JAUME MASCARÓ

"SEREU POBRES TOTA LA VIDA ... "
Una lectura de llegendes menorquines

De molt temps ençà m'ha fascinat la frase "ser eu pobres tota la
vida...", que apareix al final d'un grup de narracions populars menorquines, que la gent anomena "llegendes populars". Sovint he cregut
que expressava de manera directa i fins i tot dramàtica el fatalisme típic
de la gent del camp i, molt especialment, de la pagesia illenca. A diferència de les rondalles més conegudes, que quasi sempre tenen un final
feliç (l'heroi, en joanet o en Bernadet, acaba casant-se amb la princesa),
aquestes narracions menorquines gairebé sempre acaben en una frustració.
Sóc conscient que el món de la literatura popular constitueix un univers cada vegada més complex, per la gran quantitat d'informació i d'estudis que s'han publicat els darrers anys . De totes maneres, la majoria
d 'estudis s'han centrat sobre tot en el camp de la rondallística, que representa el bloc més ampli i més conegut de la producció literària de
tradició oral i popular. En el cas de Mallorca disposem de reculls diversos, el més conegut dels quals és el gran corpus de Mn. Alcover, l'Aplec
de Rondaies Mallorquines d 'en Jordi d 'es Racó i del qual s'està publicant una gran edició crítica i analítica, a càrrec de]. Grírnaltl .
La literatura popular menorquina no és, ni de bon tros, tan rica i extensa com la mallorquina, de la qual , per altra banda, n'és profundament depenent, com ja va assenyalar F. de Borja Moll, en el seu pròleg a
la reedició del recull de Ferrer Gínard-, però presenta una gran varietat
formal i temàtica, i de la qual només disposem d'estudis molt circumstancials i limitats. La nostra literatura popular està composta de peces
ben diverses, recollides i publicades en les recopilacions de folkloristes
de començaments de segle sota rètols com els de faules, llegendes, rondalles, coverbos, conjurs màgics, cançons, gloses, codolades, refranys ...
L'enumeració podria ampliar-se a històries i a altres formes de producció literària Cobres teatrals , per ex.) , de les quals sovint en sabem l'origen i l'autor, però que han estat assumides co \'lectivament com a mani-
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festacion s de la tradició i de les quals tenim ve rsions diverses, degu des
a la tran sm issió o ral. A més de les rondalles, que represen ten e! co njunt
més divulgat, hi ha tot un co njunt de narracion s que so len rebre noms
diversos i que presenten algunes caracte rístiques dife rents de les rondalles clàss iques. Dins d'aquest conjunt les an om en ades llegendes ocupen un lloc pe culiar, pe! tipus de narració i, sobre tot , per la seva estructura i temàtica.
És en aquest àmbit e n e! que he assajat un a lectura person al, prescind int tam bé de q ualsevo l refe rència directa al cançoner o a les gloses, que ja ha n estat objecte d'a lgun estudi, tot i que parcia l i limitat>.
He agafa t co m a base de la meva anàlisi un co njunt de narracions que
apareixen al Folklore Menorq uí de la pagesia, de Francesc Camps i
Mercadal C'Francesc d'Albran ca"), el co rpus més ampli de literatura popular menorquina'[. Em ce ntraré, co m he dit, en e! co njunt de narracions qu e he ano me nat "llege ndes", perqu è les considero, intuïtivam ent,
més idiosincràtiques i més suggestives des de! punt de vista antro pològic, però en e! recull de! Dr. Camps, aques t terme no apareix co m a títol ge nè ric. En la meva lectura adoptaré un pu nt de vista que podri a
definir com a "endogen", és a dir, centrat bàsicament en les narracions
menorquines, se nse preten dre un es tudi co mpa ratiu amb narracions
equivalents de la resta de les illes, tot i l'existència de textos anà legs ,
perquè no en tinc un coneixement suficient i, a més, tal preten sió desbo rda ria els límits previstos en aquesta exposició.

