
DEFENSA I ENALTIMENT DE LA LITERATURA ORAL
«L’escriptura és el lloc on els esborranys de la vida són possibles»

[Ricardo Piglia, escriptor argentí (1941)]
...Llavors  –jo  hi  afig–  l’oralitat  deu  ser  la  vida  en  acte,  sense 
rectificació, correcció o esmena possibles: la perfecció o el pecat.

El 1976, en plena tasca de construcció nacional i lluita per recuperar les 
institucions democràtiques, el Congrés de Cultura Catalana es proposava, 
entre  moltes  tasques,  i  dins  l’àmbit  de  Literatura,  revitalitzar  les 
manifestacions de literatura oral de base popular tradicional. Que avui el 
glosat sigui una mostra viva de cultura menorquina creativa i  que hagin 
aparegut tot de nous glosadors, en part és fruita madura d’aquelles llavors 
sembrades. 

Abans del llarg silenci imposat, hi va haver un temps en què el poder de la 
glosa, de la poesia popular, inundava el camp de la creació lingüística i fins 
i  tot  desplaçava  en  qualque  cas  els  gèneres  tradicionals  (romancer  i 
cançoner) i açò perquè tant servia per al relat d’esdeveniments locals (el 
naufragi del vapor francès Général Chanzy el 1910, la nevada de 1956, la 
mort  en  accident  del  ciclista  Carlets,  un  assassinat  succeït  a  l’Alger  de 
l’emigració menorquina, l’explosió a la bateria de costa de Llucalari, unes 
festes sonades, etc.),  i açò seria poesia narrativa, com també servia per 
expressar sentiments d’amor, de dol, d’alegria, la qual cosa s’adiu amb la 
poesia lírica i la cançó. 

El poeta popular podia ser que confegís els versos a poc a poc, assegut a 
una  taula  camilla  o  mentre  feinejava  (glosadors  de  colze)  o  bé  era  un 
improvisador:  una  mena  de  brollador  inesgotable  de  mots,  d’idees, 
d’originalitat, d’intuïcions..., un riu de poesia. Val a dir que la ‘màgia’ de la 
improvisació, si la té, no es deu només a una mena de do natural innat, 
com ens van fer creure els romàntics; no es tracta d’un do gratuït que un 
déu o les Musses han regalat a qualcú, sinó que el poeta popular a una 
natural  intel·ligència  verbal  hi  ha  d’afegir  una  tècnica,  una  capacitat 
creativa  que  s’adquireix  òbviament  amb  la  pràctica.  Ja  s’han  publicat 
estudis que expliquen com, darrere l’espontaneïtat del poeta oral  hi  ha 
una magnífica arquitectura, unes estructures que actuen encaixant l’acudit 
a la forma estròfica, que subjecta el vers i  el pensament del  repentista. 
Coneixem la importància de la rima, del temps, de l’espai, de les pauses... 
Coneixem,  també,  les  principals  particularitats  antropològiques  de 
l’oralitat (‘tot el que es transmet a través de la veu’), és a dir: primacia del 
ritme,  subordinació  de  l’oratòria  a  la  respiració,  subordinació  de  la 
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representació a l’acció, subordinació del concepte a l’actitud... I el paper de 
la memòria tant en el subjecte actiu i el passiu; la rapidesa en les rèpliques 
immediates...

