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Quatre mots sobre Un pont de mar blava
Pròleg d’Antoni Góngora Capel1

Et deixo un pont de mar blava
que va del somni fins als teus ulls,
des d’Alcúdia a Amorgos,
del teu ventre al meu cor.2

L’etimologia ens regala una bonica coincidència: la mateixa arrel indoeuropea que hi ha darrere la paraula pont (del llatí pons,
pontis) dona el mot πόντος, una altra manera de dir mar en grec,
o sigui, camí al mar. I és això justament el que ha estat el Pont
Mediterrani, un camí d’aigua enmig de terres.
A l’aixopluc de l’Escola Municipal de Mallorquí hem tingut
l’oportunitat de recórrer aquest camí, tot tocant en ports diversos, sempre amb Grècia i les Balears com a destinació. Grecs a
Maó, mallorquins a Salònica, comerciants mallorquins que van
i venen d’una banda a l’altra del pont, esclaus grecs a Mallorca,
glosadors xipriotes, els mites a les rondalles i, finalment, una
1
2

Coordinador del cicle de conferències: Un pont de mar blava: relacions entre les Illes Balears i Grècia (febrer-març de 2017).

Miquel Martí i Pol i Lluís Llach (1993), Et deixo un pont de mar blava (enregistrament
sonor).
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veu dolça que ens ha dut els aires de Grècia a Manacor; això, en
poques paraules, és el que trobareu aquí.
Hem navegat amb rumbs diferents, però sempre amb l’esperança
de no perdre el nord: recórrer «un pont de mar blava per sentir-nos frec a frec, un pont que agermani pells i vides diferents,
diferents».3

La colònia grega de Menorca
Pedro Pablo Moreno Lucas-Torres

Agraïm molt sincerament la vostra presència a la primera jornada d’aquest curs, sota el suggestiu títol d’Un pont de mar blava:
relacions entre les Illes Balears i Grècia, de l’Escola Municipal
de Mallorquí de Manacor, i volem, així mateix, donar les gràcies
al nostre col·lega i amic, el professor Antoni Góngora, per la
seva amable invitació a inaugurar aquest nou curs amb un tema
prou complex com per poder-lo tractar amb un poc de profunditat durant una conferència i tal vegada una mica desconegut a
Mallorca.
A l’hora de parlar de la colònia grega de Menorca hem de tenir
presents les dificultats que es plantegen amb aquest tema. En
primer lloc, la seva periodicitat, ja que va lligada a la complexa
evolució històrica de Menorca durant el segle xiii i principis del
xix amb les diverses dominacions estrangeres de l’illa, evolució
que hem tractat de sintetitzar en aquest quadre:

3

Miquel Martí i Pol i Lluís Llach (1993).
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Història de Menorca

Evolució de la colònia grega
Primers grecs documentats al raval del
castell de Sant Felip i/o comerciant a
Menorca.

Guerra de Successió (1700-1713)
Primera dominació britànica (17081756)
De facto (setembre de 1708) - Almirall
Leake, tinent general Stanhope.
De iure (Tractat d’Utrecht, abril de
1713).
- Sir Richard Kane.
- Philips Anstruther.
- Sir William Blakeney.

1a fase (1713-1730): gradual formació de la colònia grega.
2a fase (1730-1745): consolidació.
3a fase (1745-1756): apogeu econòmic i demogràfic de la colònia. Preponderància de la família CifandoPaleòlogo.

Dominació francesa (1756-1763)
- Mariscal duc de Richelieu.
- Marquès de Puissignieux.
- Comte de Lannion.

Sortida de l’illa i dispersió de la major
part de la colònia. Permanència a Maó
i Sant Felip d’un grup de famílies i individus. Preponderància de la família
Culuri.

Segona dominació britànica
(1763-1782)
- James Johnston.
- James Murray.

1a fase (1763-1767): tornada parcial
d’antics colons i arribada d’altres de
nous.
2a fase (1768-1781): apogeu econòmic i polític, i preponderància de la
família Alexiano. Entre 1778 i 1781,
forta presència de grecs entre els corsaris.

Dominació espanyola (1782-1798)
- Duc de Crillon.
- Comte de Cifuentes.

Reducció de la colònia i greus dissidències internes, bàsicament entre les
famílies Alexiano, Paleòlogo i Làdico.

Tercera dominació britànica (17981802)
- Sir Charles Stward.
- Sir Heinrich Eduard Fox.

Presència de mariners grecs entre els
corsaris a conseqüència de les Guerres Napoleòniques. Ascens econòmic
i social de la família Làdico.

Tornada definitiva de la sobirania
espanyola (juny de 1802)

Reorientació econòmica de Menorca
que atreu nous colons fins al Reial
decret d’agost de 1820, que prohibeix
la importació de grans. Les famílies
gregues es dilueixen en la societat
menorquina.
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En segon lloc, hem de tenir en compte la terminologia. Nosaltres,
prudentment, parlam de la colònia grega de Menorca, encara que
n’hauríem de fer algunes puntualitzacions. Es tracta d’una colònia molt sui generis, puix que no estam davant un «Conjunt d’individus d’un mateix país que habiten en una població estrangera», l’accepció del Gran Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana
que més s’acosta al nostre cas, no sols perquè la Grècia moderna
no existia com a entitat política en temps de la colònia, sinó,
sobretot, perquè els grecs de Menorca tenien una procedència
geogràfica variadíssima. Una minoria provenia de terres gregues
pertanyents a l’Imperi otomà (Xipre, Quios, Patmos, Limnos, el
Peloponès...) o bé de territoris en mans dels venecians (les illes
Jòniques, principalment); però la majoria arribà a Menorca des
d’altres ciutats portuàries o illes de la Mediterrània occidental
amb una ja crescuda població hel·lènica: Livorno, Gènova, Tunis, Alger, Còrsega, Sicília, Marsella o, fins i tot, Palma mateix.
Tampoc no hem de pensar sempre en una arribada amb vista a
una instal·lació estable. Molts dels capitans, mercants i mariners
que apareixen en la documentació mai no tengueren cap lloc físic d’habitació ni cap família, ja sigui a Maó o a la resta de l’illa.
Molts eren fadrins o tenien família a la pàtria llunyana i en molts
de casos vivien dins els bastiments, fins i tot els mesos d’aturada obligada de la navegació per diverses raons. Tanmateix el
que acabam de matisar, qualificam la colònia de grega des d’un
punt de vista cultural, car els seus membres parlaven grec, eren
cristians ortodoxos o catòlics uniates i, principalment, apareixen
citats en les fonts, literalment, com a «gregos de nació».
Continuant amb la terminologia, preferim emprar el terme colònia complementat pel sintagma preposicional de Menorca a
la denominació més freqüent de Maó o, en versió anglesa, de
Port-Mahon. És ben cert que la majoria de les famílies o individus grecs que arribaren a Menorca s’establiren a Maó i la seva
activitat girava al voltant del seu port, però els primers grecs
documentats residien a Sant Felip, n’hi ha d’altres documentats
a Ciutadella i, d’altra banda, gairebé totes les concessions territorials que els governants anglesos feren a favor d’alguns grecs
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es trobaven fora del terme municipal de Maó, com les salines
de Fornells, pertanyents al terme des Mercadal, o els predis de
Son Camaró i Alforí de Baix, dins el terme de Ciutadella, a part
d’altres exemples que podríem aportar.
I per acabar amb les qüestions terminològiques, ometem a consciència el sintagma preposicional del segle xviii, omissió lligada a la necessitat d’establir uns límits cronològics a la colònia
d’acord amb les fonts. Els escassos treballs sobre el tema, pel fet
d’ignorar de manera total o parcial la documentació dels arxius
menorquins, ens presentaven una colònia raquítica des del punt
de vista de la seva durada, la qual començaria a la dècada del
1740 i acabaria amb la dominació espanyola del 1782, grosso
modo. Ara bé, les xifres resultants de les seccions de Protocols y
Fadigues Reials de l’Arxiu Històric Provincial de Maó1 són tossudes i contundents: aproximadament 400 escriptures notarials
per al període 1700-1756; unes 800 per al període 1756-1802;
i gairebé 1.200 només entre els anys 1802 i 1821, data aquesta
última emblemàtica, en la qual Jordi Teodoro Làdico, fill d’un
membre de la colònia, esdevengué primer batle constitucional
de la ciutat de Maó.
1

Òbviament, la colònia anava evolucionant durant cada període,
però hi ha una innegable continuïtat que ens permet parlar d’una
colònia grega que s’estendria entre principis del segle xviii i el
primer quart del segle xix, la qual, com hem pogut veure en el
quadre precedent, començaria a diluir-se gradualment a partir
del 1820, principalment arran del reial decret que prohibia la importació de grans de l’estranger.
La tercera gran dificultat a l’hora de delinear el tema que ens
ocupa ve representada pels escassos treballs publicats fins a dia
d’avui sobre la colònia, a saber cronològicament:
1. Hernández Sanz, F. (1925). «La colonia griega establecida
1

A partir d’ara el citarem amb les sigles AHPM.
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2.
3.

4.
5.

en Mahón durante el siglo xviii». Revista de Menorca, núm.
20, p. 327-408.
Marshall, F. H. (1932-1933). «A Greek Community in Minorca». The Slavonic and East European Review, núm. 11,
p. 100-107.
Svoronos, Ν. G. (1956). «Η ελληνική παροικία της
Μινόρκας. Συμβολή στην ιστορία του ελληνικού εμπορικού
ναυτικού τον 18ον αιώνα» [«La colònia grega de Menorca. Símbol en la història del comerç marítim grec durant el
segle xviii»]. Mélanges O. et M. Merlier, τόμ. 2, Αtenes, p.
323-349.
Terrón Ponce, J. L. (1981). Los Alexianos: Una familia griega en la Menorca del siglo xviii. Palma: Lluís Ripoll.
Hassiotis, Ι. Κ. (1994). «Οι Αλεξιανοί της Μινόρκας.
Συμβολή στην ιστορία των Ελληνικών αποδημιών κατά τον
ΙΗ’ αιώνα» [«Els Alexianos de Menorca. Símbol en la història de les migracions gregues durant el segle xviii»], Rodonià (Estudis en honor del prof. M. I. Manúsacas), AtenesRetimno, p. 649-660.

