
Kennedy –i publicat per Alan

Lomax–, el 1951, al festival orga-

nitzat pel Consell Iugoslau per a la

Ciència i la Cultura en Opatija1 i

el realitzat per Martin Koenig a

l’Smotra Folklora de Zagreb el

1968.2 Cap dels dos treballs men-

ciona ni una sola vegada el terme

klapa malgrat la nodrida repre-

sentació de folklore musical croata

que contenen.

Quaranta anys després, però, resul-

ta impossible parlar de la música

croata sense dedicar un apartat ben

rellevant a aquest cant polifònic

d’implantació exponencial, fins i

tot fora de les seues fronteres na-

turals –que es circumscriurien a la

costa dàlmata–. Aquest fet no és

aliè a les convulsions viscudes en

els darrers temps amb la cruenta

reconstrucció nacional dels terri-

toris balcànics–.

Al llarg de tota la segona meitat

del segle XX, el poble croat han

hagut de negociar la seua identi-

tat en diverses ocasions: primer

diluint-la en la de la Iugoslàvia

comunista, després reconstruint-

la en l’estat independent i, sem-

pre, a còpia de sacrificar una part

de la seua cultura popular més

genuïna.

Croàcia se situa en el punt d’en-

contre –i de col·lisió– entre la cul-

tura oriental i l’occidental, l’im-

peri austrohúngar i l’otomà, la

religió cristiana i la musulmana;

una cruïlla de camins sobre una

regió geogràficament molt com-

plexa que abasta quatre territoris

amb una personalitat molt dife-

renciada i, per tant, amb una mul-

tiplicitat identitària molt maltrac-

tada pels processos polítics que s’hi

han esdevingut.
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Si hi ha algun fenomen a la ribe-

ra mediterrània que exemplifique,

millor que cap altre, com opera el

fet musical en l’àmbit identitari,

aquest és, sens cap mena de dubte,

el cant klapa dàlmata: un fenomen

de neofolklore que, amb un dis-

curs retòric basat en els valors de

la seua suposada mediterraneïtat,

ha viscut en les darreres dècades

una implantació fulgurant i ha

esdevingut un element substancial

en la configuració de la nova

identitat croata.

Tant és així que, si reculem més

enllà de la dècada dels setanta del

segle XX, tindrem moltes dificul-

tats per trobar-ne cap rastre; res

se’n parla, per exemple, en dos

enregistraments històrics pioners

pel que fa a la difusió de les

músiques de les regions de l’antiga

Iugoslàvia: el realitzat per Peter

Klapa Fortunal 

al Festival d’Omis (1998).

EL CANT KLAPA DE DALMÀCIA

La recerca d’una identitat mediterrània

Josep Vicent Frechina



Aquests quatre territoris són:
Slavònia –en la plana de Panònia al
nord-est del país–, la costa dàlma-
ta, els Alps dinàrics i la península
d’Ístria –juntament amb les illes de
la badia de Kvarner–.

El procés d’independència croat,
materialitzat finalment amb el seu
reconeixement internacional el
1992, va consolidar un discurs cul-
tural oficial en el qual Occident
i la Mediterrània esdevenien el
marc de referència principal per a
la seua reconstrucció identitària.
Així, Dalmàcia i Ístria, anaven a
esdevenir el bressol cultural del
país mentre Slavònia, de filiació
centreeuropea, i la regió dinàrica,
menystinguda per “balcànica”,
serien discretament bandejades del
nou imaginari nacional, especial-
ment la darrera que atresorava
alguns dels valors etnicitaris més
incòmodes. Els estudiosos s’hi han
referit a aquest procés amb el nom
de «mediterraneïtzació». I resulta
si més no curiós constatar com,
mentre nosaltres tendim a cercar
els trets orientals en les músiques
tradicionals tot percaçant els in-
dicis d’una pretesa mediterraneï-
tat, els croats emfasitzen els occi-
dentals amb la mateixa intenció. La
Mediterrània, amb la seua polièdri-
ca configuració i el seu consolidat

caràcter d’horitzó mític, permet
aquestes flagrants contradiccions.

És en aquest context d’exaltació
dels valors mediterranis, i de la
seua assumpció com a valors na-
cionals, on cal entendre l’extraor-
dinària predicament, en els darrers
trenta o quaranta anys, del cant
polifònic klapa, gènere musical
convertit en el pal de paller de la
identitat musical croata que co-
mença a desplaçar del seu lloc
preeminent les fins fa poc hege-
mòniques orquestres de tamburica,3

més pròpies de la Panònia.

Klapa podria ser traduït literalment
com «cant de colla». El seu origen
es troba en els cants grupals que,
governats per l’únic plaer de l’har-
monia, s’hi interpretaven a capella

en rondes amoroses, festes, tavernes
i sobretaules.Ara, però, han pres un
decantat caire esportiu perquè un
dels seus principals estímuls és la
competitivitat entre les colles, com-
petitivitat esponerada pels concur-
sos organitzats al llarg dels país
–entre els quals es inevitable al·ludir
a l’històric festival d’Omis, fundat
el 1967 i principal altaveu del gè-
nere.Aquesta competitivitat ha de-
format els trets originals del cant,
introduint tot d’ornamentacions i
efectes que cerquen l’espectaculari-

tat vocal i el seu impacte sobre
l’audiència i que fan inútil qual-
sevol intent de caracterització: la
seua fesomia oscil·la del doo-wop a
l’orfeó universitari, del cor d’ha-
vaneres –gènere amb el qual manté
unes concomitàncies evidents– a la
tensió del cant a paghella cors, de les
balades eurovisives a les progres-
sions harmòniques dels cants reli-
giosos occidentals, de la melodia
almivarada a la dramàtica bellesa de
les polifonies d’altres regions croa-
tes –la rogzalica de la zona dinàrica,
les pjevanje na bass o les ladarice de
Slavònia, etc–. Els recursos vocals
emprats són inacabables: dinàmi-
ques, scats, falsettos, sotto voces, jocs
amb la tessitura –normalment força
elevada–, alternança de sons gutu-
rals i nasals, alternança d’unísons i
polifonies.