És  fàcil  comprovar  la  universalitat  de  la  improvisació com  a  fenomen 
cultural arreu de la geografia de l'oralitat: Països Catalans: Illes Balears  
glosadors;  Catalunya   corrandes,  garrotins,  jotes  de  l’Ebre;  País 
Valencià albaes i jotes...  País Basc bertsolaris.  Espanya: Canàries, La 
Alpujarra,  Múrcia   troveros;  Màlaga,  Còrdova,  Madrid...;  Itàlia 
cantastori i stornellatori, del prov. “storn” ‘duel’), a Portugal  cantores 
ao  desafio,  cantores  de  quadras),  Alemanya (els  menneänger);  Rússia, 
Turquia,  País  de Gales,  Sardenya,  Sicília,  Grècia,  Xipre  (pyotaris),  Malta, 
Creta  (rimodoros),  Finlàndia,  Grenlàndia,  França...  Amèrica (Argentina, 
Xile, Uruguai  payadores, Colòmbia, Cuba,  Mèxic, Panamà, Perú, Puerto 
Rico,  Santo  Domingo,  Equador,  Veneçuela...   troveros,  Brasil   
violeiros..).  Àsia:  Tailàndia,  Indonèsia,  Índia,  Japó  (on  la  literatura 
improvisada serva vincles amb els actuals  haykus, un cultor dels quals va 
ser  el  cèlebre  Mitsuo  Bashô  (s.  XVII);  països  àrabs,  Afganistan  (duns), 
Malaisia (pantus), Kazajstan (aijty) ... Àfrica (la ‘meca’ de la literatura oral): 
Mauritània  (griots),  Madagascar  (les  hain-teny),  etcètera.  Tots  amb 
diferents característiques però amb la mateixa funció lúdico-recreativa.

Vostès són, artistes de la paraula, el segell propi dins la cultura catalana 
d’aquest fenomen mundial que és la poesia popular. 

Tanmateix,  no podem judicar  el  repentisme exclusivament com un acte 
literari. Diuen els estudiosos que l’eficàcia del  repentisme es mesura per 
una  xarxa  complexa  d’elements  que  suma  actuació,  sentiment, 
convenciment, enginy, perfecció tècnica... i poesia. Són els fils que fan del 
caràcter  dialògic  dels  glosats,  de  la  controvèrsia,  l’art  suprem  de  la 
improvisació poètica. Però el fet rellevant és que tot açò es produeix en un 
“ara i aquí”, o sigui en un moment i un lloc concrets, i no en secret o en 
calma,  sinó  davant  un  públic  que  urgeix  i  escolta,  accepta  o  refusa, 
aplaudeix  o  recrimina.  En  termes  moderns,  diríem  que  un  glosat  (un 
encontre de poesia oral) és una mena de “performance” [‘representació’, 
‘acció  complexa  per  la  qual  un  missatge  poètic  és  simultàniament 
transmès i percebut, aquí i ara’ –Paul Zumthor,  Introducción a la poesía  
oral, 1991]. No lletra morta, sinó actuació plena d’elements parateatrals 
i/o de recursos no verbals, com l’acompanyament musical bàsicament amb 
instruments de corda tot establint una mena de diàleg músico-textual, la 
modalitat del cant, la intensitat i el to de la veu, la gestualitat, la proxèmia, 
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la  manera  de  presentar-se  externament  dels  intervinents,  la  seua 
vestimenta,  el  caràcter  o personalitat de cada glosador,  la  taula parada 
amb menjar i beguda, el context o situació (interior d’una taverna, davall la 
porxada  o  al  pati  d’un  lloc,  dalt  l’escenari  d’un  teatre,  etc.),  el  públic 
assistent, etc. No és, idò, el text allò que val únicament, sinó també s’han 
de considerar les circumstàncies en què neix un text. 

Diuen que les paraules no escrites el vent se les enduu i que l’escriptura va 
ser un invent dels antics per ‘curar’ (salvar o superar) la debilitat de la 
memòria.  Fàrmac  de  la  memòria  anomenà  Plató  l’escriptura,  perquè 
posava remei a  la  fugacitat  dels  mots pronunciats.  En aquest  sentit,  la 
poesia oral seria més propietat del vent que de l’escriptura. Les peces que 
han perviscut de la poesia oral  són les que van deixar empremta en la 
memòria  popular  i,  per  suposat,  són  una  ínfima  part  de  les  que, 
segurament, mereixerien ser recordades.