No és aquest el moment ni el lloc per fer-ne una anàlisi i una
crítica exhaustives de cadascun, les quals s’aniran fent en alguns punts al llarg de la nostra intervenció. Però en general totes
aquestes aportacions presenten com a característica comuna un
desconeixement total o parcial de les fonts menorquines. Costarà
temps i esforç desterrar algunes de les conclusions errades o dels
prejudicis que aquests treballs han tramès sobre la colònia. I per
si tot això no fos suficient, aquests darrers anys ha fet fortuna una
novel·la, Els Alexiadis, la qual, sens entrar a judicar els seus mèrits literaris, distorsiona bastant la realitat històrica de la colònia
grega, en general, i de les famílies Alexiano i Làdico, en particular, sempre tenint presents, òbviament, les fonts documentals.
Aquestes últimes, les fonts documentals, constitueixen la postrema dificultat a l’hora d’historiar la colònia grega de Menorca,
però a canvi deixen el tema obert a noves possibles aportacions.
D’una banda, constitueixen una dificultat pel seu volum. Serveix
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com a paradigma l’Arxiu Històric de Maó, on tenim registrats
o localitzats aproximadament sis mil documents, no tenint en
compte algunes de les seccions encara no explorades. La dificultat és encara major si tenim present que els documents apareixen
redactats en set llengües: català, llatí, castellà, italià, francès, anglès i grec. D’altra banda, cal parlar de la dispersió documental.
Suposam que la major part de les fonts documentals sobre la
colònia es troben a l’Arxiu Històric de Maó, però a partir dels
treballs ja publicats i de les nostres indagacions sabem que hi ha
documents relatius al tema en molts d’altres arxius; sense ànim
de prolixitat, assenyalam els més importants i, entre parèntesi,
els estudiosos que els han emprat en les seves recerques:
1. Arxiu Diocesà de Menorca.
2. Arxiu Municipal de Ciutadella. Universitat General de Menorca.
3. Public Record Office de Londres (Hassiotis).
4. Archivo Histórico Nacional de Madrid. Consejo de Estado
(Terrón Ponce).
5. Arxiu del Regne de Mallorca.
6. Archive Nationale d’Affairs Etrangères de París (Svoronos).
Per acabar, una altra dificultat que plantegen les fonts són les
pèrdues, és a dir, no conservam a Menorca tota la documentació
que hi hagué sobre la matèria. Entre molts d’altres, en traurem
aquí tres exemples a col·lació. S’han perdut gairebé tots els volums de protocols dels notaris del raval del castell de Sant Felip
de la primera meitat del segle xviii; a més, hem perdut la major part de la documentació del Tribunal del Vicealmirallat de
Menorca, encara que podria trobar-se en arxius anglesos, i no
conservam molts dels expedients del Tribunal de la Reial Governació de Menorca, on només apareixen resumits. Esperem que
noves troballes o bé els documents d’altres arxius ajudin a omplir les llacunes deixades per aquestes i altres pèrdues.
I ara, entrem en matèria. Si bé els treballs anteriors començaven
a parlar de la colònia a partir de la dècada del 1740, els primers

14

grecs que en formaran part es documenten al raval del castell
de Sant Felip ja durant el maig del 1713. Es tracta del tinent de
vaixell Joan Franch i del seu germà Llorenç, i semblen haver-hi
viscut els convulsos anys de la guerra de Successió, ja que el
primer d’ells, en aquesta data, ja apareix com a vidu de Francesca Cardona. No sabem més coses d’aquests personatges, ja
que, tal com hem anticipat, no conservam els protocols notarials
d’Andreu Roger i Bartomeu Alimundo i només ens queda un
volum de Gaspar Domingo Canter, tots tres els principals notaris
del raval durant la primera meitat del segle xviii. En canvi, sí
que tenim més informació dels fills de Llorenç Franch, Joan i
Dídac, ambdós també tinents o patrons de vaixell, però de dates
molt posteriors.2 L’argumentació sobre Joan Franch pot semblar
de poc profit, però per a la història de Menorca aclareix un punt
que quedava a la penombra. El 1888 sortia el primer número de
la Revista de Menorca, estendard de tots aquells que han escrit
des de i sobre l’illa. El fruit més primerenc d’aquesta publicació
inclou un article intitulat «Biografía de Juan Ferrer y Franch,
primer piloto de la armada (1758-1820)», ni més ni manco que
de Pere Riudavets i Tudurí, el més il·lustre historiador menorquí
del segle xix. En el susdit article es diu:
1

Nació D. Juan en el Arrabal de San Felipe el día 5 de
Octubre de 1758. Fueron sus padres D. Juan Ferrer y D.ª
Francisca Franc naturales de Ibiza. Ignoramos cuándo se
domiciliaron en Menorca; pero es probable fuera durante la
primera dominación británica [...].

Ara bé, amb la documentació notarial sobre la colònia queda
aclarit l’origen matern d’aquest personatge, ja que sa mare, Francesca Franch, era una de les filles del tinent i patró Joan Franch,
no casualment amb el mateix nom que el seu avi. Estam davant
de la primera família de grecs documentats, ben integrats en la
societat menorquina i, sense cap dubte, davant d’una de les nis2

En tenim aquest exemple, entre molts d’altres (AHPM, Secció Protocols, 80. Ramon Ballester i Pons, folis 225r/v, 30-XII-1747): «Sia a tots notori y manifest com yo, Juan Todoro de
nació grego, attrobat en Mahó de Menorca, de grat, etc. Confés y en veritat regonesch haver
hagut y rebut de Juan Franch, també grego, attrobat personalment en dita vila, present [...].»
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sagues de marins més cabdals de Menorca.
A més a més, el cas de Joan i Llorenç Franch ens introdueix en
una qüestió difícil de resoldre a causa de la mancança de fonts.
Hi hagué més grecs instal·lats al raval del castell de Sant Felip
durant aquells convulsos anys de la guerra de Successió? Molt
plausiblement, sí. La història de Menorca ens ensenya que, acabada la construcció de la fortalesa coneguda com el castell de
Sant Felip el 1556, anà creixent extramurs l’anomenat raval del
castell de Sant Felip.

hem optat per no considerar com a grecs els personatges amb els
llinatges esmentats dessús.
Deixem Sant Felip per marxar a Maó. La guerra de Successió ha
acabat el 1713 amb la signatura del Tractat d’Utrecht i comença
a l’illa, fins al 1736, llevat de dues breus absències, el govern de
Sir Richard Kane, el més llarg i profitós de les tres sobiranies britàniques. És justament al principi d’aquest període, l’any 1714,
quan ja apareixen alguns grecs que freqüenten el port de Maó,
talment com ens mostra aquest document:3
Die XIV mensis Martii anno á nativitate Dni. MDCCXIIII

En el transcurs dels anys, aquell poblat improvisat esdevengué
un niu de contrabandistes i gent amb poc recursos de la més variada procedència, la qual s’hi establia per ser terra de ningú,
aliena a la vigilància de les autoritats i als impostos del Reial
Patrimoni. A través del raval han passat a l’illa llinatges de molt
divers origen: italià, francès, cors, maltès, castellà, etc.
L’exposició precedent explica per què en molts de documents
apareixen llinatges de personatges del raval que podrien ser
d’origen grec o cors-grec i que encara avui es conserven en la
Grècia actual. Incloent les variants trobades en la documentació,
tenim els llinatges Bardatxi, Bardaxi, Bardachi (Μπαρδάτσης,
Βαρδάζης, Βαρδάσης o Βαρδάξης), un patró Andrea de Augustino (Andria en altres documents, Αντριάς Αυγουστίνου),
Giovanni Farendino (Φαρενδίνος) i la seva esposa Margarita
Sans Mauritsa (Μαυρίτσα), Maria Anna Safra (Σαφρά), Mañat
(Μανιάτης), etc. Tot i no tenir aquests personatges la qualificació
de grecs, el fenomen era normal. En aquella mescla multinacional, i en gran mesura al marge del sistema, no importava l’origen, sinó més aviat era necessari ocultar-lo. En els documents
del raval no trobam, posem per cas, Ricardo Rols, anglès; Jaume
Scarnichia, genovès; Carlos Germen, francès; Francesch Cravino, natural de Pegli a Gènova. Simplement trobam, per a tots
ells, de l’arraval de Sant Phelip habitador o, en versió llatina,
suburbii castri Sancti Philippi habitatoris. Tanmateix aquests
arguments, fins a no tenir-ne evidències indubtables i literals,
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In Dei nomine et eius Divina Gratia. Amén. Per aquest
present públich y authèntich instrument sia a tots manifest
y nottori de com nosaltres, Paleòlogo y Penago George de
Limpno, de nació gregos, attrobats perçonalment en lo port
de la vila de Mahó de la present isla de Menorca ab una
setgetia anomenada Santa Clara, de port de 4000 quarteras,
poch més o menos, que compràrem de casa del bey del Ger
(sic) als 30 del mes de abril 1712, ideo et alias, de grat y
certa scièntia, venem y ab títol de pura venda transportam
a vossa merced, lo Magnífich Antoni Pons de la vila de
Alayor de dita present isla de Menorca, attrobat en la de
Mahó, present y de baix acceptant, la dita setgetia dita
Santa Clara ab tots los [h]erreus que al present sa attroban
y se li són ja entregats, per preu de mil y set-centas peças
de vuit, dihent 1700 ps de 8, moneda de Malta, les quals
confessam nosaltres, dits Paleogo y Panago George, haver
hagudas y rebudas contanti present el notari y testimonis
infrascrits [...].

Es tracta d’una escriptura de compravenda importantíssima perquè, a més a més de mostrar-nos una de les activitats econòmiques més comunes dins la colònia com era la compravenda de
bastiments, ens aporta algunes de les pautes que s’acompleixen,
amb lògiques excepcions, a l’hora d’identificar els primers grecs
de la colònia:

3

AHPM, Secció Protocols, p. 595, Joan Seguí i Pons, folis 130 r/v.
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— Ja des de bon començament apareixen llinatges cabdals en la
història de la colònia. El llinatge Paleòlogo serà un dels que ja
no abandonaran l’illa, mentre que Panago de George, fadrí, serà
un dels grecs de la colònia més presents en la documentació fins
a la seva mort el juny de 1744.
— La manera més freqüent d’identificar-se la major part dels
grecs en la documentació, durant els primers anys de singladura
de la colònia, normalment inclou un topònim d’origen: Penago
George de Limnos.
— La imprecisió i vacil·lació ortogràfiques amb què apareixen
els noms en la documentació més primerenca (Paleòlogo i Paleogo, Penago i Panago).
— La majoria dels primers membres de la colònia procedeixen
de les zones i illes més orientals de l’Egeu i de la Mediterrània
(Lemnos, Xipre, Quios, Rodes, Lesbos, Salònica, etc.).
— En un principi desenvolupen la seva activitat comercial entre
ports bastant propers a Maó, com ara Palma, Marsella, Barcelona, Tunis, Bona, Port Estora i Alger.
A partir del 1718 creix considerablement l’arribada de grecs, fet
sens dubte lligat a la declaració dels ports de l’illa com a francs
aquell mateix any i a la nova orientació econòmica de Menorca
després del canvi de sobirania: la redistribució de mercaderies.
També podem comprovar com en el transcurs de la dècada del
1720 ja han arribat al port de Maó molts dels comerciants i marins de la colònia més importants durant la primera dominació
britànica. D’altra banda, hem de tenir present que alguns d’ells
estaven lligats per llaços de parentesc.
Aquestes primeres arribades no sols es documenten en els protocols notarials, sinó que també creixen de manera exponencial els
expedients sobre grecs en els arxius de la Reial Governació i del
seu tribunal, dels quals adjuntam un exemple a l’atzar:4
Die 13 Ianuarii 1719. Enpara (sic) contra Dimitre Agustino

4

AHPM, Secció Reial Governació, Llibre de provisions de 1719, vol. 36, foli 146 v.
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Grego Praesente Barthomeu Ximelis nuntio, se de mandato
& instante Dimitri Agustino de nasió grego intimasse
supradicto quod sub pena & in solidum y de orde del
Magnífich Batle tinga per enperat lo diner té en son poder
de Domingo Moliner fransès, et de illis nemini respondeat
donec, sub pena & et de iterum solvendo &.

