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Universitat de les llles Balears 

Cultura tradicional i 
d iscapacitat* 

P er entendre la percepció 
social de les discapacitats 
-físiques, psíquiques i 

sensorials- en la societat tradi- 
cional (en el cas de Mallorca, la 
societat rural preturística), 
podem acudir a fonts d'índole 
ben diversa. Des del testimoni 
oral a les rondalles, del canconer 
popular als Il ibres propagandís- 
t ics dels prodigis que es produ'i- 
ren per intercessió d 'una imatge 
religiosa, als coverbos, als relats 
de costums i al teatre: I 'antic te- 
atre burlesc, els entremesos satí- 
rics i els sainets decirnononics. 
Es tracta sovint de materials po- 
p u l a r ~ ,  la difusió dels quals es 
produ'i'a a les tertúl ies casolanes, 
a les tavernes, a les festes fami-  
l i a r ~ ,  als mercats, sota el porticat 
d'una església i a la placa públ i -  
ca. Sovint, pero no sempre, 
aquesta cultura d'arrel popular 
se servia d 'una poetica que la 
identif ica: la representació bur- 
lesca. S'hi parla del món -de la 
terra i del cel- tot  fent  servir la 
comicitat grotesca. Es tracta, 
ben segur, d'una percepció car- 

(*) Text de la conferencia pronunciada 
dins el cicle "Parlem de discapacitats" 
dir igi t  pel prof. Dr. Joan Jordi Muntaner, 
dia 7 de febrer de 2001 a la seu de la 
Fundació "la Caixa" de Palma. Fotografia: René Burri 



navalesca de la vida. ((Les coses 
rnés terribles i dramatiques - 
vaig escriure en una altra avinen- 
teca- adquireixen, en associar- 
se a la cultura comica popular, 
un  aire extravagant. Tot és sobre- 
abundant en les imatges comico- 
grotesques. Llavors, allo que fa 
referencia a la vida corporal i 
material adquireix tot el protago- 
nisme: la violació de les propor- 
cions naturals per mi t ja de la 
hiperbole, la caricatura, la rialla 
com una necessitat del cor 
huma. Una rialla fresca que s'es- 
tén per tot  el cos de I 'home. La 
comici tat  grotesca elabora un 
sistema d'imatges comiques ba- 
sades en el principi material i 
corpori de la vida: I'exageració, 
la hiperbol ització, I'excés. Exage- 
ració de quelcom considerat ne- 
gatiu. Pero I'exageració no sola- 
ment d'al lo que no hauria 
d'existir, sinó també d'al lo que fa 
referencia als plaers corporals, a 
la vida.))' 

Tot és sobreabundant en les 
imatges grotesques. I hi  trobam 
sempre la violació de les propor- 
cions i la caricatura. També la 
burla de les propies mancances, 
de les discapacitats. Us en posa- 
ré alguns exemples. Fixau-vos en 
la tirallonga de discapacitats mo- 
nosi l~ labiques,  físiques i senso- 
r i a l ~ ,  que s'acumulen sobre una 
mateixa persona en aquests ver- 
sos humorístics de la poetessa 
Manuela de los Herreros: .Som 
ve¡, sorn Ileig, 1 sorn coix, sorn 
nan, 1 sorn sort, sorn pr im, / sorn 
f luix, som va; 1 i enmig d'es 
front, / de part a part, / h i  tenc 
un trenc 1 de rnés d 'un quart. / 
Tenc uis de moix, 1 tenc dents de 
ca, 1 es front d 'un d i t ,  1 es nas 
d 'un Dam. 1 es col1 mol t  curt, 1 es 

1 ,  

jep mol t  alt ,  / es pas de bou, 1 sa 
veu de gall. 1 Un f ic  mol t  gros / 
su baix des nas. / I tots es di ts  1 
de peus i mans 1 plens d 'u l ls  de 
poll, 1 de f ics i calls. 1 Tenc 
grans, tenc golls, / tenc bonys, 
tenc barts, / tenc cucs, tenc tos. 
1 Tenc curt  un  brac.»2 

Heus aquí un altre text, aquest 
cop de Nadal Batle, que podem 
encabir en el registre grotesc. 
Ens hi dóna relació d 'una ll ista 
de taumaturgs -jo diria gent 
rara- que havia t ingut I'oportu- 
nitat de coneixer o d'haver notí- 
cia a Felanitx: ((Em contava la 
meva padrina materna que en 
Generer, un veinat seu, anava a 
cercar foc a casa seva i se I'en- 
duia en forma de cal ius d ins 
I'embosta de les mans. Hi  havia 
en Tofol Pífol, un gató amb una 
forca cranial formidable, que es- 
bucava mitjanades en envestir 
com un marda. I en Vicenc Po- 
bre, un home que caminava em- 
parpalat i s'agafava a les bigues 
amb les mans de tal manera que 
era capac de t ravesar  un  celler 
penjat del sostre amb I 'únic su- 
port de les seves falanges que 
garfien la fusta. També era capac 
de pujar del fons d 'un cup f ins 
dalt fent servir només els colzes, 
que feia fregar contra un cantó. 
Més practica i extraordinaria era 
la capacitat innata que posse'i'a 
per trencar ametles: les posava 
entre la boina i la closca i ensive- 
llava una caparrotada a la paret 
que feia esmicolar les 
c l o v e l l e ~ . ) ) ~  Pero en aquests 
casos, rnés que de discapacitats, 
hauríem de parlar de superdo- 
tats. I encara un altre exemple. 
Es tracta d 'una glosa suposada- 
ment posada en boca d 'un exe- 
namorat: ((Jo encara no ho he d i t  
tot ;  / rnés de la mitat  deixava: 1 
s'al.lota aue festeiava. 1 semDre , , 

duia que benjava 1 rnés d 'un  pam 
i m ig  de moc; 1 perque no li cai- 
gués tot, 1 amb ses barres I 'a- 
guantava, / i sa mare que parava 
1 un ribel l  i I 'omplí t ~ t . ) ) ~  

Pero també en la cultura tradi- 

dent n i  volent resistir n i  contras- 
tar contra la veritat, jo us conce- 
deixo que els f i l ls  dlAdam són de 
major noblesa i dignitat que no- 
saltres,  animal^...))^ I a les ron- 
dalles trobarem la mateixa con- 
clusió: I'home és superior als 
animals. Per a Turmeda, perque 
Déu el féu a la seva imatge; p e r a  
mossen Alcover, perque té al cap 
una cosa que es diu suc de cer- 
vell: La lleona diu al Ileonet, tot  
explicant-li que són els homes: 
((Una mica de cosa que camina 
dalt dues cames, que com que es 
vent se n'ho haja de dur; pero té  
es carabassot ple d'una cosa que 
es diu suc de cervell, que el fa 
esser superior, pero d 'un bon 
tros, a tots ets altres  animal^.))^ 

Pero «el suc de cervell)) esta mal 
repartit. Vegem una rondalla, ex- 
tremadament misogina i masclis- 
ta, en que s'explica la causa d'a- 
quest mal repartiment i, natural- 
ment,  d'algunes discapacitats 
psíquiques: 

.Com el Bon Jesús criava el 
món, que feia ets homos, s 'h i  
acosta Sant Pere i l i diu: 

-Mon Mestre, si voleu que vos 
ait,  digau-ho. 

