
L'ARGUMENT, ENTRE L'ORALITAT
I L'ESCRIPTURA

INTRODUCCIÓ

Artá és l'únic poble de Mallorca que encara conserva el costum
de cantar l'argument el dia de Sant Antoni Abat. En aquest treball
m'he proposat fer una análisi deis diversos aspectes que conformen
aquesta manifestació cultural.

N'he estructurat els continguts en cinc apartats, cadascun centrat
en un punt particular: el text (definició, estructura i continguts), els
argumentaires i la composició (perfil deis autors i métodes de com-
posició que fan servir), la transmissió i la recepció (análisi de la per-
formance),' la conservació (per via oral, manuscrita o impresa) i, final-
ment, l'origen i les funcions (discussió crítica de les teories existents i
nova proposta). Clou el treball un apartat de conclusions.

D'altra banda, he de fer dos aclariments abans d'entrar en maté-
ria. La paraula argument es pot entendre —i de fet normalment s'hi
entén— de dues maneres: com a text poétic amb una estructura i uns
continguts determinats i com a performance en la qual aquest text
s'actualiza davant un públic. Per no haver de recórrer a perífrasis
cada vegada que parl d'aquesta regona accepció, faig servir gairebé
sempre el mot argument per referir-me a una cosa i a l'altra. En qual-
sevol cas, cree que el sentit sempre queda dar. Així mateix, convé re-
cordar que no coincideíxen l'any a qué es refereix la composició i

1. Per al concepte de performance, vegeu Zumthor (1983: 32-33).
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l'any en qué aquesta es canta o es publica: quan parlam de l'argument
de l'any 1996, poseen per cas, hem de tenir present que es va cantar el
disset de gener de 1997.

1. EL TEXT

L'argument és un glosat narratiu en qué es retreuen els fets més
destacats del poble ocorreguts durant l'any anterior. Amb molt
poques excepcions, les gloses han estat sempre de sis versos hepta-
siflabs, amb aquesta combinació de rimes consonants: abbaab.

El nombre de gloses que el componen no és fix i ha variat al llarg
deis anys. En aquest sentit, podem observar una clara tendencia a fer-
lo de cada vegada més extens, sobretot en aquest darrer quart de se-
gle. L'argument més antíc de qué tenim constancia, de 1783, té no-
més dínou gloses. El de 1920 en té vuitanta-nou. El de 1996, el darrer
que fins ara ha sortit, ja en té cent seixanta.

La distribució dels continguts ha estat sempre més o menys la
mateixa i des de fa anys s'ha regularitzat en aquests apartats: l'argu-
mentaire destina les primeres gloses —entre dues i quatre— a invo-
car Déu, Jesucrist, la verge Maria o sant Antoni i a demanar-los pro-
tecció. Després hi ha la sol•licitud de permís al baile i al rector per
poder-lo divulgar i els ho presenta perqué n'aprovin els continguts.2
Llavors ja comenta própiament la relació de fets: els incidente meteo-
rológics; el curs de i'anyada agrícola i noticies sobre el bestiar; les
desgracies més rellevants que hi ha hagut; les festes; una secció de te-
mes variats, en qué solen aparéixer —encara que no necessária-
ment— les gloses més critiques amb la gestió municipal i d'altres d'a-
bast no estrictament local, i els moviments de població registrats:
naixements, casaments, defuncions i el balanÇ global d'habítants res-
pecte de l'any anterior. Abans d'acabar, l'argumentaire destina un
parell de gloses a presentar els cantadors i a presentar-se ell mateix.

2. Avui dia és una pura convenció, peró no sempre ha estat així: «Don Juan Sard,
alcalde, me hizo rectificar una estrofa. Don Juan Amorós, dos estrofas. El resto se pu-
blicó íntegro» (FEMENIES 1972).



L'ARGUMENT, ENTRE L'ORALITAT I L'ESCRIPTURA 	 11 1

És preceptiu, també, que el darrer vers de l'argument sigui «¡vista,
visca Sant Antoni!» o bé «diguem ¡vista Sant Antoni!». Com a apén-
dix i introduida a principi de segle, hi ha una secció anomenada «de
ses fadrines» o «d'es jovent», destinada a criticar de manera sistemá-
tica els modes i les modes de la joventut.

L'argument té una «tonada própia, d'un aire més aviat seriós que
alegre, i conserva intacta, per mercé de Déu, la seva ingénua
tat primitiva, sense els recargolaments i afegitons que molts de pics
trobam en les altres melodies populars, talment com ho requereix la
gravetat de la história. Entre l'any, mai la senten» (GINARD BAUÇÁ

1996a: 45-46).

2. ELS ARGUMENTAIRES I LA COMPOSICIÓ

A l'hora d'establir el perfil deis disset argumentaires que, per ara,
coneixem, he optat per fer-ne tres boldrons. Com que aquesta taxo-
nomia no té pretensions de rigorositat, sinó que només vol ser una
aproximació als compositora de l'argument, he seguit un criteri d'a-
grupament cronológic, basat sobretot en la hipótesi, en certa manera
demostrable —la documentació que en tenim és escassíssima i les re-
feréncies que ens n'han arribat són més aviat migrarles—, que podem
considerar els més antics com a completament illetrats, cosa que ja no
podem fer amb els que exerciren la seva activitat a partir deis anys
quaranta d'aquest segle.

2.1. Argumentaires documentats entre 1783 i 1946

El perfil general que caracteritza aquests deu argumentaires,' el
trobam a les descripcions que a principi de segle van fer dos folklo-

3. Antoni Llabrés Alzamora, Capeller; Bernat Sureda Pons, Llubí; Jaume Carrió
Sanxo, V eny; Sebastiá Ginard Nicolau, Reviscolat; Joan Ferrer Febrer, V ermell; Barto-
meu Maria Lliteres, Rotget, Antoni Sureda Llinás, Xoriguer; Pere Joan Sansó Blanes,
Geneca; Mateu Riera Danús, Molinet, i Jaume Ferrer Pastor, Vermell. Per a la relació
deis argumentaires he aprofitat Gili (1997: 132-133).
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ristes importants. La primera és la que Andreu Ferrer va publicar
l'any 1917 a Llevant:

«Els glosadors nostros que componen S'Argument són, per lo general, ho-
mos sense lletres o amb molt poques, d'incapasos a escriure les gloses que
componen, dedicats a l'art de conrar; homos de caseva, que no solen
conéixer sa taverna més que per cantar-hi s'argument el dia del Sant; ho-
rnos per lo regular de sanes idees, de fons relligiós, sobris, metódics i gent
de bé a carta cabal. Durant l'any no solen pendre part en torneig de cap
classe, més que prenen nota in mente de tot quant en el poble socceix, dia
per día i cosa per cosa, especialment lo més notable en metereologia i art
de conrar» (FERRER 1917).