La dècada del 1730 assisteix a la mort de Sir Richard Kane
―com ja hem dit dessús, el millor dels governadors anglesos―
el 1736 i inaugura un període de governs no tan preocupats per
la prosperitat i el benestar dels menorquins. Així, al coronel Pimfold, governador interí, li succeí el 1739 en el comandament de
l’illa el brigadier Philips Anstruther, conegut pel poble amb el
malnom d’en Vermell, amb paraules de l’historiador Hernández
Sanz «pervers, avar i despòtic, vingut a Menorca amb l’afany
d’enriquir-se».
Pel que fa a la colònia grega, la dècada del 1730 preveu l’afluència de nous membres, els quals seria tediós enumerar aquí.
Només en destacarem un nom: Antoni Culuri, en altres fonts Culuris, tal vegada el grec més singular en la història de la colònia
i de qui cap historiador no va dir mai alguna paraula, malgrat la
seva importància. Ignoram el seu lloc de naixement. Està documentat a l’illa des d’octubre del 1737, tot i que a partir de la primera acta notarial en què apareix podria deduir-se que ja hi tenia
un o dos anys de residència. Va contreure matrimoni el 1739 amb
Maria Anna Tudurí, filla única d’una família de pagesos acomodats amb una respectable heretat i coneguts a Maó com els Tudurí de sa Punta a causa de les extenses propietats rústiques que
posseïen en aquesta zona homònima del municipi. Suposam que
l’única filla del matrimoni, Antònia Culuris i Tudurí, nasqué cap
al 1741 i que possiblement sa mare morís a conseqüència del
part, puix que a partir d’aquesta data son pare figura com a vidu.
Si param atenció a Antoni Culuris, i l’hem qualificat com un grec
singular, és per una raó de pes: indubtablement, com en el cas
dels Franch ja al·ludits, va ser un dels membres de la colònia que
amb més promptitud i de la millor manera apareix integrat en la
societat menorquina de l’època. Encara que l’activitat econòmi-
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ca d’aquest personatge es desenvolupa considerablement durant
aquesta vintena d’anys últims de la primera sobirania britànica,
tractarem més in extenso la família Culuris quan sobrevenguin
els anys de dominació francesa de Menorca.
Tornem a la situació política de l’illa i passem a la dècada del
1740. El corrupte governador Anstruther fou destituït el 1742
i processat a Londres, mentre era substituït interinament pel
coronel Hanley. En l’àmbit internacional assistim entre 1739 i
1748 a la guerra de Successió d’Àustria, coneguda a Menorca
com la guerra de l’any quaranta i que enfrontà la Gran Bretanya
contra França i Espanya. En el transcurs d’aquesta, el Tribunal
del Vicealmirallat de Maó va condemnar com a bones 216 preses realitzades per vaixells de guerra anglesos i 71 per corsaris
menorquins, molts d’ells capitanejats per grecs i amb tripulants
d’aquesta nacionalitat, tal com ja hem pogut constatar més amunt
en els documents relatius a Joan Franch.
Fora del context de la guerra, el 1743 s’inicia la polèmica entre
alguns dels membres més destacats de la colònia i les autoritats
eclesiàstiques de Menorca, polèmica que conduirà en el termini
de deu anys a la construcció del primer temple ortodox en territori espanyol a la ciutat de Maó. Els fets són prou complexos per
intentar resumir-los i han donat l’oportunitat a diversos autors
per certificar acríticament la intransigència del clergat menorquí
i l’atmosfera d’hostilitat general en què va transcórrer la vida de
la colònia. No tenim temps ara de polemitzar ni de mostrar la
documentació que ignoraren o silenciaren aquells autors, però
malgrat les dificultats ens limitarem a exposar el més breument
possible els fets.
El 9 de desembre del 1743 nou membres de la colònia enviaren
al vicari general de Menorca una missiva en la qual manifestaven que, essent cristians catòlics de ritu grec i tenint necessitat a
l’illa d’un sacerdot que oficiàs i els administràs els sagraments
en la seva llengua, enviaven expressament Marcos Vatica, sobrecàrrec d’un xabec maonès, a la ciutat d’Ajaccio de l’illa de Còr-
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sega a cercar-ne un. L’esmentat Vatica va parlar amb el reverend
Juan George Cassara perquè arribàs a Menorca amb la finalitat
al·ludida. Però com que el príncep governant de Gènova, després
de diverses rebel·lions i disturbis, havia publicat una ordre que
prohibia a qualsevol grec sortir de Còrsega, el mencionat Cassara s’havia embarcat en el susdit xabec sense passaport ni bitllet.
Finalment suplicaven al vicari general que es dignàs a concedir
llicència al referit Cassara per celebrar missa i administrar els
sagraments de la penitència i l’eucaristia a l’església que com a
autoritat superior eclesiàstica consideràs més oportuna.
La resposta del vicari general és del dia següent i en ella manifesta no oposar-se al fet que sacerdots grecs puguin celebrar el
seu ritu i administrar sagraments en esglésies llatines, però, com
que no li han presentat els autèntics necessaris del superior eclesiàstic del reverend Juan George Cassara, no li pot concedir el
permís sol·licitat mentre que no li siguin presentats els autèntics
legals i necessaris.
L’any 1744, i només unes setmanes després d’aquestes missives,
arribava a Menorca com a governador el general Wynyard, malament recordat per la historiografia de Menorca a causa d’haver
ordenat desembarcar els matelots (mariners armats) i fer per tota
l’illa una lleva forçosa a fi de cobrir la mancança d’homes de
l’esquadra anglesa ancorada al port de Maó. Per a la colònia, el
general Wynyard fou providencial. Efectivament, aquest demanà
al príncep Scherbatov, cònsol de Rússia a la cort de Sant Jaume,
la seva mediació per aconseguir que el Consell Privat del monarca anglès meditàs la proposta de diversos comerciants grecs
establits a Menorca de fer-se súbdits britànics, a condició que els
fossin concedits tots els privilegis, llibertats i immunitats de què
gaudien els vassalls de Sa Majestat, així com la llibertat de poder
erigir una església i un cementeri annex on un sacerdot de la
seva religió pogués exercir les seves funcions segons els ritus de
l’Església grega. El rei Jordi II concedí les peticions sol·licitades
el novembre del 1745.
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Aquestes concessions aixecaren una gran polseguera entre les
autoritats eclesiàstiques i civils de Menorca. Seria tediós extractar aquí el contingut dels acords presos en les diferents juntes que
es dugueren a terme entre la cúria eclesiàstica i els consells de
les diverses universitats de l’illa, però s’arribà a amenaçar amb
l’excomunicació qualssevol picapedrers o menestrals que treballassin en la construcció del temple grec. Tanmateix, i ja sota el
govern del tinent general Blakeney, una resolució presa el 28 de
juny del 1749 a Kensington pel Consell de Sa Majestat britànica
posava fi als entrebancs de les autoritats menorquines i obria el
camí a l’erecció del temple i cementeri sol·licitats per alguns
dels membres de la colònia grega:5
Por cuanto se han presentado en queja a S. M. que, no
obstante de haber transcurrido cerca de cuatro años desde
que se les concedió el permiso de levantar una iglesia con
su cementerio adjunto, y encontrando tales oposiciones al
cumplimiento de dicho permiso por la secreta oposición
que se les hace por parte del Vicario General y clero de la
isla, que han intimidado de tal modo a sus habitantes con
el castigo de excomunión, que ninguno se atreve a proveer
a los griegos de materiales y de trabajadores para erigir su
templo y cementerio, S. M., de acuerdo con su Consejo,
se ha dignado ordenar al teniente general Blakeney, actual
gobernador, o al comandante en jefe que sea de la isla,
que reciba esta orden, llame ante sí al Vicario General y
al clero, a fin de averiguar lo que haya de verdad sobre la
queja producida, y que les haga entender, al mismo tiempo,
que ésta es la resolución de S. M., para que tenga la debida
ejecución lo dispuesto a favor de los habitantes griegos; y
que si cualquiera de ellos, u otras personas, hagan uso de
cualquier medio, pública y privadamente, para impedir la
ejecución de la obra, incurrirán en el alto desagrado de S.
M.; y que el citado gobernador o comandante en jefe que
sea, prevenga a los jueces, diputados de las Universidades
y demás magistrados de Menorca, den su asistencia para
que las órdenes de S. M. sean cumplidas, y que en el caso
de que los griegos no encuentren localidad suficiente para
la construcción de su templo y cementerio, se les dé terreno
suficiente y gratuito del perteneciente a S. M.; y el referido
5

Document recollit per Francesc Hernández Sanz (1925), «La colonia griega establecida en
Mahón durante el siglo xviii», Revista de Menorca, núm. 20, p. 381.
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gobernador o comandante en jefe que sea, dará cuenta a
esta Real Cámara de haberse ejecutado las disposiciones
que anteceden.

Els terrenys foren comprats pels dos més rics comerciants dels
grecs, Agi Manolis Cifando i Nicolau Alexiano. Les obres varen
començar el novembre del 1749 i acabaren cinc anys després, i
la nova església quedà sota l’advocació de sant Nicolau de Mira
(conegut també amb el nom de sant Nicolau de Bari).
A més de la construcció del temple, els primers anys de la dècada del 1750 són transcendentals en la història de la colònia per
dues raons principals. La primera, perquè són els anys en què es
detecta una major activitat econòmica de la colònia, paral·lela a
un major nombre de grecs comptabilitzats. La segona, perquè es
produeix un canvi de lideratge entre famílies, acompanyat d’un
canvi d’estratègia dins el si de la colònia. Ho explicarem.
Fins aquesta data, Agi Manolis Cifando, el grec més acabalat
a Menorca, i els seus tres nebots (Constantí, Manuel i Nicolau
Paleòlogo) havien acaparat el lideratge de la colònia. Ara bé, el
maig del 1751 Agi Manolis atorga procura general a favor de
Nicolau Alexiano de Malvasia i marxa a la seva Patmos natal,
molt probablement acompanyat del seu nebot Manuel, fadrí com
ell, ja que aquest últim també desapareix de la documentació
notarial en aquestes dates. Ignoram els motius de la marxa d’Agi
Manolis de Menorca. Tal vegada, amb una avançada edat, una
vegada haver fet fortuna en els negocis i haver aconseguit obrir
camí a l’illa als seus nebots, Agi Manolis volgué passar els darrers anys de vida a l’esmentada Patmos, on tenim testimoniades
les generoses donacions que feu a l’església de Sant Joan Evangelista d’aqueixa illa. Després de partir el conco, la desgràcia
acompanyà la família Paleòlogo. D’una banda, Constantí morí a
Bona (Tunis) el setembre del 1752 i, de l’altra, Nicolau va iniciar
un període de fracassos en els negocis que en pocs anys l’arrossegaran a la ruïna i a la pobresa més absoluta.
A l’altre pol es trobava Nicolau George Alexiano de Malvasia,
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personatge en certa manera paral·lel al de Manolis Cifando. Essent d’edat semblant, no era fadrí però vivia tot sol després dels
maltractaments a la seva dona, la marsellesa Elisabet Boier; maltractaments que conduïren a un plet en la Cúria de la Reial Governació. I d’igual manera que va fer Manolis Cifando, Nicolau
ha estat preparant el camí per a l’arribada a Menorca dels seus
nebots, els Alexiano, els quals havien viscut a Malta i a Livorno.
Aquesta arribada, a més a més, es veié afavorida pel suport que
les autoritats britàniques manifestaren a la instal·lació de més
grecs a Menorca.
El principal de la família era el major dels germans, el fadrí Teodoro Alexiano, fill de Paulo i Anna. Els altres germans eren Alexandro, Nicolau, Panaiotis, Antoni, Alfendra, Galitzia, George i
Elena.
Els Alexiano sempre tengueren mala premsa entre els historiadors menorquins del segle xix i principalment els dos germans
més implicats en la història de l’illa, Teodoro i Nicolau, aquest
segon molt més jove que el primer.
Fins i tot un historiador tan anglòfil com Pere Riudavets i Tudurí
els tracta molt negativament, sempre amb documents a la mà.
Són incomprensibles moltes de les falsedats que des de l’article
d’Hernández Sanz han escrit sobre els Alexiano els historiadors
menorquins i grecs que s’han acostat al tema de la colònia:6
Se había declarado protector [sc. el general Blakeney] de los
griegos á quienes protegia, lo mismo que á los judios y otros
extranjeros, en desdoro y perjuicio de los pacíficos habitantes
de la isla, expuestos siempre estos á las acusaciones de
aquellos por la mas mínima falta, la que mandaba castigar
con prisión. Y los griegos particularmente, que formaban
ya una colonia respetable, eran los monopolizadores
del comercio y de la industria. Por su mediacion habían
obtenido del gobierno británico, el Real decreto de 7 de
Mayo de 1753, que autorizaba al gobernador de la isla para
6

Pere Riudavets i Tudurí (1885-1888), Historia de la isla de Menorca, vol. II, Maó, Impremta de Bernardo Fàbregues, p. 1292-1294.
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que les concediera terrenos para habitar y cultivar sal, y
apoyado en él, les hizo concesiones de tierras en el puerto de
Fornells, y en la Mola de Mahon para establecer salinas […]
Estas concesiones y manifiesta protección al elemento
extranjero por parte del gobernador Blakeney, tenia no
solamente disgustado al pueblo menorquin, sino tambien á
sus autoridades, ajadas á menudo por sus excentricidades y
mal modo de producirse con ellos, lo que naturalmente debia
originar un total rompimiento entre ambas autoridades,
altanera la militar y celosa de sus preeminencias la civil,
que amparada por sus fueros reconocidos y mantenidos por
los tratados concertados entre España y la Gran Bretaña,
defendia con energia su gestion municipal.