-No hu 'guesses di t ,  respon el 
Bon Jesús. Vetaquí sa caldera 
des cervell: posa-los-ne una cuie- 
rada per hom dins es carabassot. 

Era una calderassa disforja, ple- 
na al raset de suc de cervell, nou 
f lamant. 

Sant Pere agafa sa cuiera, i tot- 
d 'una que el Bon Jesús acaba de 
forjar un homo, zas! el1 ja li en- 
cistava sa cuierada de suc de 
cervell dins sa closca, i totd'una 
aquel1 ja era part i t  a pensar, 

cional, tanmateix, .de totec les pensa qu i  pensa. 

meravelles la gran 6s I'ho- Ja h o c r e c , a m b s o s u c d e c e r v e l l  
me., i, naturalment, la dona. de t r inca!  
Aquesta era la conclusió a que 
arribaven fra Anselm i I'ase ron- I el Bon Jesús, hala a forjar ho- 
yós a la Disputa de I'ase de fra mos!, i Sant Pere, zas!, una 
Anselm Turmeda: ((L'ase respon: bona cuierada dins sa closca de 
. . .  mol t  reverent mestre, no po- cada un. 
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La primeria l i  donava amb sa Tantes se n 'h i  presentaren, que tornat b i d u í ~  i «té el cervell 
cuiera ben plena; i ja ho crec que fonc a forca de companejar-lo, clos)). Es diu sovint: ((a aquest 
es suc de cervell comenca a fer- que li basta per totes. al.lot l i falta una bona aigua)), o 
se avall. « l i  falta s'aigo des 'bril)), o ((s'ai- 

1 d 'aquí ve que hi ha hornos molt go des granar». Li falta ((una 
-Que farem. Pere? d u  e Bon afavorits de suc de cerveli i altres saó)) o ((una brusca)), d iu que 
Jesús, Que te  curtejara? Te con- que no ho son tant, i que ses ( ( 1  falta una brusca)) diaque1l 
vendria com~anejar - lo  una m i c a  dones, si bé en tenen, de suc de que no h 6, tot ,  que 1 ,  manca 

Sant Pere pega ses cuierades 
cervell, else resulta claret claret.))' I1enteniment i és en aquest sen- 

més petites, i encara venien t i t  que parlam de ((I'aigua des Llavorsl per nOmenar l a  man- ' b r i l ~  per determinar que potser i que dema- canea de suc de cervel  -per no- 
aquesta aigua, tan profitosa per 

naven tos- menar les diverses discapacitats sembrats arbres, sera 
ca per poder filar. psíquiques-, el llenguatge po- igualment beneficiosa per a la 
-Sobre t0t. -diu sant  Pere, pular1 sempre tan de la intel. lg$ncia, r a g u a  de 1'abi-I 
veent allo- sera precís compa- metafora, util itza termes i ex- és una aigua que té la virtut 
ne,ar--,o més encara, si nlhi ha pressions extrets de la quotidia- d'augmentar el coneixement de 
d'haver per tots. nitat. Vegem-ne alguns: ((betzol)); 

les persones, empero no dels ani- ((curt)): ((Aixo eren tres germans, 
I aquí I 'homo ho posa a mit ja tan curts de te¡ que f ins i tot  no mals. Per mol t  que una somera o 

cuierada per cap. tenien tranc de dir cap paraula»;* una gallina es remull in el cap 

((boig)): es d iu del que ha perdut quan cau la pluja fina del mes 
A la f i  s'acabaren ets hornos. tota lmeni  la raó o que la té greu- d'abril, sempre seran allo que 

són. Contrariament, la venturosa 
Sant Pere va fer un  ale ben Ilarg. pertorbada. Un exemple e l  

trobarem al poema de 'Na Ruixa- pluja d'abri l  és capac, només per 

Pero Ilavo vengueren ses dones. mantells)) de Miquel Costa i Llo- la forca del poder contingut en 

bera: ((Passant gemegosa com fa I'enigmatica frescor de I'aigua, 
Se posa el Bon Jesús a forjar-ne. gavina que volta ,.¡beres de despertar a ment i obrir-la a 
i, cap a Sant Pere! que s'exclama: torna a voltar, anava la  boja del 'agudesa i a a ref lex ió 1 aques- 

camp de Marina vorera de ta quali tat -la possibilitat de 
-1 ara?, que és aixo? 

mar)).9 ~ ~ ~ b é  en trobam al re- l 'home de fer créixer I' ingeni sota 

-Que ha d'esser? -diu el Bon franyer: ((No hi ha cap boig que la I'educabilitatf és segu- 

Jesús: ses dones, que també les apedrec la seva teulada.)) També rament que ens com 
has d'encistar sa cuierada de suc es diu per indicar la discapacitat a éssers humans que ens 

de cervell dins sa closca, que intel.lectual més o menys forta: diferencia de les besties. Cree 
també se n 'han de servir per fer ((Aquest és un aturat., per man- que! a dissOrtadamentl 
ses coses a sen endret. cat de coratge i dtenteniment encara no basta, la piuja d'abri l ,  

practic. un  curt)),  per estas, i el pobre SenY es queda tal1 ai- 
-No ho sé, mon Mestre, que insuficient. País Valencia gualit com sempre, perque no és 

farem! -diu Sant Pere-. diuen: 'Eixe heme ,ís curt com de facil de vencer la t0txeSa. US 
El1 dins sa cadera  ja nomes h la m i  al colze,)) 1 ,curt de gam- contaré una anecdota -mlagra- 
ha solam, casi casi. balsa, també per curt  d'enteni- da parlar de les particulari- 

-Vaja, vaja! d iu el Bon Jesús, a ment. Pot dir-se que un heme 6s tats, abans d'escometre la ne- 

veure si espedeixes, i si en sortim! ((un bambol)) i que una dona 6s ceSSaria generaiització-: Quan 
cuna bamba)). Les ((bambades» jo era al.lot, prop de ca nostra hi 

-No res, d iu Sant Pere, no hi són els fets i miracles de les habitava una jove que no hi era 
haura altre remei que afegir-hi dones bambes. Aquest home és tota. Es podia dir amb propietat 
un raig d'aigo. ((un babau)); és ((un ruc)); ((un que li mancava una brusca, la 

cap de fava)) o ((un favota)); brusca venturosa del mes d'abri l .  
N ' h i  una part ida de gerres. també, 6s .un bajoca)): ((Aixo era Els veins I'encoratjaven a remu- 
i ho remena ben remenat. una mare que tenia un f i i ,  bajoca llar-se el cap sota la pluja, el dia 

Una mica claret li sortí, pero així de tot, que havia nom Pere. Ja que plovia. Pero plovia poc, du- 

mateix ana. havia doblegat es trenta, i no era rant el mes d'abri l ,  masca poc, i 
estat capa? mai d'escometre cap aquella jove continuava tan xem- 

I ja és part i t  a buidar cuierades al.lota));I0 «un carabassot)) o «un bla com sempre. Record que el 
de suc de cervell d ins es cara- carabassenc)); ((un terros)); ((un meu pare afirmava: ((No basta 
bassot de ses dones. aubercoc)) ... També es diu: ((ha I'aigua fina, no serveix una brus- 
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ca, potser si es remullas el cap 
davall la canal, el dia que raja. ... 
Les canals, empero, quasi mai 
no rajaven durant aquell mes en 
que I'aigua prodigiosa hauria 
pogut despertar la substancia 
grisa continguda en la mica de 
cervell de la meva veina. 

