La t e n ~ ópopular: el combat
de corrandistes, glosadors o enversadors

per Antoni Serd Campins

El carhcter agonístic de la cultura popular-tradicional s'ha posat ben de manifest
en les diverses formes de tensó que els poetes orals d'arreu del món han practicat
des de la prehistoria fins a l'kpoca contemporinia. Aquests artistes de la paraula
provaven la seva capacitat verbal i intel.lectual dialogant i polemitzant amb cansons
improvisades. 1, com és natural, els corrandistes, glosadors o enversadors de llengua
catalana no n'eren una excepció. Igual que els seus col.legues d'altres cultures, es
desafiaven contínuament per mitjh del «cant alternatv o «cant amebeu)). N'hi
havia tres modalitats bhsiques: dues de breus, que són la topada i la demanda, i
una de llarga, que és el combat.'
La topada o escomesa era el diiieg integrat per unes poques corrandes o gloses
improvisades que mantenien dos versificadors populars que coincidien casualment
en algun lloc i aprofitaven l'avinentesa per exercitar el seu art. Aquest debat breu,
que en italii rep el nom de s j h , era, tot alhora, salutació, provocació, desafiament
i invitació al dialeg poetic, seguit de la replica immediata de l'interpel-lat. De
vegades era de carhcter amistós, pero sembla que la més celebrada i freqüent
adoptava un to maligne. El curt debat trobadoresc conegut amb el mot (ccobla))
en seria un equivalent literari. En canvi, la demanda, designada aquí amb el mateix
1. El treball que ara publiquern aquí, un d'anterior (Serrh 1997), on proposava una classificació
de les diverses modaiitats de cant aiternat practicades a I'irea lingüfstica catalana, i un tercer (Serrh
1999) dedicat a la topada i a la demanda s'han dut a terme grhcies a un ajut econbmic que I'any
1997 em va concedir el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, de la
Generalitat de Catalunya.

nom que té la forma trobadoresca equivalent, també coneguda arnb el de «requeSta»,
consisteix en el plantejament i la resolució d'una dificultat. Per mitja d'una cansó
curta, un dels enversadors proposa una endevinalla o fa qualsevol altra pregunta
difícil i l'oponent contesta amb una cansó semblant mirant de resoldre-la. De
manera que la forma sencera constava de pregunta i resposta. És el genere que, en
italia, rep el nom de dubbio.
Perb ara no insistiré més amb cap d'aquestes dues modalitats breus de tenqó,
perque ja me n'he ocupat en un altre treball (Serra 1999). Aquí em centraré en el
combat, que és la forma de la tensó popular per antonomasia, un genere central
de la poesia oral tradicional que només podien practicar els improvisadors més
destres i agosarats, i que, ben sovint, com veurem, contenia tirades de demandes
i dialegs del mateix caracter que la topada.
Tant els textos dialogats procedents d'aquests debats poktics com la informació
complementaria sobre la seva practica aplegats a les Illes Balears són prou
abundantsq demostren ben clarament que les lluites entre glosadors van tenir
una vitalitat considerable fins a la guerra civil de 1936-39 i que durant els anys
quaranta i cinquanta encara se'n celebraven peribdicament. La documentació
perb suficient,
recollida al País Valencia i al Principat de Catalunya és més es~assa,~
tanniateix, com per afirmar que, si bé en la part continental del país les lluites
entre els enversadors o corrandistes havien entrat en decadencia una mica abans,
en alguns indrets també se'n van continuar celebrant, abans i després de la guerra
civil, i que, en certes comarques, la situació no degué ser gaire diferent de les Illes.
De manera que, com era &esperar, es pot afirmar que la tensó popular no ha estat
exclusiva de cap comarca o regió en particular, sinó un art conreat a tot arreu dels
I'aisos Catalans.

2. Vegeu-los, sobretot, en Rullan (1875; 1877; 1900: 1, 33-46, 53-54, 58-69, 11, 8-1 1, 1865), Parpal (1906), Alcover (1909 [1962: 46-54]; 1972), Carnps (1918: 97-150, 197-201, 230231 etpnssim; 1987: 11-12,37-38), Ferrer (1922a: 31; 1922b; 1922~:102-105; 1925-28: 68-69;
1927: 27-28; 1927-28), Sarnper (1929: 333 n., 394, 425-426), Castelló (1950: 5; 1957: 21-22;
1961: 24; 1963: 74-75; 1968: 22),Arnades (1950-56:1,347-348, iv, 49, v, 603-604; 1951 11982:
57-58]), Ginard (1960: 101-119; 1966-75: 11,65-71,322-338,111,289,iv, 6, 166-168, 183-205,
578 etpnssim), Macabich (1960: 161-166, 187), Ferrh (1963), M011 (1966-75: 11, xiii-xiv, iv, xxii),
Col1 (1971: 90 n.), Ferrh-Pon$ (1972), Quetglas i Mas (1972), Janer (1979: passim), Mercadal
(1979: 161-165), Oliver (1982: 1-56, 74-78), Balanzó (1982: 11, 216-217, 225, 239-242, 249254,281-288, 323-339, 354-356,364; 1984: 161-163), Sberr (1982: núrns. 9 i 10; 1987; 1992:
1, 115-125, 188-221,241-245, í~,passim),Estarelles (1985: 24-30, 159-160),Montserrat (1987),
Sirnó (19871, Lledó (1987), Pieras (1987), Pons (1990: 129-130), Andreu i Dols (1990: 26, 3234), Massot (1993-94: 1, 130-131), Gili (1994-97:pnssinr), Mas i Vives (1995: 11-12, 196-198),
Miralles (1996: 94-96), Moll i Mas (1996: 23-24, 39,49-50), Serrh (1996) i Ayensa (1997).
3. Vegeu-la en Bertran (1885: X, 225, 227, 233), Serra (s. d.), Arnades (1932-49: 11, 154155; 1950-56: iv, 49, 651-652; 1951 [1982: 57, 1961; 1955: 152-157; 1969: 303-304, 403),
Moreira (1934: 38,423-425), Rorneu (1948a; 1948b: 147-149, 157-161),Aiats & Roviró (1983:
86-87, 91, 182), Mas (1983: 24-27), Crivillé i Vilar (1991: 49-50) i Valles (1992 [1994: 21 1,
226-2271).

2. CONCEPTE
El combat és la forma de tensó més extensa i espectacular, la que més bé posava
en evidkncia els dots d'improvisador que tenien els participants. Consisteix en una
llarga discussió entre dos o més poetes orals feta per mitji de corrandes o gloses
improvisades.Al més sovint els competidors eren dos: dos homes, dues dones o un
home i una dona; i algunes vegades, tres, actuant cada un a títol individual, o dos
junts contra el m& hibil i experimentat. Rarament passaven de tres. Quan els poetes
enfrontats eren més de dos, aquests debats troben un equivalent literari en el
«tornejament»trobadoresc, en el qual intervenien tres o m& trobadors alhora.
La durada del combat permetia variacions de tema i d'enfocament. N'hi havia
de monotemitics, que giraven tota l'estona sobre un mateix assumpte, i de
politemitics, que juxtaposaven temes diversos en parts o seccions successives. Joan
Amades (1950-56: IV, 49) es refereix a certs combats sobre el tema íinic del dia i
la nit que s'havien fet a diversos indrets de la regió de Montserrat i l'illa de Mallorca,
durant les vigilies de Sant Joan i de Nadal; i Rafe1 Ginard (1966-75: IV, 166-168)
va recollir els cent trenta primers versos d'un combat que degué tractar tota l'estona
sobre l'episodi evangklic de la Samaritana.*En una altra ocasió el mateix Ginard
(1960: 101-1 19) en descriu un de politemitic en el qual els dos competidors
cornencen amb atacs mutus, passen després a les demandes o qüestions difícils i
acaben polemitzant sobre la bondat i la maldat de les donzelles. El text resultant,
en el cas del combat politemitic, era la suma de les seves diverses seccions
paraticticament unides les unes a les altres d'acord amb un pla molt fexible. A la
vegada, cada una d'aquestes seccions era el resultat de juxtaposar o coordinar, més
que no pas de subordinar, unitats més petites constituides cada una d'elles per
unes poques estrofes. La independencia i la discontinuitat d'aquestes unitats més
petites facilitava que les que havien agradat més als oients fossin rnernoritzades
com un tot sencer i transmeses al llarg de generacions. Aixb explica el fet que
s'hagin recollit un bon grapat de fragments dialogats i moltíssimes de corrandes
soltes que tenen aquest origen.

Aquestes llargues lluites poktico-musicals, les quals en italii reben el nom de
contrasto, s'han designat, a Mallorca i Menorca, amb els mots «glosada»,«glosat»,
«escoblejada» i «combat». Perb cal tenir en compte que els termes «glosada» i
«glosat»designen qualsevol composició llarga que, des de el punt de vista mktric,
estigui formada per una tirada de gloses, encara que sigui obra &un sol glosador i
no tingui la forma dialogada del genere que aquí ens ocupa.5 Ni en el Diccionari
4. Mts endavant, d'aquest combat re~roduirnels w. 1-4 , en l'apartat 5, i els w. 59-74, en
I'apartat 6 .
5. És així que, amb els títols de Lo llibre dehglosats i Glosades de lhmo Antoni Kcens Santandreu
de Soh Garbeta, B. Fabregues (1868) i A. M. Alcover (1907) van publicar dos reculls de cancons
llargues del mateix tipus, cap de les quals no 6s dialogada.