Les llegendes menorquines
Els límits entre e! qu e cal co nsidera r ronda lla i llegenda no és ge ns
precís, co m tampoc ho és e! que cal inclo ure sota e! se u rètol. En ambdós casos és tracta de narracion s trans meses pe r via oral , q ue conten
h istò ries imagina tives , e n les quals algu ns personatges sofreixen i
viuen avatars diversos. La dive rsitat temàtica és tan t notable q ue basta
repassar e! catà leg de Aarn e/Thompson>, o q ua lsevo l dels altres coneguts text os so bre classificació de co ntes, per veure la dificultat de distingir de man era clara e! que és conte o rondalla de! que ca l co ns iderar
"llege nda" . De fet, però , hi ha una mena de tradició en la co ns ide rac ió
de! caràcter plenam ent fictici de! conte, enfro nt del substrat suposadamen t històr ic de les llegen des, que vind rien a se r deformacions populars, sov int fantasioses, de la memòria històrica co llectiva. En el pròleg
d'una de les ed icions recent s de "llege ndes menorqu ines" és diu: "Sota
una narra ció imaginativa, s'amaga la història de! nostre poble en la se-
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va llarga trajectòria sobre aqu est vaixell de roca , ara turmentat per la
tramu ntana , ara assaltat pel s pirates ba rbar escs , ara p erse guit pels
llagosts i les plagu es, ara invadit pels jans o altra ge nt forastera'<. En un
altre text se mblant es diu : "Género un iversal, se ha dich o , en so bradas
ocas iones, qu e la leyenda es la "histo ria m àgica" del hombre. Nada mas
c íerto?" . Fantasia histò rica o història màgica, la co nsciè ncia popular distingeix clarame nt els co ntes i les rondalles de les altres històries qu e explique n fets que la tradició voldria "reals", probablem ent perquè contenen un plus de se ntit, es co nten co m a històries carrega des del mateix valor q ue atribuïm als mites clàssics: "De tant en tant, aqu ests argume nts pren en una vo lada quas i èpica, però ge ne ralme nt só n d'un to
modest i propo rcionat a les dime nsio ns del nostre ento rn'< . Però sigu in quins sigui n els crite ris qu e es vul guin ad optar p er a es tab lir
difer èn cies entre aqu este s diverses formes narratives, en el fons les
distincions só n puram ent no minals i els es tudis actuals so bre literatura
popular així ho pa lesen. Per això cal entend re l'ús del terme "llege nda "
en aques t escri t co m a es trictament derivat de la mateixa tradici ó popular i se nse cap pretensió d'atr ibuir-li cap connotació classificatòria rigorosa, ni cap preten sió definitòr ia del co ntingut.
De fet, el recu ll de textos q ue co nstitueixen el sego n vo lum del Folklore Meno rquí de la Pagesia, del qua l n'he extret les narracions qu e
analitzaré, no utilitza en cap mom ent el term e "llegenda", sinó un conjunt de termes qu e agrupe n, amb criteris sovint heterogenis, les diverses narracion s. Així, per exe mple, so ta l'ep ígraf de faules vulgars, inclou 35 narracions curtes, que co nclo ue n amb un a reflexió moral i qu e
recorden les faules clàssiques , a l'estil d'Isop, de les qu als, a vega des en
són tran scripció directe. El ma teix Or. Camps , en una nota al final del
recull , d iu: "D'aquestes rondalletes el pobl e en diu faules i coverbos
(proverbis) i, més sov int, coverbos de la terra. Fo rmen una es pè cie folklò rica abundant." I cap al final del volu m inclou un altre apartat que
anomena coverbos xarlatans, bre us narracions humorístiqu es, del qual
caldria destaca r, pel que ve ure m de sprés , el grup de "coverbos de sa
por", qu e tenen un a es pecial relació amb el grup de narra cions que en s
hem prop osat ana litzar, que és el que s'e nca pçala amb el rètol d'e ncantaments. Aquest grup, junta me nt amb els titulats tradicions de gega nts i
records dels temps dels moros, co nstitueixen el nu cli centra l i bàsic de
les narracions trad iciona ls recollid es en aq ue ix volum. I bé mereixen
un estud i global, lingüístic i antropològic, que que da per fer. Crec que
en aques tes narra cions s'hi poden trobar alguns dels trets més específicame nt originals de la narrati va popular meno rquina.
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Encantaments

Sota aques t rètol, el recull del Dr. Camps inclou 12 títols, en algun
dels qu als, com en el de "encantaments d'Albran ca", s'incloue n 3 narracio ns diferents, i en el de "encantaments de Biniguarda " hi ha 2 narracions. El co njunt, per tant, està compost per 15 narracions, la majoria
de les qua ls presenten evidents similituds temàtiques, fins el punt qu e,
co m veurem , tal vegada no só n més que variants d 'una mateixa narració bàsica i, en qu alsevol cas, expressió d'un mateix tema o, fins i tot,
d 'un mateix "mite".
En la impossibilitat de reproduir-les totes, n'agafaré una com a referència i resumiré en un quadre els elem en ts bàsics de les altres :

