
Dins el panorama dels cants de

transmissió oral a les illes d’Eivissa i

Formentera s’han de destriar els

cinc gèneres següents: les cançons,

les gloses i estribots, les històries i

vides de sants, els passos de Setmana

Santa i les caramelles de Nadal i

Pasqua. Tots ells tenien lloc en si-

tuacions socials diferents, encara

que alguns poguessin ser pràctica-

ment iguals musicalment parlant.Al

llarg d’aquest article ens centrarem

en el primer, les cançons, ja que es

tracta del gènere amb més rellevàn-

cia social dins la societat pitiüsa

fins devers els anys cinquanta del

segle XX, abans que el turisme es

convertís en el principal motor

econòmic de les illes i es produís,

d’aquesta manera, un canvi radical

en les maneres de vida de la

població.

DEFINICIÓ,TIPOLOGIES 
I CARACTERÍSTIQUES
LITERÀRIES 

A les Pitiüses, podríem definir

«cançó» com una construcció nar-

rativa extensa, estructurada en una

o més cobles. Cadascuna d’aque-

stes, al mateix temps, està formada

per un nombre variable de mots,

els quals segueixen, com a mínim,

una mateixa rima assonant dins

cada cobla. Els mots són els seg-

ments literaris que els cantadors

prenen, per dir-ho d’alguna ma-

nera, d’unitat de mesura: es tracta

de versos llargs de 7+7 síl·labes.

Segons la temàtica podem par-

lar de dos tipus de cançons, contra-

posades entre si:

• cançons amoroses: aquelles que fan

una lloança o una declaració

d’amor cap a la persona estimada.

• cançons puntoses: les que ataquen i

desqualifiquen algú, però sempre

a través de figures retòriques que

eviten l’insult explícit.

A més d’aquestes, hi ha tot un altre

gran bloc, sense qualificatiu explí-

cit, que pot tractar temàtiques

diverses: successos personals, fets

històrics, motius festius especials,

aspectes polítics, etc.

Si es pren per referència el

nombre i organització dels canta-

dors, es pot parlar de:

• cançó de dos, bessona, de porfedi o de

quantra: aquella en forma de dià-

leg, interpretada per un jove i

una al·lota, en la qual alternen

dos mots per hom.

• cançó de tres: quan és una cançó

dialogada entre tres personatges

que representen un jove, l’al·lota

i la mare d’aquesta.

CARACTERÍSTIQUES
MUSICALS

Les cançons es poden interpretar

seguint dos estils diferents: el re-

doblat i el glosat.

L’estil redoblat és l’expressió que

usem actualment per referir-nos a

la manera de cantar que fa servir

acompanyament de tambor i el

recurs de la redoblada.Aquest con-

sisteix en una ornamentació de

tipus iòdel, un trèmol entre dues

notes, generalment a distància de

5a,que s’incrusta després de la síl·la-

ba tònica de la darrera paraula de

cada mot. En l’estil redoblat, ca-

da mot o segment literari de 7+7

síl·labes s’encaixa dins un mateix

esquema ritmicomelòdic que es va

reiterant tantes vegades com mots

té la cançó, amb una petita variació

al començament i al final. Al ma-

teix temps, aquest esquema ritmi-

comelòdic és comú entre tots els

cantadors, encara que després ca-

dascun d’ells el personalitza. Geo-

gràficament, l’estil redoblat predo-

mina en el sud d’Eivissa i a l’illa de

Formentera.

Per la seua banda, l’estil glosat és

la manera de cantar que no fa servir

el recurs de la redoblada ni l’acom-

panyament de tambor. En aquest

cas, es fonamenta en un repertori

de tonades més ampli i variat, de

manera que cada cantador aplica
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un cançó en estil 

redoblat.



alguna d’aquestes melodies a les

cançons que coneix. No existeixen

melodies pròpies d’una lletra, sinó

que és un fet ben habitual que un

cantador o cantadora apliqui siste-

màticament la mateixa tonada a

totes les lletres que coneix, mentre

que una altra persona pot cantar

les mateixes amb una melodia dis-

tinta perquè no en coneix altra. En

aquesta manera de cantar, les frases

melòdiques poden coincidir amb

un mot o amb dos, a diferència de

l’estil redoblat, en què sempre con-

cordava amb un de sol. Pel que fa a

domini territorial, l’estil glosat

predomina a la part nord de l’illa

d’Eivissa.

Les dues maneres de cantar te-

nen en comú l’ús d’estructures me-

lòdiques estrictament sil·làbiques,

fet que queda més remarcat encara

en l’estil redoblat amb l’acompa-

nyament del tambor. Pel que fa a

l’àmbit melòdic, aquest és estret: en

l’estil redoblat sol ser d’una quarta

i en el del glosat no sol excedir la

sexta.

