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El llarg camí de la musicologia industrial: 
l’exemple de Menorca
La musicologia industrial  
als Països Catalans

Amb la publicació 
del llibre Cantar a 
la fàbrica, cantar al 
coro, de l’etnomusi-
còleg Jaume Ayats, 
el també musicòleg 

Joaquim Rabaseda (2008: 65) donava 
per inaugurada la «musicologia indus-
trial» als Països Catalans. L’estudi 
s’endinsa en el món les fàbriques de 
la conca del riu Ter al seu pas per la 
comarca catalana d’Osona, l’activitat 
musical cantada dels seus treballadors, 
i la relació d’aquesta amb l’origen dels 
cors obrers que va impulsar Josep 
Anselm Clavé.

Tanmateix, el camí encetat per Ayats 
no ha tengut continuïtat en el camp 
de la musicologia catalana. En efecte, 
des que el segle xix va néixer l’interès 
pel que aleshores es va anomenar fol-
klore tradicional, són incomptables els 
reculls i estudis, antics i actuals, sobre 
les cançons i cants, el fet musical en el 
seu conjunt, en l’àmbit rural dels Països 
Catalans i de tot Europa. Moderna-
ment també, l’etnomusicologia s’ha 
interessat, en les darreres dècades, per 
la música popular i les músiques urba-
nes. Però no deixa de sorprendre que 
el treball industrial, que durant més 
de 100 anys ha ocupat -i segueix ocu-
pant- milers de treballadors de Catalu-
nya, el País Valencià i les Illes Balears, 
i l’activitat musical que s’hi produeix, 
entre fàbriques i tallers del nostre país, 
hagi despertat tan poc interès entre els 
musicòlegs. 

No només aquí passa això: ja l’any 2007 
sociòleg britànic i estudiós d’aquest 
tema Marek Korczynski advertia, refe-

rint-se a la musicologia anglosaxona i 
al potent passat industrial britànic, que 
«the processes by which music might have 
an effect have been left unexamined. This 
means that any meanings ascribed by 
workers to music on the factory floor have 
been treated as a black box, not to be ope-
ned.» (2007: 254). Uns anys després, 
ell mateix insistia que aquest seguia 
sent un camp per explorar per part dels 
investigadors: «[...] the way in which 
music is used as a cultural resource within 
the workplace has been largely ignored by 
industrial sociologists and musicologists 
[...]» (Korczynski, 2011: 87)

Els treballs de Korczynski al llarg dels 
anys, en solitari o en col·laboració, 
culminaren en una obra col·lectiva 
i extensa, escrita juntament amb 
Emma Robertson i Michael Pickering: 
Rhythms of Labour. Music at Work in 
Britain (2013), un estudi completís-
sim, històric i etnogràfic, i que ofereix, 
aquest sí, un marc de teòric sobre la 
relació entre fet musical i treball indus-
trial. Però ja en la mateixa introducció 
(2013: 4), els autors repetien el fet que 
aquest camp havia estat massa poc 
explorat pels estudiosos: 

«With only a very few notable 
exceptions, scholars have tended 
to ignore music at work whether 
it be in the form of the singing of 
the workers themselves, or in the 
form of the relaying of broadcast 
music.», i seguidament, com a 
exemple, citaven expressament «[...] 
the excelence and illumination of 
Betty Messenger’s anthropological 
study of song cultures among Belfast 
textile workers in the early to mid 
twentieth century [...]».

En efecte, el llibre de l’antropòloga 
nord-americana Betty Messenger, Pic-
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king up the Linen Threads (1980) és, 
com indica el seu subtítol, «un estudi 
en el folklore industrial» dels treballa-
dors de la indústria del lli de Belfast del 
període comprès entre 1900 i 1935. 
Fet a mitjans dels anys 70, quan tot 
just l’etnomusicologia començava a 
plantejar-se com «l’estudi de la música 
com a cultura» (Myers, 1995: 8), Mes-
senger, amb una extraordinària cla-
rividència, ja endevinava doncs que 
una aproximació al folklore industrial 
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Podríem denominar «musicologia indus-
trial» l’estudi del fet musical en fàbriques 
i factories. A diferència de la música de 
les societats rurals i agràries, hi ha molts 
pocs estudis sobre l’activitat musical 
dels treballadors industrials, ni als Països 
Catalans ni a Europa. A partir dels pocs 
treballs teòrics d’investigadors britànics i 
catalans existents, la nostra recerca Mú-
sica popular i industrialització a Menorca, 
de la qual en presentam algunes conclu-
sions, pretén ampliar els marcs de treball 
per a futures investigacions etnomusico-
lògiques dins aquest camp.

Podríamos denominar «musicología 
industrial» el estudio del hecho musical 
en fábricas y factorías. A diferencia de 
la música en las sociedades rurales y 
agrarias, hay muy pocos estudios sobre 
la actividad musical de los trabajadores 
industriales, ni en los Países Catalanes 
ni en Europa. A partir de los pocos traba-
jos teóricos de investigadores británicos 
y catalanes existentes, nuestra investiga-
ción Música popular i industrialització a 
Menorca, de la que presentamos algunas 
conclusiones, pretende ampliar los mar-
cos de trabajo para futuras investigacio-
nes etnomusicológicas en este campo.