SA SENYORA DE SA COVA DE SA POR 9
Aqu esta cova està dins es corral de S'auzinar d'Alforí de Dalt. Es camí de
cavalls hi passa sudavant.
Un dia qu e es Cabrer d'Alforí passava ran d'aqu esta Cova, va se ntir ding!,
rem or de cosa que qu eia; se girà i va veure en terra una mena de darden a groga . Era una unça d 'or en peça.
Es cabrer l'aixecà i mirà, i no sabent qu e era allò, i no servint-li per res
d 'aquest món , la llençà.
Una altra vegada , passant du vora sa Cova, se ntí remor de cosa qu e queia :
ding-ding .. .
Se girà i va veure en terra du es darden es grogu es. Les agafà, les fregà amb
els dits, i veient q ue sa grogo r no es llevava, i qu e no li se rvien per res d 'aquesta nada vida, les llençà.
Una tercera vegada, passant es cabrer per dav ant sa Cova, se ntí molta renou: dingui-din gui-dingu i-ding ... remor de peces qu e queien i reb otien en terra. Se girà i va veure una escampa rella de darden es grog ues. Es cabrer se les
mirà i, se nse fer-ne cas, anava per passar de llarg, qua n li apa reg ué, so rtint de
sa Cova, una Senyo ra po lida com un se rafí, tenint a sos peus una muntanya de
darden es grogues; semblava qu e en dardenes d'or s'havien conve rtit." els arbres , ses roques, l'aire, la terra i el cel.
-Bon pastoret -digu é sa Senyo ra an es cab rer: -Jo so m sa don a més polida
i més rica del món , i estic enca ntada. De s'ho mo qui em desen cantarà se ré jo i
sa meva riques a, perquè lo qu e has desprecíat, lo qu e a tu te se mblen dardene s grogues són unces d 'or en peces. Tu pOL" esse r aq ues t hom o venturós. Digue'm què t'estimes més : ses unces o sa Senyo ra?
-Ses un ces , -va dir es cab rer.
-.J as; ve-te-les aquí. .. Seràs pobre lola la vida!
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Li tirà un enderrossall d'unces, i sa Senyo ra desa paregué i ses unces també.

D'alesh ores ençà sa Cova de S'Auzinar d'Alforí és coneguda per sa Cova
de sa Por.

Anàlisi de l'estructura i dels s eus ele m ents
La narració proposad a com a referèn cia, qu e correspon a la núm. 7
del qu adre adjunt, presenta una estructura simple: un cab rer, un pastoret, es troba davant d'un dilema , ha d'escollir entre un munt de diners i
un a Sen yora, qu e li apareix e n una cova , des prés de no haver reconegut, per tres vegades , els din ers; en escollir els diners, l'elecció esdevé equivocada i el desencantament es frustra. La conclusió és co ntundent: "seràs pobre tota la vida!".
Per la simplicitat del tem a i l'ap arent lliçó moral que inclou sembla
qu e hauríem de considerar la narració com un tipu s de faula, però alguns aspectes suggereixen qu e la història és més complexa , si la posem en relació amb altres narracions del mateix co njunt. Però abans
d'establir les relacions amb la resta de llegendes d'encantament, voldria
subratllar do s detalls específics de la narració de referència:

1) el text utilitza una paraula peculiar: "va veure en terra una mena
de dardena groga" . El mot "darde na" no apa reix, pel que sé , enlloc més
de la literatura popular, no nom és de Meno rca, sinó de tot l'àmbit català. El dicciona ri Alcove r/Moll és l'únic que la recull, sense donar-ne cap
definició , sinó que només posa la cita d'aqu est mateix text del folklore
menorquí. No és per tant, en sentit estricte, un dialectalisme . Més aviat
sembla una invenci ó fantasiosa del narrador. Tal vega da algu n filòleg
s'a treviria a dir qu e estem davant d'un hàpax, és a dir, un terme que
apa reix una so la vegada en la literatura cata lana . Valdria la pena comprovar-ho .

2) el text aca ba amb la constatació següent: "D'aleshores ençà sa
Cov a de s'Auz ina r d 'Alforí és co neguda per sa Cova de sa Por." I
aqu est riom és el que dona títol a la narraci ó . En primer lloc, no deixa
de so rprendre la suposada denominació popular, perqu è no hi ha en la
història cap ele me nt característic dels contes de por, com no sigui la
cree nça popular qu e tota apa rició i tot encanteri és , per ell mateix, paorós. Aqu est és un ele me nt qu e em sembla fonamen tal pe r a una compren sió del sentit d'aquestes narracions, la presè ncia, sovint personificada, de "sa Por". En l'ap artat dels coverbos de sa por, el recopilador fa
notar que "molts d'encantaments i totes ses historietes de fantasmes , in-
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clou en, co m actor, sa por," Però , en relació a la nostra narr ació, hi ha
un d'aquests coverbos q ue es diu "Sa cova de sa po r" i que parla d'u na
jove rob ad a per un a partida de mo ros o "lladres de la mar ", a la zona
d'Alforí i que l'ha vien amaga da a una cova de l'entorn, perqu è en se ntien els ge mecs, però a la fi, descobriren que qui ge megava "era sa ma-