ASPECTES SOCIALS

Les situacions en les quals tenia lloc

la cançó eren bàsicament dues: les

cantades i la feina quotidiana. Dins

el model de vida i l’organització

social d’abans de la implantació de

la indústria turística, les cantades

eren uns dels actes lúdics i de tro-

bada de gent més esperats i valorats

per la societat. Les cantades tenien

lloc a la nit, gairebé sempre a l’in-

terior d’una casa particular, i solien

congregar un grup de gent que en

rares ocasions excedia les quaranta

o cinquanta persones. Podien ser

de caràcter privat o públic, i dins les

primeres, organitzades de manera

espontània o bé preparades.

Les cantades privades eren les

més habituals. Les més senzilles

eren les que sorgien de manera

gairebé espontània quan s’ajun-

taven unes quantes persones en

una vetlla. Això podia passar amb

poques persones –unes quantes

parelles joves que s’ajuntessin en

alguna casa–, o bé podia adquirir

unes dimensions una mica més

grosses: en aquest cas, l’exemple

més representatiu seria la vetlla

que es feia després del sopar el dia

de les matances del porc, en la

qual sempre hi solia haver ball i/o

cantada.

Però les cantades també es

podien preparar amb antelació.

Aquestes se celebraven en un es-

pai igual, però adquirien unes

dimensions més grosses i un nivell

més alt de qualitat dels cantadors i

de la narrativa que s’hi podia sen-

tir. La iniciativa també partia d’un

particular, que decidia organitzar

una cantada a casa seua: podia triar

un dia de festa, com Nadal, Mit-

jana Festa, Diumenge de Pasqua, o

un dia qualsevol, preferentment

un diumenge. Ell s’encarregava de

convidar uns quants cantadors i

de fer-ho saber a les persones més

veïnes i interessades.Tot i convidar

ell personalment, mai es negava

l’entrada a les persones que es po-

guessin presentar a darrera hora, ja

que un acte d’aquest tipus agrada-

va molt a la gent i, si se n’assaben-

taven, hi anaven. En la majoria

dels casos els porxos s’omplien de

gent, fins al punt que moltes ve-

gades també s’asseien per dins les

cases de dormir o, fins i tot, al pati

–si no feia massa fred. A l’hora de

començar la cantada, els cantadors

no es disposaven en rotllo, sinó

que la gent s’anava asseient dins

el porxo així com anava arribant,

sense cap ordre predeterminat.

Una persona, generalment l’amo

de la casa, era l’encarregat d’anar

passant el tambor d’un cantador a

l’altre. Per tant, era el que establia

l’ordre de la rodada. Normalment

començava per algun dels canta-

dors que ell havia convidat, ja que

eren dels més reconeguts. Però no

només cantaven aquests, sinó que

també hi participava tota persona

assistent a la vetllada i que sabés

cantar. De fet, no dur el tambor a

alguna d’aquestes persones podia

suposar motiu d’ofensa. Per con-

tra, però, era costum que els can-

tadors es fessin pregar, encara

que en el fons tinguessin moltes

ganes de participar. La primera

rodada de cançons la feien els

homes: cada cantador cantava una

cançó i, en acabar, qui portava el

tambor el passava a un altre canta-

dor. Quan ja havien cantat tots els

que sabien i en tenien gana, es

començava una altra rodada, però

aquesta era només per a les canta-

dores. I quan elles havien acabat, si

encara tenien ganes de continuar,

tornava a tocar als homes.

En el cas de les cantades pú-

bliques, la mecànica de funciona-

ment era la mateixa que acabem de

descriure. El que canviava, però, era

l’espai on es duien a terme, que

passava a ser el pati d’un cafè o en

algun racó de la plaça de l’església.

Aquestes cantades eren molt més

multitudinàries i se solien fer en al-

guns pobles amb motiu de les seues

festes patronals.

Pel que fa a la segona de les

situacions, la cançó durant la fei-

na, a Eivissa i Formentera no exis-

teix una cançonística específica

per a feines determinades com en

el cas de Mallorca, sinó que el que

es practicava era el mateix tipus de

cançó que després es cantava a les

cantades. D’aquesta manera, can-

tar mentre es treballava tenia la fi-

nalitat d’entretenir i ajudar a pas-

sar el temps, però, sobretot, servia

de preparació, repàs i estudi del

repertori que després es cantava a

les cantades.Així, es cantava men-

tre es llaurava, es segava, es collia

fruita, s’emblanquinava, es rentava

la roba…

Finalment, també hem de fer

una petita referència als creadors

de les cançons. Molts cantadors

les feien ells mateixos i després les

cantaven, però també n’hi havia

molts que no les sabien fer. En

aquests casos les encomanaven a

persones que sí en sabien: els can-

çoners o cançoneres. Aquest ter-

me servia per designar els homes

o les dones que componien les

cançons, tenint en compte que es-

tam parlant només de la part lite-

rària. La transmissió d’aquestes so-

lia ser sempre oral, tot i que en

alguns casos es podia passar per

escrit. Per tant, la interpretació de

les cançons mai era improvisada,

sinó que requeria un important

estudi previ per memoritzar tota

la lletra.
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