L'altra que vull retreure és de Rafel Ginard Bau0 i va aparéixer
el 1928, també a Lievant:

1...1 «els glosadors de l'argument són gent pacífica i reposada que dia per
dia prenen nota de cap de tot quant s'esdevengui d'una mica de relleu i ho
retenen fortament en Ilur memória prodigiosa i tenal, acrescuda per l'e-
xercici constant» (G INARD BAUC;;Á 1996a: 46).

A part de la idealització deis aspectes morals i de comportament
social que advertim en les paraules deis dos folkloristes, m'interessa
retenir ara el fet que tots dos coincideixen a l'hora de destacar els
trets més rellevants deis glosadors que componen l'argument: són
persones illetrades, o gairebé, que no dominen l'escriptura i que me-
moritzen els esdeveniments que han de glosar, és a dir, que tenen una
capacitat de retentiva poc habitual.

2.2. Argumentaires documentats entre 1947 i 1997

Per edat, gairebé tots aquests homes 4 van tenir accés si més no al
primer grau d'escolarització.

4. Francesc Femenies Febrer, Gurries; Jaume Terrassa Font, d'Es Pont; Antoni
Massanet Jaume, Barrió; Antoni Ginard Cantó, Buder; Mateu Sanxo Gayá, Papa, i Llo-
reN Terrassa Lliteres, de Son Boiet.
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El 1917 hi havia a Arta l'escola nacional de nins, els mestres de la
qual eren Andreu Ferrer i Segundo Díaz. Antónia Sancho i Joana M.
Salas, per la seva part, regentaven l'escola de nines. Hi havia, a més a
més, dos co•egis privats per a nines i un altre per a nins, els dos pri-
mers a cárrec de les Germanes de la Caritat i el tercer a cárrec deis pa-
res franciscana. Tots eren d'ensenyament elemental (SANCHO 1984:

27). La tasca d'escolarització i d'alfabetització que va fer Andreu Fer-
rer al poble entre 1916 i 1928 va ser molt remarcable i, tot i que molts
a•lots no anaven a escola o només hi anaven fins als deu o onze anys
—ilavors ja es llogaven per ajudar a la migrada economia familiar—,
«pareix que la taxa d'escolarització aná pujant a poc a poc grácies a
l'organització d'escoles nocturnes, escoles d'adults i a les campanyes
contra l'analfabetisme» (SANCHO 1984: 51).

Pel que n'he pogut saber, tots els argumentaires d'aquest segon
grup sabien —i saben, els que encara són vius— llegir i escriure. 5 Ma-
teu Sanxo, per exemple, és també autor de poemes en catalá i en cas-
tellá que no podem encabir de cap manera en els patrons de la poesia
tradicional. El cas més singular, per ventura, és el de Francesc Feme-
nies, autor d'una extensa obra poética i dramática en castellá i en ca-
talá —décimes desbaratades, poemes amorosos, glosats, codolades,
drames sentimentals i entremesos. La seva formació va ser gairebé del
tot autodidacta: «A los 9 años [...] aprendí el primer cartel de lectura
(que comprendía las letras del alfabeto). [...] Yo solo aprendí a leer
mientras guardaba el ganado. Luego cogí un manuscrito y aprendía es-
cribir imitando los trazos que había en él. Desde entonces, yo mismo he
escrito mis gloses, poemas, obras dramáticas...» (FEMENIES 1972).

5. Aquí s'imposa que ens demanem: en el cas d'aquells argumentaires que domi-
nen la técnica de l'escriptura, ¿intervé aquesta en el moment precís de la composició
del glosat? Si hi contestam afirmativament, ja no podem parlar de glosadors tout court,
sinó del que Serrá (1996: 46) anomena versificadora de transició o versificadora frontis-
sa. Peró si la resposta és negativa, aleshores hauríem de contradir, o com a mínim ma-
tisar, l'afirmació que «el glosador capas d'escriure (i, per tant, de revisar i corregir els
seus textos grafiats) no entra en la categoria del glosador químicament pur» (SBF.RT
1992: I, 245). Alló que no em sembla pertinent aquí són les nocions de revisió i de cor-
recció com a factors discriminadors, perqué un glosador reflexiu, en virtut de la seva
capacitat de memorització i de retentiva, també pot revisar i corregir les gloses que té
emmagatzemades a la memória sense necessitat de tenir-ne una versió escrita davant.
En aquest sentit compartesc plenament l'opinió de Serrá (1996: 45-46).
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Així mateix, es confessa lector assidu deis clássics castellans: Lope de
Vega, Calderón, Tirso de Molina, Moreto... (FEMENIES 1972).

Encara que entre els argumentaires deis dos grups hi pugui haver
diferéncies més o menys significatives, podem etiquetar-los tots ade -
quadament com a glosadors.' Així mateix, comparteixen una altra ca-
racterística: són poetes ocasionals, d'acord amb la tipología de poetes
orals de Finnegan (1977: 192 i ss.), reprodnida í comentada a Sbert
(1992: I, 254-255), d'on n'extrec la caracterització: «persones que,
per raons diverses, dominen les técniques de la composició oral i en
fan ús. No són professionals ni quasiprofessionals, per bé que poden
gaudir de certs privilegis o beneficis (també ingressos) circumstan-
cials derivats de la práctica del seu art. [...] la seva formació com a
poetes és espontánia, o gairebé». Aquí potser convé observar que hi
ha hagut argumentaires que, abans d'exercir com a tals, de joven ha-
vien estat cantadors, la qual cosa ens fa pensar en una probable for-
mació no tan espontánia.

Serré (1996: 43-46), basant-se en el métode de composició que
fan servir, distingeix entre glosadors improvisadora i reflexius. Els ar-
gumentaires artanencs pertanyen a aquesta regona categoria	 Serré
ja els hi inclou—, és a dir, «necessiten preparar el text en solitari, de
manera pausada, i memoritzar-lo abans de cantar-lo ells mateixos a
uns oients, d'ensenyar-lo a algú altre perqué el canti o de dictar-lo a
algú que el copii, ja que tenen poca facilitat per improvisar» (SERRÁ
1996: 44). De fet, no pot ser d'altra manera: un glosador improvisa-
dor, que no depén per res de la memória sinó d'una agilitat mental
que li proporcioni capacitat de resposta immediata, no está, en prin-
cipi, tan preparat per retenir mentalment una tirallonga de gloses i
ensenyar-la a uns íntérprets que l'han de cantar, perqué els glosadors
d'aquesta classe «ni tan sois recorden els versos que han improvisat
de manera sobtada; en tot cas és el públic que reté i repeteix els que
més li han agradat» (SERR) 1996: 44). Els glosadors reflexius, en can-

6. Som conscient que, expressat així i sense matisar, el terme és massa vague,
per6 per raons d'espai no m'hi puc estendre. Recoman a qui hi estigui interessat que
llegeixi Sbert (1992: I, 238-261) i Serré (1996).
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vi, sí que estan en condicions d'actuar en aquesta dinámica, perqué és
la própia de la seva manera de compondre.