Aguiló, que defineix «glosada»amb els termes de «composició en gloses; tirada de
gloses; tirada de rimes» i cglosat» amb els de «glosada, serie de gloses» (Aguiló
19 15-34: iv, 160-16l), ni en el Diccionari catald-valencid-balear, que els defineix
de manera molt semblant (Alcover i M011 1975-77: vi,319-320), l'accepció de
tencó popular no hi és registrada. Els dos mots han estat aplicats als dialegs
cornpetitius en vers perque també estan constituits per una tirada de glose^;^ pero
ni I'un ni l'altre no serveixen per precisar a quin tipus específic de composició ens
referim, de quin tipus de glosat o glosada parlem. Per aixb alguns estudiosos han
cregut convenient referir-se al genere que ens ocupa amb els noms de xdialeg
glosat» (Ferrer 1924: 42) o «glosada dialogada))(Moll 1966-75: IV,xxii).
El nom d'«escoblejada»és recollit en el Diccionari d'Aguiló, amb la definició
de «disputa de glosadors que es barallen a cobles o gloses improvisadesn (191534: 111, 259), d'on Joan Coromines dedueix que ((escoblejar-se»és ((tensonar,
disputar entre glosadors o poetesn (1980-9 1: 11,787),significat amb el qual aquest
verb era emprat pel mateix Maria Aguiló (Massot 1993-94: 1, 130) i és emprat,
encara avui en dia, per algun bon coneixedor de la poesia popular (Gili 1994-97:
11, 14).
Aquí preferim el nom de «combat» perquh, a més d'haver estat usat per
folkloristes i glosadors7i de ser usat encara avui en dia per gent gran que fa ternps
va assistir a aquesta mena d'espectacles, té I'avantatge, en parlar de la cancó popular,
que des& qualsevol possible confusió amb altres composicions poetiques, alhora
que permet diferenciar-lo de la topada o escomesa breu. 1per aixb mateix deu ser
que és el preferit de la majoria dels estudiosos actuals i que, seguint la terminologia
de Gabriel Oliver (1982: 6), parlem de ~glosadorsde combat» per referir-nos a
aquells que posseien la capacitat improvisadora necessaria per tenconar.
A Eivissa i Formentera se'l coneix amb el nom de «porfedi», que és forma
vulgar de «porfídia». L'accepció ~discussiótenas» que té aquest mot hauria duit a
6. En diuen «glosat»:Parpal (1906: 563-564), Ferrer (1925-28: 68; 1927: 27-28), Samper
(1929: 333 n.), que el defineix alhora com a conjunt de gloses i torneig públic entre dos glosadors,
Comas (1968: 110; 1972: 338), Mercadal (1979: 162-166), i el Llibre de lectures menorquines
(1981: 49). En diuen «glosada»:Amades (1950-56: 1,347; 1951 [1982: 58]), Ginard (1960: 101119), que també en diu «glosat»una vegada (101), Moll (1966-75: xiii), Massot (1975; 1979) i
Miralles (198.5: 82; 1996: 94-95). Mentre que Camps (1987: 11) en diu «glosada»i «glosat»
alhora. Vegeu també els textos recollits per Ginard (1966-75: IV, 166) i Balanzó (1982: 11,337n.;
1984: 161), on els mateixos glosadors en combat es refereixen al genere amb el nom de «glosat».
La distinció que fa el Diccionariáe la literatura catalana (Molas i Massot 1979: 292, s. v. «glosadors)>)
entre <(glosada»,com a equivalent de combat, i ((glosata,com a equivalent de canqó Ilarga, no
respon a l'ús.
7. Vegeu-lo usat en els treballs de Rullan (1900: 1, 7, 38, 58-68 nn., 11, 11, 18, 191), que
mostra una certa preferencia pel nom de «combat», al mateix temps que usa el de «glosada»,
Quetglas i Mas (1972), Massot (1975, 1979, 1986), que també en diu «glosada»,Balanzó (1982:
1, 121, 125, 133, 174-175,11, 324-339 nn.; 1984: 156), que en una ocasió també en diu «glosat»
(1982: I,132), Oliver (1982: 6-7,18-56,74-75), que també usa algunes vegades el terme «glosada»,
Estarelles (1985: 24-30), Simó (1987: 21), Lledó (1987: 25), Andreu i Dols (1990: 15-16, 26,
37), Pons (1990: 147) i Sbert (1992: 1, 197, 270); i en els versos cantats en combat pels mateixos
glosadors, recollits en Rullan (1900: 1, 38, 59, 65, 11, 39 48, 52, 56), Balanzó (1982: 11, 328),
Ginard (1966-75: 11, 389, IV, 95) i Oliver (1982: 18).

la de ((debatpokic)).A les Pitiuses, a més, popularment deien ((cantara la quantra))
o (ca la contra)),amb el significat de cctenq~narn.~
Pel Baix Ebre se l'ha anomenat ccrinya)) fins ara mateix (Crivillé i Vilar 199 1:
49-50), perb no sabem quina fou la designació que hauria rebut abans que
s'introduis aquest barbarisme, usat en lloc de ((renyina)),ni quines altres
designacions rep o ha rebut a la resta del domini lingüístic catali.

4. OCASIONS I LLOCS DXCTUACI~
De combats, se'n feien en ocasions, circumstincies i llocs molt diversos, a
cirrec de professionals, que actuaven a canvi d'una remuneració, i &afeccionats,
que ho feien només pel plaer que la competició els proporcionava i que, de cap de
les maneres, no s'haurien ctrebaixatn a actuar per diners, ja que aixb era considerat
com a cosa de gent molt modesta. Durant la primera meitat del segle xx,a Mallorca
els professionals que hi participaven, a més d'un sopar, havien cobrat des d'unes
poques pessetes fins a dues-cente~.~
De vegades, en lloc d'una paga en met?il.lic o
en esphcie prkiament convinguda amb els organitzadors, els participants rebien
els diners d'una col.lecta que es feia en benefici seu.
Els combats públics eren anunciats amb antelació, a vegades per mitja d'una
crida feta pel pregoner. Se solien celebrar durant les tardes dels diumenges i altres
dies de festa i, sobretot, durant les nits de dissabtes i vigílies, perqut els assistents
poguessin vetllar i seguir l'espectacle fins tard, ja que tenien una duració il-limitada
i sovint no acabaven fins que, per esgotament, un dels contrincants es donava per
venqut. Aixb feia que de vegades es prolonguessin fins a la matinada. Sabem d'un
que havia durat sis hores (Rullan 1900: 11, 10) i d'un altre que n'havia durat nou,
des de les vuit del vespre fins a les cinc del mati (Samper 1929: 333 n.). I es veu
que de vegades els combats exhaurien el temps disponible sense acabar i
s'interrompien per ésser represos en una altra vetllada.
Els propietaris de cellers, tavernes, caRs i hostals n'organitzaven en els seus
establiments per atreure la clientela. En aquest cas, els espectadors no pagaven per
assistir-hi, perb s'esperava que fessin alguna consumició. Ja mes modernament,
n'organitzaven tambe els empresaris de teatres i cinemes, on calia pagar una entrada.
Es veu que cap al final del segle passat els assistents havien pagat uns vint-i-cinc
chntims de pesseta (Ferri-Pons 1972: 126; Oliver 1982: 25). Els consistoris
municipals en patrocinaven en ocasió de festes cívico-religioses, com la del sant
patró del municipi, la de sant Antoni i la de sant Joan, a la plasa pública i en altres
espais de cabuda. Al Principat, per exemple, s'havien fet combats a Collbató, al
voltant del caliu de la foguera de Sant Joan, i en altres municipis.de la regió de
8. Sobre ((porfídia))i ((cantar a la quantras, vegeu Castelló (1950: 5; 1957: 22; 1961: 24;
,
i Coromines (19801963: 74-75), Macabich (1960: 161),Alcover i Mol1 (1975-77:~ I I756-757)
91: 111, 920-921, VI, 707).
9. Vegeu Quetglas i Mas (1972: 301), Oliver (1982: 52, n. 7), Lledó (1987: 23) i Sim6
(1987: 21).
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Montserrat, a la nit de Nadal. 1 se'n feien, igualment, en cases particulars, per
amenitzar hpats de noces, sopars de matances i altres festes familiars; en els cellers,
per celebrar la finalització de i'elaboració del vi (Amades 1950-56: V, 603-604); i
en els masos, possessions o heretats rurals de tota b r e a lingüística catalana, per
celebrar la finalització de la verema, la sega, les collites, la batuda, etc. A Mallorca,
per exemple, se'n van fer de famosos a la pleta de la possessió de Son Oliver
(Oliver 1982: 19,45), que és al poble de Sant Jordi, i sota el lledoner que hi havia
a la clastra de la possessió de Binifuell, que és a Sancelles, alguns dels quals van
durar dies sencers (Samper 1929: 333 n.). Ocasionalment, els poetes orals
afeccionats tarnbé participaven en combats, sobretot en l'hmbit privat o familiar,
davant de parents, amics i coneguts. 1, quan les circumsthncies eren propicies,
també se'n feien de manera imprevista, quan coincidien dos o més versificadors
en aigun lloc on hi hagués gent reunida arnb temps de lleure, a partir d'una topada
maligna o a precs del públic expectant. En qualsevol cas, l'interks que despertaven
aquests espectacles era extraordinari,comparable ai que avui en dia el públic popular
sent per un bon partit de futbol. Entretenien els moments d'oci, proporcionant
plaer estktic i intel-lectual, i, alhora, aileugerien l'hostilitat real entre individus i
grups.

5. EL CERIMONIAL
El combat era una disputa altament estilitzada, amb totes les característiques
d'un ritu, que es desenvolupava lentament, arnb una certa solemnitat i d'acord
arnb una reglamentació coneguda de tothom. S'obria arnb una introducció i es
tancava arnb un epíleg fets a base de cancons formulhries, que es repetien arnb les
variacions necesshries per adaptar-les a les circumsthncies de cada cas particular.
Per cantar aquestes dues parts inicial i final, les quals contribuyen a donar una
certa simetria a la composició, els lluitadors es posaven dempeus. Mitjantcant les
cancons preliminars invocaven Déu o els sants i els demanaven el seu ajut;
sol-licitaven I'autorització de les autoritats que hi pogués haver, o dels amos de la
casa, si eren uns particulars els qui els havien contractat; saludaven el públic
assistent, desitjant-li que en sortis complagut; i es presentaven a si mateixos, tot
donant el seu nom i altres dades personas, amb un to sovint irbnic. Aquests són
els quatre primers versos d'un combat:

- Bon vespre, públic honrat;
bona nit, tota la gent.
Salut particularment
a la nostra autoridat.