En primer lloc, es tracta d’una família incapaç d’integrar-se en
la societat menorquina, ja sigui per llaços matrimonials, ja sigui per relacions socials, en el cas dels Alexiano circumscrites a
una petita elit burgesa i als més elevats càrrecs dels governants i
militars britànics. En segon lloc, l’arribada dels Alexiano acaba
amb una sana independència del poder polític que la colònia havia mantengut fins aleshores i inaugura una època en la qual, en
nom de la majoria dels grecs de Menorca, la saga nouvinguda, i
sobretot el primogènit Teodoro Alexiano, procurarà prosperar a
l’ombra dels governants britànics. En lligar la sort de la colònia
a la dels dominadors (col·laboracionisme), els Alexiano són, en
bona mesura, responsables que no arrelassin molts de grecs en
la Balear menor.
Hernández Sanz, seguit per Hassiotis, ens diu que, amb l’arribada
de Teodoro Alexiano a Maó, la colònia va formar un consell que
entenia diversos assumptes i que integraven Nicolau Paleòlogo,
Zafiris Papodòpolo, Nicolau George Alexiano i el mateix Teodoro Alexiano, mentre actuava com a secretari Marcos Tarutzi. Potser hagi existit aquest consell, però els historiadors al·ludits mai
no han trobat o mostrat cap document que ho certifiqui. Potser
aquest consell s’hagi d’identificar amb el cos dels grecs que tan
sovint apareix en diverses fonts. A més a més, crida l’atenció que
Teodoro Alexiano, un home nouvingut a Maó i amb uns recursos
modestos, s’hagi erigit en poc temps com a líder de la colònia
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i s’hagi guanyat l’amistat del governador britànic del moment,
el tinent general Blakeney, especialment odiat pels menorquins.

dent i de l’ancoratge, no ja al cos dels grecs, sinó a Teodoro i al
seu conco Nicolau en exclusiva.

L’activitat de Teodoro Alexiano prest va donar fruits abundants.
Gràcies a la mediació del susdit Blakeney, la cort de Sant Jaume
va concedir al cos dels grecs:

Els favors s’han de pagar, de manera que, amb el desembarcament a cala Santandria de les tropes franceses del mariscal duc
de Richelieu, el 18 d’abril del 1756, un nombre indeterminat de
grecs, sota el comandament de Teodoro Alexiano, va participar
juntament amb les tropes britàniques en la defensa del castell de
Sant Felip.

— Terres al port de Fornells per poder construir i explotar salines, i terres al voltant del castell de Sant Felip (7 de març de
1753).
— El cap de la Mola i una porció de terra al voltant del port
d’Addaia (8 de juny de 1753).
— Una porció de terra propera a Tirant i Vilanova i una mina de
carbó de pedra a s’Alairó (28 de juliol de 1753).
Però els favors de Blakeney cap a Teodoro Alexiano varen anar
molt més enllà, ja que el 7 de febrer del 1754, sense autorització
de la cort de Londres, el citat governador expropiava les finques
de Son Camaró i d’Alfurí de Baix, en el terme de Ciutadella,
propietats de la família Calafat-Albertí, i en donava possessori al
cos dels grecs. Aquest fet contravenia un dels acords del Tractat
d’Utrecht i la Corona britànica tornaria anys més tard les esmentades finques als legítims propietaris.
La fórmula que encapçala totes les concessions al·ludides és en
tots els casos semblant: «Concedim a Teodoro Alexiano, Nicola Alexiano i Marcos Tarutsi del Cos dels Grecs domiciliats en
aquesta illa...» La veritat era molt diferent, ja que, amb l’excusa
de ser concessions a un pretès cos dels grecs, en realitat sempre foren possessions en mans dels Alexiano. La mater familias,
Anna Alexiano, ja anciana i molts d’anys després, ho certifica en
un document recollit en l’article d’Hernández Sanz.7 Tal vegada
aquestes concessions territorials no fossin suficients, puix que el
29 de desembre del 1753 la generositat del governador cap als
Alexiano va acréixer amb la concessió de l’estanc de l’aiguar7

Francesc Hernández Sanz (1925), op. cit., p. 395-397.
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L’única xifra coneguda l’aporta un document que refereix, després de la rendició de Blakeney el 29 de juny del mateix any, el
nombre de persones embarcades cap a Gibraltar que abandonaven Menorca, entre les quals hi havia un total de cinquanta-tres
grecs.
Comença la dominació francesa de Menorca, període durant el
qual tots aquells historiadors que han parlat de la colònia han
donat per suposat que quasi tota ella va sortir de l’illa. Ja la nostra tesi va demostrar que aquesta no és la realitat, bàsicament a
causa de tres raons. En principi, els grecs que no devien favors
als Alexiano i als britànics romangueren a Maó, tot afegint que
també quedaren a Menorca algunes esposes i fills d’aquells que
marxaren amb els vençuts, situació aquesta ben documentada en
diverses famílies. En segon lloc, en el moment de l’arribada de
les tropes franceses hi hagué un bon nombre de patrons i mariners de la colònia que ja s’havien fet a la mar i que s’assabentaren de la conquesta gal·la a posteriori. La tercera raó és que hi
ha alguns noms de mariners grecs embarcats entre els corsaris
francesos, els quals, durant un breu període, havien guanyat la
partida als corsaris britànics en aquesta part de la Mediterrània.
Aquests mariners grecs al servei dels francesos suposam que residirien durant un cert temps a Maó, i si només en tenim pocs
noms és perquè els contractes de cors dels protocols notarials
d’aquests anys no inclouen les llistes de mariners que formaven
les tripulacions, tal com succeeix en els contractes de cors sota
domini britànic.
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També hem de tenir present que ara per ara tenim documentats
membres de la colònia que optaren per partir de Menorca no
amb els britànics, sinó amb destinació a Palma i a Barcelona,
ja que Espanya es mantengué com a potència neutral durant la
guerra dels Set Anys entre França i Gran Bretanya. La prova més
contundent, però, de la vigència gens menyspreable de la colònia
sota sobirania francesa l’encarna un nom que ja hem anticipat:
Antoni Culuris.
En quasi tots els aspectes Antoni Culuris és una figura antagònica a la de Teodoro Alexiano, al qual superava en pocs anys. En
la documentació de què disposam és evident una estreta amistat
amb Nicolau Paleòlogo, del qual fou soci interessat en el noliejament de diversos vaixells, a més d’haver estat el traductor al menorquí del testament en grec del seu germà Constantí Paleòlogo.
En canvi, no ha quedat cap testimoni de negocis en comú entre
Antoni Culuris i els Alexiano.
Si aquests foren descaradament anglòfils, aquell sembla haver
mostrat una prudent simpatia pels francesos, puix que en les fonts
apareix viatjant sovint a Marsella i a Perpinyà i efectuant transaccions amb destacats comerciants gals establits a Maó, com ara
Jean Signoret, Fermin Merci i, qui posteriorment seria son gendre, el vicecònsol francès Joseph Bouchet. Ara bé, la diferència
fonamental entre Antoni Culuris i Teodoro Alexiano és aquesta:
mai no sol·licità ni obtengué concessió alguna dels governants
de torn, inclosos els francesos. Tanmateix, gràcies a l’heretat de
la seva esposa i a les seves inversions agrícoles, comercials i
creditícies, el nostre personatge va guanyar una elevada posició
en la societat maonesa. Tenint en compte les moltes procures
documentades que Antoni Culuris va rebre d’altres grecs de la
colònia i les freqüents ocasions en què fou sol·licitat pels notaris
com a traductor i intèrpret, ens consta el respecte i la confiança
que cap a ell tengueren els seus compatriotes.
Seria ociós descriure aquí detalladament tota l’activitat econò-
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Construïda per Antònia Culuris i el seu espòs, el vicecònsol francès
Joseph Bouchet, la sínia de sa Punta, avui en bastant mal estat, és una
de les poques mostres que resten d’arquitectura rural menorquina
del segle xviii dins Maó i altre dels testimonis deixats per la colònia
grega ignorat pels historiadors. La imatge correspon a una postal
de Maó que es venia als turistes dècades enrere. Cortesia de Foto
Carreras de Maó.
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mica desplegada per Antoni Culuris i la seva filla Antònia una
vegada casada amb l’al·ludit vicecònsol francès. Només apuntarem que la família va deixar restes a la toponímia menorquina i
un dels edificis més emblemàtics que encara avui es troben dins
el municipi de Maó. El molí que Antoni Culuris va comprar el
1762 a Simó Flaquer al cap del raval Major fou conegut com el
molí dels Culurins fins a la seva demolició, mentre que Antònia Culuris i el seu marit Joseph Bouchet, en terres de sa Punta,
construïen l’esmentat edifici, anomenat la sínia de sa Punta, dins
uns terrenys que els maonesos més vells encara coneixen amb el
nom de s’hort d’en Bouchet:8

de Sant Felip contra els francesos, entre ells Pere Micaliquis, Nicolau Cacomeris, Giorgos Àngel i Alexandro Alexiano. La més
significativa, tanmateix, és la de Constantí Calamata:9
Leída hoy en el Consejo la modesta petición de Constantino
Calamata, antiguo capitán de un navío perteneciente a la isla
de Menorca, la cual expone que el suplicante se estableció
en Menorca bajo la protección de su Majestad y con su
barco (del cual era en parte propietario) realizó diferentes
viajes comerciales y transportó a bastantes más de sus
compatriotas para que se establecieran en la citada isla,
que encontrándose allí con su barco cuando los franceses
hicieron el desembarco, dejó su barco y sus intereses y sus
cosas y se dirigió al fuerte de San Felipe como voluntario
y sin paga, llevó armas durante todo el asedio y cumplió
fielmente el deber de soldado, como puede mostrarse del
certificado añadido por Lord Blakeney, que el solicitante
por la toma de San Felipe perdió todo lo que tenía y llegó a
la más pobre situación, estando finalmente falto de amigos
y sin atreverse a volver a su país por miedo a la persecución
por parte de los turcos por haber dejado a aquellos griegos
y haberse establecido en Mahón, lo cual es contrario a las
leyes turcas, y estando desde su llegada a Inglaterra en
precaria salud suplica humildemente que su Majestad se
digne concederle su real subvención o tome el cuidado que
su majestad en su gran prudencia y bondad quiera juzgar
conveniente.

La propera sínia de sa Punta té també un interessant historial
de propietaris. Va ser la darrera resta de la finca matriu que
va pertànyer als Tudurí, en concret a Antònia Culuri i Tudurí,
casada amb el vicecònsol francès Josep Bouchet. L’any
1795, a conseqüència dels fets revolucionaris a França, van
ser expropiades les propietats d’alguns súbdits francesos,
entre les quals figurava l’hort de la Punta. Comprada en
subhasta poc després per Joan Roca i Vinent —autor del
conegut Diari de Mahó—, tenia un hort d’arbres a la part
baixa, en uns terrenys guanyats a la cala des Moreret, on
després es va construir la fàbrica de gas. Per aquest motiu,
durant algun temps la finca es va conèixer com s’hort d’en
Bouchet.

