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És cert que el folklore (contes,
cançons, històries, llegendes…)
que actualment s’explica o canta a
classe participa activament en la
transmissió i perpetuació d’una
sèrie de models psicològics i de
comportament de les dones i dels
homes? És cert que les qualitats
«positives» i els models actius i autònoms que transmeten els contes
o les cançons tradicionals només
són atorgats als homes, mentre
que les qualitats de les dones es
limiten a l’expressió de l’afectivitat, la passivitat i a la sensibilitat?
És cert que en la majoria de cançons i contes tradicionals s’exemplifica que l’única finalitat en la
vida d’una dona és contraure matrimoni i ser mare?
Aquestes i d’altres preguntes
van portar-me a analitzar la imatge
i el tractament que les cançons
tradicionals fan de la dona. Con-

cretament, em vaig plantejar d’analitzar i comprovar quina imatge,
quin rol i quins valors relacionats
amb la dona transmeten les cançons tradicionals que s’ensenyen
avui en dia als infants en els diferents cursos de primària. És a dir,
quines són les característiques físiques, les psicològiques i els comportaments que es presenten com
a «típics» i «naturals» d’aquest gènere i que, d’una manera inconscient i subliminar, serveixen per
reforçar l’estructura i situació social de la dona. Em vaig plantejar si
és diferent cantar a classe La presó
de Lleida, on la filla del carceller de
la presó té un paper actiu,1 que
cantar La Caterineta, on la filla que
té un paper actiu és castigada pel
pare,2 o que cantar La viudeta, on
la dona es limita, passiva, a esperar
mirant per la finestra l’arribada del
seu estimat.3

La branca de la musicologia que
millor permet un estudi d’aquest tipus és l’etnomusicologia, ja que es
tracta d’una ciència que inclou les
qüestions de gènere en la música,
sobretot en el seu vessant de relació entre música i context social
i la rellevància de la música com a
constructora d’identitats.
LA CANÇÓ TRADICIONAL
A L’ESCOLA
Des de finals dels anys seixanta i
començaments dels setanta, arran
del moviment de reivindicació nacional i de reclamació d’una societat democràtica, comença la defensa d’un sistema educatiu mixt,
català i laic en el qual s’incorpora,
en algunes escoles, el folklore de
manera important. La música, la
dansa i, sobretot, la cançó tradi-
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Cicle Inicial
Ploreu, ninetes
Carnestoltes quinze voltes
El ball de la civada
La cançó de les mentides
El ball de Sant Ferriol
La pastoreta
Quan el pare no té pa
El burriquet
Ram, rampataplam
El rotlletó

Cicle Mitjà
Margarideta
Una matinada fresca
El poll i la puça
El bon caçador
El maridet
Els tres tambors
En Pere Gallerí
La gata i el belitre
La filadora
Joan del Riu

Cicle Superior
El rossinyol
Muntanyes del Canigó
L’Hereu Riera
Marieta cistellera
Els contrabandistes
La presó de Lleida
La calma de la mar
La dama d’Aragó
El mariner
Cançó del lladre

Nadales
Fum, fum, fum
El rabadà
A Betlem me’n vull anar
El dimoni escuat

Nadales
El Noi de la mare
L’àngel i els pastors
El pobret alegre
Les bèsties del Naixement

Nadales
Les dotze van tocant
El desembre congelat
Sant Josep i la Mare de Déu
El cant dels ocells

cional catalanes en seran les grans
protagonistes.
El SCIC (Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya), per una
banda, i l’EPM (Escola de Pedagogia Musical) per una altra, conjuntament amb la publicació de
cançoners com els Esquitx, els Virolets o el Juguem Cantant, van impulsar la introducció de la cançó
tradicional a l’escola per convertirla en l’eina de treball principal de
l’educació musical. Aquestes idees,
de fet, eren l’adaptació dels principis que defensava Zoltán Kodály
per al sistema hongarès, en el qual
es defensava el paral·lelisme entre
la llengua materna i el llenguatge
musical tradicional, tot basat en la
cançó com a vincle principal.
La Llei d’Educació de l’any
1990, la LOGSE, incorpora la música en l’Educació Bàsica com a
matèria obligatòria. En aquest mateix any, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya publica la proposta del
Disseny curricular de l’Ensenyament
Primari. En l’apartat de música
d’aquest disseny curricular la cançó constitueix un dels cinc grans
apartats en els quals es divideix l’educació musical (cançó, educació
de l’oïda, educació del ritme i del
moviment, lectura i escriptura, i
audició). «La cançó ha d’arribar a
constituir per al nen4 el seu principal mitjà d’expressió musical.
[…] De l’ampli repertori existent