L.. ]

(GINARD1966-75: IV, 166)

A continuació, reproduim una can@ del glosador algaidí Llorenc Capellh «Batle»,
nascut el 1882 a Llucmajor i mort el 1950, amb la quai es presenta al públic

assistent a un dels molts combats en que participa:

-Jo som Batle i no duc vara,
de llinatge Capella:
damunt es punt des glosar
ningú me pot capturar;
i es qui me capturara
ja no és nat ni neixera,
ni sera nodrit de rnare.
(OLIVER
1982: 48)
Després de l'exordi, comencava la tensó prbpiament dita, arnb els poetes
asseguts l'un enfront de l'altre, generalment arnb una taula al mig on hi havia dos
gots i un pitxer amb aigua o, més freqüentment, una ampolla de vi, seca, aiguardent,
herbes o altra beguda alcohblica, si no és que hi havia algú que peribdicament els
anava omplint els gots a mesura que es buidaven, ja que la beguda era inseparable
dels combats:

- No puc cantar que no bega
o que no mengi un confit.
He cantat tota sa nit,
tenc una set que m'aufega.
(BALANZ~
1982: 11,327)
La beguda alcohblica, juntament amb el públic, contribuya a excitar i encendre els
Iluitadors, alhora que actuava d'estímul per resistir l'esforc i la tensió exigits. Per
aixb, es veu que molts d'aquests poetes acabaven alcoholit~ats.'~
A Menorca, fins ara, hi solia haver un guitarrista que s'asseia al mig dels glosadors
i entre cansó i cansó sonava la guitarra; pero a Mallorca, on sembla que antigament
també s'havia fet el mateix, darrerament el combat es feia sense acompanyament
instrumental. A Eivissa eren els mateixos cantadors que, mentre cantaven, portaven
el ritme arnb un tambor, que compartien els dos poetes enfrontats i que tenien
col.locat sobre els genolls esquerres de l'un i l'altre, subjectat arnb els respectius
colzes esquerres. Durant I'actuació no es miraven a la cara i tenien «sa ma mig
oberta a un costat de sa boca a manera de tornaveu cap an es públic».ll Al
c o m e n p e n t solien manifestar-se cortesos, donant mostres d'humilitat i afalagant
l'adversari. Aquesta glosa la va cantar Pau Noguera «Cerol», nascut a Sóller el
1781, a l'inici d'un combat que mantingué a s'Astorel1, dins el terme de Lloseta, .
arnb Salvador «Catiu»,d'Inca:
-A ont m'has duit Sauvador?
A morir dins s'htorell?
10. Segons em comunica Gabriel Oliver, que és un bon coneixedor del tema.
11. Reprodueixo un text inedit d ' h d r e u Estarelles, Vora elfogar, segons la citació que en fa
Oliver (1982: 20). Vegeu també Amades (195 1 [1982: 85, 2611).
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Jo llaüt i v6s vaixell,
me'n pendra com a un vedell
que per sos peus du sa pell
a ca s'assaunador.
Si notau ses gloses meves,
voureu que 6s ver 10 que dic.
Oh, desgraciat rupit!,
a ont has vengut anit
a deixar ses plomes teues?
(RULLAN
1900: I, 38)12
Amb aquesta can@, recollida a Ripoll, es presenta un corrandista del Principat:
-Jo en som un corrandista,
i ara us vui explicar
que ara aquí amb I'hereu Parera
ens volem desafiar.
(ALCOVER
i MOLL1975-77: 111, 573)
Perb aviat passaven a les ironies, a les bravates i als atacs personals. Ara, es veu que,
tant si havien &encaixar i retornar insults i atacs cruels com si desenrotllaven
altres temes o modalitats i el combat adoptava un to amistós, els contendents
descabdellaven les seves cangons de manera cerimoniosa, amb ((serenitat
impertorbable)) (Samper 1929: 333 n.). I, com que solien durar estona, hi
acostumava a haver intermedis, durant els quals els oponents es mantenien a
distancia, sense dir-se ni un mot, com correspondria a persones enemistades.
Al final perb acostumaven a recuperar les bones maneres; i I'usual era que els
combats acabessin amb concbrdia i que els contrincants se separessin com a bons
amics, amb paraules cordials i respectuoses. Tot aixb fet, altra vegada, com al
comengament, amb cansons formularies, per mitja de les quals els participants
feien I'elogi de l'oponent, reconeixien la seva competencia professional, li
demanaven disculpes per les ofenses que li haguessin pogut causar i s'acomiadaven
cortesament dels assistents, als quals tambd demanaven disculpes. Amb aquesta
cans6 ((enBarato))s'acomiadava d'ccen Toni Seny), al final &un combat que tingud
lloc a Menorca, durant els anys trenta:
-Jo no crec, Toni estimat,
aquesta nit haver-te ofks,
perb si per casualitat
colque falla haguds comes,
deman esser perdonat,
que en Barato 6s com 6s
perb respecta s'amistat.
(MERCADAL
1979: 163)
12. Variant en Ferrer (1927-28).

Estudis i acsaigs

1, uns quants anys abans, també a Menorca, Jaume «d'Alaior»s'acomiada d'Andreu
«es Sereno des Migjorn)) amb la glosa següent:

-Vamos, Andreu, perdonau,
vós i tots els que aquí hi ha.
Si de mi necessitau,
no heu de fer mis que manar:
del meu cor teniu sa clau
i poreu ubrir i tancar.
(FERRER1925-28: 69; 1927: 28)
Aquest era, en línies generals i amb totes les variants que es vulgui, el
desenv~lu~ament
d'un combat formalment organitzat, com podria ser un combat
públic, destinat a tota la població i organitzat amb temps per les autoritats
municipals en ocasió d'unes festes patronals. Perb també hi havia combats no tan
solemnes que devien prescindir de certes formalitats, com en el cas d'un combat
ocasional sorgit espontiniament, sense preparatius previs, només perquk es
trobaven dos o tres poetes junts en circumst~nciesfavorables. Ja ens adverteix
Rafe1 Ginard que «hi havia diferents litúrgies o cerimonials))(1960: 102).
El cerimonial, juntament amb el fet que sovint els combats se celebraven en
ocasió de ritus de pas i de festes estacionals, que l'art dels poetes que hi participaven
fos tingut per un do diví i que alguns dels temes que tractaven, com l'oposició
entre l'estiu i l'hivern, remuntin, a ritus arcaics de regeneració i estimulació de la
natura i amb els mites cosmogbnics que s'hi relacionen, posen en evidencia l'origen
magico-religiós del genere.13

6.MODALITATS
Tot un combat monotemhtic o bé tota una secció d'un combat politematic
podien consistir en una baralla estilitzada, un seguit de demandes o preguntes
difícils, un contrast o confrontació de dos punts de vista oposats, una narració
feta a base de preguntes i respostes, una satira contra tercers o un dialeg teatral
entre personatges de ficció. L'ocasió, el lloc i les altres circumst&ncies que concorrien
a l'espectacle condicionaven poc o molt el tema o els temes que s'hi tractaven. La
tematica erbtica devia ocupar un lloc de privilegi durant el Carnaval i la tematica
religiosa, durant la Quaresma. Igualment, certs temes escabrosos que eren tolerats
en una taverna, davant un públic d'homes adults, devien estar bandejats, posem
per cas, dels combats celebrats en algun local parroquial, sota el control eclesidstic.
La llibertat d'expressió de la qual els versadors havien gaudit en els combats celebrats
durant la Segona República queda radicalment reduida durant la postguerra; aixb
quan els combats no eren simplement prohibits.
13. Ja he tractat aquesta qüestió en un treball sobre la topada i la demanda (Serrh 1999: apartat
l), on el lector trobarh bibliografia sobre el carhcter mhgico-religiós de les lluites rituals arcaiques,
tant poktiques com no poetiques, d'altres cultura.
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La baralkz estilitzada
Tant pels nombrosos textos conservats com pels testimonis escrits i orals de
persones que en foren espectadors, sembla que el combat o la secció de combat
que tenien un exit més assegurat eren aquel1 o aquella que adoptaven un to
francament agressiu i consistien en un intercanvi sostingut de provocacions i atacs
mutus de tota casta, del mateix tipus dels que sovint es descabdellaven en una
topada breu. Aieshores, la tencó prenia la forma &una baralla estilitzada: un atacava
i I'altre es defensava i contraatacava, mitjancant gloses «de pican), segons la
designació balear. De vegades els poetes comencaven donant mostres d'humilitat
i reconeixement de I'adversari, amanides sovint ja amb un punt d'ironia; perb
aviat passaven a intimidar-lo, jactant-se de I'habilitat enversadora propia, i a agredirlo amb tota mena de fanfarronades, insults, obscenitats, imprecacions i ultratges
referits tant a la seva persona i competencia poetica com a la seva família. L'objectiu
era degradar-lo, provocant, així, el riure dels assistents.
- Qui deu esser aqueix aucell

qui bravetgera en té tanta,
quejo, amb un fil de taranta,
el trav i l'encabrestell?
(FERRA-PONC1972: 127)

Al més sovint era, com en la topada maligna, una agressivitat convencional,
desplegada per mitjh de topics codificats; un joc d'enginy per divertir el públic i
no la denúncia humiliant de quelcom que ningú hagués de considerar seriosament.
Aixb ho fa evident el mateix carhcter inversemblant i desaforat dels insults, els
quals es repetien i eren retornats una i altra vegades amb formulacions semblants.
Com també ho fa evident el fet que els corrandistes, després del combat, quedessin,
generalment, tan amics com abans. La ironia, la crueltat, la mordacitat, I'obscenitat
i la grolleria dels atacs i dels contraatacs eren especialment valorades pel públic i
llargament explotades per aquests artistes. Recordem que I'agressivitat verbal,
tendent a degradar la figura humana, juntament amb I'erotisme, és i ha estat un
dels fonaments basics de la comicitat popular, com ja ha explicat magistralment
Mikhail Bakhtin.14Excepcionalment, els atacs podien haver estat realment cruels
i deixar algun dels participants ferit de veritat, perb aquesta no era la tonica. En
qualsevol cas, els insults eren encaixats i retornats amb serenitat, per directes i
cruels que fossin.