Sí que és ver que hi ha una màgia en els glosats i en la poesia oral, i açò 
implica  que  el  poeta,  profeta,  aede,  mag  o  màgic  ha  d’existir;  però 
sobretot existirà la màgia de la paraula en tant que hi hagi espectadors 
que desitgin esser receptors d’aquest joc de paraules. Altrament dit, els 
combats poètics reclamen una interacció constant entre poetes i públic. En 
aquest  sentit,  vull  referir  una  anècdota  il·lustrativa  que  em  contà  en 
Miquel Ametller. L’havien convidat, juntament amb un altre glosador, per 
acudir a glosar a les noces del fill o filla (ara no importa) d’una persona 
grassa i  grossa de doblers.  Es va adonar que eren allà  com a curiositat 
folklòrica menorquina per a mostrar aquella singular raresa als convidats, 
els quals prest es van desentendre dels glosadors i aquests, ferits en el seu 
orgull,  van plegar  veles.  «Passin  pel  meu apoderat  i  els  pagarà la  seua 
actuació» –aquell senyor els va dir. La resposta de n’Ametlller va ser altiva: 
«No hi ha prou doblers al món per pagar un glosat...».

Vet aquí una experiència negativa que deuria servir de lliçó sobre com no 
s’han de fer les coses. La simbiosi poeta-públic, en aquest cas, fallava per 
la  base.  La  satisfacció  artística  no  és,  evidentment,  una  qüestió  de 
doblers...

En ocasió d’aquesta trobada de poesia natural vull recordar que enguany la 
nostra cultura celebra l’Any Llull, en memòria del 700 aniversari de la mort 
del pare de la prosa catalana, Ramon Llull, que a si mateix es definia com a 
“català  de  Mallorques”.  Estic  segur  d’afirmar  que  vostès,  els  poetes 
naturals, comparteixen amb el beat Ramon una mateixa voluntat d’emprar 
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l’art de la paraula. De Xipre estant, el 1301, l’home de la raó fantàstica 
escrivia en la seua Retòrica nova:

Com que la paraula és el mitjà i l’instrument pel qual els parlants i els oients 
convenen en un únic  fi,  se’n  segueix  que,  com és ben ordenades i  ornades 
siguin les paraules, més plaents esdevindran als oients. Certament, com més 
plaents esdevenguin les paraules, més necessari serà que, gràcies a elles, els 
parlants  i  els  oients  unànimement s’uneixin  en un fi.  Atès  que l’art  retòrica 
s’ordena  a  aquest  propòsit,  l’objecte  d’aquesta  art  serà,  doncs,  la  paraula 
ordenada, ornada i bella.

Fixem-nos-hi:  la  paraula  ordenada,  ornada  i  bella.  No  és  aquesta  una 
proposta  retòrica  semblant  a  la  que  mou  el  glosador  en  fer  ús  del 
llenguatge?  

Llull va posar tot el seu art, coneixements, amor a la veritat i a la justícia, a 
convèncer  mitjançant  la  força  de  la  paraula,  al  servei  del  diàleg 
intercultural  i  a  l’entesa  entre  les  persones,  una  actitud  de  concòrdia 
intel·ligent i cordial. Vet aquí uns propòsits nobles.

Quins  temps  aquells  en  què  un  acord  o  una  decisió  es  basaven  en  la 
formulació oral com en un acte solemne. Era la força ètica de la paraula, 
de valor incontrastable. Ara bé, s’havia de tenir una sòlida confiança en la 
paraula donada i memòria per a conservar-la. Diu un refrany:  «Paraula i 
pedra solta / no tenen volta». Val a dir que açò devia canviar prest quan 
també ja ve d’antany aquella altra dita: «Cantin papers i mentin barbes», 
que no deixa entendre res de bo si més no de la fidelitat dels homes als 
compromisos contrets...