Probablement, el paradigma de 
la manca dl intel. l igencia el tro- 
bam a la rondalla .Els al.lots de 
Son Porc)). Alcover ens h i  d iu :  ((A 
Son Porc, possessió de Manacor, 
de sa banda d'Arta, mol t  abans 
de s'any de sa neu, hi havia un 
parei d'al. lots tan sauvatges, que 
f ins i to t  els cans no les podien 
agafar. S'eren fets d ins sa garri- 
ga, i no sabien n i  coneixien més 
món que Son Porc.))" Hi  haurem 
d'observar que, justament, 
aquells al.lots eren tan salvatges, 
tan «fets amb sa destral)), dira 
Alcover, perque no s'havien 
mogut mai de Son Porc. Res de 
Rousseau, n i  res de la vició 
idíl.l ica de la naturalesa. Els 
al.lots de Son Porc, si haguessin 

viscut en contacte amb la civi l i t-  
zació humana i la cultura, no se- 
rien tan estrafets. 

Un  tema de remarcable interes, 
sobretot per la seva actuali tat, i 
que trobam tractat a les ronda- 
Iles és el de I'anomenada anore- 
xia: un  greu trastorn psicologic 
que produeix el rebuig voluntari 
del menjar. Afecta sobretot les 
dones joves i una de les causes 
que la desencadenen en el nos- 
tre temps és la pressió social que 
existeix entorn del cos perfecte a 
través de la publicitat, de la mo- 
da i dels regims i dietes per apri- 
mar-se. ES evident que aquell o 
aquella que la pateix perd les ria- 
Iles, perque el desanament pro- 
voca tristor i malsofridura. L'ac- 
tual epidemia d'anorexia es basa 
en una percepció patologica ne- 
gativa del propi cos, i en aquesta 
situació la sexualitat és rebutja- 
da per manca d'inversió erogena. 
Es tracta d'una preocupació mor- 
bosa i obsessiva respecte de I 'a- 
parenGa corporal, a la qual resul- 

ten especialment vulnerables els 
adolescents en la seva etapa de 
transformació física. Aquell que 
la pateix esta persuadit de la 
seva lletjor i de tenir un cos anor- 
mal i deforme, i aquesta percep- 
ció negativa obstaculitza la seva 
vida normal i les seves relacions 
socials i afectives.12 A vegades, i 
així ho apunten alguns textos, la 
causa principal d'aquesta disca- 
pacitat és I ' infortuni que pateix 
una al4ota en veure que no pot 
dur endavant els seus projectes o 
les seves inquietuds amoroses. 
Una d'aquestes rondalles, cone- 
guda arreu dlEuropa en versions 
diverses, explica la historia d 'una 
princesa que no podia riure. 
Aquest conte, el tema del qual és 
la impossibi l i tat de riure de la 
princesa, correspon al t ipus 559 
de I'índex d'Aarne-Andreev, i una 
de les versions més conegudes 
és la del folklorista rus A. N. Afa- 
nasiev publicada amb el t í tol 
Nesmejana, ' la que no r iu ' .  El 
conte relata la historia d 'una 



princesa que no riu, pero ningú 
no en coneix la causa. El seu 
pare la promet a aquell que sera 
capa$ de fer-la riure, i aixo s'a- 
consegueix, f inalment, de diver- 
ses maneres, que poden agrupar- 
se en tres variants: el 
protagonista cau en un fangar i 
s 'embruta, Ilavors alguns ani- 
m a l ~  que li estan agra'its I 'ajuden 
a netejar-se, i aixo provoca les 
rialles de la princesa; una altra 
variant d iu que el protagonista 
posseeix un anec d'or, al qual 
s'aferra tothom que el toca. L'es- 
pectacle de la gent que acudeix 
a tocar-lo fa riure la princesa. A 
la tercera variant, el protagonista 
té una f lauta magica i, en fer-la 
sonar, fa ballar tres porcs sota la 
finestra de la princesa. Hem de 
subratllar el caracter fal4ic de 
I'anec d'or, de I'ocellet verd i de 
la f lauta, que apareixera en una 
altra versió recollida a Mallorca. 
Una can@ antiga recollida a Al- 
gaida, d iu:  «Jo tenc un fobiolet / 
que té  forat i no cona, / i en sen- 
t i r  olor de dona 1 s'empina i s'ai- 
xeca dret.»13 La princesa riu i es 
casa, f inalment, arnb aquell que 
havia aconseguit provocar la seva 
rialla. Bé sabeu que quan es 
parla del sexe tothom riu. 

Nesmejana reflecteix el poder 
magic del r iure que estimula la 
vida i la subratl la contra la mort. 
No riuen, els morts. La perma- 
nencia al regne dels morts esta 
acompanyada de la prohibició de 
r iure; pero aquesta prohibició 
pot esser transgredida. En I'obra 
de I'escriptor hel4enístic Llucia 
de Samosata, apareix la idea 
que a la vida del més enlla tot  
sera riure. Llavors, el regne dels 
morts és la terra de I'absoluta 
l l ibertat de pensament i de pa- 
raula. Aquest tema ha estat 
repres modernament per 
Francoice Sagan en una novel.la 
sobre la vida de I 'actr iu francesa 
Sarah Bernhardt: Le r i re incas- 
sable. Mi t jancant una simulació 
epistolar provoca, mo l t  rnés que 
no evoca, un  interrogatori a la 

vella actr iu del teatre frances, la 
qual l i  respon des de la tomba, 
l l iure de traves i de prejudicis. 
Res no h i  ha que trenqui la seva 
rial la atrevida, perque al regne 
en que habita no es fan servir les 
convencions de la societat d 'a -  
questa altra banda de la vida. V. 
Propp ja apunta una possible in- 
terpretació sexual: la princesa 
no r iu i és necessari que algú la 
faci riure. 