- Es teu glosar no m'espanta,
si més no t'has explicat.
Te veig més embarassat

14. M'he servit de la traducció espanyola de la seva obra (Eajtin 1965 [1989: introducció i
capitol 5, sobretot]).

que un llagost que s'és travat
a dins un fil de taranta.
(GINARD1966-75: 1 ~ 6 7 )

Quan un dels interlocutors era molt jove, l'oponent el solia tractar de persona
inexperta. El text que reproduim a continuació procedeix del comencament &un
combat entre un glosador jovenet i un de més gran:

- Encara que sia al.lot,
Ilecknci' vui demanar
si em voleu deixar mesclar
cartes en es vostro joc.
-Al.lotet, com t'he afinat,
amb sa careta atrevida,
jo em pensava que sa dida
llavb et 'via desmamat.
-Antany, a aquestes saons,
mu mare em va desmamar
i, d'aleshores en$,
heu de comprendre, germa,
que estic tan fort per glosar
com un bastiment per mar
que és sortit a pelear
amb mil i set-cents canons.
- Engendrat de sang robada,
toca, vés-te'n a colgar,
que no hi ha cap cristii
que pugui arribar a afinar
qui és ton pare i ta mare!
-Tant puc esser fii de frare,
com canonge o capella.
Veniu en& mon germi,
i em dareu sa m i a besar;
per ventura sou mon pare,
que ja enganireu mumare
as temps des fadrinejar!
-An-a quin llibre has aprks
aquest dibuixat que tens?
Es bords no tenen parents
ni vincles ni testaments,
sin6 que ses seves gents
descendeixen del pecat!
(GINARD1966-75:1~,185)15
15. Variants més breus en Alcover (1909 [1962: 46]), Balanzó (1982: 11,324-325)i Gili (199497: 11,68,iv, 95). SegonsAntoni M. Alcover, el text correspon a una topada, entre Sebastii Gelabert,
nascut el 1715 i més conegut corn a «Ti&de sa Real», quan aquest era encara un infant, i un altre
glosador ja experirnentat de fora vila, a I'hostal de Manacor, on aquest posava, en preskncia de
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La corranda que segueix, recollida a la comarca d'Osona, també procedeix, com
Iknterior, &una tensó d'aquest tipus; i, com l'anterior, conté un atac contra la
família de l'oponent:
-Ai, Miquel de can Barrera,
te'n poras ben alabar:
aquí fas molt la guassa
i casa teu 'neu a captar!
(AIATSi R O V I R1983:
~
91)16

Els atacs contra la muller del poeta casat eren igualment obligats. Quan el combat
era entre home i dona, no s'hi feien esperar les al.lusions despectives d'aquell a la
condició femenina de la contrincant, degudament retornades per aquesta. 1 tampoc
no hi solien faltar les provocacions erbtiques de I'un i l'altra, mitjancant metafores
molt repetides, procedents del món agrícola, tan antigues i universals com la que
identifica la dona amb la terra de conreu i el falelus amb I'arada que la llaura i
fecunda:

-Jo tenc un red01 d'aritges
que no ha entrat en conró.
Que hi vols posar sa llavor,
coirem es blat a mitges?
-Jo tenc una arada nova
que encara no ha servit
i tenc es parei junyit
que, si el vols, te'l daré a prova.
(JANER 1979: 125)17

Les demandes
Tot un combat o bé només una de les parts d'un combat podien consistir en
un enfilall de demandes, ja definides abans. En la majoria dels casos, les dificultats
plantejades i les solucions que s'hi donaven procedien d'un fons tradicional, encara
que els versos que les actualitzaven eren improvisats en la majoria dels casos, fent
servir fórmules que solien ocupar els dos primers versos de cada corranda. Les
demandes més freqüents proposen una endevinalla, fan una pregunta poca-solta
o absurda o bé una pregunta erbtica, plantegen un problema o una situació
rnolta gent que havia estat avisada de I'esdevenirnent que estava a punt de produir-se i havia acudit
a presenciar I'espectacle. Les circurnsthncies, pero, fan pensar rnés aviat en un cornbat.
IG. Crec que el rnés probable és que, en lloc de «casa teu», el corrandista hagués dit «ca-teu»,
quedant aixi I'últirn vers ben rnesurat.
17. Vegeu una variant d'aquest text en Sbert (1982: núm. 10, p. 11) i dihlegs semblants en
Janer (1977: 125-128) i Lledó (1787: 25), aquest Gltirn cantat el 1784 al poble mallorquí de
Portol. Per adonar-se de la importancia de I'erotisrne en els cornbats, basta veure les moltes cancons
dialogades que, ~rocedentsd'alguna ten$, foren recollides per Janer (1979: pacsirn).

Lcom$icada, o e*igeix~niinsel breu formar &una corranda, l'enumeració de tots
ek fets, aspettes o deniieiits queintegren un conjunr determinat. La contesa poktica
ericre els dos pastors que protagonitzen Skgloga tercera de Virgili acaba precisamerit
amb dues endevinalfes fw. 104-107). En aquest cas la ten$ tampoc no era un
debat prtipiament &t, sinó iin joc d'enginy, una rnena &examen, en el qual els
papers~d'ihterragador i interrogat eren intercanviats pekibdicament perque la
,ciific~~ltat
reparada equ3tativament.
Aqu&teS propostes kdiques no eren, pero, com jalhem dir, del domini exclusiu
c dds t&g~ combats aquí tractats, jaque una sola demanda o unes poques demandes,
s e e i d e 6 de les respostescorrresponents, es podien cantar de mamera aillada. N'hi
havia prou(que dos o n3és corr.andistes, glosadots o enversadors es trobessin en
q"iralsse~&l
ífidret i ocasió, amb una mica de lleure. De fet, les mostres recollides
' t h t poden prokedir de demandes produydes de forma aillada com á'algun llarg
~combatdins el qual haurien estat cantades i del qual s'haurien desprks per
ihcorporar-se a Ia traditió oral.'8 Vegem-ne un exenple:
-V6s q i i sou mestre major
d e tota aquesta rotlada.
-Una parec paredada
que venga viht pams d'alcada
en venir que esta acabada
qual is es seu alambor?
-Molts- de pics me buit sa testa,
qGan la vui endevinar.
Si vols sebre quants n'hi ha,
me pens, si no puc errar,
es Qeu per cent, se contesta.
(GILI f 994-97: 11, 172)'"

'En aquest dtre exemple, l'oponent respon sense resoldre l'endevinalla i el qui l'ha
plantejadatorna a intervenir per donar la salució torrecta, que 6s la taparera, la
kqud, Com &S prou sabut, a Mallorca es conrea, sobretot, a Llubí:

-Estimat, escolta aixb,
contesta a on te pregunt:
quin abre 6s qui fa el fruit
abans d e treure sa flor?
-Tu me fas estar en rrebai
i no puc explicar-r'hó.
Jo som estat a Maó
I8.'Rullan (1900: i,53-54), Alcover (1909 (1962: 47,53]), Ferrer (1922b: 188; 1922c: 104),
Ginard (k960: 112-118; 1966-75: 11, 70, 322-338, 111, 289, IV, 578), Mercadal (1979: í64),
Balanzó (1982: 11,281-288,329,338-339,364), OIiver (1982: 74-78), Sbert (1982: núm. 10, p.
11; 1992: 1, 120-123), EstareHes (1-985: 26-27) i Gili (k994-97: 11, 166-172) en transcriuen un
bon grapat.
19. El maieixGili (1994-97: 11, 172) en recull una aitra variant.

i per la ciutat major,
i no he vist tal abre mai.
- No sé si heu sentit a dir
que en haver-hi foc hi ha fum.
No fosses anat tan lluny!
Fosses passat per Llubí!
(GINARD1966-75: 11, 323)

El contrast
El combat o l'apartat de combat que aquí designem amb el nom de contrast sí
que era un debat auttntic. Consistia en una controvtrsia de caracter intelelectual,
en la qual els adversaris adoptaven dos punts de vista oposats: cada un defensava
els avantatges i les excel.l&nciesde la seva opció, dhora que atacava la de l'oponent.
Entre els temes més repetits figuren el celibat i el matrimoni, l'ofici de pagts i el
de mariner, el dia i la nit, l'estiu i l'hivern, el fred i la calor, el bon temps i la pluja,
el Carnaval i la Quaresma, l'aigua i el vi o el vi i el tabac, la bondat i la perversitat
de les dones, I'existtncia i la inexisttncia de Déu, la laboriositat i la vagancia, la
pobresa i la riquesa, el protestantisme i el catolicisme, etc. Durant el debat, els dos
poetes, de vegades, s'intercanviaven el punt de vista que inicidment havien adoptat,
per passar a defensar I'opció que abans atacaven.
La cansó que segueix podria procedir &una tensó sobre el celibat i el matrimoni,
encara que no en tinguem cap prova, ja que fou recollida solta i sense cap informació
complementaria que ens ho confirmi:

- Un fadrí ve i se muda
un dissabte dejornet;
no tern a calor ni fred
ni a cap temperatura.
1 un casat fa sa rnalura
a dins sa cuina, arrufat;
si parla i 6s escoltat
de sa dona, té ventura.
(GINARD
1966-75: 111,404)
El conflictus, altercatio, contentio o disputatio Ilatí i el debat trobadoresc conegut
amb els noms de «joc partit)) i «partiment» són equivalents literaris d'aquesta
forma de tensó popular.
En certes ocasions el contrast esdevenia una forma decididament teatral, ja
que els poetes, en lloc de dialogar en nom propi, es convertien en actors que
personificaven una de les dues entitats humanes o no humanes en lluita. Aquest
podria haver estat el cas, per exemple, de les disputes entre el dia i la nit -o entre
els seus equivalents la claror i la fosca- que s'havien fet al Principat i a les Illes i
en les quals estava previst anticipadament quin dels dos havia de guanyar, segons
se celebrés el solstici d'estiu o el solstici d'hivern. Per la vigilia de Sant Joan la

fosca era la vencedora, mentre que per la vigilia de Nadal era la claror que havia de
vencer ( h a d e s 1950-56: IV,49). Es tracta, evidentment, d'una forma dramhtica
molt simple i arcaica, d'una lluita ritual, relacionable amb tantes altres lluites
d'entitats o forces oposades, representades arreu de l'area catalana i &Europa,
com són les de ((morosi cristians)),la de sant Antoni i el Dimoni o la del Carnaval
i la Quaresma. Per les terres de l'Ebre, tres homes degudament disfressats
representaven la Disputa delpa, del vi i de la carn. Cada un dels tres personatges
((sostenia que era superior als altres i que estava per damunt de tots ells, i
argumentava en aquest sentit, desatenent totes les raons que exposaven els
companys. [. ..] fins que arribaven a convenir que els tres eren necessaris per tal de
matar la fam» ( h a d e s 1950-56: V, 582).