One could call «industrial musicology» 
the study of the musical life in factories 
and workshops. Unlike agrarian societies, 
there are very few works about industrial 
workers’ musical activity, neither at the 
Catalan Countries nor Europe. Based 
on British and Catalan scholars’ few 
theoretical works, our research Música 
popular i industrialització a Menorca, 
from which we present some conclusions 
in this paper, pretends to expand the 
working frames for future ethnomusico-
logical research in this same field.

obria les portes a un coneixement més 
profund de l’experiència laboral i vital 
dels seus treballadors, més enllà de 
les condicions i estructures materi-
als: «[...] My own quest not only led 
to the discovery of additional examples 
of objectionable aspects of the factory 
system everywhere during this era but 
also revealed a new and brighter dimen-
sion to the usual picture.» (Messenger, 
1980: XVI)

El treball de Messenger és realment 
brillant, i certament «il·luminador», 
però com en el cas del d’Ayats, no 
va tenir continuïtat per part d’al-
tres investigadors; així, més enllà 
d’aquest i alguns altres pocs estudis 
més breus, només la línia de treball 
de Korczynski, en solitari o amb 
altres autors, ha ampliat el camp de 
la «musicologia industrial» britànica.

Tornant a casa nostra, la de Jaume 
Ayats és sens dubte l’obra més com-
pleta i important que s’ha fet mai en 
aquesta àrea1, i per la seva delimitació 
geogràfica les situacions descrites ser-
veixen com a model de treball per la 
resta de territoris catalans industria-
litzats, especialment els més propers, 
com és el cas de Mallorca i Menorca; 
en tot cas, la comarca d’Osona és molt 
més semblant a les llles que no Belfast 
o Anglaterra. Tanmateix, no deixa 
de ser una investigació excepcional 
dins el panorama etnomusicològic 

català i fins i tot espanyol, massa 
centrat encara en l’estudi del món 
rural per una banda, i per les noves 
tendències urbanes per l’altra: cons-
tatam per tant que la «musicologia 
industrial» catalana segueix sent una 
àrea per explorar i estudiar, mancada 
encara d’una base teòrica àmplia i 
estudis de casos suficients que ens 
permetin bastir un model de d’anàlisi 
complet del fet musical, com a espai 
social d’experiència i construcció de la 
realitat, del passat i present industrial 
del nostre país.

En aquest sentit, per tant, l’estudi 
Música popular i industrialització a 
Menorca que aquí presentam, sobre 
el fet de cantar en el context de fàbri-
ques i tallers menorquins és, en certa 
manera, pioner, ja que reprèn el camí 
començat per Ayats, el qual ens ha 
servit de model per establir certes 
analogies i documentar aquí algu-
nes de les situacions que ell explica; 
però alhora hi incorporam molta de 
la base teòrica dels treballs britànics 
citats, des de Messenger a Korczynski, 
Robertson, Pickering, i alguns altres, 
que fan especial èmfasi en la relació 
entre el desenvolupament de sistemes 
productius tailoristes o fordistes i els 
hàbits musicals dels treballadors, i 
com, en resum, la música esdevé un 
mecanisme de resistència i resiliència 
envers les noves formes d’expressió de 
l’ordre laboral capitalista. 

Tot i les limitacions de temps i possibi-
litats per fer aquesta recerca, creim que 
tant el marc teòric presentat, per una 
banda, com el resultat i les conclusions 
per l’altra, són prou satisfactòries, i 
esperem que obrin la porta, si és que 
mai ha estat tancada, a futurs inves-
tigadors per continuar per la via de 
la d’aquesta musicologia industrial, 
entesa com una finestra al coneixe-
ment i a la construcció del gran relat 
etnogràfic sobre la cultura obrera i 
la vivència laboral dels treballadors 
industrials dels Països Catalans que 
encara està en bona part per fer.

Metodologia i context
El nostre projecte d’investigació, 
titulat Cançó popular i industrialit-
zació a Menorca, becat per l’Institut 
Menorquí d’Estudis (IME) i l’Institut 
Ramon Muntaner (IRMU), comprèn 
tota l’illa de Menorca. Algunes de les 
dades i primeres conclusions ja han 
estat exposades en diferents seminaris i 
congressos, com les Jornades de Patri-
moni Industrial de Menorca 2015 
organitzades per l’IME (novembre 
de 2015), la conferència anual de 
la secció irlandesa de l’Internatio-
nal Council for Traditional Music 
(ICTM; Dublín, 27 i 28 de febrer de 
2016), el XIVè congrés de la Societat 
Ibèrica d’Etnomusicologia (SIBE; 
Madrid, del 19 al 22 d’octubre de 
2016), les XIII Jornades d’Història 
Local i Patrimoni Cultural de l’Illa de 
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Menorca (Alaior, 13 de març de 2017) 
o la jornada Música i vida quotidiana 
a les Terres de Cruïlla dins el V Festival 
Músiques en terra de Cruïlla 2017 (La 
Sénia 28 d’octubre de 2017) organit-
zat pel Centre d’Estudis Seniencs i 
l’Institut Ramon Muntaner.