Entenguem, idò, senyores i senyors, que les paraules són un gran dipòsit 
de saviesa, la que forma el bagatge d’experiències vitals de cada persona i 
que s’expressa en els mots de la llengua pròpia de cadascú. La necessitat 
del cant és innata en l’home, com ho és la necessitat d’expressar-se, de 
compartir els seus problemes i queixes, o de riure i divertir-se en públic: 
totes aquestes necessitats estan presents entre les funcions més antigues 
de la poesia oral improvisada. Per temps corresponia al món de la pagesia, 
i sovint en personatges no gens lletraferits, fins i tot analfabets, la defensa 
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d’aquesta tradició expressiva. Avui, però, el desenvolupament social de les 
nostres societats ens aboca a una ‘desruralització’ gairebé irreversible. La 
cultura urbana, en boca de glosadors amb formació escolar superior, s’ha 
‘urbanitzat’ temàticament i açò no és dolent sempre que l’espontaneïtat i 
la  creativitat  del  llenguatge  no  se’n  ressentin.  Avui  tenim  escoles  de 
glosadors  (la  benemèrita  tasca  de  Soca  de  Mots,  és  un  exemple;  la 
mallorquina associació Canonge de Santa Cirga, etc.) com al País Basc hi ha 
escoles  de  bertsolaris.  Tinguem  en  compte  que  la  improvisació,  com 
qualsevol altre art, té un tant per cent de talent i un altre, gran, de tècnica, 
d’ofici,  d’aprenentatge.  A tothom es pot ensenyar una art;  que després 
algú sigui un geni improvisant i altre, com jo mateix, sigui un mediocre o 
un fracàs,  depèn sí,  de  les  aptituds  personals,  aquestes  sí  individuals  i 
intransferibles.  Ensenyant música,  pintura o dansa a milers  d’estudiants 
algun dia, potser, sortirà un Beethoven, un Picasso o una Alícia Alonso; 
però el que és segur és que  tindrem un grup nombrós de coneixedors, 
amants, practicants, de la música, la pintura i la dansa. Avui, fins i tot, la 
poesia popular comença a tenir el seu espai als mitjans de comunicació (tv, 
ràdio, a la premsa escrita1) i des d’aquí reclam també el sorgiment d’espais 
periodístics de crítica literària per a la nostra literatura oral; per què no, si 
n’hi ha cada setmana, respecte a la literatura escrita? 

És ver que no tot en els glosadors es deu a la memòria, però no dubtem 
que la memòria és molt important en els bons glosadors. I  no sols per 
recordar  fets  de  llenguatge,  sinó  sobretot  perquè  la  cultura  popular, 
aferrada al temps de cada dia, resulta ser indestriable de la vivència del 
temps,  que  diposita  en  la  memòria  de  cada  individu  el  cabal  de 
coneixements  acumulats  i  que anomenam “experiència”.  És  també una 
lloança desmesurada a la creació poètica mitjançant la paraula viva i a la 
facultat de retenir les creacions més reeixides, les que han arribat fins a 
nosaltres, a través de la memòria col·lectiva, el record de moltes persones 
que les van transmetre de pares a fills, d’avis a néts, en la cadena de les 
generacions. 

1  En Moisès Coll i en Mateu Matas Ordinas, Xurí, escriuen gloses diàries a la premsa de Menorca 
i a l’ARA-Balears, respectivament. Abans ho havia fet, amb el pseudònim Xafarder, el poeta de 
Binissalem Llorenç Moyà a les pàgines de l’Última Hora.
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Els glosats, i en especial la literatura repentista, són una gran manifestació 
d’enginy i  d’intel·ligència verbal. Els glosadors en deis “tenir acudit”.  El 
caràcter oral i espontani de la improvisació és el que ha fet més dificultós 
documentar  el  seu estudi.  Com diu  la  dita  llatina  verba volant,  scripta  
manent. Tota casta de literatura oral –cançons de treball i d’anar a vega, 
nadales,  romanços,  codolades,  cançons  de  bressol,  càntics  rituals  i 
religiosos, rondalles, acudits i endevinalles o refranys…– van trobar la seua 
biblioteca  anònima  en  la  memòria  individual  i  col·lectiva,  i  així  els 
investigadors han pogut rescatar –a través de persones grans i folkloristes 
de bona memòria– aquest valuós material d’estudi. Però, clar, ja és de raó 
que en èpoques passades, sense les tècniques de reproducció actuals ni 
els enregistraments sonors, la improvisació se l’enduia el vent o, per dir-ho 
amb la tòpica expressió popular, “era en l’aire”. Només en quedava amb 
prou feines qualque anècdota, adulterada, transformada, de les diferents 
performances o actuacions. ¿Com s’han recordat, si més no, les facècies 
dels  glosadors  més  famosos?  Doncs,  per  la  memòria.  Perquè  aquelles 
agudes respostes o aquelles metàfores, quinta essència de la saviesa, feien 
forat  en  la  memòria  de  la  gent  i  hi  romanien  vives.  I  mitificades, 
transformades fins i tot per la imaginació popular. (És allò que es conta 
dels més famosos: del mallorquí Tià de sa Real, del ciutadellenc Josep Vivó, 
d’en Bartomeu  es Sastret,  de n’Elionor, d'en Josep Rexart i  Mora, o del 
maonès mestre Manxa...).