La narracid dialogada
En certs casos, el combat adoptava un carhcter narratiu, ja que consistia en el
relat d'una historia fet a base de preguntes i respostes. Un dels versificadors
preguntava sobre cada un dels esdeveniments i els personatges de la historia triada
i l'oponent responia; després els papers s'invertien i el que abans responia passava
a ser I'interrogador i viceversa. Un dels fragments més llargs que s'han conservat
és d'aquest tipus, fet en un dia de festa, en presencia de les autoritats de la vila,
que, sens dubte, l'havien encarregat. Després dels preliminars acostumats, els dos
glosadors passen a narrar el passatge evangtlic relatiu a la conversa que Jesús tingué
amb la samaritana, al costat del pou de Jacob. A continuació, reproduim setze
versos dels cent-trenta que conté:

- Com en es pou de Jacob
el Bon Jesús reposava,
me direu lo que esperava,
per pegar-li un entretoc?
Quina dona de bon toc
hi va anar que aigo cercava
i Jesús li suplicava
caridat per beure un poc?
-Damunt lo que he estudiat,
el Bon Jesús reposava
i ets apóstols esperava
que tornassen de ciutat
perque havien acabat
es pa, i los ne mancava.
El seu Mestre els ho mandava
i així queda executat.
[. ..l

(GINARD1966-75: IV, 167)20

20. Moll (1966-75: Iv, xxii) comenta el text molt breument.
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El\ tbmbat satiric corlSEstia en 'un seguit d'atacs contFa td~cerespetsornes
conegudes de tóthom,~contiacens escamehes, c m el deis fraresi capel1arls o el
deis golícics, o contra certs grups soc3als.'Sembla q u e b h sovirit itqhesta mena de
corhbat esJfe4a també a base~depkeguntes i reSpu>SEeSkque'd s contrincafi~s
s'intercanviaven, just tom en el combat de caticker ~ a r f a t h .
És serls-dubre amb aquesta m&$a!ieat que p6detn ~elacio'liaruns diilegs
doccirisentats al Principar qbe rebieh el isom ;$e «matracada»,a I'Urgdl i ales retres
planes de I,kida, i el nom de «rCinada),dlTarragon&s.Segons la deseril~cióqueen fa
Jom h a d e s , N ~ O veins
S
siwats un a cada-caStar de Ea porta d e casa del-criticat, en
veu %enalta perque tochom'~1spogtiés seriar, soseenieii un di&g en vers en el qual
obligadament l'hn preguntava i l'altre responia' i afegia-i~nn6u concepte a la idea
objecte de la pregunta, la qual donava pku a una dtra prkpmta, plantejava un altre
cas i situava l'afefien un altre p1a. Aquests-ldiuegs solien &ser Interlsartnemt satírics i
critics i agudament mortifidana.\Meníre603sin en vets: car9m3sejats ambuna melodia
galrebé no musical i fees de nit, llcirs aintaires estaveh frkirndtdaes aearentment
contra tota acció del mortificar))(1951 [1982:'57]). També era a base de pregurires
i respostes d digeg que, associat ais esquelloes,-es Seia a Benavarri, de la Baixa
Ribagorca,'i a Fraga, del Baix Cinca, bn dos homes o dues dones, amb cancons
alternades, retreyen la vida deis nuvis objec~ede la satíra (Amades 1969:403). D'un
cariaer no gaire diferent eren els dialegs que es practicaven per la festa major dels
pobies de la Llitera i la ifobagot-$a, afiib el nom de «pastorada~).~Segons
el mateix
h a d e s , ((tenienlloc en ple dia i enmig de la placa, descabclellades entre un pastor
i el seu rabadi o entre un majoral i un altre pastor al seu setvei.Feien una crítica en
vers de tota la vida del poble durant l h y amerior i t~eiena rellulr en termes
incensartientroigs la vida privada de tothom en mots grollers, emprats en llur rusricitat
i de forma aguda i molt feBdora))(1951 [1982:;57]).*' En moles aaquests casos,
pero, semhla que et diaeg possiblemenr havia estar preparat pr&Giamerit;encara lque
nb necessh-iarnencredactat en mes els seus termes. O be~ompost
per un sol enversador
i erisenyat a uris cantaires que posteiiiorment el divulgaven.

El dialeg teatral
El combat també podia corlsistir en un dialeg dramatic entre dos o més
personatges Fictitis. En aquest cas, els poetes assumien una pe~sonalitatque mo
era la seva i es convertien en actops, eacarnant un personatge de Ficció i improvisant
el diileg d'acord arnb 1a situació ficdcia en la qual aquest es trobava. Era un teatre
rudimentari on tota l'acció quedava reduya a la conversa entre els dos o tres
personaxges enfrontars per algun conflicte: mare i filia desitjosa de casar-se, pare i
21 .'Sobre aquests diilegs, vegeli també Amades (1932-49: 11, 154-155; 1950-56:tv, 651-652,
692,946, V, 4-5) i Alcover i Moll(1975-77:VII, 307, s. v. (cmarracadan;\/rII, 317, s. v. a pastora da^).

fill: &eze;lla- i p ~ e t e d e n gmarit
~
i mul.le5, etc. "A conrinuació reproqlCim el.
camepRme,-6 <uLn.c,oipbq&eivissenc, "qtiedu,el n s m dc.,«porfedi deLtrgsv, ejtre,
l'iea+mo~acGla &~wlla~que~+sifgen
casar~se,i la rnare_qaqqesta, que,p~irnyes,
repiste$ -a adqnar el ~cogseq$i@egtal ma~rimsni,perb que, fihabfnlnt a s b a p q
a~cedjt-hi:
~

us vui gastas dos parótules,
majgra? si rn'escolt+u:
us vJlj deqana~sa fia,
vgi db, si me la doqau.
M'agada perquk ésgowa,
i u p 4.Lo~a
que m'e-au.
-Jo,vet sivol$ quet'ho 4tga,,
peCa~a
no lio,,d$sitj~tn:.
s:d.bta és jovc i petita
i di poqrscrperjudicant.
Vds seguin~,si vol^ seguir,
'nar vcngyená a fe~rejar.
- Na mare, deveu p q i t
des cap o és que sorniau.
NQ veis vGs que és un fa@
xaire i rot lo que vuigweu?
Vo'n teniu que penecfir,
c o p jo, que és an es gqst me+
4 9
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(CASTELL~
1955 21)

El$ p(?etes,qye pyatagonitzaven eA copbao i els,es~$cta+zs n~forrnavcp&es
enhitats scpgr;ides, sin6 que_qnstiá$ie~qq g u g , o~ganitza4,09 tots,tenien la sevg
pqgt de,regp~qsab$itat eo.el resuleat-halA l'espec:ack. Els assistena* soviná
asseguts a ,frec_4e~s,vggsifrcaddors
i vg>ktar?r-Las,pqis quatre costats, foiimavqn un ,
p~44iceLnt&s,i,bq3q m p e n e t r a t q u q participavfi de maaera activa en el
d e s e ~ v o l u ~ a ~dee jIhge,
t
influint e p la fqxrna i d co~tingut44 cant. Intepcnien
ep-l+-triadels temq,que hi eren debagtg.atiavw el^ poetes; e;xte~ioritzavende
mahie~asq5pJose la-sevaapsov~ci6
i e! seu 4$sco9tepg; i ~e&lccio~avenel^ fragmegts
que, més,el6 havjeli. agadat per incarpgqaj-l~s,alIcanRQe~tradicional? Per aixb
s~~~,canse~vao~mai,ts~~~fra~epts
,didagaos, co,nstit1iityger un nowbre indefihit
<eptrsf$s,sakí c p p qrrandes s@\aes,queLtene9 aguest ohigcn. ~Amés, entre el
piúblj~~hi
sdighavea:un saEere,epversad,oz q ~ econv~rtir
?
"m,pgst~ysg
c@ls,assistents,
en,algyt~.
q ~ q e npokmitzava
t
ambels cagtepd&nt$ad#egntTlosalgunacan66 4e
qqpij~ic:i4p ~ & + aqve.
, aixi s ' i a j ~ p 9 r a v aal text f i ~ a~de&~cop~b+t,
l
de l',autoria
conju~tft
del qyal tambéLpaztici~ava,La iqtewg9ció pqdia sef e s p ~ n ~ h n ifeta
a , e9
qualsevQLVa<;aqi&prop&ia2sysq eepegaq cap jnvita46; o q g o d i a p$oduir en resposta

4&

a una provocació o invitació expressa dels poetes que protagonitzaven el combat,
els quals tenien el costum d'interpelalar els col-legues que hi havia entre el públic
perquk hi intervinguessin amb alguna cancó:
-Aquí hi ha mes glosadors
que roters i conradors
no habiten dins Santa Ponqa.
1, si em trobau mal de torcer,
que responguen es millors.
(GINARD1966-75: 11,66)
La corranda que segueix va ser cantada pel glosador Sebastia Escales, alias ((Tia
Blaia)),nascut el 1903 a Santanyí, des del públic estant:

- Si a Santanyi hei havia,
com jo, un altre glosador,
m'ha dit en Mateu Racó
que defora vos trauria
i aquí dins se tractaria
ses gloses un poc millor.

