
Quin sentit té, avui, a les portes

de la informació simultània, de la

rapidesa i immediatesa,de la com-

plexitat dels canals de comuni-

cació, del valor dels símbols ex-

terns i de la manca de reflexió

sobre fets i gent, i sobre el ma-

teix llenguatge, que ens cau dia rere dia, quin sentit

té contemplar dues persones que juguen amb el

temps i l’espai i el fan fonedís, com si fos un plaer

«perdre el temps» tot sentint la contarella monò-

tona, amb música o sense, que fan arran de terra o

bé damunt un escenari? 

Les funcions bàsiques que tenia el corrandista,

cantador, glosador, versador o enversador es con-

fonien, com és natural, amb les funcions bàsiques de

la literatura oral, les quals, a part de la de propor-

cionar plaer estètic, com correspon a qualsevol de

les arts, eren les d’entretenir, educar, ratificar la cul-

tura i assegurar la conformitat a les normes accep-

tades de conducta, segons escrivia William R. Bas-

com el 1965. I, a aquestes funcions de caràcter ge-

neral, s’hi havien d’afegir encara les específiques de

cada un dels gèneres que conreava. D’aquesta mul-

tiplicitat de funcions es desprèn la importància del

poeta oral en la societat preindustrial. Cal tenir en

compte que la major part de la població vivia al

marge de l’escriptura i que la literatura oral, de la

qual ell n’era productor, era l’única que perma-

nentment estava a l’abast de tothom.

Per altra part, la funció comunicativa que exer-

cia li donava un poder considerable, ja que, a més de

tenir una veu individual, era el portaveu de la comu-

nitat i tant podia contribuir al manteniment de l’statu

quo com soscavar-lo.Amb les seves cançons afalagava

o atacava individus i institucions, divulgava notícies i

secrets amagats fins aleshores, denunciava injustícies,

reivindicava drets i es feia ressò de sentiments in-

dividuals i col·lectius, d’idees religioses i de punts de

vista polítics, i dels esdeveniments que més impres-

sionaven la comunitat. Per mitjà de la forma mètrica

i el cant, donava la consistència necessària a allò que

volia expressar perquè fos memoritzat i difós, amb el

valor de cosa certa que la forma artística li atorgava.

Gràcies també a la forma mètrica i al cant podia dir

coses que, formulades d’una manera més directa,

haurien resultat intolerables, desconcertants o tor-

badores, tant per la persona que les havia de dir com

per la persona a la qual anaven destinades. Posem,

com exemple, una queixa o una denúncia, una

obscenitat o una requesta amorosa; la prosa resulta

aresta, feridora, poc artística. Fixau-vos com un glo-

sador tracta d’ase el contrincant sense anomenar

l’animal –i ja que hi som, fixem-nos en la manca

d’il·lació de la resposta–:

—Tu que fas de primater

i pretens de fantasies,

ara no me diries

un ase quants d’ossos té?

—Crist va morir en la creu

i no sé s’hora ni es dia,

tampoc sé tal tonteria,

però poc me costaria

escorxar-te i sabre-hu!

O aquell altre glosador que amolla en una glo-

sada al seu «amic» contrincant:

—Fa estona la’t duc guardada

i anit quedarem cabals:

m’has estat un amic fals

sempre i en tota passada;

tu ets com una llocada

que du tots ets ous nials,

i per glosar sols no vals

lo que han pagat per s’entrada!

Les gloses invectives, d’atac, són ferotges i esde-

venen un prodigi de la imatge i de la metàfora, de

l’enginy dialèctic dins el llenguatge extremadament

connotatiu que conflueix a l’hora de cantar una

glosa. De mostres, en tenim a mils, que ens han arri-

bat a través de la memòria col·lectiva.