No  cal  que  els  digui  que  en  l’època  del  mòbil,  dels  ordinadors  i  de  la 
comunicació electrònica, la memòria ha patit un seriós deteriorament, al 
qual no li són aliens ni el desprestigi que alguns corrents pedagògics van 
fer caure damunt aquesta important facultat de l’ànima ni la poca afició 
que avui hi ha a l’esforç en general i a la memorització en particular, en la 
mesura  que  es  tracta  d’un  procés  que  reclama  atenció,  concentració  i 
pràctica  mnemotècnica.  Precisament  aquestes  qualitats  són 
característiques imprescindibles per a tothom que voldrà destacar en el 
món de la creació literària popular de base oral.

La negació, la renúncia, el mutisme, són algunes de les formes extremes 
sota les quals es presenta el malestar de la cultura. Avui els qui estam per 
la cultura popular no ho tenim gens fàcil. Tots els mitjans, totes les armes 
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són bones per salvar-se de la mort i del temps. A veure: si els grans poders 
que dominen el món actualment ens volen dur a la mort de les cultures, és 
a dir, voldrien fer homogènia la diversitat, i ho volen fer directament per la 
via ràpida, la nostra feina serà d’impedir-ho. Hem d’aconseguir romandre 
indemnes  a  la  cacera  dels  llops  que  ens  volen  uniformats  i  desiguals. 
Desiguals  dins  el  pensament  únic,  i  no  iguals  en  la  diversitat,  com 
defensam nosaltres. 

Per açò, i en resum gos a demanar, cum-alre-no,  cinc coses:

1) Reivindiquem,  amb  el  glosat  i  la  literatura  popular  de  base  oral,  la 
producció  artística  sense  fi,  és  a  dir,  gratuïta  i  efímera,  que  es 
consumeix en si mateixa, en el mateix acte de glosar. T’ho passes bé (si  
és  bo!)  mentre  dura,  el  pots  fer  durar  fins  que  vols  o  et  canses  i  
després…, res només alguna deixa en la memòria. Més que de plaer 
estètic, aquí hauríem de parlar de l’alegria estètica que provoca en el 
públic  receptor  de  la  comunicació  oral  una  bona  controvèrsia,  de 
contingut  profund,  plena  de  metàfores,  troballes  lingüístiques,  de 
pensament.  És  açò  que  mou  primer  un  somriure,  i  després 
l’aplaudiment  sorprès  per  l’enginy  i  l’expressió  lingüística,  i  per 
l’habilitat de la resposta en temps tan breu.

2) Rebutgem el glosat entès com a espectacle artesanal (repetitiu i venal 
com si fos un souvenir o una mostra folklòrica de consum). El glosat no 
ha  de  defugir  cap  dels  seus  vessants  autèntics:  lúdics,  graciosos, 
hiperbòlics,  desbaratats,  filosòfics,  crítics,  socialment  compromesos. 
Ara record dia 23 d’agost, dissabte de Sant Bartomeu dematí de 2001, 
vaig enregistrar una entrevista amb en Miquel, per a la Universitat de 
les Illes Balears. Va ser a Son Xoriguer Vell. Llavors em deia: «Tenim un 
avantatge es glosadors: noltros, glosant, podem dir qualsevol cosa i sa 
gent no es pot inquietar. Però es glosador també ha de saber a on glosa 
i davant qui. Hi ha un refrany que diu “Segons es sants, es encens”». 
Açò m’ho deia després d’improvisar, a pregunta meua, una visió ben 
crítica  i  lamentablement  actual  de  la  tasca  política  a  moltes 
institucions: 

Sa glosa ja està pensada
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i és difícil discutir.
Mon pare ja m’ho va dir
--me’n record—una vegada:
-- Si un sa llei fa complir,
li foten sa clotellada;
però si tens mà parada,
ses butxaques pots omplir.
I açò, amics, és ben bé així:
quasi sempre en sols sortir
amb sa cami(s)a esquinçada.