(BALANZ~1984: 161)22
En una ocasió Francesc «Bossa» ana a combatre al poblet felanitxer de Cas
Concos, a Mallorca, i, en no comparkixer el contricant previst, convida PereAntoni Jusama «Serral»,nascut a Felanitx el 1837 i mort el 1916, que es trobava
entre el públic, perquk susbtituís l'absent i aquest refusii, contestant-li amb una
cancó improvisada pel cas, tanmateix:

- Francesc, amb tu no vui brou
en qüestió de fer gloses,
perque, de mil parts, me'n goses
nou-centes noranta-nou.
- Pere Antoni, no t'enfades
ni tregues cap estil nou,
que, si amb mi no vols brou,
te daré espks i taiades.
Per anit ja he sopat
i no sop dues vegades.
Si per mi les has aguiades,
pots tornar arraconar es plat.
- Si es teu cap aixi pensa,

-

22. Balanzó (1982: 11, 355-356; 1984: 161) encara va recollir set canqons mis que el rnateix
Sebastii Escales, des del públic estant, havia adreqat als glosadors que actuaven en combats.
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jo tenc altres apetits;
rn'estim rnés sopar tres pics
que anar a jeure un vespre sense.
(PONS1990: 130)23
Acabat el combat, si cap dels contendents no s'havia donat per vencut, el
públic podia ser requerit perquk emetés un judici, concedint la victoria a l'un o a
l'altre. El públic valorava la veu i les altres qualitats musicals; la correcció mktrica
i estrofica de les cancons; la dificultat de les rimes, la facilitat de l'expressió, que es
posava de manifest amb la promptitud, l'agudesa i l'enginy de les rtpliques; la
picardia; l'astúcia demostrada en la defensa i en els atacs; l'eficdcia de les estrettgies
desplegades per «doblegar» I'adversari; la dificultat de les qüestions plantejades;
l'agressivitat; la mordacitat, la procacitat i la crueltat de l'atac; el contingut i la
il.lació lbgica dels parlaments, tot evitant els versos i les estrofes buits de sentit. La
glosa que segueix fou adrecada a Jaume Calafat, nascut a Valldemossa el 1901, per
algun glosador des del públic estant, mentre aquel1 combatia, retraient-li,
precisament, la manca de substhncia dels seus parlaments:
- Calafat, posa

taiades,
lleva brou, 'fegeix Ilecor.
Tu ets un bon glosador;
pero an es públic no 'grades,
perque mos fas codolades:
pareixs un predicador.
(SBERT1992: 1 191)
Segons el lloc i l'ocasió, el públic podia ser majorithiament o totalment masculi
-pensem, per exemple, en un combat fet a la taverna- o podia estar integrat
per homes, dones i infants - c o m en el cas d'un combat fet després d'un sopar de
matances o d'un apat de noces- i aquesta circumstancia havia de condicionar els
temes tractats i la forma d'exposar-los, com també els condicionaven la data i
I'ocasió de I'espectacle. Amb tot, com ja va observar Gabriel Oliver, el combat «té
una norma bbica perquk pugui tenir plena vida: la llibertat d'expressión (1982:
21). Per aixb van suposar un contratemps molt dur les dificultats que la dictadura
franquista, després de la guerra civil de 1936-1939, va imposar al lliure
desenvolupament dels combats, permetent només que hi participessin els poetes
més declaradament addictes al rkgim.24

23. Variant de tot el text en Estarelles (1985: 25-26) i variant de la primera estrofa en Ginard
(1966-75: 11 67). Imagino que en el v. 11 devien elidir la primera vocal d'«aguiadesw, d'acord amb
una pronúncia vulgar de Mallorca i Menorca (Alcover i Moll 1975-77:m, 457), ja que altrament
sobraria una síl.laba al vers.
24. Segons ern comunica Gabriel Oliver, de la Universitat de les Illes Balears.
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La ten$ popular prbpiament dita era poesia impi;ovisaaa o, dit altrament,
poesia composta durant l'actuació páiblica i cantada per mitjd de melodiiep
tradicionals molt simples. Encara que s 3 i empressin fórmules ijns,i tot versos o
alguna estrofa procedents d'enunciats preexistents o previstos i preparats
prtviament per aquella ocasió, el text resultant era, en el se9 conjunt, un text
improvisat. Els poetes reflexius o poc dotats per la imp~ovisacióno hi podien
participar. Cal tenir en compte que normalment els versificador;~hi anaven se,nse
saber qui seria el contrincant ni quins serien els temes que hi haurien de tractas.
Per evitar que prkviament I'haguessin pogut preparas, amb freqükricia eren e)públic,
els organitzadors o les autoritats que hi pogués haver presentv el$que triaven els
temes. Sembla, perb, que 4e tant en tant aquestes normes es trencaven i que els
enversadors, coneixedors de l'oponent i del tema o dels temes qve tractarien en el
combat, de vegades tenien l'oportunitat de preparar-lo c~njuntament,En alguns
casos, fins i tot, la iniciativa de1 comba&pqrtia dels matejxos enversadors.
Ara, fins i tot en el$ casos que hi havia hagut una preparació previa, podem
considerar que el text resultant havia estat compost ea el mateix moment que era
interpretat, ja que el que haurien pogut pEeparar amb anáelació era el contiogut,
m4s que no pas els termes precisos de les cansons que el desenrotllarien, difícilment
memoritzables, degut a la llargada de la competició. Podien arribor a recordar
alguns dels atacs i els contraatacs que s'adreprien, les endevinalles i les altres
dificultats que es plantejarien, el contingut &una historia que narrarien o de la
controversia que mantindrien; i, fins i tot, pordien assajar de compondre alguna
can$ esporkdica que, tanmateix, hauria de ser recomposta en el mQment de
l'actuació pública, per suplir les falles de la memoria o per adaptar-la a les
circumstAncies canviants que hi poguessin concórrcr.Aixb sol ja elshavia de facilitas
enormement la seva tasca i disminuir l a possibilitats de quedar tallats; perb el
text concinuaria essent un text compost durant l'actuació pública.
En el cas hipotitic que dos o m& poetes haguessin intentat repetir un combat,
el resultat hauria estat un altre text improvisat, un text diferent d'aquell que s'hagués
volgut reproduir, ja que els poetes no recoraaveri les cansons improvisades o
compostes en combat. (Alcover 1897: 35 n.). Gabriel Qtiver: va pode~,comprovar
com «molts d'ells nosabien repetir una glosa feta sin6 que n'havien dc fer una de
nova per repetir el mateix concepten (1382: 22). N s poetes que competien el$ era
més ficil improvisar que no pqs memoritzar una camposició tan llarga, que per
altra part no tenien fixada de cap manera. Gene~almentI'escriptura els eraestranya
i els mitjans sonors d'enregistranent o n o existien epcara o estaven f o ~ adel seu
abast. Eren els oients, en tot cas, els,qui ep memoritzaven fragments. No oblidem
tampoc que una tensó era una competició entre poetessival, realment interessats
en dificultar la tasca del contrinca6 fins al punt de ((capturar-lo»,és a dir, de deixarlo tallat, sense resposta (Ferrer 1377.28).
Cartd'aquests poetes no es fonamentava en la memoria, sinó en e! dominide
les tkcniques de la composició oral i en el domini d'un llenguatge especiditzat
que els era propi, heretat de les innombrables gene~acionsde-poetes com e)ls qye

49 h a ~ i e aprepxjit, i que e&

p ~ r m a i aexpressar-se to5 e_mmf>tltantel pensament
als esquemesmkti-icstradicionis. Qn Ilengliatge i unes tkcniques que havien q t a t
apresqs, so~i;e~ot,per
mitjade la imitaG6, escoltant altresgoetesm& qperimentats
qqe e&,o Pe? airb, Pere-'Josep Bisqyerra, més, conegut caw*a ((l'ams en Pep
G-a~rqvgi~,
oascut a Caaripqnet e) 1830, duia la seva filla Magdalena Blsquerra
«Garr~vqray,,oascuda el, 1837 tamb4.a Camkanet, 4s combars,en els quals,ell
pasticipw (Ferri-Poac 1972>128); iel glosador Trobat «&vsoles», d'Algaida, al
final $el .sede passatf feia e&rnateix arnb el joye Lloqens Capella ((Bacle,),paisi i
dcpixeble seu, el qual va combatre, per primera vegada quabnLn~més,teni
cacorze
anys (Qbq
1982:"151.
Disposavep, com tots elsgoetq ogahs ddrreu del m6n, d'un j y j u n t de rnaterials
prefabriqtsqve els facilitaven la copposició improvisada, i qqq t e n i e ~tor el drer
qusar, ja que a l e ~ a m enq/aprie~
~t
pogut compon4reLambla rapidaa neessiria.
En primq 11oc i-ri hayiaJes,f4myles, que eren grups deLmots ja 4cogudam~ot
metrificaa que servien per eFpEepsar cptes idees qye es repetienen un maziejx texí
o en textos,diferens;sLPodien se; fósmules tradicionqls o ,f6gt4iults persogals,
compostes pel rnateix poeta a imitacid qaquelles, Abans ja hem vist com n'hi
hqvia pqr iniciar un comby i peF taocar-lo i també he@ vist dues depandes en les
quals tant la pregunta com la resposta estan introdliides per fósmules que ocupen
els dos primers versos de la corranda. S6n frases tradiqogals o bé compostes a llur
imita& pql mateix enversador que les empra. Alhaba que completen la corranda,
permeten concentrar l'esforc de la compgsici6 en e)s pocs versos restqnts, que s6n
els que-de veritat plantegen lá dificukat i en donen la soLuci6. En segun lloc feien
servir versos i g y p s de versos procedentq de cansonsgreexisten~s,prbpies o dienes,
recordá~sinconscientment en el moment opo~tú,que, combiea~samb altres
c$imp~ovisats,li completaven l'estrofa. De tant en tant trobqm alguna estrofa en
la quailels 40s primers versos mantenen qcassa opul.la relacib lbgica amb e)s 40s
o tres iíltims, que s6n els que contenen tot el missatge de la cansó. En aquest cas
els primers v,ersos, tant si procedien d h l g ~ n acansá preexistent com si havien
estat campostos al rnarnené~no& tenien la h n 4 6 d c compktar l'estrofa arnb la
rima adequada. S&n una mena de reble? que arrodbneix l'estrofa, sense apQrtar
cap informa46 essencial, una inconsistknda que era ben tolerada.
o

-Vaig anar a cercar rabqsses

i .no en vaig porer tro,hs.
Ets tan bwa per glosa&
c o q un potc p e j~ s bieaces.
(GINARPi96&75;.rr,71)

En el fragme,nt.dialogat que segueix, pra~edeptqym combat entre glosador i "
glosado$a, eb das primers versos de cada una 4e les dues cprrandes sóg frases
fwrnwlariep q u e n a tenen altra funciá que q m p k t a r l'estrofa: .
vida trista,
vida trista5jo ho he,dit.
-Vida trista,

Voldria tenir es xoric
per combatre arnb v6s anit
tres pics rnCs llargs que la vista.
- Contesta vos vui tornar
allb on me preguntau.
Voldria tenir un trau,
per assaciar aquest brau,
tres pics rnCs gran que la mar.
UANER 1979: 128)*'