adequat a les diferents etapes i
edats, es recomana la cançó tradicional catalana, ja que conté les
estructures bàsiques que van més
lligades a les de la llengua parlada
quant a entonacions, ritmes, accents, etc.»5
L’any 1992, surt publicat el
Curriculum6 definitiu de l’Ensenyament primari dins la LOGSE, en
el qual també es dóna a la cançó
tradicional una importància fonamental. «El mestre o la mestra
haurà de procurar que la cançó
constitueixi, a més de l’activitat musical més important per al nen i la
nena, l’eix vertebrador. Això vol
dir que, sempre que sigui possible,
procurarà que una cançó serveixi
de punt de partida per enllaçar
amb altres activitats o viceversa,
fent que diverses activitats condueixin a la interpretació d’una o
més cançons, sobretot al Cicle Inicial. […] El repertori de cançons,
al llarg de l’Educació Primària, ha
d’estar constituït per una àmplia
selecció de cançons tradicionals catalanes, per mitjà de les quals els
alumnes aniran assolint progressivament les bases musicals pròpies
de la seva idiosincràcia, alhora que
aniran coneixent el ric patrimoni
literari i musical del seu entorn
sòcio-cultural. No obstant, convé
que coneguin i practiquin, també,
cançons tradicionals d’altres procedències, en la llengua original,
si és possible, o bé en traduccions

que respectin l’estructura musical
de la cançó. Així mateix, el repertori s’ampliarà amb cançons d’autors diversos, clàssics o contemporanis, que els permetrà eixamplar al
màxim el seu bagatge musical.»
Finalment, l’any 2001 el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya publica
una resolució en la qual, a més de
donar les instruccions per a l’organització i el funcionament dels
centres docents d’educació infantil
i primària per al curs 2001-2002,
adjunta un repertori de cançons
tradicionals catalanes i d’himnes
(entre els quals es troba Els segadors) que s’han de cantar a l’escola.
Cada centre ha de seleccionar un
mínim de tres cançons d’aquest
repertori per curs. El decret, de fet,
va resultar força polèmic, ja que no
es tractava de donar unes orientacions per cantar cançó tradicional
a l’escola, sinó d’un repertori tancat de caire obligatori. Això sí, la
difusió d’aquest repertori ha estat
massiva a totes les escoles de Catalunya i, per tant, val la pena analitzar com és i quin paper juga la
dona en aquestes cançons tradicionals que un gran nombre d’infants catalans aprendran a l’escola.
L’ESTUDI
A partir d’un estudi empiricoanalític i una metodologia expost facto,

PRESÈNCIA FEMENINA
I PROTAGONISME
La primera dada que val la pena
remarcar és la poca presència de
dones (o personatges femenins en
general) a les cançons. Per una
banda, hi ha un 30,9% de les cançons (13) que no inclouen cap
personatge femení, quasi una tercera part, davant del 9,5% de
cançons (9) que no inclouen personatge masculí. Per una altra banda, crida l’atenció la gran quantitat
de personatges masculins (66), que
pràcticament duplica la de personatges femenins (34).
Segons Victòria Sau (1993), el
fet que apareguin tan pocs personatges femenins a les històries,
contes, cançons, etc. deixa les nenes sense referències femenines en
les quals fixar-se i/o identificar-se.
I si els pocs models de dona que
apareixen són passius i ubicats en
un entorn rural idíl·lic molt allunyat de la societat actual, la identificació o l’emmirallament per part
de les nenes és del tot impossible.
En general, en els llibres per a infants, les dones són tractades com
una minoria molt marginal en la
composició de la població. Una
minoria que, de fet, representa el
51% real de la població.
A aquesta invisibilitat de la
dona en les cançons tradicionals

cal afegir el poc protagonisme que
tenen en les cançons en què són
presents. Si comparem la quantitat
de personatges principals femenins
respecte al total de personatges
que apareixen a les cançons, veurem que els femenins no superen
el 25% del total.
En un estudi paral·lel realitzat
per M.A. Calero (1999) a partir
de l’anàlisi de contes tradicionals,
l’autora constata que, tampoc en
aquest altre vessant del folklore, ni
les nenes ni les dones acostumen a
ser protagonistes. Ni tan sols quan
els personatges són animals és freqüent trobar femelles que portin la
veu cantant en la historieta. Segons
M.A. Calero (1999: 60), el destí i
l’actuació dels personatges femenins en els contes, en el romancer,
en el cançoner…, coincideixen
amb el paper que la societat els hi
ha donat: «el destí que tenen els
personatges femenins en els contes
infantils va en consonància amb el
rol que la comunitat ha assignat a
les dones: ser esposes i mares, és
a dir, un rol secundari i dependent
dels personatges masculins. Aquest
rol suposa tenir cura i servir al
pare, germà, marit o fills i malalts;
comporta l’obligació de fer feliços
als altres».
EDAT
De les dones que són protagonistes
en les cançons analitzades, n’hi ha
moltes més de joves que no pas
d’adultes. La dona vella pràcticament no existeix a les cançons, ni
en papers principals ni secundaris,
ja que sovint la vellesa no té lloc al
cançoner, on es valora la joventut i
la bellesa o es valora la maternitat,