A I 'Aplec de rondaies mallorqui- 
nes de mossen Antoni M .  Alco- 
ver14 trobam una versió del conte 
d'aquella princesa que no podia 
riure: ((La princesa bella)). No 
podia riure i estava trista, gairebé 
anorectica, f ins al punt  d'haver 
de fer I l i t ,  perque un ocell verd li 
havia pres la pinta, la veta per 
subjectar-se la cabellera i un ca- 
bell. No volia menjar i res no I'a- 
conhortava. El pare, aclaparat 
per la malaltia de la princesa, 
prometé que el que la faria riure, 
si era fadrí, es casaria arnb ella.15 
Ens d iu  Alcover: «...es seu coret 
s'acluca de tot ,  al punt  li veren 
rodolar per ses galtes unes Ilagri- 
mes com a ciurons, esclafí en 
plors i I laments, la varen haver 
de colgar, i no hi havia qui  la 
conhortas./ Ses seues dames 
varen haver de deixar es seus en- 
ginys de riure, perque, com més 
feien per delitar-la, era pitjor. La 
pobreta va perdre sa talent de 
tot :  lo que menjava arnb un dia, 
hauria cabut dins mit ja closca 
d'ou.1 Es metges bé giraven 
fuies, i se cremaven ses ceies, 
estudia qui  estudia, i se buida- 
ven es cap, prova qui  prova, a 
veure si trobarien un remei per 
ella: pero el trobaven tant  com sa 
coa des moix. I sa mesquina, 
com més anava, més se fonia, i 
se veia ben clar que sa seva f i  
havia d'esser romandre arnb sa 
pell i ets ossos i Ilavo fer cuiro.))16 

Un del episodis més interessants 
de ((La princesa bella. és aquell 
en que es descriu el personal 
que acudeix a palau arnb la in- 

tenció o el coratge de fer-la riure. 
Se'ns hi d iu  que els criats feien 
pascar d 'un  en un aquella gent 
vinguda de totes bandes i, en 
esser davant ella, feien i deien 
les coses que duien pensades 
per fer-la riure. Si ens detenim 
en I'analisi d'aquests voluntaris 
veurem que es tracta d 'una veri- 
table desfilada carnavalesca, en 
que Alcover se serveix de bell 
nou de les estrategies narratives i 
els registres que li ofereix el rea- 
lisme grotesc: ((Alla se presenta- 
ren ets homos rnés facetos que 
escaufava es sol, es més el dian- 
tre pere tirar potxes i contar co- 
verbos i passos gustosos, que 
eren capacos de fer esclatar de 
riaies qualsevol: i feren tot  quant 
varen sebre; pero la Princesa, 
ben alerta a riure gens! Alla l i  
dugueren corones, tumbagues, 
anells, botonades i braceroles 
d'or, diamants i demés pedres 
precioses, vestits nous de seda, 
lama i tissú, garlandes i ramells 
de flors; panades que en xapar- 
les sortien de dins elles una par- 
t ida d'aucells volant; falcons en- 
senyats i caderneres criades que 
feien ses m i l  proeses i ses coses 
rnés rares; pero la Princesa, ben 
alerta a riure gens! Alla hi ana- 
ven homos que li feien davant 
s'uiastre esbrancat, que sabien 
escarnir de lo mil lor ses veus de 
tots quants d'animals se conei- 
xen; hi anaven dones arnb bigots, 
homos barbuts arnb rebosillos 
posats i un forc d'ais per coa, 
fent carusses i visatges; altres 
que menaven asets arnb calcons, 
someres arnb monyos, cans arnb 
gavardines, endiots mocador al 
col l ,  moixos arnb volant, galls de 
Ilavors arnb faldetes, mostels un- 
tats d'ol i  que los pegaven foc i 
fugien corrents fent  flamada; 
pero la Princesa, ben alerta a 
riure gens! . . .  Més tost se posava 
pitjor. 1 se fonia una cosa espan- 
tosa, i es metges no sabien per 
on prendre; i el Rei i la Reina, 
arnb un coret com una llentia i 
perdudes casi totes ses esperan- 

Fotografia: Herrnes Pato (19. 





ces, que és lo darrer que se perd, 
a voltes s'arrabassaven es cabeis 
a grapades, a voltes se pegaven 
arnb so cap per ses parets.))I7 

En altres versions de la mateixa 
rondalla he trobat que entre els 
personatges que li duen o que hi 
van pel seu compte arnb la curo- 
Ila de fer-la riure hi ha alguns 
discapacitats físics: coixos, bal- 
dats, esgarrats o mut i lats d'algun 
membre . . .  Aixo em porta a ob- 
servar la condició d'espectacle 
que, en les societats tradicio- 
nals, sovint s'atribu'i'a al discapa- 
c i tat .  Possiblement, el cas rnés 
patetic és el que mostra Ramón 
María del Valle-lnclán a Divinas 
palabras, una mescla de drama 
rural, de farsa i esperpent. Dues 
famílies es barallen f ins a estirar- 
se els cabells en la brega, perque 
totes dues reclamen I'herencia 
-la potestat i el benefici d'em- 
parar-lo- d 'un  ésser desvalgut, 
una pobra cria humana deforme: 
«el  engendro., en d iu  I'autor. El 
engendro no té res rnés que el 
carretó de fusta on jeu tot  el dia i 
la n i t ;  pero aquell que en té la 
custodia legal pot fer-se un bon 
cabal, to t  recorrent les fires, els 
mercats i les festes perque la 
gent el vegi i t ingui una mica de 
pietat de la seva desgracia. Si re- 
cordau la pel.lícula Le petit sau- 
vage de Franqois Truffaut, basa- 
da en la historia de Víctor de 
I'Aveyron i en el projecte de ree- 
ducació que Jean ltard va elabo- 
rar per a ((aquell f i l l  dels bos- 
tos)), t indreu present les escenes 
en que la societat parisenca, en- 
curiosida per I'estrany, acut al 
centre de sordmuts on Víctor ha 
estat internat, a París, per veure 
el fenomen: aquell n in salvatge, 
cacat en I'espessor de la foresta 
de la comarca de I'Aveyron. I en 
una altra pel.lícula de Werner 
Herzog sobre Kaspar Hauser 
també podem veure com el jove 
Kaspar és portat a una compan- 
yia ambulant de circ a f i  d'exhi- 
bir-lo entre les rareses rnés es- 
tranyes perque d'aquesta manera 

podra contribuir a pagar-se la 
subsistencia. 