A part d'aquests materials ja degudament metrificats i que ells reproduien mot a
mot o recompostos, disposaven, en tercer lloc, de tot un conjunt de temes, idees,
tbpics, imatges i metifores tradicionals que podien usar regularment, en el mom.ent
d'expressar-se o desenrotllar certs passatges molt repetits, alhora que els donaven
la forma mktrica adequada. Així per exemple, entre les imatges més emprades per
referir-se al poeta i als combats que sosté, hi ha les que procedeixen de la caca i la
navegació. Sovint el poeta és comparat a una embarcació (llaüt, vaixell o bastiment)
o a un hibil mariner que sap conduir la nau a bon port, navegant enmig d'una
tempesta.
L'ús d'aquests materials heretats, que degudament adaptats es combinaven
amb altres de compostos al moment, juntament arnb la parataxi, la qual, a més
&afectar l'estil, afectava tota l'estructura i tot el pensament de la composició, és
un dels trets m& característics de la poesia composta durant la interpretació pública
d'arreu del rnón i de tota la poesia oral en general.
La composició improvisada també comptava arnb l'ajut de la música. A part
de complir una funció estetica, la música servia per guanyar el temps necessari per
preparar els versos, omplint els intervals entre estrofa i estrofa i entre vers i vers,
sobretot quan la inspiració demanava un moment de meditació. A Eivissa i
Formentera els mateixos cantadors s'acompanyaven arnb el tambor, marcant el
ritme arnb cops lleus i pausats.26A Menorca, el guitarrista que solia acompanyar
els glosadors tocava, abans de cada cancó, fins que el qui havia de cantar li indicava,
arnb un senyal, que ja estava en condicions de fer-ho. 1tornava a sonar la guitarra
cada vegada que el glosador, després d'un vers, es returava per preparar el vers
següent. D'aquests preludis instrumentals, se'n deien «porgueres» -és a dir,
«porgadures» o «garbelladures»-, un nom il.lustratiu de la seva condició de
farciment, de quelcom que només tenia la funció d'omplir el temps buit entre
cansó i cancó o entre vers i vers: allb que queda en el garbell després de passar-hi
els versos cantats, entesos com el gra del c ~ m b a t . ~A' Mallorca, sembla que

25. El rnateix Janer (1979: 125) en dóna una variant.
26. Vegeu h a d e s (1951 [1982: 58, 85, 261]), Castelló (1963: 74-75), Macabich (1960:
187) i Barceló (1982: 235), on hi ha una fotogafia amb un cantador i una cantadora eivissencs
enfrontats en cornbat.
27. Vegeu I'anotació de les porgueres que dóna h a d e s (1950-56: 1, 347-348), el qual, per
error, les situa a Mallorca, en lloc de Menorca; i els cornentaris que sobre aquest tipus de preludi
instrumental fan Mercadai (1979: 162) i Carnps (1987: 11-12).

antigament havia estat el mateix glosador que omplia le pauses amb la guitarra;28
pero aquesta practica va desaparkixer i, a manera de preludi, els glosadors
«inetjaven». Quasi invariablement, abans de cantar el primer vers de l'estrofa, i a
vegades també abans de cantar algun altre vers, modulaven una «i»,que allargaven
i reprenien fins que estaven preparats per comentar. Era un so que nornés servia
d'enllac i que no comptava en el moment d'establir el recompte sil.labic del vers,
I'equivalent mallorquí de les «porgueres»menorquines. Ara, aquests preludis vocals
o instrumentals eren considerats com una llicencia de la qual no convenia abusar;
i és per aixb que procuraven no fer-los durar massa i que els més Agils, quan
podien, en prescindien t ~ t a l m e n t . ~ ~
Al preludi instrumental o vocal seguia el text, que era cantat amb unes melodies
tradicionals molt simples, que, en lloc de suposar una dificultat afegida, eren un
ajut a la improvisació, ja que guiaven els mots, tot servint-los de pauta.30D'acord
amb la descripció que Rafe1 Ginard (1960: 105-106) fa dels cornbats als quals el1
va assistir, el glosador comencava amb lentitud, repetint el primer vers de cada
cancó, i repetint-ne algun altre si la inspiració trigava; perb tot seguit accelerava,
per acabar, sovint, com un recitat.
Les cancons que els poetes en combat improvisaven i cantaven alternadament
eren corrandes o gloses, és a dir cancons curtes de quatre, cinc, sis i set heptasíl.labs.
A les Illes, aquests versos estaven units, generalment, per dues rimes consonants,
creuades o encadenades; rnentre que, al Principat de Catalunya i al País Valencia,
solien estar units per una sola rima assonant en els versos pareils. L'habitual era
que cada intervenció constés &una sola corranda sencera. De tota manera, alguna
vegada l'estrofa s'allargava més enlla dels set versos, o una sola intervenció constava
de dues corrandes, unides o no per les mateixes rimes. Aquesta cansó de catorze
versos fou cantada en combat pel ja mencionat Llorenc Capella «Batle»:
- Mal tenguessis es cervell

cuit a dins una panada,
sa carn tota capolada
a dins d'un odre pitjada,
sa sang a dins un ribell
i ets ossos, amb un rnartell,
que te'n fessen un pastel1
corn a carn de sobrassada;
es fetge i sa budellada

28. Segons comunicació oral de Gabriel Oliver.
29. Sobre I'inetjar, vegeu Pujo1 (1928: 382), Ginard (1960: 97, 104-106) i Oliver (1982: 84,
n. 4). Aquesta mateixa practica es dóna en el tsdtisma delspiitdrides xipriotes, només que amb una
«e»,en lloc d'una «i» (Bouvier i Lazaridis 1984: 23; Ayensa 1997: 91). En el seu treball, Ayensa
(1997), a més d'aquesta coincidencia, remarca moltes altres afinitats entre els combats poetics
xipriotes i balears.
30. Vegeu I'anotació d'algunes d'aquestes melodies en Massot (1962: 466-467), Mercadal
(1979: 165-166), Estarelles (1985: 30), Oliver (1982: 51) i Riera (1988: 124-125) i els comentaris
que en fan Arnades (1951 [1982: 581) i Estarelles (1985: 28).

te deixassen aspiada ,

en,es bany;tm &un vedell;
i de ses trinxes de sa petl
te'n fessen ~n~cabrestelb
pqr una bisti' b&iada.
( Q ~ V & R1982: 46J3I

Hi ha diilegs &una certa regulatitat e~trbfica;perb, per reda general, esfaevidelit
que el poeta decidia lliusemeot el n o p b ~ ede versas de caaa una de les seves
iatervencions, ja que toc sovint un mateix texí combina estrqfessle Ilargadadifexent.
N o sabemsi, excep~ionabment,s'emprava algun metre més,cqrt, perquk els textos
trobats que amb toca segaretat proocede$en q u e a ten+ s4n sempre en heptasíl.1abs;
perb nosembla impossible, jaque hri ha coxra~desfetes a p b pentasíl.labs. 1 tambe
es conserven alguns exemples de cQAlee q les q y a k u n comencaya l a wrranda,
dictan6 generalment els,40s,primers veys~s,i I'ai~re~l'acabqva~
afegint:hi els dos a
tres v,ersos que li mancaven amb la rima adequada, forman6 esticrx>~íciesP2
Aquel1
qui iniciava el dlAleg tenia l'avantasge c('imposar les rirnes,al contrinoant.
- Deixim tocar, Montserrada,

sa creu que dus en es coll.

-Toca-la. No egs cot sol:
altres ja la m'han tocada.
-Me vol$ dir qui i'ha to~ada,
que no siga jo es primer?

- S'argenter, quan la v+ fer,
moa pwe, quan la'm dugué,
i jo, quan la d h e pqsada.
(GLNtUiD 1966-75: 1, 24G)3"
Ara, com és natural, la rapid~saarnb que es veien oblgats\a compondre, per
no fer esperar massa el ptiblic, duia el versifisdo~rnenyshibil acferalgunes canqons
de rima i me,tre defectuosos, carregades de rebles o mancades d'iFlaci6 lbgica.
Aicshores, a Mdlozca aimenys, se l'acpsava de ((morrioneca, és a die, de no saber
fer altra cosa que <cmorrions\),mot, *e s'aplicava a les campns,mal fetes o amb
reble~(Qliver 1982: 9).
- Es qui Rg,nat porri~ner

sempre sapfe~morrions,
i qui 6s nat peil fer cancoqs

3 1, Sim6 (1987: 21) en reprodueix una varian€amb l'antepenúltim vers ben mesurat: «i de ses
trinxes de pell».
32. A més de les reprodui'des en aquest mateix trebdl, vegeu-ue d'altses en Rdlan (1900: 1,
37, 42-43, 45), Castelló (1961; 24), Quetglas i n/las (1972; 3 0 Q , JVíaqtserrat (1987: 185, S+ó
(1987: 21), Sbert (199211, 188) i Ciii (1994+97:11,206).
33. V~trianrsen Balanzó (1982tr1, 252), Gili (1994-27:!~, 106) iMoll i Mas (1996: 39).

rota la vida en shyfer.
(GINAR~f966-75 : 11,66)
:un aitre retret 4ue-de vegades es feien-e+a el d'empiar cancons de repertori,
~cofipostesper altril i memoritsades, en llec de cai9coris lrnprovisades en el mateix
momefir de lbctrma&ó pihliea.

-De gloses, si m vais caiitar,
les has de d u d e ea teva.
No m'havi'e$de robar
aquesta que era meva.
- be gloses, si envui canrar,
ao n'he de mester íes teces;
ipergue a ca aostia n'hi ha
\$e veies i de noveies.
Aquesta glosa que has dira
la t'han ensenyada,
i si venguessis vetgonya,
ja no I'haudes cantada.
(BALANLO1982: 11,324)

-

[EnaqbesGcasera ritllat de «borí-er»,un mot que, en el lleaguazge popblar mallorquí,
's'usa-per refehr-se a quelcom que no dóna el frúir que li pertoca (Alcover i M011
1975-77: i1,'G03),-com en les dues cancoris que se@eixen.