La forma en què es construeix la
polifonia klapa tradicional es coneix
amb el nom de pjevanje na uho

(‘cantar d’oïda’). El líder de la for-
mació, el prvi tenor, condueix la
melodia i el text de la cançó. La se-
gona veu, sekondo, el segueix inter-
pretant la melodia un interval de
tercera per sota: les terceres pa-
ral·leles tan habituals en les poli-
fonies populars mediterrànies. Una
tercera veu, interpretada per un ba-
ríton, i una quarta, per un baix,
completen el joc harmònic i cons-
trueixen l’ambient sonor de la can-
çó, sempre molt decantat al terreny
sentimental; no debades la temàtica
de les cançons sol estar dominada
per les relacions amoroses.

Les colles de cantadors es conten
avui per centenars –més de qua-
tre-centes se’n registraven el
2006–, la seua popularitat entre els
joves no té parangó en tota la
Mediterrània i no hi ha comunitat
emigrada de Croàcia –cap a 1990
s’estimava que la població croata
que vivia fora del país fregava els
dos milions i mig de persones–
que no s’haja dotat d’un grup
klapa, independentment de la seua
procedència regional. Totes les
colles amenitzen les seues inter-
pretacions i els seus enregistra-
ments amb una clara exacerbació
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tivitat per la via de la competició.
Aquest CD recull una mostra dels
temes premiats al llarg de la his-
tòria del festival interpretats per
Nostalgija, veterana formació de
Zagreb que demostra la gran im-
plantació del klapa també fora de

la costa dàlmata.

3. Klapa Fortunal, Fire on the sea,

Siam Records, 2000,

B00004T6RR.

Produït pel prestigiós músic i pro-

ductor croat, resident a Nova York,

Nenad Bach, el tercer disc d’aques-

ta formació fundada a Rijeka el

1994 s’inscriu en la línia més pulcra

i artística de l’estil. Conté dues

balades tradicionals que es compten

entre el millor de la seua producció.

4. Klapa Maslina. Da te mogu pis-

mom zvati, Croatian Records,

2007, CD5718444.

Darrer enregistrament d’una des

formacions més populars proce-

dent de la ciutat de Sibenik que

abandonen el cant a cappella per un

sofisticat acompanyament instru-

mental on les mandolines adqui-

reixen tot el protagonisme. Conté

la cançó homònima, un dels grans

èxits del repertori klapa.

5. Klapa Trogir, Klapa Trogir,

Croatian Records, 1997, 2 CD

DK 508714.

Klapa Trogir és, segurament, la for-

mació més respectada de l’àmplia

nòmina d’intèrprets amb què comp-

ta aquest gènere musical.Fundada el

1968, passa per ser l’agrupació que

manté el vincle més estret amb les

formes tradicionals de cantar.

Notes

1. Cf.: DD.AA.,Yugoslavia, Columbia

World Library of Folk & Primitive

Music, vol. XIV (Columbia Records,

1954, SL 217; Reed. en CD: Roun-

der Records, 2001, 11661-1745-2).

2.Cf.:DD.AA.,Village Music of Yugos-

lavia, Nonesuch Records, 1971, H-

72042 (Reed. en CD: Nonesuch Ex-

plorer Series, 1995, 7559-72042-2).

3.La tamburica (pronunciat ‘tamburitza’)

és una família de llaüts molt popular a

Slavònia entre els quals hi ha la biserni-

ca –el més petit de tots–, el brac, la bu-

garica i el berde –contrabaix–.
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de la parafernàlia «mediterrània»:

vestits tradicionals, gastronomia,

postes de sol sobre l’Adriàtic, oli-

veres vora mar, reiteració de mo-

tius mariners en les portades dels

discos, etc.

Cap altre element cultural, operant

en l’àmbit simbòlic, ha resultat tan

decisiu en la configuració de l’ac-

tual identitat croata, en una pu-

nyent demostració del potencial

de les músiques populars per a la

construcció de significats en l’ima-

ginari col·lectiu.
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1. DD.AA., Omis. 1967-1995,

Traditional Vocal Music of Southern

Croatia, Croatian Records, 2003,

CD5068600.

Recull patrocinat pel veterà festi-

val que convertí el cant klapa en

un fenomen de masses. Hi interve-

nen algunes de les formacions més

significades del gènere com Klapa

Trogir, Klapa Sinj, Klapa Greben,

Klapa Tramuntana, Klapa Dc, Kla-

pa Luka, Klapa Sibenik, etc.

2. Klapa Nostalgija, Na Omiskoj

Stini,Authored Dalmatian Songs,

Cantus, 2002, 98898497602.

Un dels principals reptes assumits

pel festival d’Omis fou la reno-

vació del repertori del cant klapa i

l’estratègia utilitzada per acon-

seguir-ho fou l’estímul de la crea-

El grup Klapa Maslina de Sibenik.