A més, a través de l’IRMU, aquest 
projecte ha format part també de 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya (IPEC). La recollida i 
classificació dels informants s’ha fet per 
tant segons els criteris proporcionats 
per aquesta institució, sent el primer 
projecte d’aquestes característiques a 
les Illes Balears.

Pel que fa al treball de camp, aquest va 
consistir en un total de 36 entrevistes 
fetes entre el juliol de 2015 i el febrer 
de 2016. Això en conjunt suposa més 
de 50 persones, de tots els municipis 
de l’illa, d’ambdós gèneres i edats com-
preses entre els 48 i els 85 anys. Treba-
lladors en actiu, retirats i jubilats del 
sector de la sabata i la bisuteria menor-
quina. Gràcies a ells hem conegut com 
era l’activitat cantada dins les fàbriques 
i tallers, com és ara, i el més important: 
com ha canviat. Canvis, però, no són 
deguts a una simple transformació dels 
gusts musicals dels treballadors, sinó 
que responen a l’adaptació forçada a un 
nou context laboral pel que fa a horaris 
i organització del temps, distribució 
espacial i condicions acústiques.

Igual que el citat treball de Betty Mes-
senger en el cas de Belfast a principis del 
segle xx, amb aquest estudi resseguim 
fil històric de l’activitat musical dels 
obrers dins i fora del el seu espai laboral, 
i definim la seva experiència cultural en 
relació al món del treball; en bona part, 
per tant, això ens permet establir un 
relat sobre l’arribada, implementació, 
resistència i adaptació del capitalisme 
industrial a Menorca durant el segle xx 
i principis del xxi, i les conseqüències 
de cada fase en la configuració de la 
realitat social dels menorquins.

El cas de Menorca
Les conclusions de la memòria de la 
nostra recerca, les quals presentam aquí 
de manera resumida, ens duen a esta-
blir tres etapes històriques en funció de 
l’activitat musical en l’àmbit del treball 
fabril. La primera fase, que anomenam 
«preindustrial», mostra una grandíssima 
activitat cantada. Es basa en un model 
productiu artesanal i de mentalitat 
precapitalista, i que s’estén fins més o 
manco la dècada de 1960. És el que en 
terminologia anglosaxona es denomina 
putting out system o treball domèstic o en 
petits tallers, que en el cas dels sabaters 
menorquins solien ser de quatre o cinc 
banquetes, amb quatre homes podent 
treballar a cada banqueta, més alguns 
ajudants. En total, en aquests tallers hi 
podia arribar a haver unes trenta per-
sones, entre mestres i aprenents. Eren 
espais, per tant, de socialització mas-
culina, on cantar servia evidentment 
per passar l’estona, però sobretot com 
a marc d’interacció comunitària on els 
treballadors es construïen a sí mateixos 
com a individus i com a comunitat.

Ja als anys 30, l’etnomusicòleg mallor-
quí Baltasar Samper, recercador de les 
missions de les Balears per l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya, va 
fer notar l’estreta relació entre activi-
tat laboral i cantada, fins al punt que 
cantar era considerat pels propis tre-
balladors «un element inseparable»: 

«[…] els pagesos mallorquins la sen-
ten tan naturalment, aquesta relació, 
que no sabrien considerar el cant 
com una cosa estranya a la feina, 
sinó que per a ells és quelcom de 
consubstancial amb la mateixa feina, 
[…] un element, diríem, orgànic 
[…]» (Samper, 1994: 36).

En aquest context de tall artesanal, 
doncs, no és gens estranya la pervivèn-
cia de la mentalitat, usos i hàbits més 
propis de la societat rural precapitalista, 
on cantar formava part de la mateixa 
experiència de treball: el mateix Sam-

per, en una carta de 1927 a Francesc 
Pujol2, explica com al poble d’Alaró, on 
tota la població local treballa a tallers 
de sabates, hi ha cartells que diuen El 
buen obrero entra puntual y trabaja sin 
cantar, cosa que indica els problemes 
que tenien els patrons per implamentar 
el nou ordre temporal i social capitalista 
a una població que seguia funcionant 
amb lògiques completament diferents 
-i que, evidentment, cantava-.

A Menorca, doncs, trobam també com 
aquests models de la societat agrària es 
mantenen al passar del camp al taller. 
Així, l’investigador Robert Alzina 
(2008: 55) explica com als camps 
menorquins, per batre, només l’home 
que governava la bèstia cantava, i dei-
xava de fer-ho quan passava el relleu a 
un altre: és a dir, la jerarquia del treball 
era construïda també sonorament. Als 
tallers, aquests models de construcció 
social sonora, d’evidenciació dels rols 
de jerarquia i importància laboral a 
través del fet de cantar, continuaran 
vigents, i tal com ens explicaven els 
nostres informants, només els mestres 
sabaters podien cantar, mentre que els 
aprenents no ho solien fer mai. Tot i el 
canvi de context i d’activitat, els codis 
culturals anteriors seguien regulant la 
vida laboral i social. 

