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CANÇO 

"Durant segles i segles, moltes 
generacions d'eivissencs i formenterers 
havien sabut expressar amb les seues 
cançons, glosades i redoblades, tot allò 
que vivien i sentien intensament. Hi ha 
poques coses tan emocionants com fer 
cançons i cantar-ne, juntament amb 
altres. " 

Isidor Marí 
CARRERO. Ignasi. Glosar j redoblar. Una didàctica del cant 
tradicional de les illes PitiOses. Institut d'Estudis Baleàrics. 2010. 

LA MÚSICA I EL CANT 
Dins la música popular tradicional de les Pitiüses cal distingir 
entre música instrumental i música cantada. Per a la música 
popular en aquest cas es fan servir instruments com ara el 
tambor, la flaüta, les castanyoles, l'espasí i la xeremia o el bimbau, 
mentre que per a la música del cant el principal instrument és la 
veu humana, que pot anar acompanyada d'un tambor. 

El cant propi de les Pitiüses té els seus orígens en una activitat 
d'oci lligada a activitats rurals al votant d'una economia de 
subsisténcia, i formava part d'un model de vida. 

Analitzar l'evolució socioeconòmica que han experimentat les 
Pitiüses al llarg del segle XX amb l'arribada del turisme constitueix 
un punt clau per comprendre la seua situació actual. De la mà de 
la indústria i l'expansió del turisme es produïren canvis socials 
que propiciaren l'aparició de noves activitats lúdiques i de 
consum. Aquest fet originà el desplaçament de les pràctiques o 
costums tradicionals que abans formaven part de les activitats 
diàries dels pagesos. Així va ser com pràctiques abans habituals 
entre la població quedaren endarrere i desplaçades del seu 
context, convertint-se en una pràctica poc habitual que quedà 
reservada a l'àmbit de les festes patronals o celebracions i 
mostres culturals. 

A l'antiguitat, la mancança de mitjans de comunicació i divulgació 
donaren a la cançó un paper molt important com a eina de 
transmissió. Algunes de les cançons es transmetien de generació 
en generació i altres eren d'elaboració pròpia. Moltes s'han 
perdut, ja que la gent difícilment sabia llegir o escriure, i era molt 
poca la població que posteriorment pogué anar a l'escola. En el 
moment en què la pràctica d'aquest cant va deixar de ser habitual, 
se'n va perdre el costum i a poc a poc va anar quedar en l'oblit o 
només en el record dels nostres majors. 
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Les cantades eren actes de divulgació molt importants dins la 
societat d'aquell moment, constituïen un important punt de 
reunió de persones i per tant d 'interrelacions personals i diversió. 
Les cançons es cantaven per transmetre missatges concrets en 
relació amb una situació determinada, cançons amoroses, 
infantils, de crítica social, religioses, divertides o puntoses (de 
caràcter ofensiu) per narrar una vivència, un fet, etc. 

La postura del cantador era molt important, especialment en la 
modalitat de cançó redoblada, on tant en les dones com en els 
homes, la posició del cantador era semblant a la de pensar. 

Assegut amb el braç esquerre subjectant-se el cap i el tambor 
com a punt per recolzar-se sobre la cama esquerra. Amb la mà 
dreta sense fer massa força, amb els dits polze i índex, se sosté el 
tocador, amb el qual es fa sonar el tambor. 

Homes i dones es tapaven la cara mentre cantaven, a vegades fins 
i tot agafant amb la mà un mocador. Aquesta era una manera de 
concentrar-se i poder recordar millor la lletra. 
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LA CANÇÓ 

La cançó d'Eivissa i Formentera apareix en dos vessants diferents, tant en orígens com en 

tècnica i finalitats: glosar i redoblar. 

Cançó glosada: Consisteix a cantar recitant, mitjançant estructures melòdiques. Cada 

estrofa forma un agrupament de versos travats pel sentit, per la rima o les rimes. 
Aquestes cançons són semblants als cançoners catalans i valencians, tant en l'aspecte 

musical com en la seua estructuració literària i tenen influències de l'edat mitjana. Sol ser 

una composició molt curta. Un conjunt de gloses construeix un glosat, i poques vegades 
es coneix la cançó sencera, o s'ha anat modificant. L'acompanyament melòdic que se sol 

donar és senzill i animat, sovent el mateix serveix per a moltes composicions. La música, 

d'altra banda, no té gaire protagonisme, no hi solen aparèixer instruments musicals, a 

diferència del tambor, que apareix a la cançó redoblada. 