Sobre el tema de la deformitat 
com a materia d'exhibició comp- 
tam arnb una pel.lícula excep- 
cional, un  classic de cul te des 
que el 1 9 6 2  es recupera bona 
part del material f i lmat i prohi- 
b i t :  Freaks, una producció de la 
Metro de 1 9 3 2 ,  dirigida per Ted 
Browning, presentada .com a 
simple "bestiari" hiperrealista, 
mol t  del gust firal decimononic: 
es prometia la presencia, sense 
trucs, de I 'ampla galeria d'éssers 
deformes, el tors vivent, h indú,  
I'ésser ambisexual Josephine-Jo- 
seph, el prodigi sense bracos, 
les germanes siameses, i un  
ampl i  assortiment de beneits, 
nans, etc.»18 

Pero la companyia del circ-f iral 
on s'exhibeixen aquelles mons- 
truositats resulta un microcos- 
mos de la societat. ( ( 1  a Freaks el 
violent xoc no és entre el que 
duia camí de ser huma i el que 
no assoleix plenament aquest 
status, sinó entre la descoratja- 
dora monstruositat i la rnés pro- 
xima quotidianitat. Perque les 
seqüencies rnés impactants, el 
seu sentit més inquietant no rau 
en la simple mostració dels de- 
formes, sinó en la proximitat que 
assoleixen arnb I'espectador, 
arnb la seva vida quotidiana, 
arnb els seus sentiments.)>19 

Recentment, I 'escriptor frances 
Bernard Comment ha publ icat  
una novel.la: Le Colloque des 
b~stes,~O en que tracta de recon- 
tar el calvari dels homes tronc 
en la societat d'avui. I escriu 
una fabula perillosa, ferotge i 
implacable. Que és pot fer arnb 
els homes reduits a un bust per 
causa d'una malformació de nai- 
xenca o d'accident? Semblen es- 
cultures vivents. Hi  ha en tot  el 
món vuitanta-tres casos d'homes 
tronc, obligats per la seva condi- 
c ió física a viure en volum re- 
du i t .  En una societat en que ca- 

dascú té  peus, i mans, i cames, 
quin destí pot reservar-se als in- 
dividus desprove'i'ts de bracos i 
cames? Estaran condemnats a 
vegetar com un residu o una 
desferra humana?21 

Tornam a trobar el tema de la 
jove disposada a emmalaltir-se i 
a no menjar f ins que no la deixin 
casar arnb el jove que vol a «En 
Juanet C a r n i s ~ e r . . ~ ~  Els pares de 
na Catalineta s'oposen al festeig 
de la seva f i l la arnb en Juanet, el 
f i l l  dels carnissers que vivien da- 
vant per davant i acabaren pri- 
vant-la de tornar-lo a veure. Lla- 
vors, ((aquella al.lotona en 
tengué un disgust de mort, i 
plora una partida de dies, perque 
I'estimava masca, an En Juanet, 
i no per res de mal i sense sebre 
com ni com no, pero sa veritat és 
que solen comencar així ses 
amors fortes que Ilavo duen tanta 
de coa./ Com Na Catalineta s'e- 
nutja tant  que estigué una parti- 
da de dies sense tastar res.. .))i3 

Una de les fonts rnés atractives 
per coneixer les discapacitats fí- 
siques en la societat tradicional 
mallorquina dels segles XVI i 
XVl l és el vell Llibre de la inven- 
ció de la prodigiosa figura de 
Nostra Señora de Lluch compost 
pel doctor Rafel Busquets, preve- 
re i beneficiat de la Seu, un vo- 
lum en octau impres I'any 1684 
als tallers de Pere Frau, impres- 
sor de la Santa I n q u i ~ i c i ó . ' ~  El 
ll ibre és un resum dels manus- 
crits, curosament guardats a I'ar- 
xiu del santuari, que recullen, 
des de 1 6 2 0 ,  els miracles que la 
tradició havia mantingut per 
certs. Tinc a la memoria el record 
d'una visita a I'arxiu del Col.legi 
de Lluc, deu fer més de vint 
anys, guiada pel seu impecable 
custodi, el pare Rafel Juan. Sota 
la l lum transparent i silenciosa 
d 'un  capvespre d'hivern vaig 
tenir a les mans els escrits nota- 
rials que serviren de base al I l i -  
bre del doctor Rafel Busquets. 
Allí, els prodigis hi són explicats 



amb profusió de detalls. Alguns 
són ingenus, com les figures 
d 'un exvot, d'altres podrien con- 
figurar un petit  retaule. Pero, en 
les histories que s 'h i  expliquen, 
h i  ha un rerefons social que 
amargueja: pe t~ tes  histories quo- 
tidianes, humi ls afanys del po- 
ble, desconhorts secrets, el testi- 
moni de la desgracia i de 
I'esperanca. ((Dalt d'aquell  puig 
vaig f i lar 1 un f i l  de llarga espe- 
ranca)), d iu una antiga can@ po- 
pular. Per a la gent de la societat 
tradicional I'esperanca és perce- 
buda com un f i l  que es teixeix 
lentament, tant  com el f i l  de la 
Balanguera misteriosa que val 
una vida. I aquest f i l ,  fet de la 
confianca que posam en que ha 
de succeir allo que volem, sovint 
ens agombola. 

Agombolava el cavaller Tirant: 
.Per la gran esperanca que t inc 
me  fa aconhortar.. . ~ , ~ j  diu. 

De fet, aquella idea d'esperanca- 
da amargura que reflecteix el tre- 
ball del doctor Busquets ha estat 
subratllada pel pare Josep Amen- 
gual, missioner dels Sagrats 
Cors: <(La natura dels esdeveni- 
ments descrits al l l ibre de Bus- 
quets permet coneixer alguns as- 
pectes de la vida mallorquina 
d'aleshores, i precisament en el 
que té de pesat i dur. Els prodi- 
gis són entecos com la l luita de 
la Mare de Déu al costat dels 
seus devots per vencer I'opressió 
de la malaltia i la fatal i tat de les 
desventures i ~ a l a m i t a t s . ) > ' ~  

H i  són presents la malaltia, la 
fam, les desgracies; sovint els 
accidents propis del treball del 
camp: un jove que ha caigut d 'un 
penyal dins la mar, homes arros- 
segats per animals de carrega, 
d'altres que cauen d 'un arbre 
quan I'exsequellen; accidents 
que succeien pels mals camins 
de I ' i l la. No hi manquen casos de 
protecció o curació de víctimes 
de tret d'escopeta, d'una punya- 
lada, d 'un cop de destral o de ga- 

rrot d'ullastre. I a les violencies 
de la terra s'hi afegien les que 
succe'i'en enmig de la mar: els 
atacs de pirates moros, la por del 
captiveri a Berberia: Trípoli, Al- 
ger o Tunis. Els mariners acorra- 
lats per les tempestes. Els as- 
salts dels bandolers pels camins 
de muntanya." El l l ibre de Bus- 
quets ens dibuixa un mapa incle- 
ment de d e s e m ~ a r  i de malaltia. 