En aquest marc, el fet de cantar a veus 
-una pràctica comuna a tots els Països 
Catalans i en general, al Mediterrani 
occidental, però fins ara poc descrita a 
les Balears (Ayats i Martínez, 2008)- serà 
també un element que perviurà: cantar 
a veus serà fer evident l’espai no només 
físic, sinó també sonor, de socialització. 
Així, als tallers i banquetes hi trobam 
una gran activitat heterofònica, fins i 
tot explicada pels propis sabaters amb la 
mateixa terminologia tradicional cata-
lana, la de cantar de «baix», de «primer» 
o de «segon» (Ayats, 2007: 35), tal com 
ens contava un dels nostres informants: 

«Molts de sabaters sabien fer es 
segons. Feien feina i cantaven, i una 
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feia es primer i aquell es segon...» 
(Magí Pons Sabater, Ciutadella)

No sembla que hi hagués un ordre per 
cantar: un començava i els altres s’hi 
afegien. Cantar a veus era, doncs, la 
recreació del marc d’interacció i d’ocu-
pació de l’espai físic -el taller-, l’evi-
dència temporal d’un espai sonor de 
reconeixement i fraternitat masculina.

Pel que sabem, les dones també canta-
ven a veus, en espais ben diferenciats, 
dins el mateix local o en locals diferents. 
Pel tot això, no obstant, són molt pocs 
els exemples que tenim de cant de veus 
mixtes. Tanmateix, si això passava -per-
què la delimitació espaial no fos prou 
clara-, només era possible en el cas que 
l’home fos solter, tal com ens contava 
una embauladora3 sobre un tallador4 

que de vegades cantava amb el grup 
de dones:

«Aquell era fadrí. Ets altres talladors 
eren casats i no cantaven.» (Rosario 
Pons Pons de Can Biel Buet, Alaior)

D’aquesta manera, els marcs, límits i 
conductes d’allò socialment acceptable 
o reprovable es construïen a l’espai de 
feina a través del fet de cantar.

No és d’estranyar, per tant, que partir 
d’aquesta profunda activitat cantada, i 
cantada a veus, la idea dels cors obrers 
masculins inspirats en la idea de Clavé 
arrelassin tant a Menorca, en la línia 
que apunta Ayats (2008). Societats 
com l’Orfeó Maonès o La Alborada 
de Ciutadella, entre moltes d’altres, 
proporcionaven alhora un nou model 
d’oci organitzat i un nou repertori líric 

que podia ser cantat dins la fàbrica 
a través de les mateixes convencions 
sonores, i que ràpidament substituí el 
propi de cançons de sabaters i bisuters, 
tal i com ja es lamentava Andreu Ferrer 
l’any 1932: «[...] A qualsevol que pre-
guntem ens diu que sí que hi ha hagut 
molt de folklore però que ara ja no n’hi 
ha, els glosadors ja s’han acabat, els qui 
en sabien ja són morts i que ja ningú 
canta si no és òpera». 

Un cas potser paradigmàtic, tot i que 
molt més tardà, és l’orfeó de CATISA 
(Carretero y Timoner, S.A.), fàbrica 
bisutera de Maó fundada a la dècada 
de 1950. CATISA era un bon exemple 
del model empresarial corporativista 
vertical franquista, el qual proveïa amb 
tots els serveis els seus treballadors dins 
el mateix complex de la fàbrica: habi-

Un grup de sabaters i dues banquetes. La situació de treball i de confraternitat masculina afavoria els moments de cantar.  
Al darrere hi podem veure el jove aprenent, a un segon pla, físic però també de consideració social (principis del s. xx).  
FOTO: CEDIDA PEL «GRUP D’HISTÒRIA DE LA SABATA» DE MENORCA
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tatge, formació, lleure, atenció mèdica, 
etc. Entre les activitats educatives i de 
lleure cal destacar un cor i l’existència 
d’un teatre on s’hi solien representar 
sarsueles organitzades pels mateixos 
treballadors cantaires, molts dels quals 
també participaven a l’Orfeó Maonès, 
i tampoc era estrany que els solistes de 
l’Orfeó col·laborassin amb les repre-
sentacions de CATISA.

Aquestes agrupacions corals mascu-
lines formades majoritàriament per 
treballadors contribuïren també a 
reformar les activitats de lleure vincu-
lades a les festivitats i celebracions més 
importants i populars, com Carnaval 
o Pasqua, enteses dins el context d’una 
concepció del lleure no sotmesa a la 
lògica de divisió del temps exigida pel 
capitalisme fabril, i permeses dins un 
marc de flexibilitat i diàleg entre les 
necessitats productives empresarials 
modernes i l’autogestió de la societat 
tradicional per evitar conflictes (Gar-
cia, 1995: 108-109).