i quan la vellesa apareix, sovint
és per ridiculitzar-la o criticar-la.
Tampoc la infantesa es té en compte, i per això no apareix cap nena
com a protagonista principal o secundària.7 Segurament, la infantesa no tenia el mateix valor anys
enrere, ni gaudia de la protecció i
consideració que té avui en dia.
Veiem, doncs, que a més de discriminar per sexe, en les cançons
es discrimina per edat.
Aquesta desproporció que hi
ha entre les joves que són protagonistes principals i les dones
adultes té a veure amb el rol que la
societat dóna a la dona un cop a
contret matrimoni: passa ràpidament de fadrina a mare. Per això,
la majoria de dones que actuen
com a personatge secundari adult
són mares, entre les quals s’inclou
la Verge Maria. Concretament, nou
de les deu dones adultes tenen
aquesta categoria de mare, és a dir,
un 90% de les dones adultes que
apareixen a les cançons. En aquest
cas s’escauria la frase que Pirandello utilitza en l’obra Sis personatges en cerca d’autor, quan referint-se
a un dels personatges femenins
diu: «No és una dona, és una mare». Culturalment, des de fa molts
segles, s’ha fet girar la vida de les
dones al voltant de la maternitat,
s’ha identificat i equiparat la feminitat amb la maternitat, fins al punt
que moltes dones creuen que no
podran realitzar-se com a dones, si
no tenen un fill o una filla (S. Berbel; T. Pi-Sunyer, 2001). Evidentment, pel fet que moltes de les
cançons tradicionals foren recollides i tenen un origen més o
menys remot (si més no, de fa més
de cent cinquanta anys), les dones,
com era típic en la societat d’aquell moment, van molt clarament
encaminades al matrimoni i a la
maternitat.
NOM

Protagonisme de les dones en les cançons tradicionals segons el criteri edat (%).

La condició de mare implica un
rol estrictament determinat i per
això, tant les mares com les noies
fadrines / donzelles que acabaran
essent mares (descartem la Verge
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s’han analitzat 42 cançons, totes les
cançons tradicions de Cicle inicial,
Cicle Mitjà i Cicle Superior que
formen part del repertori publicat
pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i
destinat a totes les escoles. (Vegeu
quadre adjunt a la pàgina anterior)
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Maria, la vella i els personatges dels
quals no es coneix l’estat) són anomenades en un 76,5% de les cançons amb aquests genèrics,per comptes d’emprar els seus noms propis.
Pel que fa a les joves que encara no són mares i, per tant, són
fadrines, són anomenades en molts
casos amb diminutius que ens
apropen al món del proteccionisme, el paternalisme i la feblesa
amb què es caracteritza, generalment, el rol de dona. Hi ha 18
cançons on apareixen diminutius:
boniqueta, donzelleta, floreta, nineta, pastoreta, pobreta… Fins i tot
l’ús de diminutius apareix adreçat
a la Mare de Déu (marieta, donzelleta). Concretament, un 42% de
les dones reben noms, qualificatius
o expressions amb diminutius.
Aquesta tendència a usar diminutius, sobretot quan la dona és
jove (donzelleta), té una doble intencionalitat. Per una banda, la dona rep, per part de l’home, un tracte
de petita i, per tant, d’ésser desvalgut que cal protegir. I, per altra
banda, la dona es refugia en aquest
tracte que la retorna a la infantesa i
li permet refusar de fer-se gran,
somiar de continuar sempre en l’univers daurat d’abans del casament.
Un exemple seria la tercera
estrofa de l’Hereu Riera:8
Anem, donzelletes,
anem a ballar,

que l’hereu Riera
ens hi farà entrar.
Tralarà, la, tralarà, la, tralarà,
la, la. (bis)

O bé la tercera estrofa d’El bon
caçador, quan parla de la pastora que
ha trobat al bosc:
De tan boniqueta que era
no la goso despertar.
En cullo un pom de violes,
al pit les hi vaig tirar.