Però també hem de parlar d’algunes de les conseqüències negatives per a la colònia grega durant la sobirania francesa de
Menorca. Les més documentades són les expropiacions dels immobles de tots aquells que havien col·laborat amb els britànics,
les quals, a més de cases, magatzems i locals de negoci, varen
incloure l’església de Sant Nicolau, emprada com a magatzem
per l’exèrcit francès durant la seva estada a Menorca.
D’altra banda, en els arxius britànics tenim documentades les
peticions de subsidis d’alguns grecs que arribaren a Anglaterra
empobrits per haver participat sense paga en la defensa del fort
8

Albert Martínez Esteban (2001), Sínies i vinyes, horts i molins. Una mirada al desaparegut
entorn rural de Maó, Maó, Amics del Museu de Menorca, col·l. «Quaderns dels Amics del
Museu de Menorca», núm. 1, p. 72.
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Les pitjors conseqüències, tot i no tenir-les gairebé documentades, es deixen entreveure. Molts de grecs de la colònia no tornarien a Menorca després de la marxa dels francesos i varen perdre
les propietats que poguessin tenir a l’illa. Segurament, n’hi ha
que moririen durant l’interval i d’altres que optarien per establir-se en llocs més segurs. El fet és comprovable tot comparant
la nòmina d’individus documentats els darrers anys de la primera
dominació britànica amb la nòmina dels primer anys de la segona: hi falten molts de noms.
De resultes del Tractat de Pau signat a París el 10 de febrer del
9

Citada per F. H. Marshall (1932-1933), «A Greek Community in Minorca», The Slavonic
and East European Review, núm. 11, Londres, p. 107.
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1763, França restituïa a la Gran Bretanya l’illa de Menorca. Comença la segona dominació britànica, durant la qual les xifres
de grecs de la colònia mai no superaren les xifres de la primera.
Malgrat tot, durant aquest període la colònia adquirí una major
importància política i fou l’època daurada de la família Alexiano.
Des d’un principi les propietats de la colònia confiscades pels
francesos foren restituïdes per les noves autoritats. Tanmateix,
els Alexiano i alguns membres de la família Paleòlogo no quedaren satisfets amb només la restitució i varen mantenir llargs plets
amb la Universitat de Maó en què demanaven que aquesta pagàs
els lloguers vençuts per haver ocupat les tropes franceses el seus
immobles. La Universitat, en un estat de fallida permanent, finalment va aconseguir deslliurar-se jurídicament d’aquesta obligació i les demandes dels grecs no foren ateses. Paral·lelament,
les concessions territorials del Reial Patrimoni fetes als Alexiano
en nom del cos dels grecs durant la primera dominació britànica
foren renovades.
L’agost del 1763 arriba a Menorca per fer-se càrrec del govern
de l’illa lord James Johnston, sense cap dubte el més corrupte
de tots els governadors anglesos. La seva amistat amb Teodoro
Alexiano és tan estreta que el grec li fa d’intèrpret davant les
autoritats locals, principalment els jurats de la Universitat de
Maó.10 Però aquesta amistat va molt més enllà. Teodoro Alexiano
és nomenat capità del port de Maó el desembre del 1763 pel mateix governador, sense esperar aquest nomenament de Londres,
i ambdós utilitzen aquest càrrec per dur a terme diverses corrupteles ben documentades.
10

«Magnífichs y savis señors: Lo motiu y causa per la qual se ha fet convocar y ajuntar a
Vostras Magníficas és para dir-los y deduir-los de que, havent passat vuy circa las onse
horas del matí nostre secretari, ab compañya de Juan Llisard, nostre masser, en casa de Su
Excel·lència a fi de presentar-ly los preus del vi de la present cullita y un memorial per la
prohibició de la extracció de tot gènero de víveres, luego de haver presentat y entregat dit
nostre secretari los referits preus y memorial en mans pròpias de dita Su Excel·lència, per
medi del señor Theodoro Alexiano, sirvint (sic) de intèrprete, digué al dit nostre secretari
que si los jurats tenien de aquí al devant cosa que presentar-ly o referir-ly, que compareguessen personalment a palacio per fer las tals representacions o insinuacions, puys que no
acceptaria més ninguna representació que no fos per dits jurats personalment [...].» (AHPM,
Secció Universitat de Maó, U 63, sense foliar, 23-XII-1765)
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La reacció no es fa esperar. Només havien passat vuit mesos
d’aquesta capitania quan una llarga sèrie de patrons de vaixells
i negociants de Maó adrecen un memorial a la Universitat per
queixar-se de les noves taxes i de l’augment de les antigues que
han de pagar des que Teodoro Alexiano és capità del port:
Magníficos Señores Jurados y Sabio Consejo:
Los infraescritos negociantes y patrones de la vila de
Mahón, moradores con toda humildad, a Vuestra Magnífica
representan: que jamás en tiempo del govierno británico
se havia hecho pagar por passaporte mediterráneo más
que diez pessos y dos reales, y por billete de batería seys
reales; ny jamás se havian pagados drechos de mollage, ny
de hazer sorra, ny carenar bastimentos, ny menos se pagava
cosa alguna para la salida del puerto ultra de lo que se
pagava para los despachos.
Que al presente donde nos hallamos baxo el mesmo suave
dominio de su Magestad Británica, que Dios guarde, se
experimenta haverse alterados y impuestos los dichos
gastos, de suerte que por el passaporte se paga onze pessos,
por el billete de batería se pagan ocho reales, y desde que
Theodoro Alexiano, griego de nación, exerce el empleo
de capitán de este puerto, se haze pagar por mollage ocho
reales, por hazer sorra se pagan ocho reales, y lo mismo
para carenar y remendar los bastimentos. Y finalmente, para
salir del puerto se pagan quatro reales ultra de lo que se
paga para los despachos del comandante, todo lo qual jamás
se havia pagado salvo los diez pessos y dos reales por el
passaporte y los seys reales del billete de batería.
Que los suplicantes tienen entendido que Su Magestad
Británica ha benignamente confirmado todos los
privilegios, buenos usos, leyes y prácticas de la presente
ysla, y en seguida siendo lo sobredicho contra lo que hasta
el año 1756 se havia siempre practicado, es contra la dicha
real concessión. Por lo que los suplicantes recurren al
paternal emparo de Vuestras Magníficas, suplicando sea
de su mayor agrado [fol. v] interponer sus buenos officios,
haziendo las representaciones más últiles y necessarias
para que los gastos de passaporte y billete de batería sean
regulados como de antes, y abolidos los demás gastos y
drechos nuevamente impuestos, todo lo qual, cediendo en
utilidad pública, esperan lograr de la recta administración
de Vuestras Magníficas, quod dicunt et suplicant omni
meliori modo etc., et licet etc.
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El desvergonyiment del personatge pujà un graó més quan, amb
el permís del governador, s’enduia cap a ca seva la pedra que la
Universitat de Maó havia depositat a la riba del port amb la finalitat de construir un llatzeret. L’historiador Riudavets i Tudurí,
tractant del pèssim govern de Johnston, relata el fet així:11
Aún hizo más [sc. el governador Murray]. La piedra que el
ayuntamiento de Mahón había ido acopiando para empezar
la fábrica del lazareto, como se tenía acordado, la regaló a
un íntimo amigo suyo, el griego Teodoro Alexiano, a quien
había nombrado capitán del puerto, y autorizó también a
otro griego para el percibo del derecho de peso y medida.

Malgrat aquests fets, Teodoro Alexiano no sols mantengué el seu
càrrec i els emoluments inherents, sinó que a més a més els va
compatibilitzar amb els càrrecs de cònsol del Bei d’Alger i agent
de preses de diversos corsaris algerins.

quins d’ambdós sexes pujaren a les embarcacions contractades
per Turnbull amb destinació a la Florida. Allí dugueren una vida
d’esclavitud fins que pogueren fugir i denunciar els abusos als
quals havien estat sotmesos davant les autoritats judicials de la
capital, Sant Agustí de la Florida.
Teodoro Alexiano, segurament desitjós de treure profit dels projectes de Turnbull, mantengué una relació econòmica amb el metge escocès; ara bé, no sabem si prestant doblers com a inversor
o tal vegada llogant-li el vaixell que capitanejava el seu germà
Alexandre. És tot el que podem deduir, fins ara, d’un document
notarial conservat a l’Arxiu de Protocols de Maó,13 en el qual el
primogènit dels Alexiano atorga procura a un senyor de Londres
per ajustar els comptes pendents amb l’esmentat Turnbull:
Traditum (al marge). In Dei Nomine Amen & Sit omnibus
nottum ac manifestum quod ego, Theodosius (sic) Alexiano,
consul pro Sua Magestate Imperialis Omnium Russiarum in
praesenti Minoricarum insula, villae Magonis dictae insulae
habitator, gratis et omnibus illis videlicet melioribus modo,
via atque forma quibus de iure possum et valeo, facio,
constituo, creo, deputo solemniterque ordino procuratorem
meum generalem et ad infrascripta specialem, ita tamen,
quod generalitas non deroget specialitatem, et e contra,
vos dominum Iacobum Andreson (sic) in civitate Londoni
demorantem, licet ab hoc actu absentem, habitum vero pro
praesente, ad videlicet, pro me nomineque meo computa
relandum inter me et dominum Andream Turmbull, cum
procuratoribus vel factoribus eiusdem, et ea finiendum
et terminandum usque ad diffinitionem eorundem; et
productum seu liquidum dictorum computorum exigendum
et recipiendum; et ex actis et receptis apocham seu
apochas firmandum; et si oportuerit, in quolibet iudicio
comparendum, de iuribus meis tam verbo quam in scriptis
docendum et ad compellendum dictos procuratores seu
factores dicti domini Andreae Trumbull ad terminandum
dicta computa; et si opus fuerit, ad omnes littes et causas
motas et movendas inter me ex una et dictos procuratores
seu factores ex altera, tam active quam passive largo
modo; sentencias et provisiones audiendum, et ab ipsis et

L’any 1767 la història de la colònia s’entremescla amb un tema
cabdal per a la història de Menorca: la colònia menorquina de la
Florida. A començament de juny d’aquell any fa escala a l’illa el
metge escocès Andrew Turnbull amb el seu projecte de reclutar
per terres gregues cinc-cents colons i portar-los a la Florida, on
el govern britànic li havia concedit terrenys per fundar una colònia que duria el nom de Nova Esmirna. Mancat d’embarcacions,
Turnbull va llogar el bergantí del capità Alexandre Alexiano, el
qual, en tornar a Maó el gener del 1768, declarà davant les autoritats del port el recorregut fet per recollir colons amb vista a
la projectada empresa de l’escocès.12 El document és el més important per testimoniar l’origen dels colons no menorquins que
anaren a Nova Esmirna i és recollit per Philip Rasico en la seva
monumental obra Els menorquins de la Florida. Ja sabem que
l’avariciós escocès, malgrat tenir permís de la Corona britànica
per instal·lar només cinc-cents colons, va decidir portar-n’hi mil
cinc-cents, de manera que aproximadament un miler de menor11		
12		

Pere Riudavets i Tudurí (1885-1888), op. cit., p. 1292-1294.

AHPM, Secció Universitat de Maó, U 177, sense foliar, 22 de gener de 1768.
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AHPM, Secció Protocols Notarials, p. 264, Andreu Vila, folis 66v/67r.
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eorum gravaminibus appellandum et prosequendum dictam
appellationem usque ad diffinitivam sententiam ultimi
tribunales; et generaliter omnia alia et singula faciendum et
libere exercendum quae circa praedicta necessaria fuerint et
ego facerem si personaliter adessem quamvis sint talia quod
speciale mandatum requirantur; cum posse substituhendi
unum vel plures procuratores cum simili vel limitato
posse, et eum seu eos revocare et alium seu alios de novo
creare remanente praesenti instrumento cum suo robore
et firmitate; promittens semper habere rattum, gratum
atque firmum praesens instrumentum sub obligatione
omnium bonorum meorum praesentium et futurorum.
Quod fuit actum in villa Magonis praesentis Minoricarum
insulae die decima quinta mensis Iunii anno a Nativitate
Domini millesimo septingentesimo septuagesimo primo
et praesentibus pro testibus ad haec vocatis et specialiter
assumptis Bartholomeo Luchesi et Antonius Bertet, dictae
villae Magonis habitatores. Et ad maiorem firmitatem
praesentis instrumenti ego, dictus Theodosius Alexiano, hic
me subscribo ut infra. Theodore Alexiano.

