 

la importància d’aquest aspecte al narrador, el qual t’ha d’involucrar dins aquest 
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espai indefinit (Valriu, 2007: 194). 

Els Contes d’Eivissa no són una excepció, únicament una rondalla es 

troba situada en un espai conegut. La rondalla «Ses tres comares» (Roure, 

1948: 59-62) es situa a la ciutat d’Eivissa, malgrat que no es dóna gran 

importància a aquest fet, doncs el nom de la ciutat només apareix citat a la 

formula d’inici del relat, A Eivissa hi havia tres comares...  

La resta de rondalles es troben situades a diferents espais indefinits. 

Cap de les rondalles es troba ubicada íntegrament en un mateix espai, l’acció 

transcorre en diferents escenaris a cada relat.  

3.4.2 Personatges 

Les característiques profundes dels personatges que apareixen a les 

rondalles solen ser molt semblants. Malgrat que la seva aparença es trobi 

adaptada, els rols dels personatges són gairebé idèntics. Segons Propp a la 

rondalla meravellosa trobem set possibles tipus de personatges amb un rol 

diferenciat: l’agressor, el donador, l’auxiliar màgic, el comanador, l’heroi, el fals 

heroi i la princesa (2000: 97). 

Als Contes d’Eivissa trobem tots els personatges citats anteriorment, 

alguns com l’heroi i la princesa són presents a tots els relats, en canvi altres 

com el fals heroi o l’auxiliar màgic poden aparèixer o no. 

Les diferències socials entre els personatges són molt evidents, trobem 

una gran dualitat. Per una part trobem un grup de personatges humils, gairebé 

pobres, què solen ser els herois, els quals posteriorment modifiquen la seva 

posició social amb la superació del problema. D’altra banda trobem uns 

personatges envoltats de riquesa, sovint reis, que reben la funció del pare de la 

princesa i comanador. La resta de rols es troben associats a alguns d’aquests 

citats anteriorment i, per aquest motiu, comparteix estament amb el personatge 

del qual depèn. 

A l’obra, tot i no incloure cap rondalla pròpiament d’animals, trobem un 

gran nombre de personatges animals, molts d’ells personificats. La funció que 

solen desenvolupar és la d’auxiliar màgic o donadors, els trobem amb aquest 

rol a les rondalles de «Sa història d’en Joanet» i «Es pastoret i s’animal 

ferotge». 
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A més dels animals personificats trobem altre essers màgics als contes. 

El diable intervé al «Conte de sa serra», amb l’objectiu de rompre les eines dels 

serradors. I A «Joanet sense-por» apareix un mort que ha tornat a la vida. 

Sovint, a les rondalles més populars, trobem el nom del protagonista del 

relat. Els noms propis que trobem als Contes d’Eivissa són: Pere, a «En Pere 

Bambo», Joanet a «Joanet sense-por» i «Sa història d’en Joanet» i Margalideta 

al «Conte de sa botifarra», noms molts comuns.  

És curiós el fet que el nom de Pere,  associat generalment a la bogeria, 

sigui el nom del protagonista a «En Pere poca por», a l’Aplec de rondaies 

mallorquines d’en Jordi des Recó d’Antoni M. Alcover, en comptes de Joanet 

com succeeix a l’imaginari eivissenc. Per contra el nom de Margalideta rep un 

tracte similar al de la resta de rondalles, doncs protagonitza gairebé les 

mateixes rondalles. 

Així doncs es evident que les connotacions implícites dels noms propis 

són diferents segons el territori, d’aquesta manera trobem noms en comú entre 

rondalles de diferents regions i d’altres diferents. 

3.4.3 Temps  

Les rondalles tenen una doble temporalització, una determinada per el 

temps en el qual es troba inserida la història i l’altre per la pròpia durada del 

relat (Valriu, 2007: 119). Les rondalles insereixen al lector a temps propi de la 

història, gairebé sempre indefinit, mitjançant les formules d’inici. La segona 

temporalització ve marcada per seqüencia temporal en la qual es desenvolupen 

les accions de la rondalla. 