Un dels contes d’Àgata Roca que
forma part del muntatge teatral titulat Criatures, de la companyia T de
Teatre, ridiculitza aquesta utilització dels diminutius. La protagonista
del conte comença dient: «Estic
cansada. Estic cansada de ser nena,
de ser petita, diminuta, rodoneta, de
ser dolceta, una floreta, la coqueta,
la rateta, de portar calcetes, de tenir galtetes, de tenir amiguetes, de
fer trenetes, de jugar a firetes, de fer
pastetes, de collir floretes, de caçar
marietes, de cantar cançonetes, de
menjar galetes, de prendre sopetes.
Jo vull ser gran.»
Quan les dones tenen nom
propi? Tal com hem vist en l’anàlisi de les dades, quan compleixen
fonamentalment algun d’aquests
dos requisits: quan són benestants
(Margarida a La presó de Lleida i
Anna Maria a La dama d’Aragó), ja
que el nom és símbol de rang, o

quan es tracta de la Mare de Déu.
Curiosament, però, la protagonista
de La presó de Lleida, a més de ser
anomenada pel seu nom de pila,
que indica rang (Margarida), pel
fet que és jove i fadrina, també rep
altres noms amb molta més connotació, com floreta o nina, que
indiquen feblesa i necessitat de
protecció; donzella, que indica que
és verge, o filla del baró i senyora,
que indiquen rang.
Un cas particular a l’hora
d’anomenar la dona és el de Maria. Si ens fixem amb el tipus de
noms i expressions amb els quals
se la designa, veurem que una gran
majoria fan referència a la seva
condició de verge i/o de mare:
Mare de Déu, Mare,Verge Maria,
Verge i, el que uneix tots dos conceptes, Mare Verge.
Un exemple seria Sant Josep i
la Mare de Déu:
Sant Josep i la Mare de Déu
feren companyia bona;
partiren de Natzaret
matinet a la bona hora.
Dondorondon,
la mare canta i el Fillet dorm.

Com hem vist en el llistat de cançons, el repertori inclou un conjunt de nadales per a cada cicle on
la dona que hi apareix és la Verge
Maria. Des de l’edat mitjana es
produeix un procés d’idealització

BELLESA
Pel que fa a l’aspecte físic, la qualitat que apareix esmentada més
vegades és la de la bellesa, es valora que la dona sigui bonica.
Un exemple seria La dama
d’Aragó:

Il·lustració de la dama d’Aragó,
segons un llibre de 5è de Primària
(Editorial Barcanova).

A Aragó n’hi ha una dama
que és bonica com un sol;
té la cabellera rossa,
li arriba fins als talons.
Ai, amorosa, Anna Maria,
robadora de l’amor,
ai, amorós.

Amb aquestes dades queda clar
que avui en dia encara homes i
dones no tenen a la seva disposició
les mateixes armes per guanyar en
el joc de la seducció. Des de temps
immemorials, els homes, a l’hora de
conquerir les dones, tenen molts
més mitjans: riquesa, estatus, prestigi, força física, intel·ligència, poder,
humor, èxit professional, talent,
jerarquia o simplement simpatia i
capacitat de seducció. No és el cas
de les dones, l’arma suprema de les
quals ha estat sempre l’aspecte físic
(L.Ventura, 2000). No obstant això,
per bé que aquesta és la qualitat
que més vegades apareix, els resultats obtinguts són poc significatius,
ja que adjectius referits a la bellesa
no arriben al 10%. El fet que s’insisteixi en aquesta qualitat i no en
d’altres, crea en les noies una necessitat i una obligatorietat d’aproximar-se a aquesta imatge de dona
bonica perquè siguin acceptades i,
en definitiva, tal com propugnen
les cançons tradicionals, puguin
trobar marit. No obstant això, segons L. Ventura, s’està superant
aquesta imposició tan opressora de
la bellesa per donar importància a
altres valors de la dona com la
intel·ligència, l’autonomia, la capacitat de prendre decisions, la sensibilitat, etc.

MATRIMONI
En les cançons tradicionals l’única
manera legítima que té de casar-se
una noia (donzella) és quan el pare
o els pares donen el seu consentiment. Antigament la noia no tenia
dret a dir-hi res, per no contradir
el pare i per no perdre l’herència.
A El rossinyol, per exemple, apareix
una noia que ha estat mal maridada i casada contra la seva voluntat
per part del pare. La noia no culpabilitza la mare, que li representa
un referent de confiança, sinó el
pare:
Rossinyol que vas a França,
[rossinyol
encomana’m a la mare,
[rossinyol
d’un bell boscatge, rossinyol,
[d’un vol.
Encomana’m a la mare,
[rossinyol
i a mon pare no pas gaire,
[rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol,
[d’un vol.
I a mon pare no pas gaire,
[rossinyol
perquè a un pastor me n’ha
[dada, rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol,
[d’un vol.