En un altre punt, la documentació menorquina mostra les relacions de la colònia grega de Menorca amb la colònia de Turnbull. Ja Philip Rasico havia postulat que alguns del colons grecs
de Turnbull no provenguessin de terres gregues, sinó que fossin
grecs de la colònia menorquina, i havia trobat el cas de Joan
Gramatà, un patró de vaixell ja documentat durant la primera
dominació britànica i que surt entre els colons de Nova Esmirna.
Ara bé, amb la documentació de Menorca és possible ampliar la
casuística. A falta d’una confrontació exhaustiva entre la relació
de colons aportada per Rasico i els noms de grecs documentats
a Maó, n’hi ha més d’una vintena que optaren per marxar de la
Balear menor a terres del Nou Món.
Un any després de l’episodi de Turnbull, els annals de la colònia
registren un fet d’importància cabdal. El Govern francès procurava obstaculitzar l’emperadriu de Rússia, Catalina II, llançant
contra la seva nació els exèrcits turcs, de manera que l’any 1768
va esclatar aquella guerra que l’esmentada emperadriu va dur a
terme amb energia i constància. Rússia va enviar per primera vegada a aigües de l’Egeu una esquadra, la coneguda com l’Esqua-
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dra Cosida, sota el comandament de l’almirall Gregori Spiridoff,
amb la finalitat de revoltar els grecs contra el poder otomà. Ara
bé, a causa de l’escorbut que delmava les tripulacions, l’esquadra va haver de detenir-se al port de Maó.
Ancorada a cala Figuera, dins el port de Maó, a les coves dels
seus penya-segats, els russos donaren sepultura a les víctimes de
la malaltia. Entre elles es trobava un fill de l’esmentat almirall
Spiridoff, Andrei, el qual fou sepultat amb gran pompa a la nau
lateral esquerra de l’altar del temple de Sant Nicolau. La cerimònia, amb l’assistència d’una gentada enorme, fou presidida
pel capellà grec de Maó i hi fou present tota l’oficialitat de l’esquadra russa. A més a més, se n’ha conservat un esbós gràcies
a la mà del gran pintor de l’època Giuseppe Chiesa, justament
sogre de Nicolau Alexiano. Una làpida esculpida en marbre negre, encara situada en el lloc original i redactada en grec, rus i
llatí, perpetua el fet amb una inscripció que apareix traduïda al
castellà en l’article d’Hernández Sanz.141
L’almirall Spiridoff, amb motiu de la mort del seu fill, va depositar en poder de Teodoro Alexiano la suma de 2.000 tolerus
perquè de les seves rendes poguessin ser atesos els grecs pobres
aveïnats a Maó. Aquest, acomplint la voluntat de l’almirall rus,
lliurava totes les setmanes una pesseta a cadascun d’ells.
Però són també altres els fruits que l’estada de l’esquadra de
Catalina II a Maó va deixar a la família Alexiano. Els més importants són la incorporació d’Alexandre, Panaiotis i Antoni a
l’exèrcit rus. Panaiotis arribà a contraalmirall i Antoni, el 1795,
era capità, i ambdós foren cavallers de l’orde militar de Sant
Jordi. D’altra banda, des del 1769 Teodoro Alexiano va rebre el
14

Francesc Hernández Sanz (1925), op. cit., p. 357. En versió catalana seria: «Aquí reposa el
cos del noble rus Andrei, fill de Gregori Spiridoff, el qual ha servit a la flota imperial russa
amb el grau de major, com a ajudant de son pare, el cavaller Spiridoff, almirall i generalíssim de la flota. Nasqué l’any 1750 el primer dia de setembre. Morí l’any 1769, el dia 21 de
novembre, durant la seva vida 19 anys i 2 mesos. Morí durant l’estada aquí de la flota russa
dirigida cap a l’arxipèlag pel citat almirall i cavaller Spiridoff.Tu has mort essent plorat per
ton pare i els teus amics, però les teves restes estan enterrades en terra amiga. La teva tomba
pregonarà les gestes de Catalina i ensenyarà la nova via dels argonautes russos.»
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càrrec de cònsol de Sa Majestat de Totes les Rússies a Menorca,
càrrec que va passar a son germà Nicolau després de la mort del
primer el 1775. No és cert, tal com assegura Francesc Hernández
Sanz, que Teodoro Alexiano ja hagués arribat a Menorca a finals
de la dècada del 1740 amb la dignitat consular sota el braç i envoltat amb tota la pompa d’aquest càrrec.
Un altre fruit de l’estaria dels vaixells de l’almirall Spiridoff fou
la construcció d’un petit hospital rus en terres del cap de la Mola,
com hem vist més amunt, una de les concessions dels britànics
als Alexiano. Aquesta edificació ha deixat constància en la cartografia de Menorca d’aquesta època, ja que són diversos els mapes en què apareix.

tures notarials, conservam els noms de gairebé tots els mariners
grecs embarcats en els referits corsaris. Es tracta dels contractes
de cors, també anomenats d’armament, en els quals els notaris
deixaven constància amb nom i llinatges de tots els tripulants i
oficialitat d’un corsari.152L’altre tipus són les procures especials
que, posteriorment al contracte de cors, els mariners atorgaven a
persones de confiança per cobrar els doblers que els corresponia
després de la venda de les preses i, en alguns casos, fins i tot es
dictaven instruccions al procurador en cas de mort de l’atorgant.
Aquest document il·lustra aquests punts a la perfecció:163
Die XIV mensis octobris anno a
Nativitate Domini MDCCLXXVIII

L’últim fet històric de la colònia durant aquesta segona dominació anglesa s’esdevé amb la independència de les tretze colònies
americanes. El 12 d’abril del 1779 Espanya i França renovaren
el Tercer Pacte de Família mitjançant el Tractat d’Aranjuez, amb
el qual la primera intervendria en la guerra d’Independència dels
Estats Units juntament amb la segona, immersa ja en aquest
conflicte contra la Gran Bretanya des de l’any anterior. Un dels
punts del citat acord establia la cooperació militar d’ambdós regnes amb mires a la recuperació de la sobirania espanyola sobre
Menorca i Gibraltar.
Així, a partir del mes d’octubre del 1778, el general Murray,
d’acord amb les autoritats britàniques, va donar patent de cors a
qualssevol vaixells que anassin a la captura de preses franceses
i, des de l’abril del 1779, també espanyoles. Fins a l’arribada i
posterior conquesta de l’illa per les forces del duc de Crillon el
1782, foren moltíssims els bastiments armats en cors, els quals
guarden relació amb la documentació de la colònia en tres àmbits. En primer lloc, hi ha alguns vaixells comandats per membres relacionats amb la colònia grega, com ara el corsari Tàrtar,
sota el comandament de Jordi Gueary, fill d’un irlandès establit a
Gibraltar i el qual arrelarà a Menorca una vegada casat amb Maria Rosa Paleòlogo. En segon lloc, gràcies a dos tipus d’escrip-
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Traditum y pagat. Tradita còpia y pagat. (al marge)
En nom de Nostre Señor &. Sia a tots notori y manifest
com nosaltres, Jovanni Negri, Jovanni Popovitx, Carra
Nicola, Vincenso Stefano, Alexandro Cherovitx, Spiro
Arasmo, Staviano Fedrico, Todori Manoli, Panagi Galeto,
Nicolas Tuffanas Tabla, Andria Ticonstanti, Nicola Pasto,
Spiro Tuastacio Romanos y Marino Quolmi, gregos y
venecians, atrobats personalment en Mahó de la isla de
Menorca, de grat & declaram en virtut del present acte,
perpètuament valedor & que del millor modo que en dret
nos sia permès donam facultat al señor Nicola Alexiano,
capità del port de Mahó per se Magestad (que Déu guard),
de la matexa vila habitador, present & arribant el cas de
morir algun de nosaltres durant el crus anam a fer ab la
scuna inglesa anomenada Rambler, de apoderar-se de
qualsevols porcions de diner que haurem guañadas durant
el mencionat crus, axí per rahó de nostres respective parts
com per qualsevol gratificació que nos sia deguda. Cuyo
señor, después de haver rebut las ditas nostras respective
parts y gratificacions & posant-lo per tal efecte en tots
nostros llochs, veus y accions, de tal manera com si fos las
nostras pròpias personas, lo deurà entregar a los restants de
los altres qui caderan (sic) en vida y se presentaran a ell, y
estos ne podran fer y dispòndrer a ses líberas voluntats, ben
15
16

En tenim un exemple a l’AHPM, Secció Protocols, p. 58, Ramon Ballester i Flaquer, folis
169v/172v.
AHPM, Secció Protocols Notarials, p. 58, Ramon Ballester i Flaquer, folis 174r/175r.
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entès que el referit señor Alexiano no deurà fer lo expressat
entrego a los qui cadaran vius de nosaltres fins tenir notícia
positiva de la mort de los altres. Y sempre y quant tots
nosaltres vinguéssem a morir o quedàssem pressoners de
guerra, en tal cas el predit señor Nicola Alexiano podrà
dispòndrer de ditas nostras parts y gratificacions & a ses
voluntats, advertint que de estas condicions quedam
acceptuats nosaltres, Carra Nicola y Marino Quelmi, puis
volem, ço és, jo dit Carra Nicola, que venint a morir durant
el sobredit crus, dega el mencionat señor Nicola Alexiano
entregar-se de las mias parts y gratificacions & y repartir-lo
a los pobres de esta vila de Mahó qui més lo necesitaran
& y jo dit Marino Quelmi, que havent-se el señor Nicola
Alexiano entregat de las mias parts y gratificacions & lo
dega entregar a la persona qui ly presenterà un paper firmat
per este efecte de la mia mà. Y finalment, declaram tots esser
la nostra expressa y determinada voluntat que el present
acte tinga son degut effecta no sols durant el mencionat
crus, si que també durant tot el temps que anirem en cors ab
el sobredit corsari Rambler o ab qualsevol altre bastiment.
Cuyo poder y donació mútuament feym y tribuhïm del
millor modo que en dret nos sia permès, prometent no
contravenir al present acte per ninguna via, títol, causa
ny rahó, per lo que obligam recíprocament tots nostros
béns presents y venidors, mobles e immobles, renunciant
las causas de ingratitut, la lley qui diu que las donacions
accedint la suma de sinch-centas monedas de or no vàlegan
y totas y qualsevols altres lleys contràrias a la intenció del
present acte que volem tinga en tot temps son degut efecte
de qualsevol manera que de dret y fet sia permès. Y present
el sobredit señor Nicola Alexiano, de grat & accepta el
poder y encàrrech a ell tribuhït en lo present acte, modo quo
supra & et fiat large &. Actum Magone &.

I, en tercer lloc, en la documentació notarial també apareixen
els grecs més acabalats que invertien en el noliejament d’una
nau corsària i el muntant de la seva inversió, tal com documenta
aquest fragment d’una escriptura notarial més extensa:174
Salomon Cohen, Josep Vinent i Francesc Pauli, armadors
y capità, respectivament, del xabec corsari Sant Antoni de
Pàdua, vecins de Mahó, sabent que s’ha signat entre ells
un contracte de cors en el qual no apar el valor total de dit
17

AHPM, Secció Protocols Notarials, p. 58, Ramon Ballester i Flaquer, folis 188v/189v.

40

xabec ni se fa menció dels seus interessats, declaren que
el valor total del mateix és de 9.120 pesses de vuit, 4 reals
i 6 doblers en plata, i que les persones interessades en dit
xabec són les següents: Constància Neto, en 300 pesses; el
patró Bartomeu Roca, en 188 pesses, 7 reals i 2 doblers;
[…] Nicolau Alexiano, en 350 pesses […].