Només em detindré en alguns 
pocs casos ben peculiars. El pri- 
mer seria aquel1 en que «Cura 
Nostra Señora miraculosament 
una al.lota paralítica.. Margarida 
Cerda donzella, f i l la de Bernat 
Cerda de la vila de Porreres, 
entra en edat de setze anys per 
monja de cor al monestir de 
Santa Clara. <(Poc temps després 
de fer entrada en Religió, li so- 
brevingué un accident a modo de 
gota coral, qui la balda de tal 
manera de tota la part esquerra, 
que no podia fer exercici, ni 
moure el peu, la cama, ni  el 
brac, i tenia tan apegada la ma 
esquerra sobre la boca del ven- 
trell, que de ninguna manera la 
podia apartar d'el l ,  i era menes- 
ter molta gran forca perque altri 
I 'hi r n o g u é ~ , ) ) ~ ~  

*- 

Tenia aquella part del cos gaire- 
bé morta, perdut el sentit i in- 
sensible. Sortí del convent per- 
que (<los metges tenien poca 
esperanca de la sua salut i ella 
era encara n o v í ~ i a » . ~ ~  No hi val- 
gueren untons ni remeis i per 
espai de quinze mesos queda 
confinada al l l i t  de malalta i a les 
crosses. Decidí invocar I 'auxi l i  de 
la Mare de Déu de Lluc i acudí 
amb grans esforcos a la seva 
casa. H i  arriba el 24 de jul iol,  vi- 
gília de Sant Jaume de Compos- 
telala. Entra a I'església. Un 
minyó dels que servien al cor 
obrí la reixa i l i abaixa la Ilantia. 
Remullaren un mocador amb oli 
de la Ilantia i I 'untaren: primer la 
ma, i tot  d'una comenca a sentir 
la virtut «no natural de I 'ol i ,  sinó 
sobrenatural del favor de la Ver- 



ge».30 Digué que sentia cruixir 
tots els ossos. Prosseguiren la 
untura: el peu, la cama i torna a 
cridar per dir que sentia per tot 
el peu i la cama un foc suau que 
li donava conhort a la part balda- 
da. S'alca sobre els seus propis 
peus bona i sana. S'agenolla, en- 
cengué una candela i canta els 
goigs en acció de gracies. I ca- 
mina per sos peus, i féu totes les 
experiencies de córrer, pujar es- 
cales i servir en taula a I'hora del 
copar, perque eren molts que 
I'havien acompanyada. 

El segon cas sera aquell en que 
Nostra Senyora féu parlar un 
minyó, que abans havia guarit 
d 'una greu malaltia. Era de la 
vila de Selva. Aquell infant, f i l l  
d'Andreu Matheu, no podia par- 
lar: ni als tres anys, ni als quatre, 
ni als c inc.  Era mut.  El pare 
prengué aquell al.lot en bracos i, 
arnb gran cansament del cos, el 
va dur al santuari per si trobava 
remei. Arribats davant la imatge 
de la Verge de Lluc, posa els 
peus a terra i «se li deslliga la 
llengua i ,  girant-se a son pare, 
(el que mai no havia parlat) l i 
digué si estava cansat del treball, 
i des d'aleshores continua en 
parlar, no per diligencia humana, 
ni per ensenyanca de sos pares, 
sinó per virtut divina».31 

ES ben interessant fer algunes re- 
marques a aquest text. Fixau-vos 
que ens diu que aquell al.lot va 
parlar perque la Mare de Déu féu 
el miracle de suspendre la seva 
mudesa; perque aquest parlar no 
era ni per diligencia humana ni 
per ensenyanca de sos pares. 
Heus aquí, només apuntades o 
suggerides, algunes grans teories 
sobre I'aprenentatge de la Ilen- 
gua: podríem veure rere aquesta 
afirmació, «per diligencia huma- 
na., anunciat el paradigma dels 
universals lingüístics de Noam 
Chomsky i la teoria generativa de 
les idees innates? Trobaríem, al 
capdavall, la teoria de Jean Pia- 
get, si entenem «per diligencia 

humana. la maduració, el desen- 
volupament intel.lectual del nin 
vinculat a I'aparició de determi- 
nades capacitats cognitives? 1, si 
f ixam I'atenció en «ni per ensen- 
yanca de sos pares., retrocedirí- 
em a aquell paradigma que expli- 
ca que el llenguatge és, al 
capdavall, el resultat de la nostra 
capacitat d' imitació. 

A I'escola en que vaig assistir 
quan era peti t ,  regida per una 
monja vella -sor Victoria-, h i  
havia un al.lot, en Llorenc, que 
no parlava clar. Us ho explic per- 
que vegeu f ins a quin extrem 
aquella monja, tot  servint-se de 
la intuició, i perque sabia que la 
imitació humana és poderosa, 
construí per a aquell al4ot que 
no parlava clar un projecte de re- 
educació lingüística, n i  que ha- 
gués estat, la monja, una logope- 
da plena de títols. 

-Té la llengua travada -deia la 
monja-, i que podríem fer per 
destravar-la? 

Ella sabia que no hi havia més 
solució que I'exercici continuat 
d'aquells sons arnb que en Llo- 
ren$ es travava; pero també 
sabia que no h i  havia manera de 
fer-los-hi fer, aquells exercicis, 
perque es moria d'empeguei- 
ment,  en Llorenc, i es moria de 
por que els altres al.lots ens en 
riguéssim. Sor Victoria ens els 
feia d i r  a tots en veu alta, els 
jocs de paraules: travallengües, 
embarbussaments i oracions. Al 
f inal aconseguia que en Llorenc, 
engrescat arnb la retorica dels 
companys, s'atrevís a jugar arnb 
els sons i les paraules que la 
llengua travada no era capa$ de 
pronunciar arnb claredat. I alho- 
ra havia obtingut el mil lor bene- 
f ic i :  que cada un de nosaltres 
sentís el problema del company 
com un problema propi; un  pro- 
blema de tots que cal ia solucio- 
nar c o l . l e ~ t i v a m e n t . ~ ~  

Seria bo, arribats a aquest punt ,  
d i r  alguna cosa sobre els jocs de 

paraules embullades -els tra- 
vallengües- que la societat tra- 
dicional feia servir a f i  de faci l i -  
tar la correcta pronúncia dels 
sons més di f íc i ls  de I ' idioma o 
destravar la llengua d'aquells 
que parlaven embul lat ,  d'a- 
quells que tenien -heus aquí 
una altra manera de dir-ho- la 
llengua de pedac. 

El n in peti t  descobreix les parau- 
les per mi t ja del joc. Un joc d'ex- 
ploració i descoberta: arnb els 
sons, arnb les imatges, arnb el 
r i tme. S'h i  troba bé, sota I'en- 
cant dels sons i dels r i tmes, i és 
la magia de les sonoritats i dels 
ritmes allo que confereix al Ilen- 
guatge la seva capacitat de pro- 
vocar significats imaginaris. 