teixa pe nya, 1 digué SOll pare: -Tan intens degu é esser es patir de sa jove desgraciada que entern i ses roques; que les/eu plo rat", Aquesta historieta , qu e co rres po n a un altre cicle tem àtic, el de les històries de moros i raptes de joves , es situa e n un a cova de la mate ixa zona , Alforí, al
nord de Ciutade lla, a prop de la cala de El Pilar, i s'ha de referir al mateix indret qu e el de la narració anterior, atès que a la zona no hi ha
du es "co ves de sa por ". Aquest tros de la cos ta és ric en històries màgiques i fantàstiques, fet qu e , encara avui, afegit al se u paisatge feréstec, li
dona un caràcter espec ial, molt atractiu per a la ge nt a qui agraden els
tem es esotèrics i fantàstics. La referèn cia de du es històries diferents a la
mateixa "cova de sa por", podria fer pensar que la de nominació precede ix le s narracions o q ue, cosa més p robable , la sego na narració
aprofita el títol de la primera.
Tornant al tema de l'estru ctu ra de les narracions d'encantam ents,
una ràpida ullada al qu adre co mpa ratiu ens mostra que de les quinze
que co nstitueixen el conjunt, n'hi ha du es que só n clarament heterogènies i q ue poc tene n a ve ure amb les altres , só n les ind icad es amb
els nos. 8 i 9 (S'home ne t de mitja co lzada " i "Els d iab les boets"). Altres
du es, els nos. 2 i 10 ("Es Vad ell d'O r" i "Es go rt d 'Albran ca"), tot i qu e
co rrespone n al cicle del s encantame nts, presenten ca racte rístiques especials que les acosten a les històr ies de "moros", i malgrat el se u l'interès co m a llegendes es pecíficame nt menorquin es, no p rese nten la mateixa es truc tura que la narra ció de referèn cia i caldria situar-les e n un
cicle tem àtic diferent.
Les o nze narracions restan ts del co njunt, en canvi, tenen algunes
sim ilituds formals, però presenten diferèn cies significatives, l'an àlisi de
les quals ens pot ajudar a entend re els elemen ts de fons q ue , sego ns
crec , tenen en comú. Vegem-ho esquemàticament a partir dels se us
compone nts:

a) uhicació: les coves.
Vuit de les o nze històries passen a coves , situades a diferents ind rets de l'illa. Que Menorca és país de cov es és prou co negut. Des de
les necròpo lis p re històr iq ues (Calescoves, Cala More ll, Son Bou .. .),
fins a co ves fetes famoses per altres narracio ns llegendàries (com la Co-
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va d'e n Xoro i, a Cala'n Porter), passant pels dive rsos "llocs" (masies)
que es diuen 'La Cova', perquè una cova servia de casa l al pagès, Menorca es plen a de coves, mo ltes de les quals mos tren restes d'ocupacions molt antigues , co m les es pectaculars descobertes recen ts de "sa
cova des càrritx" o "sa cova des mussol", que ha n fet pa lesa la funció ritua l i sagrada d'aqu ests es pais , però també moltes d'aqu estes coves han
se rvit d'habitaci ó i refugi, durant segles, a pagesos, bandej ats i ge nt se nse casa 10. Les coves que apareixen als encantame nts són llocs co nc rets,
que es coneixen pel se u nom: "cova de Biniguarda" (Alaior) , "cova Murad a" (al ba rranc d 'Algendar), "cova de n'Amer" (Es Migjorn Gra n), "sa
cova Fosca des Barran quell"... A algunes d'aquestes coves hi ha testimonis clars i documentats del seu ús en èpoques prehist òriqu esl !:

b) Elsprotagonistes.
A les nostres històries d'encantamen ts, l'acció cen tral se mpre passa
sota la for ma de diàleg e ntre d ues persones: d 'una ba nda un personatge rústic, del poble, jove o ingenu i de l'altre un perso natge , que apare ix sobtada me nt, el qua l plan teja un dilema a l'altre. En el primer papertrob em: s 'al lot Çï ) , un m issatge (3 i 11), un cabrer G i 7), un hom o
(6), una al loteta (4 i 12), un soldat ( 4) , una madona (3) i un arader
(5)12. Excepte els dos darrers casos, el que hi ha de co mú en to ts els
altres és el se u lloc subordinat o marginal, en la jerarquia de la societat .
És el darrer en l'escala social, sigui per la seva feina (cabrer, missatge,
so ldat), sigui per la seva eda t (a l'lot, missatge t, al'loteta). Això el ca racteritza co m a es pecialme nt ingenu, poc coneixedor encara del valor de
les coses: ". .. va veu re en ten-a u na mena de dardena groga. Em u na
u nça d 'or en peça. Es cabrer l'aixecà i la m irà, i IlO sabent que era
allò, i no servint-li per res d 'aquest món , la llençà',
De l'altra banda, els protagoni stes es presenten bàsicament so ta
dues formes: una senyam (5,6,7,12) o un home vel/ C3 i 11). En el prime r cas , la caracterització és el d'una dona formosa i ben vestida : "u na
Senyam po lida com un serafi' (7), "sonia sa Dama, hen m udada ' (6),
"d reta da lt u na penya r ànica, hi vegé u na Dama bermosa, vestida
com una reina " (5) ... En el segon cas , es pa rla d'un "veiet" (3) , se nse
més, o es diu que era "un ho me net, un nena, una ballaruga, i amb
u na veueta, que tenia es retruny de sa ca mpaneta de servir m issa..."
(11). No sembla haver-hi cap significació comú e ntre aquests pe rsonatges misteriosos, que apareixen sobtadament a una cova per posa r un
rep te especial al seu antagonista, però hi ha un eleme nt que serveix de
nex e: la se va transformació en se/po A la narració primera dels "encan-
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raments de Biniguarda" (3), l'ho menet que s'apareix al missatge , per
tres vega de s l'a juda a arreplegar el bes tiar i li do na d ine rs, però a la tercera li diu: "Bon jove, ja veus que t'estim: es vespres t'he tengut es boui
replegat, i encara t'he alegrat amb doblers. Ho he fet pes teu bé i pes
meu: te necessit i deman que em sertesq ues. Començ pe r avisa r-te: es
dia més impensat me trobaràs convertit en un animal espantós,
una serpota, tal volta, que s 'encaragolar à pes teu cos pe,'
donar-te Ulla besada a sa cara. Sols t'encarrec es secret i que
no tenguis por". I a "Sa Senyora des Barranqu ell", la no ia, qu e do na a
la se nyoreta un plat de colada Ç'es plat de sa busquereta") i rep d'ella el
plat ple de dine rs, es seguida, d'amaga t, per la sev a mare : "Sa mare
gua ita de darre re sa mata i, esperant veure una senyoreta berm osa,
va veure una serpota espantable!.. . i tota esglaiada cridà: -Fuig,
.fieta meva; que aquest anim alot et menjarà.'-No n 'hi ha cap d 'an imalot: és una senyoreta... I" . En ambdós casos, la Senyora i el Vell representen formes aparents de realitats paoroses, que el protagoni sta no
sa p veure i que nom és és clara pe r a la mirad a de la persona no ingènua, ad ulta, que mira d'amagat i des fora del cercle de la relació ce ntral.
Aqu esta mirada exterior és , a més, un dels factors de la impossibilitat de
produir el desencantament. Car, aques t, co m veurem , ex igeix del protago nista el secret o el silenci . Un factor se mbla nt de frustració el trobem en la narració de la "Ciutat de Parella", on la mirada exterior, amagada, del pagès, imped eix el desen cantament de la ciutat submerg ida .

e) Els reptes i les cond icions de desenca ntament.
L'elem ent central de les narracion s d'encantament és el repte qu e
el personatge miste riós posa. En la narració de referència, "Sa Seny ora
de sa cova de sa Po r", el repte presenta la forma d'una elecció: " D ig ue'm
què t'estimes més: ses unces o sa Senyora?', que es repeteix de form a
quas i idèntica a "Sa da ma de sa cova Murada" (5) , "Sa Dama li digué: ja" que 110 em dius res, jo p rend ré sa paraula pe rfer-te u na p regun ta .
Però abans de respondre, mira'm bé. Digues: que t'estimes més, sa
Dama o sa p inta d 'or?", i enca ra més exacte és la de "Sa cova de sa Dama" (7), "-Què t'estimes més: sa tinca o sa tanca? (volia dir: sa pinta o
sa Dama) ". No hi ha dubte que aques tes tres narracions s'ha n de co nsiderar variants de la mate ixa història bàsica, en la qual el repte es plantejat di rectament com una elecció entre Senyora o riquesa, elecció que
e n tots els casos es reso lta equivocadame nt, als efectes de ls "desenca ntame nt", perquè en el fons es tracta d'un fals dilema, ja q ue la pr imera
o pc ió inclou la sego na , cosa que el cabrer o el missatge ingenu no sa-
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ben veure. Per això he subratllat la frase "abans de respondre, mira 'm
bé", que posa èmfasi en la mirada de! cabrer. Crec que la significació
simbòlica de la Dama és la qüestió clau per entendre e! sentit d'aquestes narracions. Podríem pensar que, en la mirada dels antagonistes, represen ta l'amor , la bellesa , e!p oder .. ., però e! fet que l'elecció reca igui so bre el concret, les unces, la pinta d 'or, suggereix que, malgrat
l'aparença desitjable de la Senyora, hi ha quelcom que inquieta, que
produeix negu it. Probablement e! que fa por és e! caràcter misteriós de
la seva presència incongruent o e! convenciment de que la Dama és
qu elcom excessiu ... que està més enll à del món que e! personatge
co neix i imagina per a ell.
Però en altres narracions e! repte és una exigència directa a superar
la por, sovint amb la condició de fer-ho se nse recórrer a l'ajut d'altres
persones, co nd ició que es manifesta amb l'exigència del secret. Ja ho
hem assenya lat en la narració (3) , la primera dels "Encantaments de
Biniguarda": qu an l'ho menet , transformat en se rp, reclama una besada,
diu "Sols t'enca rrec es secret i que no tenguis por." Però l'anat no ho
pot resistir i ho co nta a "l'amo". Aquest, co neixedor de les regle s d'encantame nt, li diu" Callant i fora por hagueres fet fortuna . Crec que ara
s'encantament estarà desfet: sa por hi ésper demés...". Una variant simplificad a d 'aquesta mate ixa història és la de la na rració (4), però en
aques t cas no hi ha l'ap arició d'una senyora o un vell, sinó la indicació
per so mnis d'una fortu na enterrada a una cova. "J en somnis se li donà
a comprendre que, sens dir res a ningú, les desenterràs i seria rica ella
i la seua fam ilia ". Però , li agafà por i ho conta tot a la família .. . També
a la narració (5), "Es tresor dels Sales", trobem e! mateix esquema, e!
so mni qu e assenya la un tresor amagat a "sa cova Fosca ", amb la condició exp ressa qu e no tinguessi n por. Però quan els protagonistes van a
bu scar e! tresor: "-No tenguis por -li deia an en Marxutu, mestre Antoni
Sales. -Por? .. no sé què és -resp ongu é en Marxutu . I entraren a lespau-