Ara bé, avui ja no podem parlar d’aquesta

mateixa «memòria col·lectiva». Abans, quan s’anava

a sentir un combat, hi havia una predisposició i un

posicionament que avui no existeix: els espectadors

procuraven recordar i repetir les gloses que sentien,

les respostes que aquell o l’altre havia fet; no hi

havia confluència d’informacions diverses i hetero-

gènies, ni imatges visuals que destorbassin el procés

d’emmagatzematge de les gloses en la memòria; a

més a més, hi havia un context posterior que en

facilitava la reproducció oral. Un combat de glosat

durava de dues hores per amunt, i la gent era capaç

d’escoltar-les perquè hi havia poques oportunitats

d’assistir a un «espectacle». En canvi, avui, si hagués-

sim seguit amb els mateixos paràmetres suara es-

mentats, la glosa improvisada no hagués anat per

envant ni seria gens coneguda ni reconeguda.Ara és

impossible fer durar dues hores un combat amb dos

o tres glosadors, no perquè ells no en siguin ca-

paços, sinó perquè el sentit de l’espectacle –dit sense

cap sentit negatiu– ha canviat completament: la

gent vol participar-hi, ser-hi present. A més a més,

cal situar un escenari adequat, una contextualització

mengívola, uns temes que puguin atreure l’atenció

o l’interès dels oients o espectadors. La imatge que

acompanya la paraula és molt important: la «posada

en escena», si es vol sembrar la llavor, s’ha de cuidar.
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Els glosadors han de tenir una psicologia especial

per tal d’anar canviant i introduint els temes ade-

quats segons l’auditori, i si no és així, se’ls ha de

provocar perquè ho facin.

Em direu que això pot tenir com a conseqüèn-

cia defugir el combat tradicional, i tal vegada sigui

veritat, però en som ben conscients. El que no

farem mai és rompre la baula de l’oralitat, de l’em-

patia públic-glosadors, de la complicitat que hi ha

d’haver, però també és veritat que hem de saber

jugar amb els canvis que aquesta mateixa societat ha

introduït en el seu món de l’oci, l’entreteniment i

l’educació. Sembla que només cerquem l’especta-

cle, però, per a nosaltres, aquesta és –ha de ser–

l’excusa per assolir els objectius que, d’una manera

inconscient, tenien ben assimilats temps enrere.

Avui, com abans, és necessari un domini absolut de

la llengua, amb totes les accepcions i connotacions

possibles; cal una certa desimboltura, gosadia, un

«perdre la por» per improvisar davant un auditori;

cal tenir «molta pipella» per tocar uns temes o altres

segons les persones que es té al davant; s’ha de saber

rompre una tendència en qualsevol moment perquè

el nivell de tensió i atenció no caigui del tot.

Pretenem posar el món de la improvisació oral

cantada de moda, que els joves s’hi sentint atrets per

una o altra circumstància, que s’hi interessin, que

s’apropin i entrin dins la roda meravellosa de la

improvisació. La nostra tasca és crear aquest am-

bient, adobar el terreny amb les formes adequades,

proposar contextos avinents a les expectatives crea-

des. I per això ens hem obert al Mediterrani, a

Europa, al món sencer, per conèixer i intercanviar

experiències. Hem creat l’associació AREPO, amb

seu a la UNIMED –Universitat del Mediterrani,

amb seu a Roma–, que aglutina les illes del Medi-

terrani del món de la improvisació. Per això volem

que els nostres glosadors surtin a mostrar el seu art

i vegin com ho fan a altres llocs. Malta, Còrsega,

Sicília, Principat de Catalunya, País Valencià,

Portugal, Itàlia –península–, ens han convidat a ex-

plicar el fenomen que s’ha produït a Mallorca: fa

uns anys varen veure on estàvem i han vist com en

uns anys hem assolit cotes impensables en la impro-

visació. I la clau està en «la moda», posar-ho de

moda, fer que els joves es trobin bé amb aquest

motlle, i si no, fer-ne de nous, i tenir, sobretot, un

esperit enorme d’amor a la llibertat en tots els sen-

tits. La porta és oberta a tots: endavant!
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PACO ROCA
Camí La Bola, 55

46800 Xàtiva (València)

Tel. 678 567 862

Particular 96 227 61 04

Construcció de:

• Falles

• Fogueres

• Gegants i cabuts

• Dracs

• Restauracions artístiques

• Decoracions