Quan és l’home qui unilateralment decideix sobre el casament de la dona, en dos casos es
tracta de segrest. En les versions
que es canten a primària, però,
aquesta part està retallada i no hi
apareix. A El mariner, per exemple,
malgrat el segrest, la donzella sempre es dirigeix a l’home com a
«mariner, bon mariner», i, a més,
assumeix que serà la seva esposa.
Per això, de la situació del segrest,
el que més la preocupa és que «els
aires de la mar li donen pena», que
portarà vestit de «sargil negre» i
només serà «marinera», mentre que
les seves germanes, una va vestida
d’or, l’altra de seda, una és casada
amb un duc i l’altra és princesa. Al
final, però, la granota és torna príncep, de manera que el mariner és
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del model de dona casta, pura i
submisa que representa la Verge
Maria. Una dona que, a més de ser
passiva i desenvolupar sempre un
paper secundari, compta amb dues
característiques que la comunitat
qualifica com a positives, que són
de les poques que tradicionalment
s’han enaltit per al sexe femení: és
verge i és mare. En les cançons, la
Mare de Déu sempre apareix amb
una actitud passiva: bressola el nen,
canta, espera que Sant Josep faci
foc… Davant d’aquest model ens
hauríem de plantejar si el fet de
cantar nadales a l’escola col·labora
a perpetuar aquesta imatge de dona ideal, verge, pura i mare de
família. Ens hauríem de plantejar si
en nom de la tradició judeocristiana hem de mantenir aquests
trets de gènere o bé hem de potenciar un model de dona amb
més capacitat d’acció i de decisió
que ajudi a crear una nova tradició
més adaptada a la realitat social del
moment. Tot això independentment de considerar si és adequat o
no cantar nadales perquè forma
part de la tradició, davant de la diversitat religiosa existent en la
societat i davant del fet que l’escola pública i l’estat són laics.
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fill del rei d’Anglaterra. A l’altra
cançó que es produeix un segrest,
La cançó del lladre, el protagonista,
després de segrestar la donzella, la
demana en matrimoni, però els
pares no hi consenten.
En moltes de les cançons el
mòbil de l’acció dels personatges
és presentat en termes d’objectius
d’amor o de prestigi i no hi apareixen mòbils econòmics. De les
dones joves que apareixen en les
cançons, trobaríem que en un
61,5% es parla de casament. El ritual més important que s’atorga a
la dona és el del matrimoni: vestits
especials i reconeixement públic
en una cerimònia on es reben regals i mostres d’afecte.Tot i que no
es tracta d’un ritual només per a
dones, sinó compartit, la importància social dóna a les dones el
protagonisme. En aquest ritual, però, es valoren aspectes passius de la
conducta de les dones, és un protagonisme sense activitat: bellesa,
dolcesa, silenci, acatament de les
normes i brindar-se com a objecte
d’admiració individual i de forma
passiva, en un àmbit (religiós) on
es considera incorrecta qualsevol
altra conducta (D. Juliano, 2001:
118). Les dones són protagonistes
fins al moment que contrauen matrimoni, a partir d’aquí es converteixen en mares, sogres, vídues…,
relegades a papers secundaris, anònimes i sense nom. D. Juliano
(2001), en un anàlisi dels contes,
compara el mòbil i la finalitat dels
contes tradicionals amb els contes
actuals dels països amb més desen-

volupament capitalista i arriba a la
conclusió que, mentre els personatges dels contes tradicionals
aspiren a l’amor del príncep o de
la princesa, al casament i somien
en escalar posicions socials (aconseguir diners no és una finalitat en
ella mateixa, sinó un mitjà per
aconseguir altres objectius), actualment els contes presenten com
a valors fonamentals a aconseguir
pels protagonistes el triomf individual i els diners.
ACTITUD I OFICI
Les dades en aquest apartat són
molt extremes: 29 dones tenen un
comportament passiu en les cançons (13 de principals i 16 de secundàries), és a dir, un 87,9%,
mentre que 4 dones tenen un
comportament actiu (3 de principals i 1 de secundària), és a dir, un
12,1% del total.
Quant a l’ofici que desenvolupen les dones, només 7 en tenen,
un 21,2% del total de dones, de les
quals 5 són joves. En les cançons
tradicionals, el treball fora de la
llar no hi és vist com una activitat
pròpia del sexe femení, no és el
lloc que la societat hagi previst per
a la dona. Només s’entén com a
parèntesi mentre troba marit, o en
classes socials baixes. A més de
pastora i una cistellera, la majoria
de les altres feines que ocupen les
dones són relacionades amb l’àmbit domèstic: cosidora, filadora,
minyona…