Mentre venia de Ciutadella a Maó anava pensant de què faria avui una 
glosa, i me n’ha sortit una dècima (clar que no improvisada):

Evadeixen es doblers,
que en nom de la pàtria roben,
i aquests malànimes troben 
que aquí no hi cap ningú més.
I és tot es seu interès
tanques altes aixecar
a qui, travessant la mar,
fuig de guerres i derrotes.
I se diuen patriotes!
Sa pàtria és... a Panamà!

3) Propugnem,  en  el  glosat  i  la  literatura popular  de base oral,  un  fet 
cultural  viu i  no manipulable,  lligat  a  la  riquesa i  vitalitat  en l’ús  de 
l’idioma propi del poble, el català de Menorca en el nostre cas, sí, però 
una llengua moderna, neta, lliure de calcs impropis i de barbarismes. 
L’amor a la llengua és l’amor a la norma que ens fa lliures perquè ens 
obre  a  la  comunicació  amb  tots  els  parlants,  i  perquè  ens  permet 
accedir  a  tots  els  registres  de  l’idioma.  Alerta  als  que  refusen  les 
normes posant  èmfasi  en  els  localismes i  els  idiotismes!  Perquè les 
modalitats  de l’art  siguin  riques,  diverses  i  variades  cal,  prèviament, 
haver-ne estudiat les tècniques. No oblidem que per fer música convé 
tenir nocions de solfeig, i que tocant només una sola tecla del piano, 
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igual que fent servir un sol registre d’un idioma, s’aconsegueix un so 
monòton insuportable.

4) Vulguem mantenir el nostre glosat, com un fet cultural específic en la 
forma menorquina,  semblant  i  diferent  de  les  creacions  tradicionals 
improvisades  d’altres  pobles  germans  nostres  i  manifestació  d’un 
substrat cultural comú de tota la humanitat. Sapiguem que ser fidel a la 
pròpia cultura és el requisit de la universalitat, i conèixer altres cultures 
la condició per observar la pròpia. Atenguem allò que ens deia Francesc 
de Borja Moll, fill il·lustre de la nostra ciutat: “La poesia de la terra és 
justament universal perquè evoca una cultura ben concreta, i aquesta 
universalitat és tan visible que en les tonades d’un sol poble es poden 
descobrir els trets que en permeten l’extensió arreu del mon”. Ho diré 
així mateix amb un ‘filosofema’ d’un gran autor de dècimes o canturías 
cubanes, el Indio Naborí: 

No produce aburrimiento
el poeta extraordinario
que nos da en su canto diario
un diario descubrimiento.
A la luz del pensamiento
cuando cantas diariamente
te ves como la corriente
en cuyo rápido prisma
el agua siempre es la misma
pero siempre es diferente”.

Les cançons, idò, responen al corrent universal de l’aigua que va fluint 
sempre seguit, però, com deia el filòsof grec Heràclit, l’aigua que passa 
mai no és la mateixa.

5) Reforcem el nostre compromís de treballar perquè la poesia popular no 
mori mai i mai no calli, com ho heu sabut fer vosaltres, organitzadors 
d’aquestes trobades magnífiques amb el vostre art i  creant escola. S’ha 
aconseguit. Avui els nostres glosadors són més, són molts, com ara i 
aquí  es  demostra,  i  constitueixen  l’expressió  d’un  Poble  viu  que 
continua creient en la necessitat de la Poesia.  
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I ara sí que ho acab. Un dia, ja fa molts anys —i jo era jove!—, vaig llegir un 
poema del xilè Pablo Neruda, del llibre  Residencia en la tierra, que, de 
sobte,  em  va  fer  entendre  amb  aquells  versos  la  dimensió  còsmica, 
universal i transcendent dels poetes populars. Ara, imitant modestament 
el  gran  poeta  xilè,  m’acomiadaré,  tot  desitjant-los  una  estada  feliç  a 
Menorca, amb aquests meus mots finals en agraït, modest, sincer… 