Sembla, peró, que els testimonis d'alguns argumentaires contra-
diuen aquestes observacions. Antoni Llabrés, a l'argument de 1856,

afirma: «En paper ni en es cap / cap nota tenc apuntada» (GIL! 1987);

i en un altre, de data desconeguda i que només conservam fragmenta-
riament, hi torna a insistir: «Perdonau, si no está bé, / perque l'hem
improvisat» (GIL! 1984). Ara bé, és del tot impensable un argument
improvisat, és a dir, compost en el moment mateix de la proferéncia,
i no perqué sigui inconcebible un glosador capal de fer-ho, sinó per-
qué —com veurem més avall— la figura del poeta i la de l'intérpret
no coincideixen. Per aixó em sembla molt més sincer el testimoni
deis cantadora de l'argument de 1783:

«Alabem lo Sagrament
qui tot lo món ha creat
que ens a do fonament
per cantar este argument
que tenim estudiat»

(Gat 1992)

He parlat intencionadament de sinceritat .1 és que moltes de ve-
gades els glosadors —amb més o menys premeditació— menteixen.
Una actitud comprensible, especialment si parlam de glosadors refle-
xius, ja que els que sempre han tingut més prestigi han estat precisa-
ment els improvisadora. Com assenyala Sbert, «la percepció de la
capacitat d'improvisació sempre és un valor afegit a l'hora de consi-
derar la válua del poeta» (1992: I, 244), és a dir, compta més que el
públic tingui la sensació que l'intérpret que té al davant improvisa
que no el fet que aquest improvisi reaiment. Per aixó hem de posar-
nos en guardia davant una declaració com la següent, en la qual, a
més a més, fan acte de preséncia l'innatisme com a condició reivindi-
cada i la figura del glosador llegendari, dos tópics molt esteros en el
món deis poetes orals:

«A los tres años ya improvisaba canciones. [...1 La mayor parte de mi obra
se debe al don natural de la improvisación. En mis antecedentes figura, por
linea paterna, En Tiá de Sa Real (tío de la abuela de mi padre, njaumina").
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Por parte materna, es conco en Cabal también fue un destacado elemento
en estas lides» ( FEMENJES 1972).

Antoni Ginard no va tan iluny i és més raonable... o no:

«Generalmente suelo componer varias estrofas mensuales. Sin embargo, en
cierta ocasión se me encargó su composición el día 8 de enero y al día si-
guiente lo entregué completamente terminado. [...] [l'entrevistador E de-
mana si improvisa] Casi siempre, sí. Ahora bien, eso no quiere decir que, al-
guna vez, bien por falta de inspiración o por lo que sea, uno se vea en la
necesidad de meditarlo» (G INARD CANTÓ 1962).

Amb tot aixó, peró, no vull macular el bon nom deis argumentai-
res. I és que em fa l'efecte que de vegades entenen el concepte d'im-
provisació com a abséncia de l'escriptura en la composició i no, per dir-
ho de qualque manera, com a simultaneitat de la composició i la
transmissió,' la qual cosa m'obligaria a admetre que no sempre hi ha
mentida, sinó, de vegades, malentés.

2.3. Altres argumentaires

Incloc en aquest apartat aquelles persones de les quals sé amb
certesa que van tenir una formació de grau mitjá o superior i que re-
velen en llurs arguments un estil i una sensibilitat aliens als esquemes
propis de la poesia oral i, fins i tot, de la tradicional: loan López Llull,
María Esteve Blanes —que cronológicament haurien de fer part del
primer grup— i els membres del co•ectiu anomenat Grup Falcons.
El primer, que va compondre els arguments de 1926, 1927 i 1930, era
propietari d'una impremta a Palma. La notícia següent justifica que
l'hágim inclós en aquest grup:

«L'estil del glosat, per be que l'autor se proposa imitar als glosadors po-
pulars, és més elevadet que aquells an a que estavem acostumats, lo qual

7. Serveixen aquí les mateixes observacions que he fet a la nota anterior. Per a
una discussió crítica sobre el concepte d' improvisació, vegeu Sbert (1992: I, 193-199 i
241-247) i Burke (1991: 203-218).
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no s'ha d'estrenyar per ser l'autor jove lletrut. No obstant, és d'alabar que
l'Argument s'elevi un poc de to, perque ja s'havia abaixat massa, que el jo-
vent ja de certa ilustració se preocupi de conservar tan bella costum i, so-
bre tot, que encare que sien lletra-ferits no li fassen perdre el carácter que
sempre ha tengut» (Llevant, 21-1-1928).

Maria Esteve, per la seva part, va compondre dos arguments, el
1946 i el 1947, amb els quals va posar en evidéncia que pertanyía a
una tradició poética diferent d'aquella a qué podem adscriure la ma-
joria d'argumentaires: 8 «aparte de su meritorio valor poético, se aleja-
ba en demasía de las fórmulas tradicionales: había versos de siete y ocho
sílabas, y, en conjunto, la estructura de toda la composición era del todo
ajena a lo que entendemos por Argument» (FEMENIES 1972).

El Grup Falcons va compondre l'argument de 1975. Integraven
aquest co•ectiu persones amb inquietuds culturals —el Club Llevant
era el centre de les activitats que feien— i, en general, amb una bona
formació académica —n'hi ha que actualment són professors univer-
sitaria, per exemple.

Així, i sent benevolent, consider que tots aquests argumentaires
són versificadora de transició, és a dir, «escriptors que imiten l'estil
dels textos tradicionals, persones que estan poc dotades per a la com-
posició oral i sucumbeixen a la temptació de fer servir l'escriptura»
( S ERRÁ 1996: 46).

3. LA TRANSMISSI Ó 1 LA RECEPCIÓ : LA PERFORMANCE

Convé que distingim la performance restringida, aquella en qué la
transmissió es fa en un espai tancat i s'adrega només a unes poques
persones molt concretes, de la performance pública, aquella que té
lloc en un espai obert —la plaga, en el nostre cas— davant un nom-
bre no limitat de receptors.

