
El Cançoner popular de Mallorca,

Replegat i ordenat, amb nombroses va-

riants, pel pare Rafel Ginard Bauçà

conté en quatre volums1 l’inventari

més extens (i intens) de poesia de

tradició oral que mai no s’hagi

enllestit a Mallorca o a qualsevol de

les illes Balears i Pitiüses. La seva

extensió, quantitativament, comprèn

desenes de milers de «cançons curtes»2

i prop d’un miler de «cançons llar-

gues» (glosades, codolades, romanços).

Rafel Ginard i Bauçà va néixer

a Sant Joan (Mallorca) el 1899. De

família humil de la pagesia, va co-

nèixer directament el folklore rural

mallorquí. L’any 1913 començà a

estudiar a Artà al col·legi dels fran-

ciscans i el 1924 va ésser ordenat.Va

col·laborar amb Mossèn Alcover, pel

qual sempre va sentir una gran

admiració, i amb Andreu Ferrer Gi-

nard. Des de la seva joventut, Rafel

Ginard va admirar la figura de

Ramon Llull, al qual va dedicar un

bon nombre d’articles, i se sentí

atret pel cançoner popular. Per

diversos reculls de cançons tradi-

cionals mallorquines va ésser pre-

miat per l’Institut d’Estudis Catalans

el 1949 i el 1955, i va rebre el Premi

Ciutat de Palma de folklore el 1958.

Durant la seva vida va publicar un

gran nombre d’articles a les revistes

Llevant, El Heraldo de Cristo i Bell-

puig.Va morir a Artà el 1976.3

El folklorista pacient i conscient

que, durant més de quaranta anys,

arreplegà cançons de la veu de la gent

del poble, concebia el Cançoner com

«un arbre filosòfic lul·lià.Revingut de

soca, enfonya les arrels en la carn

bategant del poble mallorquí, i la sang

humana n’és la saba. S’enfila fins als

núvols i abriga tota la nostra terra,

millor dit, és la nostra terra feta músi-

ca i cançó. L’arbre immens se desple-

ga en una vintena de branques

poderoses, plenes de nius, de molsa,

de barballera i vegetació petita i

tenaç. Cada branca és una pul·lulació

d’ulls i de brots, i a cada final de brot

hi ha flors de tot color, les cançons,

simples i senars com les flors de forav-

ila». Amb l’ajut inestimable (potser

caldria dir amb l’aportació intel·lec-

tual imprescindible) de Francesc de

Borja Moll classificaren i ordenaren,

des del punt de vista temàtic, els con-

tinguts del tresor cançonístic ma-

llorquí, distribuïts en els quatre vo-

lums («cançons curtes» els tres pri-

mers i «llargues», el quart):

• Volum primer, Amoroses, amb més

de cinc mil cançons (més variants),

repartides en els capítols Absència,

Amor i mort, Desig, Lloança de la

bellesa, Sofriment per amor, Festeig,

Gelosia, De picat, molts d’ells amb

subcapítols. El pròleg de F. de B.

Moll és una peça essencial en l’es-

tudi de la cançonística catalana.

• El volum segon reuneix altres cinc

mil corrandes, distribuïdes en una

notòria varietat de capítols: Ani-

mals, Arts i oficis, Astres i temps,

Camperoles, Casa i vestit, Danses,

Endevinalles, Humorístiques i Satíri-

ques, amb les variants conseqüents.

• El tercer volum, que és el darrer

dedicat a les cançons curtes, conté

més de sis mil cançons i variants

distribuïdes en set capítols: Infan-

tils, Localitat, Marina i pesca, Nar-

ratives, Noms personals, Religioses i

Vida humana.

• El quart és dedicat a arxivar les

«cançons llargues»: glosades, codo-

lades i romanços. Les glosades i les

codolades són quasi totalment

composicions endèmiques de Ma-

llorca o de Menorca. Els roman-

ços, per contra, són versions insu-

lars d’obres d’importació per-

tanyents a la gran família del

Romancer espanyol, i en alguns

casos del francès. Representen, per

tant, la participació de les nostres

illes a un aspecte important de la

literatura d’Europa occidental.

Entre «les branques poderoses» de

l’«arbre lul·lià» hi apareixen, com hem

anotat, les cançons satíriques (explíci-

tament com a capítol al volum segon

i com a subcapítols als apartats Glo-

sades i Codolades del quart volum).Uns

«brots», algun pom de «flors» designats

per Ginard com a cançons satíriques.