Així, i fins més o menys els anys 60 del 
segle passat, trobam no només orfeons 
relacionats amb societats recreatives 
més o menys reglades, sinó també 
estudiantines molt sovint vinculades 
a tavernes -espais eminentment mas-
culins- o a les mateixes fàbriques, com 
la que existia a la fàbrica de sabates de 
Can Menéndez de Ciutadella Aquestes 
agrupacions solien sortir pels Darrers 
Dies de Carnestoltes, i tenien llicèn-
cia per entrar a les fàbriques i aturar la 
producció, quelcom impensable avui 
en dia, però vigent fins no fa gaires 
dècades: 

«Es Darrers Dies venia s’estudian-
tina dins sa fàbrica, sortia es Dijous 
Llarder, es dijous de Carnaval, i 
com que havia vingut s’estudiantina 
aquell capvespre teníem libre [...]» 
(Juana Torrent, Ciutadella)

Un cas semblant passava amb el Deixem 
lo dol, el nom menorquí per referir-se 

a les caramelles o goigs de Pasqua que 
es canten arreu dels Països Catalans, 
sempre per part de grups masculins. 
Tal com explica Arcadi Gomila (dins 
Seguí, 2009: 96), «[...] el Deixem lo 
Dol ja es cantava dins els fabricons de 
sabates [...]. Els sabaters es distreien de 
la tasca laboral formant cors entre ells i 
una de les peces que solien cantar era el 
Deixem lo dol, sobretot en apropar-se 
les festes de Pasqua [...]» Amb la creació 
dels orfeons, foren aquestes entitats 
més formalitzades les encarregades de 
cantar-lo, mantenint però les pautes i 
models, si bé no sonors, d’organització 
social del temps i de l’oci.

Per la seva banda, i en el mateix 
període, les dones, excloses d’aquest 
escenari masculinitzat, tenien els seus 
propis mecanismes d’interacció dins 
els seus propis espais de treball feme-
nins; en aquest cas, els cants del Mes 
de Maria:

«Jo cantava amb es coro de Ferreries 
[...] Llavor li deien “ses cantadores” i 
érem un ranxo d’al·lotes. Cantàvem 
es Mes de Maria, es mes de maig 
fèiem es Mes de Maria.» (Eulàlia 
Serra Truyol, Ferreries)

En definitiva, aquesta primera fase 
del nostre relat ens mostra, a través 
d’observar l’activitat cantada a la feina 
manufacturera, una situació de con-
trol i autogestió de l’experiència laboral 
molt més horitzontal i dinàmica, amb 
una supervisió empresarial flexible i 
pactada amb els treballadors per no 
vulnerar els codis socials vigents encara 
en una societat «post-rural», amb una 
gestió del temps d’oci i treball aliena a 
les exigències productives, on cantar 
és una de les eines principals per fer 
emergir la comunitat, enfortir anclat-
ges col·lectius i crear contexts socials 
d’enculturació.

Pel que fa a la segona etapa, la podem 
anomenar de «modernització» o imple-
mentació del capitalisme fabril i l’aug-
ment de la demanda de productivitat. 

Això passa per, d’entrada, la concentra-
ció de la força de treball en un mateix 
espai, més gran: dels tallers a les naus 
industrials, sotmesos els treballadors a 
una control més estricte (tots entren i 
surten a la mateixa hora) i amb una dis-
tribució espacial diferent, individualit-
zada i segmentada, on la comunicació 
i el contacte visual és quasi impossible. 
El gran canvi, no obstant, es produ-
eix amb la instal·lació de les manovies 
-línies automàtiques de muntatge- en 
el cas de les sabates -i altres sistemes 
de fabricació en cadena en el cas de la 
bisuteria-: és a dir, la consolidació del 
fordisme, que obliga als treballadors a 
especialitzar-se en una sola fase del pro-
cés, sota un control estricte del temps 
de treball de cada fase, i que els aliena 
del seu esforç en relació al producte i 
a la resta de companys. La «modernit-
zació» suposarà per tant el canvi forçat 
d’una mentalitat, uns marcs i uns espais 
socials de relació anteriors a una «nova 
lògica laboral que fractura l’experiència 
obrera per destriar el treball de la resta 
de pràctiques», en paraules de Garcia 
Balañà (1995: 111). Així per exemple, 
tal com relaten Alzina i Seguí (2002: 
169) l’estudiantina del Casino 17 de 
Gener de Ciutadella, que havia sobre-
viscut fins i tot la guerra civil, va deixar 
d’actuar l’any 1962:

«[...] Els processos de muntatge en 
cadena i la divisió del treball arriba-
ren definitivament a Ciutadella [...]. 
Quan la màquina funcionava, ningú 
no podia perdre ni un moment, hi 
havia feina i calia aprofitar-la, tot i 
que les tradicions se’n ressentissin; 
aquest va ser el cas de l’Estudiantina, 
que després de superar la guerra civil 
i els entrebancs per celebrar carna-
vals durant la dictadura, es va veure 
seriosament compromesa per la 
nova maquinària (que no es podia 
aturar), pel nou procés de produc-
ció i per una important demanda. 
El dijous llarder ja no podia ser un 
moment de disbauxa ni es podia 
acabar la feina quan arribés l’Estu-
diantina, ja que fins i tot era difícil 
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reclutar els cantants. Aquesta va fer 
la seva darrera aparició el carnaval 
de 1962. La decisió fou presa con-
juntament amb la junta directiva del 
Cercle Artístic, que també organit-
zava estudiantines».