Des dels primers mesos de la 
vida, s'entreté en la recerca i 
I'exploració dels sons que el seu 
aparell fonador és capac de pro- 
duir, segurament per imitació. El 
nin repeteix i repeteix, sil.labe- 
jant una vegada i una altra la 
mateixa paraula. Pero es tracta 
d 'un joc combinatori.  I sorgeixen 
noves paraules extretes d 'un  con- 
text i d 'un significat rutinaris. 
Etimologies populars, paraules 
cense sentit, jocs verbals arnb 
paraules estranyes. ES necessari 
dir que aquests materials de tra- 
dició popular -la petita literatu- 
ra oral, segons la quali f ica Núria 
Vila-33 introdueixen el n in en la 
paraula, el r i tme i els símbols, li 
exerciten la motricitat i la memo- 
ria, li desperten I ' e n g i n ~ . ~ ~  ES, 
doncs, a través dels aspectes Iú- 
dics de la llengua que podem 
exercitar I'expressió clara i treba- 
llar les dif icultats fonetiques. Us 
explicaré una petita anecdota: fa 
bastants d'anys varem rebre a 
casa un estudiant alemany que 
volia aprendre catala. S1instal.la 
a ca nostra i, val a dir, que tenia 
un domini de I' idioma molt  cor- 
recte. Tenia -i les portava com 
una espina- certes dif icultats 
fonetiques, entre les quals hi 
havia la pronúncia clara i sonora 



de la erra. No hi havia manera. 
Un dia se'm va acudir ensenyar-li 
una cancó antiga especialment 
abundosa d'aquells sons arnb 
que tenia dif icultat perque la re- 
petís una vegada i una altra: «Un 
carro de putes / se'n va anar a la 
guerra, / es carro trabuca / i 
putes p'enterra!)) L'aprengué de 
memoria i la repetí incansable: la 
deia tot el dia i aplica a I'exercici 
la discipl ina prussiana tan propia 
de la gent alemanya: ((Un car- 
ro . . .  )) Pocs dies després havia 
superat I'entrebanc. Doncs 
aquesta petita literatura oral esta 
constitu'i'da per ((rimes i fórmules 
orals que es transmeten als in- 
fants, els diverteixen, els con- 
dueixen a la maduració mental, 
faci l i ten la superació de dif icul- 
tats fonetiques, incideixen en I'a- 
prenentatge dels sons que pre- 
senten més dif icultats. Associats 
generalment a la motricitat -re- 
cordem per exemple: "ma 
morta", "d i t  pel leric", "serra ma- 
merra", etc.-, aconsegueixen 
fer de la paraula una de les pri- 
meres joguines. La seva funcio- 
nalitat pedagogica és extraor- 
dinaria, d'una ut i l i tat  múlt iple: 
ens en podem servir per reforcar 
un so quan treballam la fonolo- 
gia, quan només es tracta d'una 
sensibilització fonologica. També 
els podem introduir en els exerci- 
cis articulatoris de caire col.lec- 
t i u  o individualment, com si fos 
un joc, perque són un joc, una 
manera d'explorar les diverses 
possibilitats de la paraula, de 
jugar arnb els sons, de retrobar 
I'espontaneitat de les rimes, el 
sentit del joc l l iure i plaent que 
caracteritza I ' inici de I'aprenen- 
tatge de la I l e n g ~ a ) ) . ~ ~  De ben 
antic, els pobles han sabut en 
quins punts de la llengua que 
parlen es troben les dif icultats 
de pronunciació més manifests i 
han elaborat els particulars exer- 
cicis correctors. Entrebancallen- 
gües i jocs de paraules embulla- 
des n'hi ha pertot arreu i els 
podreu trobar en qualsevol idio- 

ma, ajustats a resoldre les di f i -  
cultats d'aquella llengua per mit -  
ja del joc. He conegut al.lots que 
feien sopes -a Mallorca diem 
que un al.lot fa sopes quan pro- 
nuncia la essa arnb so de zeta 
~ a s t e l l a n a - ~ ~  i han resolt el pro- 
blema arnb la propia dinamica 
de I'aprenentatge de la llengua. 
Ens hem de convencer que qual- 
sevol llengua posseeix els meca- 
nismes autocorrectors propis a 
punt per esser aplicats, adrecats 
a mantenir-la expressiva i clara. 

Pero he de tornar a reprendre el 
f i l  que m'ha du i t  al l l ibre de 
Rafel Busquets. El tercer cas 
que t inc  la intenció de treure és 
aquell en que ((Nostra Senyora 
perfecciona un  minyó que era 
nat sens tenir  forma  humana^.^' 
Una dona de Petra, per mol t  de 
temps eixorca, es va sentir pren- 

Fotografia: Darren Whteside 

yada per gracia de Santa Maria. 
Arribat el dia del part, infanta 
un tros de carn «sens f igura ni  
forma de criatura humana)).38 El 
cobriren arnb un  drap i, arnb IIa- 
grimes als ul ls, invoca la inter- 
cessió de la Verge i ,  estant arnb 
aquestes deprecacions, repara 
que feia moviment el tros de 
carn que estava cobert arnb el 
drap; el prengué arnb les mans i 
va veure que era un nin,  el més 
sa que mai no s'hagi vist. Pot 
semblar evident -adverteix 
Busquets- que aquell ésser de- 
forme ha vingut al món només 
perque es manifesti  la gracia 
del miracle. 

Podria relatar-vos encara aquell 
cas -s'esdevingué el mes d'oc- 
tubre de 1620- del minyó que 
estava tocat d'aire. Cirurgians i 
metges no hi  trobaven remei. O 



aquell  altre d 'una minyona per 
damunt  la qual va passar un  
carro. I aquell  d ' un  home a qui  
un  penyalot despres de la mun-  
tanya havia esclafat un peu. 
També aquell  d 'un  home que 
tenia una cuixa fora de Iloc. I el 
d'aquell  minyó que, havent cai- 
gut  d 'un  ullastre, queda mol t  
mal feri t  . . .  

Els drames que torbaven el po- 
ble, la miseria de cada dia, les 
malalties, les desgracies, són 
presents al l l ibre del Dr. Rafel 
Busquets, de la mateixa manera 
que són als goigs populars amb 
que la gent invocava I'auxili dels 
sants a f i  que els assistissin - 
cap altre f i l  d'esperanca no po- 
dien teixir i acudien a la Verge i 
als sants des de la impotencia- 
de les múl t ip les discapacitats o 
incapacitats que la vida els havia 
enviat: afortunats, esguerrats de 
diversa cond ició, bojos i babaus, 
més de m i g  rucs, amb el cervell 
clos i mancats de suc de cervell, 
sords, i cecs . . .  Un  repertori que 
hauria pogut desfilar davant la 
princesa bella amb la fantasia de 
fer-la riure. ~ D é u  ens fa a t o t s ~ ,  
deien a f i  de conhortar-se. «Déu 
ens fa a tots)). La natura és per- 
fecta perque parla del seu Crea- 
dor i dóna testimoni de la seva 
summa bellesa. En una rondalla 
de I'Aplec d'Alcover -«Ets 
aglans, ses carabasses i sant 
Pere))-, se'ns reafirma aquesta 
idea per la via de la comicitat 
grotesca: Un  dia, el Bon Jesús i 
Sant Pere passaren per un hort. 
Hi  havia una parada de carabas- 
seres que tenien un esplet de ca- 
rabasses disforges. Llavors pas- 
saren per un alzinar i les alzines 
duien un esplet d'aglans. Sant 
Pere, una mica curt  d'enteni- 
ment,  observa que allo no estava 
bé. Ses alzines, deia, tan reforca- 
des com són, haurien de fer cara- 
basses. I ses carabasseres, tan 
allanguides i tan flonges, haurien 
de fer els aglans. Doncs, va dir el 
Bon Jesús, que sia així com tu  
trobes. I els aglans tornaren cara- 
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aglans. Poca estona després, una 
carabassera es desfica del capoll 
i va caure damunt el cap de Sant 
Pere. Li va fer mal i va pensar 
que, si hagués estat un agla, no 
li n'hauria fet. Aniria mil lor, afir- 
mava amb el cap encara commo- 
gut, així com estava primer, així 
com ho havíeu posat Vós. 