En alguna ocasió fèiem ús de les

observacions de Gabriel Janer Ma-

nila en un llibre suggeridor5 en què

es referia a «La galàxia de la comi-

citat», formada per quatre grans

«gèneres» (o formes de manifestar-

se), la intenció de fer riure mit-

jançant l’elaboració artística de la

realitat. Són: la paròdia, la ironia, la

sàtira i el nonsense (riure’s de l’ab-

surd). Per la nostra part, escrivíem:

Els diccionaris ens diuen que és
aquesta una paraula que proce-
deix del llatí satira, alteració de
satura, «olla de menjars diversos»,
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resultant de la substantivació de
satur, -a, -um, adjectiu que cor-
respondria als nostrats «tip» o
«sadoll». El mot s’aplicà a una
composició literària de diversos
metres i, finalment, a una crítica
dels vicis.Vicis, corrupteles, mals
costums, hipocresies, vanaglòries
i un llarg etcètera dels compor-
taments i de les conductes hu-
manes (de l’individu i de la so-
cietat) són l’objecte directe de la
sàtira literària (i de la popular),
«una ofensiva del llenguatge al
servei de la moral» (G.J. Manila)
[…]. La literatura (principalment
la moralitzadora) de tostemps i
d’arreu ha estat fèrtil en el con-
reu de la sàtira (des d’Aristòfanes
a Dario Fo, des de Juvenal a Pere
Quart, per escriure algun noms
de l’univers satíric), ha «ferit»
tots els tòpics (des del sexe a la
religió, des de la política a la
bellesa física) i s’ha vestit amb
totes les indumentàries dels
gèneres literaris. En el camp
petit de la nostra poesia de tradi-
ció oral, la sàtira ha regnat (i que
ho continuï fent durant molts
anys) des de sempre. Els glosa-
dors «tips» de segon quin recap-
te, «rebenten» en versos satírics.6

Certament, el CPM és un

repertori de l’ús de l’escarni o de la

burla ridiculitzadora (són termes

dels diccionaris) amb què els poetes

orals censuren o blasmen vicis, cor-

rupcions, maneres de viure, com-

portaments de les persones, dels

grups o comunitats, de les categories

humanes o de la humanitat sencera,

i en fan la contraposició amb la

moral a l’ús o amb l’ètica vigent (si

és que l’ètica té períodes de vigèn-

cia o de caducitat).

El volum segon del CPM (p.

371-407), sota el títol Satíriques,

inclou una mica més de quatre-

centes cançons (quartetes hepta-

sil·làbiques, predominantment) que,

fent servir l’humor, posen en solfa

des dels costums o hàbits socials fins

a les passions humanes.

Els glosadors «toquen» tots els

temes i el «poble» incorpora frag-

mentàriament al seu patrimoni verbal

una munió de «gloses» (així es de-

nominen genèricament les cançons

de tradició oral a Mallorca), sense que

hi hagi cap possibilitat rigorosa de

capir-ne el criteri selectiu. La sàtira és

el fuet de les passions humanes:

De ses portes des corral 
tot quant li deia sentia.
Tant sa mare com sa fia 
haurien de mester cimal.
(CPM/II/375/497)7

Els grans tòpics de la societat

agrària generadora del Cançoner es

posen de manifest a través de les

cançons satíriques:

• Maneres de viure de les classes

socials:

Cada dia surt es sol,
camina i sempre fe via.
Tots es senyors de la vila 
no basten per un tot sol.
(CPM/II/373/460)

Què tant de «senyor, senyor»!
D’on m’heu tret es senyoriu?
Hi ha tant de temps que viviu 
de pa de munició.
(CPM/II/388/708)

Mosson; ¿què vol dir «mosson»?
¿Mosson de corbata bruta?
Mosson vol dir fii de ruca:
vet aquí es mossons què són.
(CPM/385/667)

• Comportaments grupals:

En anar a Ciutat duré 

un joc de debanadores

per ses dones xerradores

que tenc en es meu carrer.