El temps en el qual es troben ambientats els Contes d’Eivissa és 

indefinit. Les dues formules d’inici que es repeteixen a totes les rondalles, Això 

era i Una vegada, situen els contes en un temps desconegut. No trobem 

referències a esdeveniments històrics que ens puguin permetre ubicar l’època 

de la rondalla.   

 Per altra banda, la durada temporal de les rondalles és variable, tot i 

que en cap cas compren una duració molt extensa. Als contes trobem una gran 

varietat de connectors temporals, la majoria fan referència a l’endemà o pocs 

dies posteriors: un dia fatigat de tant anar terra endins, s’endemà, aqueia 
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mateixa setmana, però vengue un dia, va venir un dia, as cap de poc. Un altre 

tipus de connectors temporals que també es troben present a l’obra són aquells 

que fan referència al mateix dia en el qual transcorre l’accio: arribada fou sa 

matinada, de bon mati, més avant. Només trobem un tipus de connector 

temporal de llarga duració: s’acabà s’any.  

Un altra mètode freqüent a les rondalles dels Contes d’Eivissa per 

estructurar la duració de la història és l’enumeració de dies: El primer dia, el 

segon dia, el tercer dia, el darrer dia. 

3.5 Recepció dels Contes d’Eivissa 

La recepció de l’obra per part del públic va ser, com hem dit 

anteriorment, excel·lent. Es varen vendre amb gran facilitat els dos-cents sis 

exemplars que es varen imprimir a la primera tirada l’any 1948, es va haver 

d’esperar fins l’any 1997, i posteriorment al 2001, per les edicions posteriors. 

El guardó rebut als Jocs Florals de l’Havana va donar cert prestigi a 

l’obra, però les crítiques més representatives de la bona recepció dels Contes 

d’Eivissa foren les pròpies dels coneguts de Roure. La popularitat de què 

gaudia l’escriptor per la seva gran activitat a diaris, revistes i editorials li 

permetia tenir relació amb un gran nombre d’intel·lectuals i escriptors.  

A la correspondència de Roure amb aquests pensadors trobem gran part 

de les crítiques al rondallari eivissenc, a l’apèndix documental del present 

treball podem trobar un petit epistolari relacionat amb els Contes d’Eivissa. En 

concret, podem observar les opinions vers l’obra d’Octavi Saltor [Docu.Nº4], 

Joan Junyer [Docu.Nº5], Rafael Tasis [Docu.Nº7/8/9], Domènec Guansé 

[Docu.Nº10], José Loureiro Botas [Docu.Nº11]  i Baltasar Porcel [Docu.Nº12], 

aquest darrer de forma pòstuma en una carta dirigida a la viuda de Roure, 

Teresa S. d’Ursul. A més dels citats, l’autor del [Docu.Nº6], un editor interessat 

en la distribució de l’obra, és desconegut. Alguns d’aquests comentaris crítics 

que trobem a les cartes es varen editar per ser publicats a revistes, el 

[Docu.Nº13] i [Docu.Nº14] són un exemple.  

Per altra banda, també es publicaren crítiques als Contes d’Eivissa a 

revistes i diaris, a l’apèndix documental trobem tres d’aquestes publicacions, el 

[Docu.Nº15] d’Antoni Ribera a la revista Ressó, el [Docu.Nº16] d’Artis Gener i, 



35 

 

 
   

finalment, el [Docu.Nº17] l’article «De la Tierra» d’Isidor Macabich. 

Els comentaris que trobem a tots aquests documents són de caràcter 

positiu, tots els autors lloen la capacitat de Roure per plasmar les rondalles 

amb un llenguatge propi d’Eivissa, per exemple: “Trobo molt justa la manera de 

compaginar aquests contes i la forma donada al diàleg” Francesc Salvador 

Heras [Docu.Nº13] o “J.Roure-Torrent arregla, sin alterar por ello «el lenguaje 

de la tierra que los creó», las narraciones populares de Ibiza, modelo de 

graciosa malicia y sencilla poesía” Manuel Andújar [Docu.Nº14]. Únicament 

Macabich a l’article «De la Tierra» mostra la seva disconformitat amb l’aspecte 

lingüístic del rondallari, “Conforme a la noble intención de J. Roure-Torent; 

«guiada a un tiempo por el respeto y el afecto», pero sin eficacia” [Docu.Nº17]. 