La performance restringida s'esdevenia —la descripció que trans-

8. Un botó de mostra de l'argument de 1946: «Som canIoner popular / que sol
venir en tal diada, / Un russinyol de passada / que canta, beu i se'n vá / quant la neu
ha encatifada / gentil la villa d'Artá».
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cric és de 1928— en tres ocasions. Primerament, en la fase d'apre-
nentatge deis cantadors:

«Quan els glosadora tenen compost l'argument, criden quatre jovengans
—quatre perhom— i, per fer -los dur de memOria, com está establert,
aquella rastellera o tirallonga de cangons, s'hi han de posar una mesada
abans de la festa, car, ni els qui ensenyen ni els qui aprenen, per regla ge-
neral, no saben gens de lletra i tot s'arregla a viva veu i a forra de repetir,
amb una paciéncia que recorda la de Job. El mestre, tan illiterat com sos
deixebles, els ho ha d'aficar, tunsione plurima, amb el mall de la repetició,
com un qui afica un clau dins una penya molt Glosa i molt compacta» (Gi-
NARD BALTC;:9 1996a: 46).

En segon lloc, quan l'argumentaire presentava la composició a les
autoritats:

«Un parell de dies abans de la festa ho duen a la censura, vull dir, van a
cantar l'argument an el batle major perqué si hi ha res que esmenar els ho
faca avinent» ( G INARD BALIÇÁ 1996a: 46-47).

I, finalment, quan els intérprets anaven a cantar l'argument a ca-
ses particulars:

«Després, durant la resta del dia i els dissabtes, diurnenges i festes fins ben
a prop de la Quaresma, van a les cases particulars per si tenen el gust de
sentir l'argument. 1 se colloquen (millor diríem, se collocaven perqué en-
guany ja no observaren aquest ceremonial) d'aquesta conformitat: s'as-
seuen un davant l'altre, donant-se la cara de dos en dos. Llavors afermen
el colzo dret damunt el genoll dret, s'aguanten la gaita amb la má i el brag
serveix de puntal an el cap apesantit prenyat d'idees i cangons. Amb els
ulls foguejants, estremits de cap a peus per la forra de la inspiració, des-
prés d'haver tossit d'una vegada per tot el temps que durin les cangons,
convencen l'argument sense fer cap aturada, ni per beure ni per descan-
sar» ( G INARo BAIX;Á 1996a: 47).

La performance pública s'esdevenia només el dia de la festa del
sant, abans de l'ofici i tot just acabada la cavalcada. Era el moment
culminant de l'existéncia del poema:

«Anos enrere, els cantadors, formant estols de quatre —cada glosador
tenia el seu— i seguint la processó que ja hem descrita, se presentaven a la
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pina Major encavalcats en sengles mules amb l'ensellament novell i fla-
mant: bast, beiasses i una bona pell de molió, flonja com un matalás. Mes,
ara ja hi van dins un carro que vol esser triomfal, engalanat amb un pi a
cada cornaló, i sembla que la susdita usar-1 1a s'imposará d'una manera de-
finitiva, malgrat les protestes deis artanencs de gust contra aquesta absur-
da innovació.

Després que el bestiar ha rodat, una bella estona, la illeta de la piala
rebent aigua beneita i satisfent els cavallers, cada pic que volten, un tribut
voluntari a sant Antoni que els obrers reculleixen parant una ampla baci-
na de Ilautó amb el fons repujat, tothom s'arremolina a l'entorn deis can-
tadors qui alcen la veu part damunt aquella maror de gent i cada final de
vers, acabat en sec, fa l'efecte d'una aresta tallant o d'un caire agut de pe-
dra viva. Alló és un acaramullament de carn humana i els balcons, els ter-
rats i les finestres n'estan plens que no poden més. Els cantadors exercei-
xen una meravellosa atracció damunt els qui escolten i per aixó s'hi
acorten sense voler i, si troben obstacles, permaneixen en l'actitud d'un
qui té un gran desig insatisfet» (GINARD BAInÁ 1996a: 47).

La performance ha estat, de fet, l'aspecte de l'argument que més
ha canviat amb els anys. La preséncia de l'escriptura en el procés de
transmissió restringida no va fer desaparéíxer de manera immediata
el costum d'ensenyar el text als intérprets. En va canviar, peró, el pro-
cés d'aprenentatge i la transmissió oral va ser substituida per l'estudi
del text escrit:

«Venia s'autor o..., en fin, s'autor diríem ara... jo no sé, después en aquell
temps..., o siga es que havia fet s'argument irnos ensenyava sa tonada que
ell deia, així i així, i anávem, per exemple, dues hores sa setmana, o siga,
un vespre una hora i un altre vespre una altra hora, o tres hores sa setma-
na, com a mínim, un mes antes i, fins que en trobava que ho féiem així com
ho havíem de fer, anávem seguint ensaiant. [...] El mos donava escrit i
anávem aprenguent de memória, estudiant. Cada qual anava aprenguent
ses canÇons i quan més bé s'aprenia era quan ensaiávem, perqué, claro, si
un fallava una cosa, s'altre la sabia i d'aquesta manera arribava que sortia
més o menos així com tocaya sortir» (GuiscAFRÉ 1997).9

És raonable suposar també que en lloc d'anar a cantar l'argument
a les autoritats, se'ls en feia arribar una cópia escrita perqué el llegissin.

9. Comunicació personal que em va fer Jaume Guiscafré Llull, que va ser canta-
dor a principi deis anys cinquanta, dia 31 d'agost de 1997 i que tinc enregistrada.
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El 1921, d'altra banda, s'havia comenlat a publicar el text én pla-
guetes, que es venien. La performance pública a la pina i a cases par-
ticulars, peró, va continuar vigent molts anys:

«Es dia de sa covalcada cantávem amb sa mateixa tonada, com sempre. O
siga, féiem una carrossa, amb un carro, es quatre cantadors dedins, un car-
reter —un que solia menar es carro—, i anávem fent una volta o dues can-
tant p'es carrer. I después, llavonses, quan havia acabat es beneir, a davant
s'ajuntament, allá cantávem a dins es carro. I llavonses cadascú a ca seva,
o siga... I llavonses anávem a ca es senyor d'Ets Olors, a ca es senyor rec-
tor i aqueixes quatre cases així un poc més distingides i else cantávem s'ar-
gument» (GUISCAFRÉ 1997).

A final dels anys cinquanta i a principi deis seixanta, la performan-
ce pública encara no havia canviat substancialment. Només hi era per-
ceptible la substitució de les colles o estols de glosadors i cantadors
pels carros endomassats, peró ni tan sois aquest fet era innovador (v.
GINARD BAUÇÁ 1960: 93). Va ser a final dels anys seixanta quan els
cantadors van comentar a cantar l'argument amb el text al davant en
lloc de fer-ho de memória (v. SARD 1968). La desaparició deis intér-
prets i, doncs, de la proferéncia pública de l'argument va arribar a
principi deis setanta: «este último año ya no he nombrado a los canto-
res, porque no los hubo. La gente prefiere comprar sa plegueta» (FUME-
NIES 1972). L'any 1977, per iniciativa d'un grup de persones entre les
quals hi havia Antoni Gili, es va restablir la tradició dels quatre canta-
dors: la cantada, peró, ja no es va fer a la pina, sinó a casa de l'obrer
que s'encarregava de la festa; tampoc ja no es va cantar el glosat sen-
cer, només algunes gloses seleccionades préviament."