A diferència per tant de la creença 
generalment estesa, i que els matei-
xos treballadors admeten, la nostra 
conclusió és que no és el renou de la 
maquinària industrial, sinó l’apliació 
d’un nou model de treball i una lògica 
capitalista del temps i de la distribució 
espacial, la que acaba amb el fet de 
cantar a la feina. Tanmateix, tot i la 
reconfiguració i pèrdua del control de 
l’espai físic i sonor, els treballadors més 
veterans no abandonaran la pràctica 
musical, necessària des del seu punt 
de vista, i fins i tot socialment signifi-
cativa. No hem trobat a Menorca el 
que Corbera (2015) anomena «cantar 
en silenci» o en altres casos, per senyes 
(Ayats, 2008: 30), però sí diverses situ-
acions on els obrers canten per sobre 
del renou, o fins i tot establint-hi cert 
diàleg: 

«Na Maria Morena que tenia molt 
bona veu, com totes ses Morenes, 
cantava una cançó que em va que-
dar gravada [...] Ella cantava aquesta 
cançó, perquè anaven cada un pes 
seu vent allà dins [...] Aquesta dona 
anava cantant amb sa renou i açò, i 
después sa gent que estava en es tau-
lell pes seu compte cantaven, per-
què una estava a una banda, un altre 
estava a una altra banda, i a lo millor 
una cantava una cançó i una altra 
cantava una altra cançó.» (Carmen 
Ribas Costa, Ciutadella)

En el cas dels homes, la «necessitat 
masculina» de cantar a veus que hem 
descrit abans es mantengué, tot i el 
profund canvi de condicions labo-
rals, i per tant, sonores i de relació. Per 
exemple, trobam fins i tot alguns casos 
on la interacció era directament amb 
el so de les màquines, incorporant-lo 
al cantar a mode de fabordó (Ayats, 

2007), i recreant així l’espai sonor i el 
control perduts amb el canvi de fase 
productiva:

«A vegades provàvem d’arrancar 
una màquina qui mos feia sa música 
per poder cantar [...]. Amb en Pau 
Laganga arrancàvem de màquina i 
mos posàvem a cantar tots dos, a sa 
manovia, ell a una banda i jo a s’al-
tra.» (Rafel Pons Sabater, Ciutadella)

Per tant, el «procés de silenciament» 
(Korczynski et al., 2013: 114) dins 
les fàbriques, que entenem aquí com 
una eina més de control social i ver-
ticalització de l’activitat i de la gestió 
del temps, topa amb certes conductes 
resistents. Davant aquesta necessitat 
musical, doncs, les fàbriques menor-
quines incorporen, durant les prime-
res dècades de concentració, sistemes 
centralitzats de difusió musical que, 
per una banda, satisfan la demanda 
musical dels seus treballadors i per 
l’altra, els permeten assegurar-se el 
control de l’espai sonor, dins encara 
un context de negociació entre obrers 
i empresaris però alhora establint una 
relació cada vegada més jeràrquica i 
menys horitzontal (Korczynski i Jones 
2006: 147). 

Tanmateix, cal destacar que la situa-
ció que ens trobam a Menorca és molt 
més permissiva que a altres llocs -el que 
nosaltres anomenam la «darrera mos-
tra de pervivència dels mecanismes de 
flexibilitat social precapitalista»-. Així, 
era permès que els treballadors sovint 
duguessin la seva pròpia música per 
ser radiada per tota la factoria; un bon 
exemple és el que passava a la fàbrica de 
sabates Pons Quintana d’Alaior.

«Sa col·lecció de discos que teníem 
aquí era impressionant [...] N’hi ha 
que a lo millor no els hi agradava 
sa sarsuela que posaven i “bono, 
podríem posar un altre tipo de 
música, que açò és un rollo, cada 
dia…” [...] Normalment era s’en-
carregat que ho duia, i després va 
ser un altre» (Juan Fernando Palliser 
Sintes, Alaior)

Tot això s’acaba en la tercera fase que 
hem documentat en el nostre treball, 
de «consolidació del capitalisme», per 
la qual el procés de rigidització d’hora-
ris i control es referma (Weber, 1978) 
alhora que s’abandonen definitivament 
les pràctiques musicals comunitàries 
que encara trobam en les dècades de 
1960 i 70 per un consum indiviualitzat 

Antic altaveu de la fàbrica de sabates Pons Quintana, Alaior. Els treballadors de la fàbrica 
podien dur els seus propis discs, així com també disposar de la col·lecció de l’empresa, 
per posar mentre treballaven (juliol de 2015). FOTO: AMADEU CORBERA
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de música a través de transistors i iPods, 
i l’aïllament laboral.

En aquesta fase contemporània, algu-
nes fàbriques menorquines han man-
tengut sistemes de difusió musical, 
però aquí ja no existeix una negociació, 
sinó que la tria de repertori és responsa-
bilitat exclusiva del gerent, agradi o no 
als treballadors: la música actua com a 
eina de construcció del relat vertical de 
l’estadi actual del capitalisme; genera-
dora d’una realitat social, parafrasejant 
l’etnomusicòleg Josep Martí (2002), 
plenament jeràrquica i on l’espai sonor, 
com el treball, és aliè i alienant, impe-
dint així la possibilitat d’establir els vin-
cles socials col·lectius que emergien en 
el passat a través de l’activitat cantada 
d’èpoques anteriors.