pes dins sa Cova Fosca. No s'havien fet gaire endins, i trobaren sa caixa. -Agafa f011 i cap a fora! -digué mestre Antoni. En Marxutu agafà ... i ses ma ns s'embolicaren amb una cabayera; alçà cap amunt i aixecà un cap de mort...Donà un crit i pigà en fuita ...Mestrestant una
veueta deia: sereu po bres tota la vida!... ". l encara a una altra narració
( 4) apareix e! tema de! somni i la por, però en aquest cas, e! mo tiu de

la por és la petició , en somnis , d'una jove que demana a un soldat que
es casi amb ella: "M 'agafà por, me som tapat cap i tot i no som pogut
aclucar els uis en tota sa nit." Quan més tard , e! soldat troba la jove,
vestida de negre, aquesta li diu: "Veus -digué an es soldat de sa por, si

haguessis estat un bomo com es teus companys totes tres ens hauríem
desencantades... A jo em tocarà dur dol... Tu semp re seràs soldat ras,
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que té por,.. ". El negre i el dol de la noia són tamb é un a referèn cia al
tem a de la mo rt, car és ja evide nt, en aq uest rep às a les diverses narracion s, que la por és se mpre una reacció , co nsc ient o no , ex plícita o
no , a la mort, a vegad es simbolitzada en la transform ació de la se nyora
o el vell en se rp o figura monstru osa.

d) la resolució: "sereu pobres tota la vida ".
A totes les narracio ns d 'encantaments qu e hem co me ntat el resultat
és sempre el mate ix. Tant en el bloc o n el tema central és un dilema
e ntre diners o se nyora, co m en el que el repte és superar un a ex pe riència de por, l'elecció equivocada o la no supe ració de la por cond ueixen
a un a co nclusió equivalent, expressada en la frase: "sereu pobres tota
la vida" (na rracio ns l , 5,7,12,15) o en alguna variant eq uivalent: "sempre se ràs missatge de barquera m agr e'T j (3) , "sempre anireu amb ses
anques rossegant" (11) o la ja es me ntada "sempre seràs so ldat ras" (14).
A dues narracions no hi ha aq ue sta coda (4 i 6), sinó qu e simplement el desencant ament es frustra. Sembla, però , que en aq ues t casos,
les narracion s són variants simplificade s de les altres, a les q uals s'hauria eliminat la conclusió hab itual. Només a una de les històries, sorprenentment, hi ha un final "feliç". A "Madò Sorda ", la protagonista aco nsegueix supe rar la por, produïda per les renous misterioses qu e envaeixen la casa del "lloc", tot assistint sense por, a un a fant àstica cerimò nia
no cturna d'ofici de difunts, oficiada per unes mon ges. La conclusió té
un punt de divertida ironia : "Es túmul s'havia conuert it en un munt de
doblers. I sa Por I lO sortí mai m és. Aqu ells pagesos f oren rics; pe rò
sa Madona aiximateix va quedar sorda." La superació de la por no és
mèrit de la protagonista, sinó de la seva so rdera!

