
Al meu fill Pau 

i a la meva germana Emília

Aquest article voldria contribuir a
millorar el coneixement d’un petit
i senzill instrument que és capaç
de fer emocionar, vibrar i, fins i
tot, plorar tot un poble, el de Ciu-
tadella.

Flabiol

[flaviol, fluviol, fubiol o fobiol a
Mallorca, fabiol a Menorca,
flaüta a Eivissa]
Instrument de vent, de petites
dimensions, que consisteix en
un tub recte de fusta amb
embocadura de bisell, que es
toca amb una sola mà i que
s’ha emprat des de l’edat mit-
jana associat a un instrument
de percussió anomenat tam-
borí, tambor o tambor de
cordes, tocat pel mateix ins-
trumentista. Segons la classi-
ficació Hornbostel-Sachs, és
un aeròfon de columna (ins-
trument de vent pròpiament
dit), de tipus flauta amb con-
ducte d‘aire intern. El terme
deriva del llatí vulgar flabio-

lum, alteració de flabulum, de-
rivat de flare ‘bufar’. En occità,
el terme flaujol apareix ja al
segle XII per anomenar una
flauta petita que es toca junta-
ment amb el tamborí. Els
models medievals de tres fo-
rats s’empren encara en mol-
tes cultures, associats a la dansa
i a la música popular.A Cata-
lunya i Mallorca (?), però, el
flabiol tradicional posseeix un
nombre superior de forats,
normalment vuit, dels quals
habitualment se’n tapen cinc

amb la mà esquerra. Aquest
flabiol, amb claus afegides, és
el que s’empra a la cobla de
sardanes. Els flabiols usats a
Eivissa, Menorca (?) i els Piri-
neus tenen només tres forats (?).

El flabiol de tres forats,
construït amb fustes molt
variades i conegut en diverses
cultures amb noms diferents
–galoubet a la Provença, txistu

i silbote al País Basc, flaüta a
Eivissa, fabiol a Menorca,
etc.–, es caracteritza, a més de
per la quantitat de forats, per
la disposició d’aquests en el
tub: dos a la part superior i
un a la inferior. Es toca amb
la mà esquerra: els dits índex,
polze i mitjà serveixen per
tapar i destapar els forats,men-
tre que l’anular i el petit són
per sostenir l’instrument.

Fins aquí el que diu Jordi Argelaga
a la Gran Enciclopèdia de la Música

referent al flabiol i que m’interes-
saria analitzar pel que fa als flabiols
de Menorca.
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EL FLABIOL 

DE CIUTADELLA

Pere Cortès

En primer lloc, dóna a entendre
que a l’illa només hi ha un tipus de
flabiol (el que anomena –equivo-
cadament– de tres forats, ja que
com descric en aquest article,
només en té dos).

En segon lloc, no fa menció del
flabiol de set forats que s’empra als
pobles (excepte a Ciutadella).1

A l’obra Instruments de música tradi-

cionals catalans, de Glòria Bastardes,
Ricard Casals i Montserrat Gar-
rich, s’hi descriu un flabiol de
canya amb tres forats de Ciutadella,
amb un dibuix on s’indica clara-
ment el tercer forat. No seria es-
trany que la font d’informació del
col·laborador de la Gran Enciclopè-

dia de la Música fos aquesta. O pot
ser que hagi succeït el que jo ma-
teix he pogut comprovar dema-
nant als flabiolers de Ciutadella
quants de forats té el flabiol (de les
festes de Sant Joan). La resposta
sempre ha estat la mateixa: tres. És
clar, compten com a forat la fines-
tra del tallavents.



EL FABIOL 

A MENORCA

El tambor i el fabiol a Menorca
són utilitzats a tots els pobles de
l’illa dins el context de les festes
tradicionals, més concretament a
les cavalcades, on el fabioler és
l’encarregat d’anunciar el pas de la
comitiva i d’anar avisant els mem-
bres de la cavalcada muntat dalt
d’un ase i no d’un cavall com la
resta dels components del seguici.
Mentre que a Ciutadella la tonada
vindria a ser un toc d’avís amb
tres notes que es repeteixen de
forma un tant monòtona, a la resta
dels pobles les melodies son més
complexes i tenen una major
durada.

La primera vegada que apareix
documentat l’ús del tambor i el
fabiol és l’any 1703, al Llibre de
Consells de l’Arxiu Històric

Municipal de Ciutadella: «[…] I
en totes les cavalcades han acos-
tumat a portar davant el penó,
persona qui toca el tamborino i
flauta […]».

Tot i que l’ús del fabiol es circum-
scriu a les festes de cavalcades, el
coneixement i la utilització que en
fa d’ell el poble és molt diferent.
Mentre que a Ciutadella hi ha po-
ques persones que almenys a la
seva infantesa no hagin tingut un
fabiol de Sant Joan i hagin provat
de fer-lo sonar, a la resta de l’illa
costaria trobar gent que sapigués
quants forats té el fabiol que s’uti-
litza a les seves festes.A més, a Ciu-
tadella, quan s’apropa el mes de
juny, per tots els carrers s’hi senten
les notes de la tonada de Sant Joan.
Probablement l’explicació vindria
donada per la simplicitat més gran
de l’instrument de Ciutadella, que
fa que la seva construcció estigui
més a l’abast de tothom i alhora
sigui més fàcil interpretar la senzi-
lla tonada de tres notes.

Potser l’aspecte sociològic també
tengui la seva importància. El fa-
bioler de Ciutadella, per la seva
condició de guia i conductor de la
festa, és força respectat i el seu pa-
per envejat per molts de joves, que
donarien el que fos per tal d’exer-
cir aquest paper.