Ens trobem, doncs, davant
d’un model de dona absolutament
passiu. Un model estès per l’Església durant l’Edat Mitjana i perpetuat segle rere segle, en el qual la
dona és valorada com un objecte
primari d’amor, a qui cal protegir i
respectar. Núria Cabré (1992: 40),
en la seva anàlisi de la dona en
l’època medieval, recull una breu
cita de Margaret Wade Labarge,
publicada a La dona a l’Edat Mitjana, que diu: «la nena petita estava
en la mateixa situació d’impotència legal que el seu germà, però la
seva educació consistia fonamentalment a inculcar-li l’ideal femení
de passivitat i de submissió als seus
pares i al seu futur marit». En la
mateixa línia, M.A. Calero (1999:
132), en una anàlisi del refranyer
espanyol, defensa que aquest serveix per difondre un prototipus de
dona que la converteix en un ésser
incapaç d’actuar per si mateixa i
esclava del seu cos. La dona es
converteix en un ésser en constant
minoria d’edat que necessita la mà
d’algú perquè la guiï pel bon camí.
Aquest algú és l’home, que ostenta les qualitats contràries als defectes atribuïts a les dones, fet que
l’autoritza a assumir el paper de
tutor etern.
Un cas que val la pena destacar és el de la nina de La presó de
Lleida, una de les poques dones
que apareixen amb capacitat de
decisió. Margarida demana ser
executada junt a l’aïmador, no
obeeix el pare i aconsegueix alliberar el seu estimat. Apareix com

• Tres quartes parts de les dones
apareixen sense nom propi i se
les anomena amb genèrics referits a l’edat, condició o ofici. En
aquest grup de dones sense nom,
hi ha tots els personatges secundaris, les mares i vídues, les velles
i quasi totes les dones adultes, a
excepció de la Mare de Déu.
• S’usen els diminutius per adreçar-se a algunes de les noies joves
com a marca de proteccionisme,
dependència i minoria d’edat.
• Un dels trets que més es valora
de la dona és la bellesa física.
• Es dóna importància al casament, com a objectiu principal
de la vida de la jove.

una dona enamorada, capaç de tot
pel seu amor. Aquesta dona seria
pròpia de les novel·les romàntiques o, sobretot, de les novel·les
cavalleresques, on les dones es
mouen fonamentalment per interessos amorosos, raonen i senten,
són actives, enginyoses, apassionades, tenen els seus projectes i
usen les seves estratègies per tal
d’aconseguir estimar i ser estimades.
A. Turín (1995: 9), en una
anàlisi sobre els estereotips en els
contes infantils, afirma que «la
simplificació dels comportaments i
actituds dels personatges femenins
que apareixen en els contes infantils, provoca que les propostes que
se’ls fa a les nenes siguin d’una
extrema pobresa, deixant-los-hi
només dues úniques opcions: l’obediència al model clàssic amb el
consegüent abandó de les aspiracions professionals (nenes-donesmares sense ofici ni benefici dedicades a la llar), o bé la renuncia a la
“feminitat” i la imitació dels models masculins. La tercera opció, la
de conciliació de la vida afectiva
i la vida laboral, és una via difícil
que els llibres no mostren i en la
qual les nenes es veuen obligades
a llançar-se sense exemples de recolzament».

CONCLUSIONS
Si tenim en compte que les imatges i els continguts dels textos de
les cançons poden fixar-se en les
ments infantils amb la força d’uns
models inqüestionables i inconscients, cal analitzar bé els models
que estem transmetent. Quin és,
doncs, el model de dona que apareix de manera més freqüent en les
cançons tradicionals del repertori
escollit pel Departament d’Ensenyament, amb el qual s’identificaran les nenes i reproduiran com
a normal?
Si fem un resum de tots els
apartats analitzats en aquest treball,
podem fer una síntesi de les conclusions en els punts següents:
• Hi ha molta més presència de
personatges masculins que de femenins.
• Els personatges femenins en
pocs casos tenen el protagonisme principal de l’acció. En una
gran majoria tenen un paper
passiu.
• A més de discriminar per sexe, es
discrimina per edat: les dones
adultes tenen encara menys protagonisme que les joves. Quasi
totes les mares, per exemple, fan
de protagonista secundària. Les
velles i les nenes no existeixen.