(CPM/II/377/534)

• O individuals:

Aqueixa tal criatura,
¿mirai que no deu tenir?
Si es veia es gep, per ventura 
no xerraria de mi.
(CPM/II/372/431)

Cara de monya tronya,
tot ho tires per sa cara:
series bona per frare,
perquè tens poca vergonya.
(CPM/II/374/472)

La sàtira fa valer l’anècdota i

l’enginy per fer crítica social. Per fer-

ho, sovint posa de manifest defectes

(sovint «suposats»), remarca tòpics,

estrafà costums o característiques de

grups i d’individus. El volum II del

CPM és ric en mostres satíriques

d’aquesta índole. Anotem-ne algunes

que posen de manifest aspectes gru-

pals com:

• L’antisemitisme:

¿Què et penses que men temor 
a embrutar una sang neta?
Si me cas amb un xueta,
jo viuré esquena dreta
passejant cordons i veta
per vila com un senyor.
Tu et moriràs de calor 
i en s’hivern de fredor,
Toni Grau fent paret seca.8

(CPM/II/387/704)
(Satiritzar els descendents dels jueus
conversos és un tema recurrent a
l’etnopoètica mallorquina. Al capítol

Satíriques en descobrim més d’una
vintena de mostres.)

• L’anticlericalisme:

Aquesta finestra 
que mira a convent,
tancau-la de pressa
per amor des vent.
(CPM/II/372/434)

També els individus són objecte

de sàtira:

Adiós, Martí de s’Hort,
que demà és dia de fira;
hi ha molta gent qui mira
es viatge si el dus tort.
(CPM/II/371/417)

Una burla que tant fa èmfasi en

qüestions sexuals o eròtiques (no

podem obligar la censura en aquest

camp que limità molt el franciscà

folklorista) com en l’aspecte físic,

l’origen (els bords, després dels

«xuetes» són els preferits), els ebris,

els vanitosos, els homosexuals. Ve-

gem-ne alguna de cada tipus:

A na Tiana Riutort 
cap homo la mos retgira;
diu que, per valent que sia,
a dins cinc minuts ja és mort.
(CPM/II/372/428)

—Mon pare, jo em pens ésser 
honrada com qualsevol.
—¿Saps què ets tu? Un picarol
que deixa de sentir-sè.
(CPM/II/385/665)

Aqueixa cara de ca,
peluda com la moneia,
negra com la ximeneia,
¿qui serà qui la voldrà?
(CPM/II/372/429)

—Engendrat de sang robada,
bé te’n pots anar a colgar,
que no és nat ni naixerà
qui pugui ensenyar ton pare.
—Tant puc ser fii de frare 
com d’amo, com capellà.
Escoltau aquí, germà,
donau-me sa mà a besar:
per ventura sou mon pare!
(CPM/II/378/551)

Es gall de llavor s’estufa 
com és dalt des gallliner.
Que m’envii es saboner,
s’estimat, si em troba bruta.
(CPM/II/380/579)

Homo que espia o debana 
o fa osques a un fus,
o té s’enteniment fluix
o sa closca des cap vana.
(CPM/II/382/606)

L’exageració o hipèrbole, tan

apta per a la sàtira com agradosa, al

Cançoner és un recurs molt fre-

qüent, tant si és directa com si incre-

menta la seva eficàcia i la seva
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dament), exposar i valorar virtuts i

defectes dels homes i de les dones i

del corpus social. No sempre els «va-

lors» d’aquella societat ancestral han

resistit el pas del temps i, per sort,

alguns d’ells són avui un record no

gaire galdós d’una educació molt

primària, dominada per una moral

religiosament ben definida.

Però l’erraria el qui pensàs que

amb la lectura dels capítols indicats

s’exhaureix la poesia satírica al CPM

de Rafel Ginard. Les cançons in-

closes als capítols esmentats ni són

totes les satíriques ni,per descomptat,

les millors. Una ullada al capítol

Humorístiques del mateix volum se-

gon us faria el present de dotzenes de

quartetes que satiritzen els pobles, les

persones (tant els defectes físics com

els morals), els polítics i els clergues

(«Me ric des batle i des saig / i de tot

s’ajuntament, / i des frares des con-

vent, / i des capellans, un raig»

CPM/II/358/201), se’n riuen dels
glosadors i no hi ha ofici sense el seu
polsim satíric, fan befa de les dones
en una perpètua exhibició de la mis-
ogínia típica de la tradició judeocris-
tiana, fan gala de l’antisemitisme se-
cular, i amb la hipèrbole juguen per
provocar la rialla intel·ligent: «En
Joan de sa Font Santa / va néixer en
es juriol / i de tant d’anar pes sol / sa
barba li tornà blanca».