EL FABIOL 

DE DOS FORATS 

DE CIUTADELLA

És un petit instrument fet amb un
tub de canya comú (Arundo donax)
sense nusos, de devers 16 cm de
llargària per uns 10-12 mm de dià-
metre interior, en el qual s’han
obert dos forats rectangulars a la
part anterior d’un del dos extrems
per als dits índex i mig de la mà
esquerra, i una finestra de la ma-
teixa forma amb un tallavents o
bisell a l’altre extrem.Aquest últim
s’ha tapat amb un tros de suro,
deixant un canal de pas per a l’aire.

Tradicionalment, l’única eina que
calia era un trinxet o un guinavet
ben esmolat.

Mentre la mà esquerra va tapant i
destapant els forats, la dreta pica
amb una maceta el tambor.

Com és lògic, essent les dimen-
sions del fabiol variables, l’afinació
també canviarà d’un instrument a
un altre, però podríem dir que
l’extensió és d’una tercera menor,
havent-hi un to de la nota més
greu a la següent i mig to d’aques-
ta a la més aguda.Tot això vol dir
que l’instrument produeix tres
sons fonamentals, de so feble, que
no s’utilitzen. S’usen els har-
mònics, per la qual cosa s’ha de
bufar amb força.

REPERTORI

L’única melodia que fa el fabiol a
Ciutadella és aquesta que es basa
en les tres notes que pot produir
l’instrument (Do, Re, Mi be-
moll). Cada fabioler li dóna un
aire diferent, però les diferències
no passen de ser gestuals. L’àmbit
intervàl·lic tan reduït podria fer-
nos pensar en un cert arcaisme de
l’instrument.

N’Antoni Pons Marquès, a la His-

tòria de la Música Catalana, Va-

lenciana i Balear, transcriu la que va
recollir d’en Toni Andreu cap als
anys seixanta.
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Fabiol de canya amb tres forats i tamborí

descrit a Instruments de música...

Croquis del flabiol 

de Ciutadella segons

Gabriel Ferré 

i Puig.



CONSTRUCTORS 

DE FABIOLS DE DOS

FORATS DE CIUTADELLA

En Sebastià Taltavull i en Damià
Bosch Ciriaco, entre d’altres, han
estat constructors de fabiols de dos
forats de Ciutadella i n’han fet a
milers.

Aquests darrers anys uns dies abans
de Sant Joan, en Damià ha fet uns
tallers al carrer per tal d’ensenyar
com es fan els fabiols a la gent
interessada i al públic en general.

Els fan tot l’any i després, en arri-
bar el mes de juny, els duen a ven-
dre a les papereries, on es venen
com a record per als turistes o per
als fillets, que intentaran tocar-lo.
N’Esteve Mercadal és un altra per-

sona que en fa de totes les mides i
en formes capritxoses.

Segons en Sebastià Salord, l’actual
fabioler de Ciutadella, els millors
fabiols els fa en Sebastià Taltavull i
són els que ell fa servir per la festa.
Ara fa un parell d’estius vaig anar a
casa de l’esmentat constructor per
demanar-li si seria possible enre-
gistrar en vídeo el procés de cons-
trucció d’un fabiol i em va contes-
tar molt amablement que ell el
faria, però que s’estimava més que
no l’enregistràs. Ja té una mica de
dificultat, perquè és un poc gran,
però amb un no-res el va tenir fet.

Notes
1.A Catalunya i Mallorca, però, el fla-
biol tradicional poseeix un nombre
superior de forats, normalment vuit.
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És interessant constatar que hi ha
una certa diferencia entre els tocs
fets en diferents moments de la
festa. Quan la festa comença i s’ha
d’avisar els cavallers per tal que
s’afanyin per enllestir-se i afegir-se
a la comitiva, el so és urgent. Si el
fabioler s’atura a una casa que te-
nen dol i la porta roman tancada,
el toc esdevé lent i planyívol. El
darrer toc, al final de la festa, quan
el dia ja clareja, és també trist,
pausat i repetit sense interrupció
fins que el caixer capellà s’ha aco-
miadat de tots i cada un dels mem-
bres de la comitiva.

Quan s’ha d’avisar els cavallers que
han participat en els jocs cavalle-
rescs d’Es Pla de Sant Joan per tal
que tornin al lloc de la sortida, el
fabiol fa una nota llarga amb els
dos forats destapats (la més aguda
de les tres que pot fer).

Quan els cavallers van a peu i se’ls
ha d’avisar perquè s’agrupin, el
tambor sona de manera urgent
fent uns quants cops ràpids.

ELS FABIOLERS 

DE CIUTADELLA

El més antic dels que se’n con-
serva testimoni gràfic és en Mi-
quel Franco, en una fotografia
d’estudi del segle XIX. L’única
informació que he pogut recollir
d’aquest personatge era que cap
al final de la seva vida anava molt
deixat, perquè la seva família no
volia saber res d’ell, i que a canvi
d’una llosca de cigarreta feia una
glosa.

Cap als anys vint es repartien la
feina de sonar el fabiol en Pere
Pons Capó, de malnom En Pe-

ruix, i en Josep Truyol Monjo, de
malnom En Bep Candela. A partir
dels anys cinquanta, en Toni An-
dreu, en Pere Arguimbau, Ma-

grana, els germans Bel·lo, en Toni
Beltran, en Sebastià Taltavull, en
Joan Camps Florit, en Joan Tal-
tavull Florit i el seu fill, en Se-
bastià Salord Bagur i en J.L.
Gelabert Fuxà.

Transcripció recollida per n’Antoni Pons Marquès als anys seixanta.

En Pere Pons Peruix, en una fotografia dels anys vint.