Un altra aspecte curiós respecte a les opinions vers el rondallari és 

l’escassetat de comentaris referits a Hans Jakob Noeggerath, el recopilador del 

material folklòric de l’obra. Només Macabich a l’article «De la Tierra» [Docu. 

Nº17] fa referència Noeggerath, dedicant-li la introducció del reportatge. 

4. Conclusions   

El present treball no és un estudi centrat exclusivament en l’anàlisi dels 

Contes d’Eivissa, sinó que hem volgut donar a conèixer la història amagada 

darrera de l’aplec per, posteriorment, poder conèixer la importància de l’obra 

dins el corpus de rondalles eivissenques. 

La tercera dècada del segle XX, coincidint amb la recopilació de 

rondalles pel jove Noeggerath, varen aparèixer els primers estudiosos 

eivissencs interessats en la llengua catalana, motivats, en part, per la feina 

d’Alcover. Autors com Orvay, Macabich o Castelló, imprescindibles per la 

cultura eivissenca, són coetanis de l’estudiant alemany, gairebé desconegut. 

L’interès de l’estudiant alemany, amb el suport de la Universitat de Berlín, pel 

folklore eivissenc és una mostra de la consideració vers la nostra llengua arreu 

d’Europa, ja present fa més de vuitanta anys. 

La feina realitzada per Roure a Mèxic, amb les col·laboracions de Carner 

i l’il·lustrador Junyer, o els Jocs Florals de l’Havana de 1945, evidencien la feina 

que varen realitzar els exiliats catalans. A pesar de les dificultats que varen 

haver de patir deixant forçosament la seva pàtria, no varen abandonar la seva 
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identitat ni la seva cultura. Es varen crear un gran nombre de comunitats de 

catalans arreu dels països llatinoamericans les quals cooperaven per tal de 

seguir publicant obres, revistes i diaris en català des de l’exili.   

Un altra conclusió que podem extreure és la gran riquesa l’imaginari 

col·lectiu eivissenc. Malgrat que, com ja hem comentat anteriorment,  els 

rondallaris eivissencs es varen començar a elaborar gairebé un segle després 

que a la major part de territoris de llengua catalana, el nombre de rondalles 

recopilades és d’un volum considerable. Les publicacions recents dels 

rondallaris de Maria Cardona i Margalida Tur, tot dos l’any 2006, són una 

mostra de la continuïtat de l’interès eivissenc vers els seus contes i rondalles 

Per altra banda es remarcable la gran varietat temàtica dels contes i 

rondalles eivissenques. L’obra és un exemple d’aquesta varietat, malgrat que 

no inclou exemples de rondalles religioses ni de gegants, temàtiques molt 

repetides en el corpus general de contes de l’illa.  

La llengua de l’aplec ens mostra una de les grans riqueses de la nostra 

llengua, la seva diversitat. Els Contes d’Eivissa és un testimoni dels trets més 

característics del català d’Eivissa, molts d’aquests avui en dia es troben en 

desús o en retrocés.  

A tall de cloenda podem dir que els Contes d’Eivissa és una obra bàsica 

dins el folklore eivissenc. No només per haver estat el primer rondallari 

d’Eivissa, també pel seu contingut. Cinc de les catorze rondalles recollides al 

rondallari de Roure no es troben recollits a cap altre aplec de contes eivissencs, 

el volum publicat l’any 1948 és l’únic testimoni d’aquests.  

La feina què va encetar a Eivissa Hans Jakob Noeggerath, 

sincrònicament amb Mossèn Antoni Maria Alcover, i va precedir la de Josep 

Roure i Torent encara és vigent, doncs encara queden moltes rondalles per 

recopilar, a Eivissa i arreu. 
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