Avui dia, mentre la cavalcada roda pels carrers, l'argumentaire, la
seva esposa i els seus tres fills s'hi passegen i venen les plaguetes."
Quan ha acabat l'ofici, l'acompanyada, amb els dimonis i la banda de
música, va cap a casa de l'obrer. Allá hi ha refresc i s'hi canta una se-
lecció de gloses de l'argument que ha fet l'argumentaire mateix. El

Dec aquesta informació a Pere Josep Gil, que actualment és obrer.
Anys enrere se n'encarregaven els intérprets: «es cantadors se cuidaven tam-

bé de vendre, miraven de vendre, i llavonses se repartien es beneficis» (Gmscmixii
1997).
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públic interessat que hi assisteix —prop d'un centenar de persones,
entre les quals hi ha les autoritats municipals i eclesiástiques—, pla-
gueta en má, canta alhora amb l'argumentaire, és a dir, el públic és
també intérpret.

4. LA CONSERVACIÓ

Abans d'iniciar-se el costum de publicar-lo imprés, només hi ha-
via dues maneres de conservar el text de l'argument: la retenció me-
morística del poema complet per part de l'argumentaire i deis canta-
dors —o la retenció parcial de qualque fragment o glosa aillats que en
podia fer algú del públic-12 i la conservació del text en un manus-
crit.

De fet, les cópies manuscrites han estat l'únic mitjá que ha
permés que avui dia conservem textos sencers cantats abans de 1921.

Convé recordar que l'existéncia de versions manuscrites o impreses
no és incompatible amb la composició oral ni la descarta. El glosador
—per iniciativa própia o a petició d'altri— podia dictar el poema a
un escrivá per assegurar-ne la pervivéncia en un medi que de cada ve-
gada més era fonamentalment escripturístic. No és gens estrany tro-
bar versos en els argumenta que facin referéncia a aquesta activitat:
«Voleu sebre qui ha estat / qui n'ha dictat es paper» (Antoni Sureda,
argument de 1934: GIL' 1985) o «Toni Llabrés Capeller / s'Argument
vos ha dictat» (Antoni Llabrés, argument de 1894: GIL! 1984). És

molt probable que, a partir del final deis anys quaranta, fossin els ma-
teixos argumentaires els que en fessin la versió manuscrita.

L'argument de 1920 va ser el primer que es va vendre imprés en

12. Sobre el primer aspecte, vegeu més envant el testimoni que en dóna Ferrer
(1917). Quant a la retenció parcial, hi ha gloses a Ginard Baugá (1966-1975) que tenen
tota la traga d'haver fet part de qualque argument (indic primer el número del volum,
després la página i després el nombre de la glosa): II: 129, 8; II: 137, 138; II: 137, 147;

138, 163; II: 149, 1; II: 169, 327. III: 184, 19; III: 186, 45; III: 186, 47; III: 186, 50;
188, 64; III: 189, 88; III: 189, 90; III: 189, 94; III: 190, 97; III: 190, 98; III: 190, 104;

III: 190, 107. No hem de descartar, perú, la possibilitat que qualque glosa d'aquestes
hagués fet part d'un argument imprés abans que Rafel Ginard la recollís de la tradició
oral. Cf. Burke (1991: 359).
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una plagueta el dia de la festa i aquest fet s'havia anunciat dos dies
abans com una novetat:

«Feia ja alguns anys que no compareixia cap estol de glosadors a presen-
tar al públic s'argument de la temporada. Per enguany sabem qu'un nou
glosador N'Antoni Sureda (a) Xurigué n'ha composta una i no tant sois se
cantará pels carrers i cases del poble, sino que se vendrá inpresa. Conté 89
gloses» (Llevant, 15-I-1921).

Hem de veure aquesta innovació com el resultat d'una campanya
que havia comenÇat amb el nou segle, impulsada per un petit grup de
persones que van proferir un crit d'alarma, conscients deis canvis que
es produien en les relacions comunicatives, amb una creixent imposi-
ció deis mitjans escrits en detriment de les dinámiques própies de
l'oralitat en qué s'havia mogut i es movia encara l'argument. Grades
a la premsa de l'época podem resseguir avui les fases d'aquell canvi,
que va afectar no només l'argument com a text sinó també com a
producte cultural de manifestació pública.

Va ser un prevere qui va proposar per primera vegada a les insti-
tucions municipals la conservació escrita del poema i la creació d'un
premi per al glosador que presentas la composició més bona:

«Y, ara, proposaré una idea als Ajuntaments d'Artá y de Son Servera,
que voldria de bon cor la posassen en práctica.

Aquestes glosades son una font histórica. ¿Perqué, desde enguany que
comensa el sigle, no las replegan anualment y tendrán escrita la vida del
poble? Més diré: ¿Perqué no ofereixen un premi al glosador qu'heu fassi
millor? Essent persones pobres, podría consistir en una cantidat que los
bastás per pagar els consúms» (GAYX 1901).

La proposta no va fructificar i el 1912 es va fer pública la instau-
ració d'un premi:

«Algo deslucida resultó este año la parte cívica de la fiesta de S. Antonio,
pues hace algunos años han desaparecido las "collas de glosadors" que, can-
tando la historia del año, daban gran realce a la "coleada".

Con el animo de resucitar la fiesta y, sobre todo, para que no se pierdan
las típicas "glosades", que, segun nuestros informes, solamente se conservan
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en otro pueblo de la isla, el Círculo Católico de Obreros abre para el año pró-
ximo un concurso de glosadores destinando para premios la cantidad de 35
pesetas» (Correo de Mallorca, 24-1-1912).

L'any que va venir davant, Joan Ferrer en va presentar un, peró
no n'hi va tornar a haver fins al 1917, any en qué també reapare-
gueren els planys i els retrets —aquesta vegada de la má d'Andreu
Ferrer— per la situació agónica en qué es trobava l'argument:

[...] «la colecció de tots els Arguments fets des de temps immemorial
seria avui una font d'história local lo més profitosa, si els Ajuntaments o
qui pogués s'haguessen cuidat d'arreplegar-lo com proposaren temps en-
rera illustres fills d'aquesta població. Més per desgrácia el consell no se
recull, i els Arguments s'han perdut casi tots, ja que no queden més que
els que encara recorden vellets que de joves foren cantadors i alguns que
en té recullits el Círcol d'Obrers Católics que fa uns quants anys oferia (i
per aixó mereix un fort aplaudiment), un premi a la glosada millor de
s'argument, que abans de la festa havien de presentar per escrit i quedava
arxivat. [...]