Sembla que la força expedicionària sota el comandament del duc
de Crillon per a la conquesta de l’illa va agafar per sorpresa els
britànics. Pel que fa a la colònia, els Alexiano i els seus acòlits
no havien après de l’experiència passada i varen actuar talment
com els dies de la invasió francesa, és a dir, donaren suport als
britànics i es tancaren dins el fort de Sant Felip amb mires a la
seva defensa. Els resultats foren idèntics als del 1756: molts de
membres de la colònia hagueren d’abandonar l’illa després de la
victòria espanyola. Hi ha autors que s’han escandalitzat perquè
el duc de Crillon ordenàs la confiscació dels béns d’aquells que
havien estat partidaris dels britànics, inclosos grecs i jueus, i perquè publicàs un ban per instar-los a l’entrega de les armes. Són
aquests mateixos autors els que han culpabilitzat la conquesta
espanyola de l’extinció de la colònia.
Molt lluny d’aquesta argumentació, tractarem de ser un poc més
objectius. En principi, no deixa de ser una obvietat la reducció
del nombre de membres de la colònia sota la provisional sobirania espanyola.
De la mateixa manera que havia succeït sota la francesa, restaren
a Menorca aquells que no devien cap favor als britànics ni estaven compromesos amb ells. No és un període d’extinció, però sí
d’alguns canvis importants en les circumstàncies de les principals famílies de la colònia.
Així, s’apaga sobtadament l’esplendor dels Alexiano, dels quals
romandran a Maó alguns membres de la família, sobretot per
intentar recuperar de les autoritats espanyoles els béns confiscats, en moltes ocasions amb la intercessió de l’ambaixada russa
davant la cort de Madrid. En línies generals, queden a la ciutat
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les dones de la família i els seus respectius marits. D’altra banda, continua el decliu progressiu de la família Paleòlogo, la qual
perd una de les seves dues branques després de la mort sense cap
descendent, a la fi del període, dels germans Esteve i Maria Rosa
Paleòlogo, els únics fills i hereus del ja esmentat Constantí, mort
a Bona a principis de la dècada del 1750. Només continuaran
representant aquesta nissaga els fills de Nicolau, Anastasi i Joan
Paleòlogo, i els seus descendents.
Una altra pèrdua d’una família cabdal és la dels Culuri, aquesta vegada per motius polítics foranis i aliens a la seva pròpia
voluntat. Una vegada mort el cap de família, Antoni Culuri, la
seva filla Antònia i el seu marit Josep Bouchet, del qual ja hem
referit que ocupava el càrrec de vicecònsol francès a l’illa, es veren obligats a abandonar-la i perdre les moltes propietats que hi
posseïen després de la Reial Cèdula d’agost del 1793, la qual, de
resultes del perillós camí que anaven prenent els esdeveniments
revolucionaris a França, ordenava la confiscació dels béns i l’expulsió dels súbdits del país vesí.
Tanmateix, no tot és negatiu en el si de la colònia. Justament
els dies de l’arribada dels espanyols, es documenta a Maó un
grec que arrelarà i farà certa fortuna a l’illa, Nicola Ciro. També
els documents mostren l’afluència cada vegada més freqüent de
vaixells amb bandera veneciana tripulats per grecs mesclats amb
raguseus. A més a més, es produeix un fet curiós. Jordi Gueary,
espòs de Maria Rosa Paleòlogo, és nomenat per les autoritats
espanyoles capità del port de Ciutadella, mentre els anglesos,
els enemics, mantenen com a capità del port de Gibraltar el seu
germà Joan Gueary. És també sorprenent que, encara que en diferents dates, membres de la colònia hagin estat al front dels dos
ports més importants de Menorca: els Alexiano al de Maó i Jordi
Gueary al de la ciutat de ponent.
Ara bé, sense cap dubte, un dels esdeveniments més importants
dins la colònia durants els anys d’aquesta provisional dominació
espanyola és el plet que enfronta les principals famílies gregues
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de Maó per la possessió dels béns que havien pertangut al ja al·
ludit cos dels grecs. Tot el procés es troba sintetitzat en l’article
d’Hernández Sanz i a aquest remetem,185ja que no disposam aquí
del temps necessari per exposar tota l’argumentació i la contraargumentació de les parts enfrontades. Només remarcarem dos
aspectes: els més de cinc-cents folis del plet, conservats en els
lligalls de l’arxiu del Tribunal del Reial Patrimoni de Maó, són
la font que de manera retrospectiva ens atorga més informació
sobre la colònia; d’altra banda, el plet mostra i descobreix de
manera sobtada una família que s’havia mantengut fins aleshores
dins la penombra de la colònia i que finalment esdevendrà amb
molta diferència la més important de la colònia, molt per damunt
dels Alexiano. Parlam dels Làdico.
Jordi Làdico va arribar a Menorca juntament amb els seus germans Andreu i Joan pel temps que es posaven els primers maons de l’església de Sant Nicolau. Provenien de Cefalònia, una
de les illes Jòniques. Els tres varen contribuir amb doblers a la
construcció del temple, però només el primer va decidir habitar
a l’illa. Els altres dos germans sempre foren capitans de vaixell
que viatjaven de port en port.
Ara bé, al contrari que d’altres membres de la colònia, Jordi Làdico ha anat pausadament millorant en els seus negocis sense
comprometre’s políticament amb ningú: ni amb britànics, ni amb
francesos, ni amb espanyols. Fins al 1765 no apareix el seu nom
en la documentació notarial, ni més ni manco que setze anys
després de la seva arribada a l’illa. A més a més, té un fill, Jordi
Teodoro Làdico, que guanya el pare en procacitat i segurament
en capacitat. Durant la dominació espanyola figura com a copropietari o interessat de diversos vaixells i, sorprenentment per a
la seva curta edat, a partir del 1785 figura com a vicecònsol de
Venècia a Menorca. La documentació sobre els Làdico a partir
de la dominació espanyola és tan voluminosa que tractar dels
períodes últims de la colònia és parlar en gran mesura d’aquesta
18
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família cabdal.
Amb la breu i última dominació britànica de Menorca, entre novembre del 1798 i el Tractat d’Amiens de març del 1802, no es
produí un retorn dels grecs que havien sortit de l’illa després de
la conquesta espanyola del 1782, tal com ja hem vist que havia
succeït al començament de la segona sobirania britànica. Hem
de tenir present que el parèntesi francès va durar cinc anys, en
tant que la provisional dominació espanyola es va estendre entre
1782 i 1798, és a dir, setze anys. Per tant, es tracta d’un període
curt i simplement intermedi entre ambdues sobiranies espanyoles, la provisional i la definitiva, i no cal fer una anàlisi històrica
diferenciada. Només hem de destacar durant aquests tres anys
l’arribada freqüent al port de Maó d’alguns corsaris amb bandera
britànica i amb base a Gibraltar, entre els quals sobresurt el capitanejat pel grec Antoni Albanàs.
Pel que fa a l’últim període de què tractam, el comprès entre
1802 i 1823, s’equivoquen aquells que donaren per exhaurida la
colònia grega amb l’arribada dels espanyols. La millor mostra
la constitueix la ingent documentació, aproximadament 1.200
escriptures notarials i de fadigues reials, entre aquests anys. Per
tant, estam davant un període complex que encara no hem pogut
analitzar amb la profunditat desitjable a causa d’aquest cúmul de
documentació i del qual parlarem en línies generals.
En principi, hi ha una continuïtat amb el període anterior pel fet
que continuen residint a Maó bastants descendents de famílies ja
tractades. Dels Paleòlogo destaquen dos membres, els germans
Anastasi i Joan, tots dos capitans de vaixell seguint la tradició de
llur pare i concos. Encara a la dècada del 1850 es detecta el llinatge Paleòlogo en la documentació de l’Arxiu Diocesà de Ciutadella. També són anys en què viuen a Maó els últims membres
de la família Alexiano que havien romàs a Menorca. El seu cunyat Joan Guiolma, capità de la marina mercantil veneciana, espòs d’Alfendra Alexiano, encara viuria fins a la dècada del 1820
i vetlaria durant tots aquests anys pels interessos i propietats de
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la família. Surten a col·lació de nou aquestes dues nissagues perquè el 1805 protagonitzaren un esdeveniment transcendental per
a la colònia grega: ambdues cedirien totes les seves pretensions i
tots llurs drets sobre l’església grega de Sant Nicolau a favor de
la família Làdico.
En l’àmbit econòmic, la colònia viu un canvi significatiu: la
instal·lació a Maó de grecs provinents de tres illes fonamentals
per entendre el comerç marítim de la Mediterrània fins a la guerra d’Independència grega: Hidra, Spetses i Psara. Tots aquests
nous colons figuren com a súbdits otomans i no casualment quasi
tots els seus negocis els fan amb el personatge que ja hem assenyalat com el més destacat del període, Jordi Teodoro Làdico, ja
que des del 1805 aquest va ocupar el càrrec de cònsol de la Gran
Porta Otomana a Menorca.
Hi hagué d’altres grecs notables durant aquests anys que ja hem
citat, i arrelats a Menorca, com per exemple Nicola Ciro, del
qual es detecten descendents a Ciutadella, Lucas Cotruglu i un
llarg etcètera, però tots han passat més o manco desapercebuts
davant la talla incomparable de Jordi Teodoro Làdico. Paradoxalment, la grandesa del seu fill, Teodoro Antipa Làdico, figura
que contrapassa el nostre marc cronològic, va eclipsar en gran
mesura els mèrits de son pare i el va relegar a un segon pla dins
la historiografia menorquina, malgrat la seva indubtable importància. Bona prova és l’abundància de documentació que posseïm sobre el primer, la qual ens obliga a no poder més que oferir
aquí unes pinzellades que puguin explicar el seu meteòric ascens
econòmic i social.
Potser el començament de la seva fortuna l’hem de cercar en el
corsarisme, ja que el 1804 el nostre home apareix com a soci de
Domingo Costa, ambdós agents de la galiota corsària la Fama,
la qual féu dues preses estatunidenques, els vaixells Catalina de
Baltimor i el George. La venda de sengles càrregues va aportar una substanciosa suma de doblers al citats agents. A més a
més, el 1806 Jordi Teodoro va finançar el noliejament del corsari
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francès l’Étoile, capitanejat per François Mordeille i amb base a
Marsella.
Una altra font d’ingressos d’aquest grec fou l’activitat creditícia.
Són incomptables els debitoris que figuren en la documentació
notarial a favor de Jordi Teodoro Làdico i atorgats per persones
pertanyents a qualsevol condició i classe de la societat menorquina. A títol d’exemple, d’un deute que el deutor no pogué satisfer,
aquell va aconseguir a canvi el predi proper a Maó de Milà Nou,
el qual començà des d’aleshores a ser conegut significativament
com a Son Làdico en la toponímia de Menorca. Posteriorment,
els Làdico adquiririen predis tan emblemàtics de l’illa com Binifabini, al terme d’Alaior, i Santa Eularieta, al des Mercadal.
Però segurament els majors beneficis de Jordi Teodoro Làdico
provenien de la compravenda de càrregues, principalment blat,
dels súbdits otomans de les tres al·ludides illes. Així, des del
1805 endavant el veim negociant, entre d’altres molts, amb
Constantí Joanni, capità de la Madonna d’Hidra; amb Anagnosti
Cagi Dimitris, capità de la polacra Sant Nicolau de Psara; i amb
Nicola Dimitris, capità d’un vaixell de l’illa de Spetses. Hem
triat tres noms d’una llista molt més àmplia i que seria tediós
circumstanciar aquí.
En l’àmbit social, a més de ser cònsol de Venècia i de l’Imperi
otomà, Jordi Teodoro Làdico va ser nomenat cònsol dels Estats
Units, paradoxalment després d’haver exercit el corsarisme contra vaixells d’aquesta nacionalitat, com ja hem vist. A més a més,
fins i tot el nou Estat grec, després de la seva independència, li
va concedir el mateix càrrec, amb la qual cosa resulta sorprenent
que simultanejàs el consolat de dos països recentment enfrontats
en una guerra.
Sabem que el 1818 va contreure matrimoni amb una maonesa
d’elevada posició social, Antònia Font, i el 1821 va ser elegit
primer alcalde constitucional de Maó, fet que potser sigui el més
significatiu com a epíleg de l’esdevenir històric de tota la colònia
grega de Menorca i d’aquesta modesta contribució.
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La sinagoga Mayorka de Salònica
Rubén J. Montañés - Universitat Jaume I