Veiem, doncs, que en algunes
cançons es mostra una visió parcial
i obsoleta de la societat. Actualment, els rols s’han modificat, almenys una mica, la societat d’aquest moment no és la mateixa del
segle XIX i començament del segle
XX, moment en el qual es van recollir les cançons tradicionals que
encara cantem a l’escola i que anem
perpetuant: les dones treballen,
es poden mantenir econòmicament, poden decidir a qui estimen
i a qui no, no són propietat de
ningú, poden formar famílies amb
estructures molt diverses, són més
autònomes, no necessiten de la
protecció d’un home per desenvolupar-se i no tenen l’exclusiva a
l’hora de tenir cura dels fills i filles.
Tot aquest canvi de la societat que
les dones han aconseguit queda
poc reflectit en les cançons.
No obstant això, hi ha veus
dissidents que qüestionen i disculpen aquest contingut sexista de les
cançons davant d’altres mitjans que
en la societat actual estan actuant
d’una manera molt més efectiva i
potent. M.A. Calero (1999), per
exemple, considera que, per bé que
les cançons tradicionals transmeten
pautes de conducta i models de
gènere, aquest recurs ha estat reemplaçat quasi completament per
altres mitjans sexistes més potents:
relats il·lustrats, pel·lícules, publicitat, vídeo… Segons l’autora, les
cançons estan cada vegada més
allunyades de l’experiència, de la
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Il·lustració de la cançó
La presó de Lleida
extreta del llibre
de 6è de Primària
(Publicacions de
l’Abadia de Montserrat)

Versió escolar

Versió alternativa9

Una matinada fresca, ara va de bo,
vaig sortir per’nar a caçar, ara va de bo,
vaig sortir per’nar a caçar
ara va de bo que de bo va.

Una matinada fresca, jo me’n vaig anar a caçar,
no trobi llapins ni llebres ni aucells per poder tirar.

No en trobo perdiu ni guatlla per a poder-li tirar,
sinó una pobra pastora que guardava el bestiar.

Caramella

Ja la’n trobo adormideta a la vora del canyar,
de tan boniqueta que era no la goso despertar,
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en cullo un pom de violes al pit les hi vaig tirar,
les violes eren fresques, la pastora es despertà.
—Què cerqueu per’qui, el bon jove? Què hi veniu
[aquí a buscar?
—El vostre amor, donzelleta, si me’l volíeu donar.
—Demaneu-lo a n’el meu pare, o també a n’el germà,
i, si no, a la tia monja, o bé a l’oncle capellà;
que si ells us el donaven, per mi ben donat serà.

manera de viure de la societat
actual, mostren una societat que ja
no existeix, que ja ha canviat i que
pel fet que en certa part s’ha tallat
el canal de la transmissió oral, no
s’ha pogut modificar i adaptar a la
nova societat. Les cançons han
quedat cristal·litzades en el moment en què foren recollides pels
folkloristes i s’adeqüen cada vegada
menys a les necessitats de la societat actual, han quedat desfasades en
el temps. Podríem afirmar que des
de la recuperació del cançoner per
part dels folkloristes romàntics del
segle XIX, les cançons es troben
en una situació de descontextualització, ja no són la resolució simbòlica de conflictes i situacions, ni
són interpretades en circumstàncies concretes on tenen raó de ser,
sinó que la valoració estètica, nacionalista, populista… preval en la
seva permanència, recuperació i
transmissió.
Què hauríem de fer a l’escola
per aconseguir un repertori més
equilibrat i més basat en la igualtat
entre els sexes? Hauríem de seguir
cantant cançons que consoliden de
forma clara i directa un model i rol

Trobi una nina endormida dessota d’un olivar,
de tan bonica que n’era no la’n gosi despertar.
Culli un ram de violetes, dins del sé l’hi vaig posar,
les violes n’eren fresques, la nina se’n despertà:
-Què cercau, per ‘quí, galant jove? què us hi pensau
[trobar?
—Un besso de vós, minyona, si me lo voleu donar?
—Un besso no és gran cosa, no se val lo demanar:
un i dos i tres i quatre, tants com vostè ne voldrà.
Anem-nos darrere la mata que ningú nos hi veurà
sinó els aucellets que volen que no saben pas parlar,
tenen la llengua xiqueta, no la poden doblegar.—
Ha passat la mallarenga que al seu pare ho va contar:
—A·n a mi poc se me’n dóna ara que casats són ja!—