Déu vulla que aquesta hermosa costum perduri per temps infinits i
els qui deuen i poden, recullin aquestes composicions que encara que
d'escás mérit literari en cenen dins el folklóric i com a petits detalls histó-
rics» (FERRER 1917).

El cas és, peró, que l'any 1918 tampoc no hi va haver argument,
peró sí una nova proposta per restablir «el sistema de premis per es-
timular als nostros glosadors» (Llevant, 23-1-1918). No va ser fins
l'any 1921 que es va cantar novament. Des de llavors i fins el 1935
l'argument va fer aparició a la festa, excepte els anys 1933 i 1934. Tot
i aquesta recuperació, el 1923 surt a Llevant una altra proposta de
gratificació als argumentaires «a fi de que no se perdi tan hermosa i
antiga costum» (20-1-1923). El 1928, Rafel Ginard, també des de les
págines de Llevant, encara es planyia:

«Si les generacions passades haguessen tinguda una amor més reflexiva a
les coses nostres, ens haurien guardada íntegra la collecció de totes les glo-
sades que constituirien avui per avui un monument inapreciable, una font
on anar-hi a beure els historiadora i servirien per aclarir moltes coses que
ara s'oculten darrere la tenebrosa cortina de l'oblidan la. Si no fos per
aquesta incúria que tantes relíquies de la tradició ha deixades perdre, no
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estaríem tan a les fosques sobre la manera com va iniciar-se aquí l'estil jo-
glaresc de cantar-se l'argument» (GIN/un) BAUÇÁ 1996a: 45).

Entre el 1936 i el 1946 no hi va haver argument. Aquell any, peró,

[...] «el ecónomo don Lorenzo Lliteras quiso reorganizarlos, y fuimos invi-
tados Tamo en Joan Ferrer "Vermei" [...] doña María Esteva de Vicens y
un servidor. En 1947, el Ayuntamiento tuvo la iniciativa de otorgar premios,
nombrando un jurado calificador. Hubo cuatro concursantes» (FEmliNiEs
1972).

De fet, i arran de les critiques que va rebre aquest sistema, va ser
la darrera vegada que es va fer servir el concurs amb premi per esti-
mular els glosadora. I, certament, els retrets que hi va haver eren fo-
namentats: l'argument que va mereixer el primer premi va ser el de
Maria Esteva, que ja hem vist que s'allunyava massa deis patrons tra-
dicionals propis del génere.

Alló que em sembla més rellevant en tot aquest procés és el paper
destacat que hi va tenir el que podríem anomenar l'elit iletrada de la
vila, que, davant la més que probable desaparició d'un producte cul-
tural forjat en l'oralitat i que encara s'hi mantenía en bona manera, va
decidir intervenir' per tal de preservar-ne l'existencia, encara que
aixó tingués com a resultat canvis profunds en la dinámica i —a la
llarga— en les manifestacions públiques d'aquest producte. Es trac-
ta, ni més ni pus, d'un grup de persones amb uns referents, unes ac-
tituds i una sensibilitat propis d'una cultura llibresca: l'interés per
conservar escrits els textos, la valoració de l'argument com a font
histórica o com a obra literaria i no com a «producte de relació social
que acompleix funcions de llengua en ús» (BAI.ANZÓ 1984: 157)," el
sentiment d'irrecuperabilitat deis fets pretérits a causa de la manca de

La intervenció, en qualque cas, va ser ben directa: els textos «en general fo-
ren presentats talment com els dictava l'autor, amb faltes d'ortografia. El Pare Ginard
Baulá, adesiara, donava quatre orientacions i els ho endrNava una mica sense malme-
nar la molsa per no llevar-los la grácia de l'espontaneitat» (CAssELLAs 1988).

En aquest sentit, l'observació de Zumthor és lapidária: «Le texte poétique oral
[...] répugne plus que le text écrit á toute analyse qui le dissocierait de sa fonction socia-
le et de la place qu'elle luí confere dans la communauté réelle». (1983: 39-40). Cf., tam-
bé, Gentili (1996: 356) i Havelock (1996: 90).
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documentació escrita i el desig de perpetuar una manifestació cultu-
ral que ja a mitjan segle només era viva a Artá 15 en són els indicis més
palpables.

5. L ' ORIGEN I LES FUNCIONS

Una qüestió no resolta encara és la de l'origen de l'argument. Per
intentar donar resposta a aquest interrogant s'han formulat les dues
teories que ara comentaré.

Tot i que Ginard Bau0 (1996a: 45) reconeixia l'any 1928 que no
n'entreveia l'origen, n'insinuava molt de passada una probable relu-
ció amb la figura deis joglars medievals. L'any 1947, en un article
aparegut sense signar a El Amigo del pueblo, que no és més que la re-
fosa d'un article de Ferrer (1917) i un altre de Ginard BauÇá
(1996a), el costum de cantar l'argument s'hi presenta —¡ai las !—
com una:

[...] «reminiscencia de lo que sucedía en los antiguos trovadores y juglares.
Aquellos componían las trovas, poemas o codoladas, y éstos acudían a los pa-
lacios de los reyes para cantarlas. Una cosa parecida, pues, sucede con S'Ar-
gument. Los compositores del mismo, conocidos vulgarmente con el nombre
de "glosadora", después de componer sus versos, los confían a los "cantores",
para que los canten en las casas particulares» (El Amigo del pueblo, 1-I-
1947).

Aquesta tesi no va tenir gaire fortuna, ja que no l'he trobada
apuntada enlloc més. Serré (1996: 10 i 16) ja s'ha encarregat de posar
de manifest les diferéncies que separen els joglars medievals deis glo-
sadors i jo no hi insistiré.