- Qui ha feta aqueixa hlstori',
si importa, us ho dire:
6s un gl'osador borrer
que esta a can Jaume Antoni.
L'ha fera a&%sa m e ~ o r i '
que li da Déu verfader.
(OLIVER
f982: 9- 1'0)
-Un abfe («barrer» ihereix
de sa terfa arrencar-16,
perque xupa sa llecor
an aquel1 que produeix.
- Bernat, aquesta ja ern basta:
quasi m'has tocat es Ileu.
Lo que m'has dit no em sap greu,
perquk a la vinya de DCu
hi ha ceps de tota casta.
(GINARD1966-75: 11, 7O)

\O en aquesta altra, que Sebastii Vida1 «Sastre», nascut el 1888 a Cas Cbntos
(Felanitx) va adrecar en un combat a Joana Serra <(Cartera»,de Búger, la qual
encara parricipava en combats durant els ariys vuitanta (LIedó 1987: 25):

-Jo trob, Joana Cartera,
que ets campana sense so.
Sé que et pintes una flor;
empero, glosant amb jo,
ser& una flor borrera,
perquk sa part de grossera
te fa inútil tot lo bo.
(MONTSERRAT
1987: 19)

9. ALTRES MENES DE COMBAT
El text del combat era, doncs, un text compost durant la mateixa actuació
pública pels dos o tres poetes que es trobaven enfrontats cara a cara. Perb hi havia
algunes altres modalitats de tencó, derivades sens dubte del combat prbpiament
dit, fetes amb cancons que no calia que fossin improvisades.
S'havien fet alguns combats a distancia, o per correspondencia, entre poetes
que es trobaven en llocs o poblacions diferents. Els enversadors dictaven les
composicions a un cantaire que les memoritzava o a un amanuense que les escrivia,
perque després fossin cantades o llegides al contrincant. En aquest tipus de combat,
l'intercanvi de corrandes no es feia d'una en una, com en el combat que es feia
cara a cara, sinó que cada tramesa constava d'un conjunt prou nombrós de
corrandes. Se n'ha conservat un d'íntegre, d'aquests combats (Rullan 1900: 11,
18-65), que es va iniciar 1'1 de novembre de l'any 1847 i va acabar el gener del
1848, entre Jaume Ensenyat «Silvestre»,d'hdratx, que era mestre d'escola i 6s
possible que hagués fet servir l'escriptura per compondre la lletra de les seves
cancons a imitació de les que componien oralment els glosadors de veritat, i Andreu
Col1 ((Tambor)),de Sóller, que, com que era analfabet, dictava les cancons a un
amanuense per enviar-les escrites a i seu adversari. El conjunt consta de nou missives,
quatre del primer i cinc del segon, que sumen a prop de mil cinc-cents versos, en
alguns dels quals apareixen els mots «combat»i «combatre»,en el sentit de «tenqó))
i ((tenconar)).1 molt bé podria ser un combat de caracter satiric mantingut per
correspondencia, sobre una persona coneguda de tots, el dideg avui perdut i que
es conservava manuscrit amb el títol &En Planiol i en Catanyet sobre sa dona dén
Cosme, ja que al segle ~ I Ia Mallorca,
,
hi hagué dos glosadors famosos que es
deien així: un que era «Planiol»de malnom i un altre que nomia Joan Catany i era
més conegut com a «Catanyet».34A menys que fos un combat prbpiament dit,
mantingut cara a cara entre aquests dos glosadors i transcrit per algun espectador.
També convindria relacionar amb el combat tota una bona serie de dialegs
entre dos o més interlocutors, relativament llargs i en vers, que s'han conservat en
manuscrits i impresos de pocs fulls, sobretot dels segles m11i m. Em refereixo al

34. Sobre aquests dos glosadors, vegeu Bover (1868: I, 179),Ferrer (1927-28),Alcover (1972),
Sbert (1992: 1, 320-322, 332-336) i Mas i Vives (1995: 11-12, 197-198).

Eftudis i assaigs

genere conegut arnb els noms de «col.loqui», ((raonamentn, «conversa» i altres
sinbnims, així com a les ((conversesentre un fadrí i una donzella)),publicades en
plecs solts arnb títols com els de Fhtics o Llibre dejstqar, els quals no solien
constar de gaire més d'unes trenta pagines de format petit. Aquests textos,
pertanyents a la literatura de canya i cordill, escrits unes vegades per persones
cultes i altres vegades compostos ordment per versificadors illetrats que els dictaven
a algun amanuense, assoliren una gran difusió popular arreu dels Paisos Catalans,
a través del recitat fet a carrec de col.loquiers i de la lectura col.lectiva i individual.
Són una mena de combats ficticis, compostos per un sol poeta, a imitació d'aquells;
o, si es vol, una derivació escrita del combat de veritat, ja que moltes vegades
aquests textos adopten la mateixa estructura i plantegen les mateixes qüestions o
els mateixos arguments que els combats prbpiament dits: converses entre mare i
filla o entre dos enamorats, narracions de certs esdeveniments fetes a base de
preguntes i respostes, discussions sobre qüestions polítiques, socials i religioses,
controvkrsies sobre el tabac i el vi o sobre el celibat i el matrimoni, critiques
dialogades sobre certes conductes, etc.j5
Ara, no només els poetes orals practicaven el cant alternat, arnb cancons de
composició prbpia. Les persones que no enversaven també dialogaven per mitja
de corrandes alienenes que tenien memoritzades o, simplement, les cantaven de
manera alternada. Així, per exemple, es produien competicions entre colles de
poblacions diferents. Fins al segle XX, a la Catalunya Nova, pels pobles de laTerra
Alta i del Matarranya, vers la tardor, es formaven grups de joves que a la nit
anaven a algun poble veí proveits de guitarres i altres instruments i, amb paraules
de Joan Arnades, ((reptaventot cantant la fadrinallá del lloc visitat a veure quina
colla cantaria millar)) i els requerits «no trigaven a respondre al repten (195 1 [1982:
57]), establint així un dialeg, per mitja de cancons satíriques compostes o no per
aquella ocasió. De totes maneres, encara que, en la majoria d'aquests casos, les
cancons estaven més o menys relacionades pel tema, no sempre s'establia un dialeg
veritable, arnb cancons que es responguessin o es continuessin les unes a les altres
arnb la Ibgica prbpia de la conversa.
També s'havien fet combats entre individus per veure qui recordava més
cancons, ja fos sobre un tema concret o, simplement, per veure qui recordava mes
cancons del tema que fossin (Romeu 1948b: 134; Balanzó 1982: 1, 125). Perb en
qualssevol d'aquests dos casos desapareixia el dialeg prbpiament dit, característic
de la tencó, ja que les cancons, malgrat que eren cantades de forma alterna, podien
no tenir cap relació lbgica entre elles. En aquestes competicions es posava a prova
la memoria, en lloc de la capacitat improvisadora, i, en conseqükncia, no caiia
que els participants fossin versificadors: bastava que fossin simples cantaires arnb
un bon repertori de cancons memoritzades. Hi ha una cancó, de la qual s'han
35. D'entre els nombrosíssims textos conservats, vegeu, per exemple, les deu Conversacions
(1820) valencianes, publicades en un sol volum; la disputa sobre el tabac i el vi i els diversos dialegs
entre rnarit i muller i sogra i nora reproduits en Amades (1955: 65-67, 152-157) i les sis converses
entre fadrí i donzella del poeta oral Josep Ferrk «Queri»(Reus 1835-1906), impresos sense data en
el seu Llibre defesteja. Amades (1950-56: v, 940) menciona quatre plecs, com aquest de Ferré,
amb el títol o subtítol de Fhtics.
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recollit bastantes versions arreu deis Pa~sosCatalaris, Que si rio'va ser corIípasva
per servir en aquest tipus de compecicions,'segur que Shi va cantar rn6s d'una
vegada. Vegeu-ne dues versions pmcedents del Principat:

De cancons i de follies,
us en cantar6 cent mil,
que fe$ duc a la butxaca
Iügadetes amb un fi1.
(AtCbm~
~\MOLL
$975-77: v, 95 2 ) j 6

De canpns I de Sallies,
tota cina quafiera en sé,

les butxaques en tisc pIenes
i encara un sac per deger.
( B E R W1885: 268)37
De cancons curtes equivaients a aquesces dues se'n troben Bcilment en altres
lleengües. Nguns stornelliitalianstenen el mateix contiagiit;expressat en uns termes
rnolt semblants: «Eio degli stornelli rte s~ millen, ((Eri strunelli mi ne so dui saccbi))
(\Jbgra 1876: 421422; 1888 [I957?mix-xl]).

Malgrat que la documentació recollida sobre els tombats de corrandistes,
glosadors o enversadors es refereixi raom6s, i a tot estirar, ais dos dltims segles i
mig i que geogrhficarnent estigui repartida de manera molt irregular, crec que es
poden fer les afirmacions següents, tot resumirir el que ha estar exposat fins ara:
-La tencó popular fou practicada ininterrompudament en catala, des que fa
llengua va existir fins al segle arreu de la seva Area.
-Eou un dels generes de mes vitalitat de tota la literatura oral i un cleh
especfacles de mes &xitde la nostra societat ttadicional, espacialment entre eis
estaments mes modestos.
- El combat prbpiament dit era poesia veritablement improvisada, 6s a dir,
composta durant í'actuació pública, amb 12juda de í'órmules i temes tradicionais.
-Moltíssimes de les comandes i de les cancons dialogades que recullen els
canconers tradicionals procedeisen de combats.
- És en el cant alternat praccicat pels modestos poetes orals d'arreu del rrión
i des de temps molt remots que cal anar a cercar l'origen de les corresponents

36. La Fonoteca (1988: disc X~X,
cara B, núm. 29), del Pafs Valencia, en té una d'enregisrrada
en espanyol que 6s molt semblant a aquesta.
37. D'entre les moltes variants recollides, vegeu-he algunes mts en Violant (1933: 287), h a d e s
(1951 [1982: 284]), Comas (1972: IV; 339) i Bohigas (1983: 11, 120).

formes cultes de composició escrita, com la tensó de tradició trobadoresca i els
seus precedents llatins; així com també I'origen d'alguns generes populars totalment
diaiogats, com el col.loqui i el fastic, que sovint eren divulgats per mitji del paper
imprks.
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