Proposta d 'interpretació
L'anàlisi del s ele me nts que integren el conjunt d e històr ies menorquines so bre e ncantame nts suggereix l'existè ncia, co m a mínim ,
de dos grans blocs te màtics: el de les narr acions q ue plantegen un dilema, e n forma d 'elecció , e ntre un personatge (se nyo ra/ vellet) i la riq ues a, en el mar c num inós d 'una cova , i el co njunt de les qu e exigeixe n de man era ex plícita la supe ració d 'u na ex periència de po r, per tal
d 'accedir a la riquesa. Cre iem qu e e ls dos blocs es tan co nnec tats , de
man e ra q ue ambdós co njunts d 'històries plantegen e l mate ix tem a de
fo ns, a pa rtir d'e leme nts pa rcials qu e va n so rgint a un a o altra de les
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històr ies. Pod ríem així proposar un esquema de lectura globa l:
cova
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En la nostra proposta de lectura, aq ues tes històries d'encant am ents
esdev ind rien fo rmes diverses d 'una mate ixa histò ria de fons: la història
del procés de transformació qu e una persona realitza quan es capaç de
superar la por al de scon egut , al misteriós, en definitiva, a la mort . El
co njunt narratiu esdevindria un a es pè cie de "mite", la lectu ra del qu al
cald ria referir a la globa litat de les nar racions, que anirien mostrant en
els se us diferen ts co mpone nts l'estru ctura profunda d'un imagi na ri co llectiu, en el qu al la por, la fatalitat , el misteri, entès com "allò desconegut i numinós", representen el repte vital fonam ental per al desenvolupam ent de la vida humana . El se ntit de la història se ria, així, el d'u n accés al mó n mistèric , en el qu al cal viure l'exp eriència de la p or i superar-la, ex periència que és ex periència de la mort , la por radical, co m a
co nd ició de la vida. Els as pectes mor als amb què la història es prese nta, la resign ació davant la fatalitat i la inconsistèn cia de so mniar "tresors amagats", no basten per negar el fet qu e els co nceptes de "riqu esa" i "pobresa" ten en un se ntit simbòlic més ampli que la simple referència a la possessió de ben s materials. El "semp re se reu pobres" no
remet nom és a una q üestió de manca de recurso s materials, sinó a
quelcom més profund, a la plenitud del viure, que implica assumir els
se us límits. La "pobresa " de qui no sap viure aquesta ex periència no és
només la pèrdu a dels diners, sinó la de la mediocritat de l'existència
humana. En un ce rt sentit, tal vega da podríem d ir qu e es tem davant
un a narració sintètica d'un ritua l d 'in iciació .
Sóc conscient que aquesta lectura pot semblar excessiva i ago sarada , en la qual hi resson en tem es d'interpretació antropològica hetero-
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ge n ís-", qu e caldria justificar de form a més acurad a, so bre tot amb es tudis co mparatius amb altres co njunts narratiu s del nostre entorn cultural, en es pecial, ce rcant en la narrativa popular mediterrània estruc tures
mítiqu es equivalents. No crec que aquestes històries men orquines siguin estrictame nt exclus ives, però , en qualsevol cas, só n expressió de
co m el nostre pobl e les ha transm ès.
Jaume Mascaró Pons
Un ive rsit a t d e Ba rcelona
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llegendes menorquines . Quadre co m p aratiu"
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NOTES

I Alcover, Antoni M., Aplec de Rondaies Mallorquines d 'Enfordi d 'es Racó, Ed ició
a cura de Josep A. Grimal t am b la co l-laborac í ó de Jaume Guiscafré , Ed ito rial Moll, Palma de Mallorca. (To m I: 1996. 576 pp ; Tom 11: 1998. 421 pp .)
Aque sta edi ció representa l'es forç més notab le d'a nà lisi de les rondalles mallorquines i, probablement , de tota la rondallís tica ca talana . L'intent de reordenar les ronda lles
segons la co neg uda classificació te mà tica de Aam e/Thompson permet un a lectu ra nov a
de l co rpus de Mn. Alcover i, alho ra , la inclusió de va ria nts no publicades, dona una
persp ectiva rigo rosa i crítica de la metodo logia de rece rca. Malauradament cald rà esperar el darrer volum per con èixer l'estud i globa l prom ès per Grimalt.
2 Fr. de Borja Moll , "Pròleg" a Andre u Ferr er Ginard, Rondaies de Meno rca, Edicions Nura , Ciutade lla: 1979 (ree d ició d el text de 1914)