L'altra teoria estableix una filiació directa entre l'argument arta-

15. Se n'ha documentat l'existéncia també a Son Servera (GnyÁ 1901 i LLOMPART
1968). Ja en aquest segle, hi ha arguments documentats a Sant Lloreng d'Es Cardassar
(GILI 1997: 160) i a Capdepera: «de la má del nostre paisá Jaume Llaneras també surt
al carrer des de fa uns quants anys un altre a imitació del nostre [el d'Artá]» (CASSE-
LLAS 1988). Sobre la cavalcada que es feia a Llucmajor i l'activitat que hi exercien els
glosadora el dia de Sant Antoni, vegeu la interessant descripció que en fa Salva (1993).
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nene i la Descripció de la temporada de l'any 1774 i siguients fins a
1750, del glosador manacorí Sebastiá Gelabert. També va ser Rafel
Ginard qui la va insinuar per primera vegada, l'any 1964, basant-se
en parallelismes estrófics i de rima: «les estrofes i la collocació de les
consonáncies són exactament iguals» (GINARD BAUçÁ 1996b: 231).
Gili (1965) repeteíx gairebé literalment les paraules de Ginard
Baugá. Sard (1968), tot i afirmar que desconeix l'origen «d'aquesta
simpática institució», constata que «En Tiá de Sa Real, va compon-
dre, al manco, un argument seguint les regles que encara ara són ob-
servades pels nostres glosadors actuals». Gili (1977) ja afirma: «en
Tiá fou el primer argumentaire. Implantó dins Mallorca i, podem dir,
dins Artá, S'Argument [...] que els nostres glosadors segueixen fent
amb la mateixa traga i mesura». I encara Gili (1997: 129-130), per
apuntalar aquesta teoria, addueix la glosa següent, de Francesc Fe-
menies:

«Puc dir en lo que he anat sabent
que en Tiá de Sa Real
va encendre es primer fanal
amb so ble de s'Argument
que tot glosador següent
ha duit sempre amb ritmo igual.»

L'única raó que donen els autors esmentats per defensar la tesi,
més o menys acceptada i compartida, que Sebastiá Gelabert va iniciar
el costum de compondre l'argument és la incontestable coincidéncia
que, tant al glosat del manacorí com als artanencs, la métrica i la dis-
posició de les rimes són idéntiques. Una lectura rápida dels tres pri-
mers volums de Ginard Baugá (1966-1975), perú, basta per fer veure
que al cangoner popular mallorquí hi ha forga exemples de gloses de
sis versos heptasíl1abs amb rima abbaab.

Posats a trobar coincidéncies entre la Descripció... i els argu-
menta, podríem adduir que el glosat de Gelabert també comenta
amb una invocació a la verge Maria i acaba amb la revelació del nom
i el cognom de l'autor. Ara bé, d'una banda, «en aixó d'acudir a és-
sers superiors en l'introit dels poemes, la clássica antiguitat va de con-
serva amb la poesia folklórica. Homer, Virgili, Lucreci, invoquen els
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Déus o la Musa inspiradora» (GIN/km) BAUÇ) 1996b: 231); 16 d'altra
banda, els argumentaires i Gelabert tampoc no tenen en exclusiva la
revelació més o menys explícita de dades personals al final del glosat
(cf. GINARD BAUÇA, 1966-1975: II, 68, 301; II, 70, 329; II, 71, 344).

Hi ha encara motius més sólids per rebatre aquesta teoria. Per co-
menor, la Descripció... abrasa un període de sis anys, mentre que
l'argument és anual. En segon lloc, sembla que Gelabert no va ser l'ú-
nic que va glosar les calamitats d'aquell temps: segons Bover (1868: I,
179), Joan Catany i Font «escribió tambien, al mismo tiempo que lo
hacia Sebastian Gelabert de sa Real, una larga composición sobre las ca-
lamidades que esperimentó Mallorca desde el año 1744 hasta el de
1750». 11 D'altra banda, m'ha paregut percebre unes ganes no gaire
amagades d'intentar vincular l'argument a la figura llegendária de Se-
bastia Gelabert.' 8 Finalment, sembla que la cronología tampoc no
abona la tesi que coment. La Descripció... degué ser comentada el
1750' 9 o el 1751 i no es va publicar fins al 1846, a Palma. No crec gai-
re probable que en circulás el manuscrit —la resta de les obres de
Gelabert ens han arribat grácies a les cópies que el 1861 en va fer Bar-
tomeu Pasqual—' i, menys encara, que circulás oralment —per
aquesta via només se n'han arreplegat aquelles gloses soltes i narra-
cions que han contribuit a forjar la llegenda d'en Tiá de Sa Real 21 i

cent vuitanta-quatre versos de 1'Entremés de mosson Pitja, home d' e-
dat complida. 22 Així, dones, no degué ser fins després de 1846 que es
va produir una difusió més o menys amplia del glosat. Amb ante-

Vegeu també Ginard Baucá (1960: 103) i les interessants observacions que fa
Gentii (1996: 30-37) sobre e] concepte d'inspiració divina.

Sbert (1992: I, 320-322) no hi afegeix res de nou.
Per ventura és només una impressió subjectiva no fonamentada, peró aquest

és l'efecte que em fan algunes declaracions de Gili (1965 i 1977) i la de Femenies que
he transcrit més amunt a propósit de la sinceritat deis glosadors.

Aixó, almenys, donen a entendre aquests versos de la segona glosa: «vullau
mos sentits.guiar / perque de la temporada, / així present com passada / notes ne puga
deixar» (GELABERT 1985: 21).

Vegeu Vidal Alcover (1981: 21-23). Sobre els manuscrita de la Descripció...,
vegeu Serré (1987: 52, n. 66).

Vegeu Bover (1868: I, 349-352), Alcover (1909: 221-272) i Vidal Alcover
(1981: 7-21).

22. Vegeu Serré (1987: 203).
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rioritat a aquesta data, peró, ja tenim noticia d'un argument, el de
1783. És cert que no comparteix ni métrica ni rima amb la Descrip-
ció i que sí que ja ho fa el de 1856, el segon en antiguitat que co-
neixem. Ara bé, aquest fet només autoritza a suposar —no a
concloure— que, arran del coneixement de la Descripció..., els argu-
mentaires artanencs n'adoptaren la métrica i la disposició de les ri-
mes.

Si aquesta hipótesi es confirmava, ens donaría raó només de la
carcassa del text, peró no aclariria l'origen del costum de cantar l'ar-
gument. Em fa l'efecte que l'única manera de treure'n alguna cosa en
net és acudint al context,' és a dir, a la festa de Sant Antoni.

No m'hi puc estendre tant com voldria,' peró per als meus
propósits n'hi haurá prou amb posar de manifest la naturalesa d'al-
guns deis elements que la configuren: la presencia deis dimonis, d'u-
na banda, la cavalcada i les beneides, de l'altra.

Els dos dimonis surten dia setze i acompanyen els membres de
l'obreria a fer l'acapte pel poble. Immediatament després de les com-
pletes, s'encenen els foguerons pels carrers i la parella de dimonis hi
va a bailar. El dia de la festa, dia disset, també surten els dimonis a la
cavalcada. Alió que m'interessa posar de relleu és la connexió que te-
nen els dimonis artanencs amb una gran varietat de mascares d'as-
pecte terrorífic que participen en acaptes, flage•en els concurrente,
empaiten i fustiguen les dones i posen ordre entre la mainada que po-
dem trobar a moltes festivitats del cicle de carnaval més o menys
arreu de l'ámbit cristiá europeu. La naturalesa d'aquestes mascares és
complexa: són espantadors d'esperits malignes, dels quals alhora po-
den ser representació; poden tenir un cert carácter municipal com a
dipositaris de l'ordre públic durant la festa, i, finalment, són els pro-
tagonistes actius d'una fustigació que té finalitats fecundants (vegeu
CARO BAROJA 1986).