I al tercer volum, hi ha la família
(principalment la «política»: «Cu-
nyades, sogres i nores, / n’haurien de
fer un foc / que cremàs a poc a poc /
i que duràs moltes hores» (CPM/III/
416/2425), la política (malgrat la seva
filiació religiosa i els temps que cor-
rien en publicar-se el CPM, el P.
Ginard no dubtà a reproduir l’em-
blemàtica cançó: «Dones, si no teniu
pa, / menjau-vos ses figues seques: /
això són ses papeletes / que mos
donaren ses dretes / quan anàrem a
votar» CPM/III/421/2519), la gent
d’església (capellans, frares, beates…).

Ni de molt, en el nostre viatge al
cor de la sàtira al CPM, hauríem arri-
bat al final, perquè el primer volum,
Amoroses (cap.VIII), De picat, ens per-
met, sense esforç llegir desenes i
desenes de cançons satíriques d’una
qualitat excel·lent.Però el lector atent
ha de furgar també altres indrets: cap.
VII, Gelosia, amb tres subdivisions:
Esquenades, Guerrers i Altres rivalitats,
on les invectives, els improperis, la
ridiculització dels oponents (tant
efectuades per dones com per homes)
arriba a uns nivells de màxima passió.

També el Festeig (des de les Baralles a
les Serenades) és amic de la diversió
senzilla o burlesca (i d’ambdues di-
mensions gaudeix la sàtira).

En definitiva, la poesia de tradi-
ció oral recollida pel P. Ginard i
Bauçà és també un compendi de
cançó satírica, encara que les cen-
sures dels anys que no convé esmen-
tar ni oblidar, però sí superar, fessin
que el sedàs del folklorista fos de tela
molt espessa en qüestions de «mo-
ralitat», d’aquella moral oficial.

Una tela que dificultava dir les
coses pel seu nom, però que no
impedia que el poble trascolàs la seva
saviesa, el seu seny, el seu enginy:

«Mon marit batle m’han fet:
enguany matarem porcella,
cabra, cabrit i anyella,
brossat i olles de llet.»
(CPM/II/105/894)
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9. Pàgines 183-195 i 285-307.

C
ar

am
el

la
2
3

P
A

R
L

E
M

 D
E

…

49

comicitat amb la paradoxa. Sempre
el caricaturesc reforça l’expressió en
la poesia oral:

Mal te toquen cent mil llamps
i que fos d’aquí a demà!
Mal te duguen a enterrar 
dins un clot de setze pams.
(CPM/II/384/646)

A sa meva amor passada 
jo no li vull gens de mal:
Déu li do pigota i tinya,
ronya i mal de queixal.
(CPM/II/372/444)

El CPM conté, doncs, al capítol
corresponent, dotzenes de corrandes
satíriques que desenvolupen amb grà-
cia i efectisme tots els caires de la sàti-
ra com a gènere. No desdiuen gens
dels grans literats que al llarg de la
història de les lletres han convertit el
gènere en un tresor de riquesa estèti-
ca, moral i ètica. S’inscriuen, lògica-
ment, en les concepcions morals de la
societat rural illenca,catòlica i conser-
vadora (com a mínim en l’escorça).

Las «cançons curtes», però, no
exhaureixen el repertori qualifica de
«satíric» pel recopilador i el sistem-
atitzador. Al volum quart9 es re-
copilen trenta-dues glosades (i les
corresponents variants) que «to-
quen» també els temes «clàssics» (i
amb l’estil característic que estima la
hipèrbole, núm. 32) de la sàtira nos-
trada: antisemitisme (núm. 4), mis-
ogínia (8, 16), indolència (9), casa-
ment (22, 27), amb una atenció
especial a les sogres (23), els glo-
sadors (14, 15, 17, 20, 21), escatolo-
gia (18), vanitat (30, 31)… I una
mica més endavant les codolades
satíriques que s’inclouen abasten de-
nou composicions que donen «una
bona repassada» crítica als costums
de localitats (1, 12), a les maneres de
fer de la gent (2), no hi manca l’an-
tisemitisme (5 Escoltau sa codolada...

és una composició molt extensa, de
quatre-cents set versos, que anome-
na molts noms i malnoms de «xue-
tes» i en fa una crítica despietada), es
ridiculitza la gelosia (6), la gent d’es-
glésia (com les «beates», 7), l’em-
briaguesa (amb un homenatge a la
hipèrbole més exagerada, 17, 18).

Un repàs de les cançons satí-
riques del CPM resulta, doncs, un
itinerari per un camí llarg i variat.Un
camí que mostra com els poetes orals
mallorquins (o les cançons de poetes
orals d’arreu vives durant un temps a
l’illa) copsaven tots els registres de la
sàtira i saberen, per la via de l’humor
(que gairebé mai no ofenia profun-