HOMENATGE ALS GLOSADORS

Eren estranys poetes, vestien pobres, tenien
cares de pescadors i de pagesos.
Anaven als llocs per fer la sega, pel santmiqueanadal a porquejades;
davallaven a tavernes senzilles
i hi deien els seus mots plens de saviesa.
Eren els companys de poesia, els poetes populars.
Per ells i per a ells avui he empenyorat uns versos de Neruda
i els he fets meus en un poema, que ara us dic:

Poetes naturals de nostra terra,
amagats pels solcs de les tanques i cantant
per places i carrers i les voreres.
Oh, trobadors de les pletes, de les platges, dels boscos,
dels molls i els magatzems de la nostra illa:

Si l’aigua comprenguéssim,
tal volta igual que l’aigua cantaríem.
Si les pedres diguessin el seu plany o el seu silenci,
amb la veu vostra, companys, segur que parlarien.

Sou tan nombrosos com les arrels dels camps.
En l’antic cor del poble vàreu néixer
i d’allà arriba la vostra veu senzilla.

Teniu la jerarquia del silenciós
cànter d’argila perdut pels racons, que tan prest canta
com es desborda 
i és sincer el seu cant:
només és aigua i terra, terra i aigua.

Així també voldria que fossin els meus versos,
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que duguessin terra i aigua, fertilitat i càntics a tothom.

Per açò, poetes del meu poble, vos saluda
l’antiga llum que brolla de la terra,
el fil etern amb què s’ajunten poble i poesia.
Que mai no es talli aquest vell fil de pedra,
que ens arriba de tan enfora com
la memòria dels homes!

Vau veure, amb els ulls clucs dels grans profetes,
néixer l’esvalotada primavera, la societat humana,
la besada primerenca; i en la guerra,
cantà damunt la sang.
Allà, en primer, ja hi éreu:
Homer, de nom, Virgili també es deia, o bé
nomien Tòfol o Tomeu, Aina, Miquel, Joan o Àgueda.

Allà ja alçàveu un vol blau,
éreu la pau: un blanc colom, la branca
de l’arbre, d’olivera,
i la continuïtat de la bellesa més polida.

Va passar el temps i us vaig trobar 
per totes les contrades,
cantant entre el bestiar i els núvols,
en les celebracions festives,
relatant les penes dels més pobres,
vau sostenir damunt de llurs cançons molts de somriures,
vau fuetejar l’explotació i els seus botxins 
amb conya marinera,
vau dir la dura vida 
dels pagesos, dels soldats, dels pescadors,
de gent humil, de gent senzilla.

Vosaltres, els poetes del poble, amb guitarra escardada
i ulls de pou profund que saben prou la vida,
vosaltres aixecau amb el cant ramells de roses
que arreu mostrau perquè voleu
que es sàpiga que la vida no ha de ser sempre trista.

Glosadors, poetes 
tan humilment orgullosos,
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a través de la història i els seus revessos;
a través de la pau i de la guerra,
de la nit i l’aurora,
vosaltres sou els teixidors i els dipositaris de la Poesia.

I ara, aquí, també a Menorca,
hi ha el tresor, hi ha el cristall
de la nostra catalana llengua
en el silenci brau dels penyals tan asprívols,
en el cel serè o adés tramuntanal de l’illa,
en la innocència astuta de qui la sap molt llarga
i en la guitarra sonadora
contra la dissort i l’ infortuni.
I la mà solidària en el camí, i la paraula,
repetida en els versos i transmesa en els altres,
els mots de pedra i aigua entre les soques,
la rapsòdia del vent,
la veu que no reclama llibreries.

En vosaltres, 
glosadors estimats, 
trobarem tot allò 
que han d’aprendre els vanitosos:
la veritat del poble, l’eternitat del cant. 

Joan F. López Casasnovas
Ajuntament  de Maó, 8 d’abril de 2016

12