No obstant això, queden encara a 
Menorca alguns espais de fabricació 

que han quedat al marge dels sistemes 
de la «modernitat», on funcionen els 
codis descrits de la societat rurals i arte-
sanal: tallers i cotxeries exclusivament 
de dones treballadores, últim exemple 
del treball domèstic. Són espais de socia-
lització femenina, on només hi treballen 
dones «i algun jovenet» -però mai un 
home adult; es manté doncs la distinció 
de gènere i edat com hem comentat-, 
on encara hi està vigent certa flexibi-
litat laboral, temporal i festiva, i on la 
música i el cantar segueixen jugant un 
paper rellevant a l’hora de recrear marcs 
col·lectius d’interacció, en aquest cas, a 
través de la negociació de la tria repertori 
que s’escoltarà en els aparells: 

«Noltros som quatre a sa cotxeria, i 
cantam. Jo què sé: ara per Sant Joan 
tenim un CD de Foc i fum, o de 
cançons de Sant Joan, o de cançons 
menorquines, i cantam; posam es 
CD i cantam a les totes. (...) Per 

Nadal de vegades posam nadales.» 
(Juana Torrent, Ciutadella).

Conclusions
A partir del fet musical, sonor, social, 
de cantar dins i fora de la fàbrica, però 
en el context del treball fabril, hem 
pogut reconstruir la situació del passat 
per entendre el present. Hem entès 
com va funcionar la incorporació 
d’uns treballadors que, en paraules 
de Jaume Ayats (2008: 12) tenien 
«un sòlid hàbit de cantar», cap a un 
model laboral que necessitava ban-
dejar aquestes pràctiques per forçar 
l’adaptació a uns nous tempos, codis 
i convencions diferents dels anteriors, 
on la fàbrica ens apareix com el vèrtex 
des d’on s’estructura la nova societat 
d’ordenació capitalista. 

La «modernitat» o la «productivitat» 
seran, doncs, eufemismes conceptu-

Nau principal de la fàbrica d’avarques Mibo d’es Migjorn Gran. Al centre es pot veure la manovia, amb els carretons sobre els rails,  
dos treballadors, separats, fent tasques diferents. També es pot veure un altaveu, la música del qual és ja només decisió del gerent  
de la fàbrica (juliol de 2015). FOTO: AMADEU CORBERA
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als utilitzats per anar reduïnt els espais 
de negociació i recreació col·lectiva, 
físics i sonors, d’un model social més 
horitzontal i autònom en la presa de 
decisions qüotidianes i la construcció 
de convencions comunitàries, cap a 
un de jerarquitzat. En aquest procés, 
posant el focus en l’activitat musical, 
hem pogut observar conductes de 
resistència i resiliència que, d’alguna 
manera, es neguen a assumir el nou 
escenari. Unes conductes que, tanma-
teix, no seran capaces de frenar l’èxit del 
model tardoindustrial, i ja a partir de la 
dècada de 1970 acabarà definitivament 
amb l’activitat cantada a Menorca i 
amb tot el seguit de regles culturals que 
això implicava.

El més interessant, per nosaltres, ha 
estat entendre com, a través de l’es-
tudi del fet de cantar, podem establir 
les tres fases d’aquest procés, és a dir: 
hem construït un relat sobre la histò-
ria social i de transformació cultural 
d’una comunitat, la de Menorca en 
aquest cas, que fins ara no havia estat 
mai explicada, almenys no en aquests 
termes. Tres fases que, en relació al fet 
musical, establim de la següent manera:
1) Finals del s. xix-dècada de 1960. 

Als tallers artesanals, els treballadors 
tenen el control total sobre el reper-
tori que canta i les circumstàncies en 
que ho fan. 

2) Anys 60-anys 80. Amb l’entrada 
inicial a la fàbrica, aquest control es 
redueix, però no desapareix del tot: 
s’instal·len sistemes centralitzats de 
difusió, però als treballadors els serà 
permès dur la seva pròpia música, i 
d’altres segueixen cantant fins i tot 
amb un context sonor molt dife-
rent del que estaven habituats. Els 
empresaris permeten encara certa 
flexibilitat en la gestió del temps, 
per no vulnerar els límits de les con-
vencions socials preexistents i encara 
relaltivament vigents

3) Anys 80-actualitat. Amb la centra-
lització total i absoluta dels sistemes 

de difusió per una banda, i l’aïlla-
ment definitiu dels individus dins 
la fàbrica, les antigues convencions 
desapareixen, els anclatges comu-
nitaris que la música feia possible, 
també, i l’activitat musical es limita 
a l’escolta passiva, sovint individu-
alitzada.

Així, veim com la gestió de l’espai 
sonor -de la seva generació com a marc 
expressiu i estètic de relacions i con-
vencions- és el camp de batalla on es 
reprodeixen les actituds de resistència, 
resiliència i adaptació al model cultural 
del capitalisme industrial. Si la música, 
fent nostre el famós títol del llibre de 
Josep Martí (2002), és generadora de 
realitats socials, tenir-ne el control 
esdevé clau en el control i manipulació 
d’aquesta realitat. 