La natura és perfecta i parla del 
seu Creador, encara que sovint 
no és faci l  d'entendre. .Déu ens 
fa a tots)). I féu també -afe- 
gien- «el geperut de les Tere- 
ses.. Les monges Tereses de Ciu- 
tat tenien un criat geperut. I la 
gent no ho acabava d'entendre; 
pero s'hi resignava, perque 
també I'havia fet  Déu, com a tot- 
hom. + 
Notes 

(1 )  JANER MANILA ,  G. L'educació de 1'- 
home que riu. Barcelona: Al ta Ful la,  
1 9 9 1 ,  pag. 6 8 .  

( 2 )  HERREROS, Manuela. Obra literaria 
dispersa. Vol l .  Palma, 1 9 7 8 ,  pag. 1 0 5 .  

( 3 )  BATLE, Nadal.  «El ma l  bocín. Diari 
de Balears, 1 -V I -1996 ,  pag. 3 1 .  

( 4 )  Recol l ida per Josep OLIVER I VERD. 
Bona pau, núm.  5 7 0 .  Montui'ri, agost de  
2 0 0 0 ,  pag. 6 .  

( 5 )  TURMEDA,  Anselm. Disputa de 
/'ase. Barcelona: Ed.  Barcino, 1 9 2 8 ,  pag. 
1 9 5 .  (Els Nostres Classics). 

( 6 )  ALCOVER, Antoni M .  aS 'homo i es 
lleó)). A :  Aplec de rondaies mal lor~uines 
d'en Jordi d'es Racó. Tom XVI I l .  Pag. 
1 2 3 .  

( 7 )  ALCOVER, A.  «Com és que ses dones 
tenen més poc cervell que ets hornos». A:  
Aplec de rondaies mallorquines. Tom V. 
pag .29 -31 .  

( 8 )  ALCOVER, A. «Tres germans be- 
ne i ts» .  A:  Aplec de rondaies mallorqui- 
nes. Tom. IV. Pag. 1 5 4 .  

( 9 )  COSTA i LLOBERA, Mique l .  Tradi- 
cions i fantasies. Palma: Consell l nsular 
de Mal lorca, 1 9 8 7 ,  pag. 6 1 .  (Bibl ioteca 
Basica de Mal lorca, n ú m .  3 ) .  

( 1 0 )  ALCOVER, Antoni.  «Un  festejador)>. 
A:  Aplec de rondaies mallorquines. Tom 
l .  Pag. 2 1 .  

( 1 1 )  ALCOVER, Antoni.  «Ets al . lots de 
Son Porc)). Aplec de rondaies mallorqui- 
nes. Tom V. Pag. 1 0 3 .  

( 1 2 )  GUBERN, Roman. El eros electró- 
nico. Madrid: Taurus, 2 0 0 0 ,  pag. 4 9 .  

cultura a Mallorca: el canconer. Palma: 
Ed. Mol l ,  1 9 7 9 ,  pag. 2 7 .  

( 1 4 )  ALCOVER, Antoni M .  Aplec de ron- 
dales mallorquines d'en Jordi d'es Racó. 
Palma: 1 8 9 6 - 1 9 6 8 .  (XXIV toms) .  

( 1 5 )  Vegeu: JANER MANILA,  Gabriel. 
L'educació de l'home que riu. Op.cit. ,  
pag. 1 5 .  

( 1 6 )  ALCOVER, Antoni M .  ((La pr incesa 
be l la* .  A: Aplec de rondaies mallorqui- 
nes. Tom I l .  Pag. 3 7 .  

( 1 7 )  Ibid., pag. 3 9 - 4 0 .  

( 1 8 )  MART/N JIMÉNEZ, l .  ~ F r e a k s ~ .  
Temps moderns, núm.  3 0 .  Palma: Sa 
Nostra, Obra Social  i Cultural ,  febrer de  
1 9 9 7 ,  pag.10.  

( 1 9 )  Ibid., pag. 1 0 .  

( 2 0 )  COMMENT, Bernard. Le colloque 
des bustes. París: Ed. Christ ian Bourgois, 
2 0 0 0 .  

( 2 1 )  Veg. ((Livres)). Le nouvel observa- 
teur, núm.  1 8 8 0 .  París, 1 6 - 2 2  de no- 
vembre de 2 0 0 0 ,  pag. 1 8 6 .  

( 2 2 )  ALCOVER, A. M .  ((En Juanet Car- 
nisser)). A: Aplec de rondaies mallorqui- 
nes. Tom XXI. Pag. 5 i següents. 

( 2 3 )  Ibid., pag. 5 

( 2 4 )  BUSQUETS, Raphael.  Llibre de la 
invenció y miracles de la prodigiosa figu- 
ra de nostra señora de Lluch. Palma: Es- 
tampa de Pera Frau , l684 .  

( 2 5 )  MARTORELL, Joanot. Tirant lo 
Blanc. Capítol I I I .  

( 2 6 )  AMENGUAL i BATLE, Josep. aLluc 
d n s  Mal lorca als segles XVI-XVII». Lluch, 
n ú m .  7 1 6 .  Palma, juliol-agost de  1 9 8 4 ,  
pag. 2 2  i següents. 

( 2 7 )  Ib id. ,  pag. 2 4 - 2 5 .  

( 2 8 )  BUSQUETS, R. Op. cit. ,  pag. 9 4  

( 2 9 )  Ibid., pag. 9 5 .  

( 3 0 )  lbid., pag. 9 8 .  

( 3 1 )  Ibid., pag. 1 2 4  

( 3 2 )  JANER MANILA,  Gabriel. Les coses 
que passaren. [ I  ned i t l .  

( 3 3 )  VILA, Núria.  «Arri, arri, ta tanet ,  o la 
pet i ta l i teratura oral». Perspectiva esco- 
lar, núm.  5 3 .  Barcelona, marc  de 1 9 8 1 ,  
pag. 1 8 .  

( 3 4 )  JANER MANILA,  G.  Pedagogia de 
la imaginació poetica. Barcelona: Al ta 
Ful la,  1 9 8 6 ,  pag. 5 1 .  

( 3 5 )  JANER MANILA,  G. Pregoner de 
quimeres. Barcelona: Al ta Ful la,  1 9 8 5 ,  
pag. 1 3 .  

( 3 6 )  ALCOVER MOLL.  Diccionari catala, 
valencia, balear. Tom X. Mal lorca: 1 9 6 8 ,  
pag. 6 .  

( 3 7 )  BUSQUETS, Raphael. Op. c ~ t . ,  pag. 
2 0 0 - 2 0 3 .  

( 3 8 )  Ibid., pag. 2 2 0 2 .  