Cançó redoblada: La seua pràctica consisteix a recitar amb un acompanyament 

generalment donat pel tambor, amb uns tocs molt concrets; vuit tocs, si el primer vers és 

agut (set síl ·labes justes), i deus tocs si és pla (normativa no generalitzada). El patró rítmic 
i melòdic sempre es repeteix. Comença el cant per la nota més aguda i baixa 

progressivament fins a la més greu. AI final de cada construcció musical que comprèn 
dos versos, es fa un redoblat. Per redoblat, entenem un so vibrant gutural força 

particular, que s'allarga cada quatre versos, amb possibilitat de variants. Aquest tipus de 

transmissió oral sense codificació musical no estava lligada a cap nivell social. (El cobleig 
d'una cançó redobla, generalment, és d 'un mot, a vegades de dos). 

Segons la funcionalitat 

Les cantades comja hem dit eren molt importants dins la societat del moment i, segons 

la funcionalitat que complien, podien tractar diverses temàtiques. 

En trobam moltes que tenien l'entreteniment com a finalitat, mitjançant la divulgació 
d'un missatge (funció lúdica i comunicativa). Generalment es portaven a la pràctica en 

les cantades populars, durant les jornades laborals o entre els jóvens que anaven a 

vetlar. 

També existien les cançons per als més petits, aquestes es portaven a la pràctica en un 

àmbit més domèstic o familiar, i giraven al voltant de cançons de bressolo jocs i històries 
per a infants (funció facilitadora d'accions concretes). 

Hi ha també històries de caràcter general que eren enteses com un acte cultural i 

enriquidor per a la persona (funcionalitat cultural i moralitzant). Aquestes, segons la 

seua extensió, es cantaven o simplement es recitaven. Dins d'aquest grup trobam dos 
subgrups, els romanços hagiogràfics i els d'història. Els primers estaven ambientats 

en vides de sants, mentre que els segons mitificaven personatges socialment 

reconeguts. Quan es recitaven o es cantaven es feia sense buscar un públic, a manera 
d'ensenyament destinat a infants o adolescents. 

El darrer grup dins el bloc de funcionalitats de la cançó 
correspon a l'àmbit sagrat, dins del qual trobam dos 
altres funcionalitats, la litúrgica i la paralitúrgica. La 
primera d'aquestes corresponia a l'àmbit més culte,ja que 
presentava una codificació i uns continguts plenament 
relacionats amb l'àmbit sagrat. El segon grup tractava 

temes sagrats, però no anava lligada a la litúrgia general, 
és el cas de les caramelles i els gotxos de Nadal o Pasqua i 
els passos de Setmana Santa. En aquestos casos van 
acompanyats de música. 
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Cobleig (equival a la tornada): el forma una partícula que es 
repeteix a tota la cançó mitjançant un ordre determinat. Cada 
cobla pot tenir la seua pròpia rima i ser diferent de la resta dins la 
mateixa cançó. 

Exemple de cobleig: 

UC, "Goigs de Nadal" 

A Betlem, dins l'establ ia, 
és nat el Jesús minyó. 
En bracos el té Maria, 
anem tots a adorar-lo. 
Pastorets de ses ovelles, 
ben pasturau es anyells 
amb es bous i ses vedelles, 
Nostro Senyor és nat entre ells, 
perquè promès li havia 
a la mare del Senyor. 
En bracos el té Maria, 
anem tots a adorar-lo. 
Amb sa seua dolentia, 
Herodes s'hi va atardar. 
Tots es minyonets que hi havia 
de tres anys va fer matar, 

per veu re si encontraria 
an el Bon Jesús minyó. 
En braços el té Maria, 
anem tots a adorar-lo. 
Sou de totes la més bella, 
molt humil Mare de Déu. 
Heu parit i sou donzella, 

i heu dat llum al fill de Déu. 

Cobleig d'una cançó redoblada: 

Perfer una cançó nova, 
vos la diré, si em recorda, 

he tengut bon fonament, 
anit que em cau avinent. 

Cobleig de les Caramelles: 

Sant goig principal , que és nat fill de Déu 
mare esperita I, qui em vol oir? 
Sant goig principal , que és nat fill de Déu 
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Per parlar de bru lar cal explicar quin és l'instrument amb el qual 
es bru la, és a dir, el corn. L'esquelet extern d'un caragol marí que 

viu al Mediterrani, encara que també el podem trobar a les illes 
Canàries i fins i tot al Cantàbric. La seua forma, sovent, és cònica i 
ronda els trenta centímetres de longitud i divuit d 'amplària. 
Normalment és de color blanc, crema i a vegades amb tons 
grisos. Sol presentar incrustacions d'animals marins. 

El seu ús es remunta al neolític i ha estat utilitzat, també, pels 
fenicis i per cultures precolombines a Amèrica. 

Els principals motius pels quals es brula el corn a Eivissa i 
Formentera són: per vendre el peix quan la pesca havia estat 
bona, tocs d 'avalot, per demanar ajuda, com per exemple 
encendre un forn de calç o realitzar una activitat costosa, avisar de 
perills com l'avista ment de pirates o incendis al bosc i com a motiu 
de celebració com el carnaval. 
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