de dona molt qüestionable? Pel
que fa aquests tipus de cançons hi
hauria tres possibles solucions:
• Explicar a l’alumnat (fet que a
Cicle Mitjà i Cicle Superior ja
es pot fer perfectament i probablement es fa) que aquest model
pertany a un concepte de dona
del segle passat, s’hauria d’oferirlos una visió crítica dels textos.
No hem d’oblidar que les cançons, a més de música, són text,
són símbols, són valors, etc.
• Una altra possibilitat seria suprimir directament algunes d’aquestes cançons i recuperar-ne
d’altres, també de tradicionals,
que ofereixen una visió de la dona menys sexista, i mostrin un
tipus de dona més autònoma,
amb més protagonisme i més
capacitat de decisió.
• La darrera possibilitat, molt lligada a l’anterior i per la qual jo em
decantaria, seria mantenir aquestes cançons al costat d’altres que
ofereixen un model de dona més
actiu i amb més capacitat de decisió i de revoltar-se davant de
determinades situacions. Una

manera de qüestionar valors és
presentar les dues cares de la
moneda. El repertori complementari podria, en molts casos,
no ser tradicional, sinó cançons
d’autor o autora que mostrin un
model més actual de dona.
Per acabar, voldria posar un
exemple de cançó tradicional (que
podria ser discutible si és adequada o no per a infants) que existeix
en diferents versions. És la de El
bon caçador o La matinada fresca, on
es produeix el cas d’un cavaller
que intenta seduir una pastora. En
el text cantat pels infants ella
accedirà a les peticions del caçador
si els seus pares autoritzen el casament. En la versió alternativa és
ella qui acaba portant la iniciativa
de seduir el caçador i anar darrere
d’una mata per acabar la feina. En
la versió que més s’ha difós i que
es canta a l’escola, es parla d’una
donzelleta boniqueta, adormideta,
mentre que la versió alternativa
parla d’una nina bonica i, per tant,
no utilitza el diminutiu, ni fa cap
al·lusió a la condició de la jove.
(Vegeu quadre superior)

Il·lustració d’El bon
caçador extreta del
llibre 5è de Primària
(Publicacions de
l’Abadia
de Montserrat.

Notes
1. A la cançó tradicional catalana La
presó de Lleida, la filla del baró encarregat de la presó, per alliberar el seu
aimador, dóna un «dormitori» al pare, li pren les claus de la presó i lliberta els presos perquè marxin cap a
França.
2. A la cançó tradicional catalana La
Caterineta, la noia vol anar a la plaça a
ballar per comptes de quedar-se a fer
el sopar amb la mare. Quan arriba el
pare i s’assabenta que la filla ha marxat a ballar, agafa un boscalla i un garrot i la mata a cops. Evidentment, la
part final de la cançó se censura a
l’escola i només es canten les primeres estrofes, suposadament «inofensives».

3.A la cançó també tradicional catalana
La viudeta, la noia, amb la mare, esperen
passivament a la finestra, tancades dins a
casa, que arribi el senyor mestre, el seu
estimat.
4. Se suposa que també per a la nena.
Això és el que Eulàlia Lledó anomena
androcentrisme. Aquesta autora (1992:
19), en l’anàlisi sobre la utilització discriminatòria que es fa de la llengua,
explica que: «L’androcentrisme és un
punt de vista, una determinada i parcial visió del món, és la consideració
que allò que han fet els homes és el
que ha fet la humanitat (o tot el que
ha fet la humanitat ho han fet els
homes), és pensar que el que és bo
per a l’home és bo per a tota la humanitat, és considerar que l’home és
el centre del món i el patró per mesurar qualsevol persona. L’androcentrisme es reflecteix en una frase
com «Tots els homes són mortals», referida a tot el gènere humà (és fer
passar la part pel tot)».
5. Proposta de Disseny Curricular. Ensenyament Primari. Barcelona: Departament d’Ensenyament, 1990.
6. Currículum. Educació primària. Barcelona: Departament d’Ensenyament,
1992.
7. Per bé que en algunes cançons és
difícil determinar l’edat de la protagonista.
8. Per cert que aquesta cançó crida molt
l’atenció als infants, ja que es pregunten
com pot ser que l’hereu Riera vagi a
ballar amb altres «donzelletes», quan té
l’estimada malalta a casa, a les portes de
la mort.
9.Versió recollida per Jaume Ayats.
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Després de totes aquestes reflexions, malgrat el caire «bonic»,
«romàntic», «tradicional» que sovint envolta aquestes i moltes
altres cançons tradicionals, a nivell
escolar caldria ser molt més exigents i rigorosos en la seva utilització acrítica, no fora que, en
nom d’una mena d’ingenuïtat folklorista, estiguéssim consolidant models d’acció discriminatoris que
consoliden una moral tradicional
que menysprea la dona, la tracta
d’ésser inferior i necessitada de
protecció, reforça la seva actitud
passiva, la reclou a la llar i li assigna
tasques domèstiques. L’adjectiu tradicional no és, en cap cas, patent de
cors.