Serà doncs aquest procés de silencia-
ment en l’arena laboral, en paraules de 
Marek Korczynski, a través del canvi 
de necessitats productives i organitza-
ció del temps -concepte que ens sem-
bla clau remarcar-, i no el soroll de la 
maquinària industrial, el que acabarà 
amb el fet de cantar. 

Sobre l’estètica i el repertori, ja no tro-
bam, a Menorca, uns models propis, 
sinó que sembla molt clar que la creació 
societats corals claverianes primer, i 
l’entrada de la ràdio i sistemes de difu-
sió musical més tard, facilità la incor-
poració de noves cançons i estètiques 
sonores. «Tenir bona veu» és doncs, 
encara ara, tenir una veu lírica, d’orfeó 
o de sarsuela; en aquest sentit, sí que 
constatam que els codis de l’estètica 
pagesa -la que a Mallorca era «tenir 
bona miula», i era socialment significa-
tiva (Ayats et al. 2005)- desparegueren 
molt aviat. Però la dels orfeons clave-
rians també és, entenem, una estètica 
de la masculinitat, d’un món expres-
siu reservat als homes, i és potser per 
això que les dones, organitzades d’una 
manera menys formal, no elaboraren 
-almenys nosaltres no les hem recolli-

des- consideracions estètiques explí-
cites sobre la seva manera de cantar.

Per altra banda, gèneres propis com 
podrien ser les «cançons de sabaters», si 
havien existit, també foren ràpidament 
substituïdes per cors d’òpera i sarsuela, i 
anys més tard, boleros i cançons popu-
lars de moda5.

Un llarg camí per recórrer
L’estudi aquí presentat, i que hem 
intentat resumir de la manera més efi-
cient en aquest article, vol ser, així, una 
petita aportació, una més, al lent camí 
de la «musicologia industrial» a casa 
nostra. Pensam que aquest treball pot 
servir de base per a futurs estudis pos-
teriors arreu del territori català o més 
enllà, ja que tenim la sort que Menorca 
presenta el quadre complet, passat i 
present, per a comprendre l’evolució i 
la transformació de la vivència cultu-
ral dels treballadors industrials, dins 
i fora de l’espai de treball. Tornant a 
Marek Korczynski, estam plenament 
d’acord en la seva reflexió sobre la 
manca d’atenció als estudis culturals 
a l’àmbit laboral:

«If we take an inquiry into how 
people live with and against the 
structures of rational capitalism as 
one of the starting points for con-
temporary cultural analysis, then the 
lack of attention given to cultural 
practices within the labor process is 
an alarming one. This is because the 
labor process represents the point 
where the contradictions of capi-
talism are at their sharpest, and it is 
there, therefore, where we may learn 
much about how people use cultural 
practices to live with and against the 
rational structures of contemporary 
capitalism.» (Korczynski 2011: 88)

I així, tal com ja va entreveure Betty 
Messenger en el seu esplèndid treball, 
és a través de l’anàlisi de les experiències 
culturals -musicals- que podem obtenir 
un coneixement més profund de les 
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implicacions de l’implamentació del 
model productiu industrial contempo-
rani en una societat molt concreta, la 
menorquina, però amb conseqüències 
extrapolables als territoris que ens són 
culturalment i socialment semblants.

Era per tant aquest l’objectiu de la nos-
tra recerca: entendre com havia funci-
onat i evolucionat el mecanisme social 
que representa cantar i escoltar música 
dins i fora de la fàbrica, per entendre 
els processos de resistència, resiliència i 

adaptació social als tempos capitalistes 
del segles xx i xxi a Menorca. I així 
obrir un poc més la porta a construir 
el relat cultural de la classe treballadora 
industrial als Països Catalans. Tenim 
encara un llarg camí per recórrer. n
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NOTES

1  
Tot i que les relacions entre lleure i actituds 
musicals envers el treball industrial a Catalunya 
ja havien estat explorades anteriorment en un 
article d’Albert Garcia Balañà (1995), el qual 
citam tant en aquest article com en el cos de la 
memòria diverses vegades.

2  
Carta de Baltasar Samper a Francesc Pujol, 
25 d’agost de 1927. Centre de Documentació 

de l’Orfeó Catal. Reg: 2229-2269. TOP: BIB 
2_3.2.04

3  
Persona encarregada de netejar les sabates 
abans d’encapsar-les per dur-les al magatzem.

4  
Persona encarregada de tallar la pell per fer la 
sabata.

5  
Un altre dels possibles arguments, insinuat per 
alguns informants, sobre el canvi del repertori, 
a més del que hem apuntat, és que molts dels 
treballadors del gremi de la sabata, sobretot als 
municipis del llevant menorquí -Maó, es Castell, 
Alaior- abans de 1936 eren anarquistes o socia-
listes, i moltes de les seves cançons eren de tall 
polític. Amb la repressió de la postguerra, per 
tant, aquestes cançons s’oblidaren.
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