3 Cfr. Joan F. Ló pe z Casasno va s, "Lírica tradi cional : ide ntitat i mestissat ge ", 11
jornades de Cultu ra Popular a les Illes Balears, Co nse ll Insular de Men orca, Maó : 1995,
pp . 27-59.
4 Camps i Mercadal, Francesc (Francesc d'Albra nca) , Folle-lore Menorquin (de la
pag esia), Imp . de M. Sinte s, Mahón: 1918. 2 vols. (Reed ició : Folklore Menorqu i de la Pagesia, Tom I. Edició i pr ò leg de Francesc Florit Nin, Col·lecció Capcer, 4 , Co nse ll Insul ar
de Meno rca/ Entitat Local d 'es Migjo rn Gran, Maó : 1986, 349 pp . ; Tom lI. Collecci ó Ca pce r, 6, Maó: 1987, 134 pp. )
5 Aarn e , Anlli; Th orn pson, Stith. 77Je Types of tbe Fotetate. FFC 184. Helsinki , 1%1 .
Carna rena , Juli o ; Chevalíer, Maxim e . Ca talogo lipológico del cue nto f olklóricu español, Cue ntos maravilloso s, Gredos, Madrid, 1995.
Per a una bibli ografi a actualitzada so bre els probl emes de classificació de co ntes i
rondalles vegi's la q ue GrimaIt inclo u e n el 1er. vo lum de la seva ed ició de les Rondaies
Ma llorquines, de Mn. Alcov er. Palm a:1996.

6 Llegendes de Men orca . (Recollides per en Fran cesc d'Albranca), Pròleg pe r ll oren ç O lives , Quaderns de Folklore, nÚl11. 5, Col·lectiu Folklòric Ciutadella, Ciutade lla de
Menorca. 1981.
7 Miquel Ferrà i Martorell, "Prólogo" a CI/ell/os fabulosos y u/ros l'ela/ os fant àsticos
de las Islas Balca res, por Ga b riel Sabrafin, José J. De O la ñeta , Ed itor, Palma de Mallorca:
1988.
8 Llegendes de Meno rca, "Prò leg", p. 3.
9 Reprod ueixo ci tex t tal co m a pa reix a la ree dició del Folklore. .. , de 1987, q ue inclo u algunes modificacions parcials, es pecialment o rtogràfiques , respecte del text original , pe rò que respecta ínteg rame nt els dia lectalism es i formes lèxiqu es de l'edició de
1918.
10 Al Folklore...d el Dr. Camps , d ins del ca píto l de "Bruixa ries i malstevuis" (sic).
s'inclo u un apartat sob re co ves habitad es, o n en ume ra moltes de les co ves menorqu ines
de les qu als hi ha testimo nis del seu ús fins è poques recents.
II Aquest és el cas de la "cova Murada", al ba rran c d'Algendar, a prop de Fer rer ies.
Però el cas més importa nt és el de les co ves de Biniguarda, avui co neg udes co m "ses
co ves de s'Enca nta me nt", a les q ua ls "s' ha n troba t els gravats rup estres més importa nts
de Men orca co neg uts fins avui", sego ns J. Masca ró Passaríus. Tamb é té inte rès l'explica ció etimo lògica del no m 'Binigua rda', que segons Co ro mine s. DECLLC. vo l. I. p. 802.
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"no hi ha ètimon aràbic que s'hi assembli , però deu ser PINNACOV-ARRA 'la penya de
les coves ".
12 Cal aclarir que en el context menorquí alguns d'aquests person atges tenen una
significació especial. En el món pagès "s'al-lot" no és un simplement "un noi", sinó que
correspon al que anomenaven "al-lot d'avarca ", que era un "missatge", és a dir, un jornaler de tem porada, en caràcte r d'aprenent, que per la seva eda t no treballava en les feines de l camp, sinó que ajudava a "l'amo" (el pagès) a fer els encàrrecs que aq uest li manava. El nom li ve de l fet que nom és rebia alimentació i calçat, és a dir, les "avarques"
tradicionals a la pagesia men orquina.
13 L'expressió fa referència al fet que, en el camp de Menorca, els "missatges", és a
dir, els jornalers contractats pe r tot l'any a un "lloc" (=masia), cobraven "barquera", que
vol dir que en lloc de cobrar en diners cobraven en espècie i, en concret , en gra, normalment blat, un cop acabada la temporada .
14 Un assaig com el prese nt hauria d'explicitar algunes de les seves referències
teòriques , des de les elaboracions estructuralistes de Lêvi-Strauss, en el camp de l'anà lisi
dels mites, fins a les interpretacions , més discutibles , del simbolisme de les narracions
po pulars, a l'estil de j un g i els seus deixebles, passa nt pe r les discussions sobre la relació entre mite i ritu , en les diverses escoles del funcio nalisme. Però considero que
aq uestes referències corresponen a un altre nivell d'exposició, que la voluntat de fer
una lectura "ingènua" del tema permeten obviar.

• Font : Fran cesc d'Albran ca, Folklor e M enorquí de la Pagesia , 1918.