La cavalcada i les beneides tenen sobretot un carácter preventiu:

Agaf el concepte de Dundes (1980: 23): «The context of an item of folklore is
the especific social situation in which that particular item is actually employed».

Per als diversos aspectes —histórics sobretot— de la festa de Sant Antoni a
Artá, vegeu Gili (1997). Així mateix, és imprescindible —i me n'he aprofitat molt-
Caro Baroja (1965: especialment 146-158 i 293-394).
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es tracta d'assegurar la fecunditat i la salut del bestiar. La preservació
del bestiar és el punt central també d'altres rituals presents a les fes-
tes del cicle carnavalici molt semblants als artanencs (vegeu CARO BA-

ROJA 1986).

En resum, allá que caracteritza la festa de Sant Antoni és, sobre-
tot, un doble interés: protegir el bestiar de malures, un element fona-
mental en qualsevol comunitat que basi la seva economia i el seu sis-
tema de relacions en l'agricultura, i conjurar totes aquelles adversitats
que puguin posar en perill la bona marxa del grup social (desordre
públic, infertilitat...).

Si tenim present aquest context, no és difícil endevinar quin pa-
per hi té l'argument, quipes funcions hi fa. Deixant de banda totes
aquelles que els estudiosos han assenyalat com a própies de la poesía
de tradició oral,' en vull destacar dues: a) rememorar, tot just a l'ini-
ci d'un nou cicle anual, aquells esdeveniments que han condicionat la
dinámica de la comunitat durant l'any anterior, és a dir, fer públics
aquells records que encara són pertinents per a la co•lectivitat,' i
b) reunir en una performance co•lectiva els integrante del grup social
per constatar-ne la cohesió í assegurar-la per a l'any que comenÇa.27
I és precisament aquí que hem de situar l'origen del costum de cantar
l'argument: en la necessitat d'expressar en veu alta, i en una data as-
senyalada del calendari tradicional, els interesaos, els desitjos i les
pulsions que comparteixen els homes i les dones d'un sistema social
determinat.28

Vegeu Sbert (1992: I, 273-282).
Ong (1987: 52): «las sociedades orales viven intensamente en un presente que

guarda el equilibrio u bomeóstasis desprendiéndose de los recuerdos que ya no tienen per-
tinencia actual.»

No trob gaire rellevants «les funcions de la crítica pública del comú» de qué
parla Amades (1956: I, 507-508), sobretot perqué atribueix a l'argument un «marcar
sentit cáustic i satíric» que no té, almenys en la mesura que diu 	 folklorista.

Tot i que a Mallorca l'argument només es conserva a Arta, hi ha en altres in-
drets manifestacions molt paregudes en contextos molt similars, si no idéntics. Al po-
ble zamorá de Villalba de la Lampreana, per exemple, el dia de Sant Antoni, «antes de
la misa se pasean los caballos y borricos y se 'echa la relación', en la qual el recitante le
cuenta al santo, en romance, los favores y disfavores que le ha hecho en el ganado, en-
treveradas estas pecuarias peripecias con sucesos picarescos acaecidos en el pueblo du-
rante el año» (CARO BAROJA 1986: 82). Així mateix, «cal fer notar que a un poble de les



130
	

JAUME GUISCAFRÉ

En definitiva, importa més per qué va iniciar-se aquest costum
que no pas quan va comentar o qui va engegar-lo. I és que massa so-
vint hom cerca fites cronológiques exactes o noms i llinatges concrets
per poder-los exhibir com una mena de certificació d'«antiguitat» del
producte. Aixó, pera, no n'explica l'existéncia.

CONCLUSIONS

L'argument és un producte cultural propi d'una societat
agrária en la qual són detectables traces evidents d'alló que Ong
(1987: 20) anomena el «motlle mental de l'oralitat primária». 29 Els
continguts i les fases en qué se'n concreta l'existéncia, des de la com-
posició fins a la conservació, ho testimonien.

A principi de segle, Arta viu una fase important d'expansió
económica i de transformacions: s'hi crea la Caixa Rural, s'hi consti-
tueix el Sindicat Agrícola, es concedeix al poble la línia de ferrocarril,
s'hi funda l'entitat cultural Minerva, s'hi posa en marxa una imprem-
ta i hi apareix la primera publicació periódica local (SANCHO 1984:
19-20). Tots aquests canvis incideixen d'una manera directa en el
progressiu arraconament de la cultura oral tradicional i de les pautes
de relació social que la caracteritzen. En aquests mateixos anys, el
costum de cantar l'argument es troba en una situació agónica i és grá-
cies a la intervenció d'un petit grup de persones —algunes de les
quals, precisament, eren responsables dírectes deis canvis que he es-
mentat— que se n'assegura la pervivéncia i que s'inicia una altra tra-
dició:' la de les plaguetes impreses.

c) Avui dia, a tocar del segle xxi, l'activitat agrícola és irrelle-
vant en l'estructura socioeconómica de la vila i n'han desaparegut o
se n'han transformat els referents identificadors i les formes de vida.

muntanyes del Perú, el dia de la festa de la collita (fertilitat), els cantadors del poble,
acompanyats de violí i flautes, conten, cantant, tot quant ha succeit a la vila al llarg de
l'any passat: és el seu "argument"» (GALmÉs 1982: 144).

Per als conceptes d'oralitat primaria i oralitat secundaria, vegeu Ong (1987:
20). Cf. també Goody (1985: 171-172).

Vegeu Romeu (1993: 203).
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La diversificació més gran de la feina i l'aparició de noves ocupacions
—també de la desocupació— ha fet que els interessos, els desitjos i
les pulsions deis artanencs siguin més diversos i, conseqüentment,
menys compartits. Una bona mostra de tot aixó que dic és que el
nombre de gloses de la secció de «temes variats» s'incrementa d'any
en any, a la vegada que disminueix el de la secció de «l'anyada». Can-
vien els interessos i, per tant, canvien els continguts del glosat.

d) Al cap i a la fi, amb l'argument ha passat el mateix que amb
les altres manifestacions poétiques de tradició oral que encara es
mantenen vives o que s'han ressuscitat: han deixat de ser socialment
pertinents i han tornat funcionalment metafolklóriques.

JAUME GUISCAFRE

(Universitat de les Illes Balears)
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