Acostumats com estem els hel·lenistes —compte, no els neohel·
lenistes— a parlar de temes, personatges, coses, etc., que es van
esdevenir fa més de dos mil anys, caldria esperar que no ens suposés cap problema remetre’ns-hi; que la distància temporal, la
inexistència gairebé sempre d’un referent que es pugui percebre
amb els sentits, no ens fes cap nosa. Tanmateix, de vegades hi
juguen altres factors, com ara els afectius, emocionals si es vol,
que ens juguen una mala passada. És el cas present.
Estimo l’hel·lenisme de tot arreu, però sobretot estimo Salònica. I l’estimo precisament pel seu caràcter multicultural al llarg
d’extensos períodes de la seva història. No faré aquí una lloa de
la multiculturalitat; aquesta normalment no és idíl·lica, ni de bon
tros. El més freqüent és que les diverses cultures que conviuen
en un lloc ho facin en virtut d’una sèrie de daltabaixos històrics
durs i cruels; no és una convivència voluntària i, si es resol en
una ignorància mútua sense agressivitat, ja podem donar-nos per
satisfets. Però Salònica és per mi, alhora, pervivència i refugi.
Pervivència de la grecitat hel·lenística, primer, i de la romanitat
mal anomenada bizantina, després; refugi per a aquells que hi
van arribar fugint de la intolerància religiosa i hi feren una pàtria
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nova, un lloc seu; no sols seu, però també seu.
I entre aquests hi havia un destacat grup de gent procedent
d’aquesta illa on som. I s’hi van instal·lar i hi van aixecar una
sinagoga, i van conservar la consciència del seu origen, la qual
cosa vol dir que ho feien amb un cert orgull, si es pot estar orgullós de provenir d’un lloc d’on has hagut de fugir o d’on t’han
expulsat. Però res no queda de tot allò. Gent, sinagoga i consciència s’han fet fum, i tràgicament això no és sols una metàfora.
Allò que en resta són mencions relativament escasses en cròniques que la boira dels anys fa difícils de trobar o de llegir, i
en textos d’historiadors que les insereixen, necessàriament, en
contextos més amplis. Provaré, doncs, de posar-les en ordre,
de treure’n tot el suc que pugui; parlaré de la comunitat de jueus mallorquins a Salònica; del judaisme, que en aquesta ciutat
tingué unes característiques sense comparació possible amb les
d’altres llocs; de la seva empremta i de la seva desaparició.
EL DUBTÓS HONOR DE SER UNS PRECURSORS
Quan hom pensa en les comunitats jueves sefardites del nord
d’Àfrica i de la Mediterrània oriental, immediatament suposa
que hi van arribar arran del decret d’expulsió promulgat per la
reina Isabel I de Castella i pel rei Ferran II d’Aragó, que incomprensiblement per mi hom anomena els reis catòlics, quan tots
els reis hispànics sense excepció han estat catòlics. Descobriment que no he fet jo, d’altra banda.

El fet és que el seu regnat es caracteritzà pel desordre administratiu, financer… i podríem dir que públic. El 1391 arribà a la
Corona d’Aragó l’onada antisemita que havia recorregut ja el
Regne de Castella, començant a Sevilla, on es produïren atacs
massius als jueus, perquè se’ls acusava de ser els causants d’un
brot de pesta. En una cadena demencial, foren assaltats els calls
de Girona, Barcelona, València, Perpinyà, Lleida... i l’11 de juliol, els de Ciutat de Mallorca i d’Inca. El procés no va ser distint
del d’altres llocs: la ira dels pagesos, revoltats per una crisi econòmica, fou desviada per les instàncies de poder contra els calls
jueus. Tot plegat, 300 persones foren assassinades.
Les comunitats jueves ja no se’n van refer: a banda de 150 conversions al cristianisme (una de les quals fou la del cartògraf Jafudà Cresques, autor, juntament amb el seu pare, Cresques Abraham, de l’Atles Català, que es va convertir com a Jaume Ribes),
que el 1410 formarien la confraria de Sant Miquel, molts intel·
lectuals i professionals qualificats van fugir cap al nord d’Àfrica
i cap a la Mediterrània oriental. El call de Ciutat fou repoblat el
1394 amb 150 jueus portuguesos, però la pressió antijueva es va
mantenir fins al punt que l’aljama mallorquina desaparegué el
1435, amb la conversió en massa —la qual cosa vol dir forçada— al cristianisme.

Tanmateix, si de reis es tracta, i donant per bo que a la curta o a
la llarga els reis tenen la culpa de tot, la culpa del primer èxode
de jueus mallorquins correspon a Joan I (Perpinyà, 1350 - Foixà, 1396), sobirà de la Corona d’Aragó, comte de Barcelona,
rei d’Aragó, rei de Mallorca, rei de València, de Sardenya i de
Còrsega, del Rosselló i de Cerdanya, duc de Girona, sens dubte
un dels reis més descurats de la Corona d’Aragó i gairebé diria
jo que de tota l’Europa de l’època, la qual cosa ja es pot ensumar
pels sobrenoms amb què fou conegut: Joan el Caçador, i més
sovint el Descurat o l’Amador de la gentilesa.

Ens interessa, emperò, el grup de jueus mallorquins que pren la
ruta més llunyana i va cap a Salònica. Aquesta ciutat, fundada
en el període hel·lenístic, ha estat sempre un important centre
comercial, de comunicacions i estratègic; ho és en l’Imperi romà
i en l’edat mitjana en allò que, sense gens de rigor, hom sol anomenar Imperi bizantí, quan hauríem de dir-ne Romània o Imperi
romà d’Orient. A Salònica, el s. xiv ha estat especialment dur:
s’hi han esdevingut les guerres civils entre Paleòlegs —la darrera dinastia d’emperadors— i Cantacuzens i, després, la revolta
dels zelots, popular i democràtica, sufocada el 1349; ha assistit a
la caiguda en mans otomanes de totes les terres veïnes; Manuel
Paleòleg, fill de l’emperador Joan V Paleòleg, hi ha resistit a
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la desesperada, assetjat i en un ambient de creixent derrotisme
—ha fugit fins i tot el bisbe, Isidor Glabàs— i confusió; de fet,
mentre Manuel Paleòleg manté aquesta resistència, el seu pare
ha hagut de negociar amb el sultà Murat i esdevenir-ne tributari.
Finalment, desencoratjat, el 1387 Manuel va haver de fugir a
Lesbos i després quedà com a ostatge del sultà a Prusa. Salònica
es va rendir aleshores sota condició que no hi hagués represàlies
i quedà com a tributària.

que es tractava d’una minoria selecta. El detall curiós és que no
es van integrar a la comunitat jueva local que hi havia residit
pràcticament des de la fundació de la ciutat i que podem xifrar
en uns centenars de persones. Aquests són els jueus hel·lenòfons,
que s’anomenaran llavors romaniotes per tal de diferenciar-los,
precisament, dels que hi aniran arribant, com ara els mallorquins
i els asquenazites, a la comunitat dels quals es varen integrar
aquells, en paraules d’Alberto Nar (1997, 266-295):

Però precisament el 1391, en una de les giragonses de la política
del moment, quan Manuel va fugir de Prusa i va esdevenir emperador com a Manuel II, la ira del sultà Baiazet I, fill de Murat,
va desfermar una onada de saquejos i destruccions a Salònica.

Meanwhile, on the margin of these events, the first
Ashkenazim immigrants arrived in Thessaloniki (1376)
from Hungary and Germany, where they were suffering
persecution. The Ashkenazim had nothing in common
with their Romaniote co-religionists, whom they found
established in Thessaloniki. They sought neither to
assimilate them nor to mix with them, but formed their own
separate community (which also absorbed the small group
of Spanish Jews from Majorca which arrived in 1391)
and continued to adhere zealously to their own traditions,
language and style of dress.

És llavors quan arriben els jueus de Mallorca, en aquest període
de clar poder otomà; circumstància, en suma, favorable al seu
assentament. Amb la derrota de Baiazet a mans de Tamerlà el
1402, prop d’Angora, es va crear una situació confusa i Salònica quedà de nou en poder de Manuel II, que hi va posar com
a governador el seu fill Andrònic Paleòleg. Aquest, emperò, va
haver de rendir la ciutat als venecians el 1423. Al capdavall, la
Sereníssima República de Venècia era, en aquell moment, l’única potència cristiana que, per tal de defensar els seus interessos
comercials, desplegava forces militars, sobretot navals, per la
Mediterrània oriental i l’única, en la pràctica, que podia impedir
l’avenç otomà per Europa. Una Salònica sota domini venecià,
envoltada per totes bandes de tropes turques, resistiria en condicions de setge gairebé crònic fins a caure definitivament en les
seves mans el 1430 i passar a formar part de l’Imperi otomà fins
al 1912, quan es va incorporar al Regne de Grècia.
No tenim gaires notícies sobre la sort que va córrer a Salònica la
comunitat de jueus procedents de Mallorca des de la seva arribada el 1391, durant la venetocràcia i les dues primeres dècades
de domini otomà. Com s’ha vist, l’existència de la ciutat fou tot
menys pacífica i mancada de convulsions. D’una banda, no coneixem el nombre dels jueus mallorquins, però podem suposar
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Si els jueus romaniotes havien viscut sense grans problemes a
Salònica, podem suposar que els askenazim i els seus agregats
mallorquins tampoc no en trobarien; pel que sembla, la seva
formació professional era alta, com ara metges i artesans d’un
cert nivell, i eren útils a la vida ciutadana. Venècia, d’altra banda
—i malgrat estereotips antisemites com El mercader de Venècia,
que tanmateix és una ficció de Shakespeare i escrita un segle
després—, tractava els jueus relativament bé, com podem veure
avui encara al gueto, paraula ja universal per tal de designar el
call i que possiblement és d’origen venecià.
Quant als otomans, val a dir que fins al s. xx la relació entre musulmans i jueus sempre va ser millor que la que aquests tenien
amb els cristians, tot i que calgui matisar això. L’islam fa possible la presència d’altres ahl-al-kitab (pobles del llibre) a condició
de pagar un impost especial com a no-musulmans. La tolerància
del poder musulmà envers jueus i cristians no implica absència
de discriminació —de fet, es basa en aquesta—, sinó absència de

51

persecució (Lewis 1961, 349). A la cort otomana, la presència de
jueus és habitual i notòria de bon principi i fins al final, com ara
metges, intèrprets, etc. Pels motius d’utilitat de què abans fèiem
esment, els sultans sempre van afavorir la instal·lació de jueus a
les seves ciutats, fins i tot contra la voluntat d’aquests. Mehmet
II, anomenat el Conqueridor per haver pres Constantinoble el
1453, va reubicar en aquesta ciutat tots els jueus de Salònica,
per tal de repoblar-la i fer-ho en detriment de l’element cristià.
Aquestes reubicacions forçoses van ser freqüents al principi de
l’Imperi otomà i s’anomenen sürgün. Així, en virtut d’aquest
sürgün, en el cens del 1478 per primera vegada en la història
no apareixen jueus a Salònica, o almenys això sosté Mazower
(2004, 72); els hi retrobarem, ara sí, amb l’arribada dels sefardites com a conseqüència del decret d’expulsió del 1492.
LA JUDAÏTZACIÓ SEFARDITA DE LA MEDITERRÀNIA
ORIENTAL
Compte! Pel que fa als jueus mallorquins, el 1492 ja no en queden, com hem vist. El decret d’expulsió, per tant, en aparença no
provoca aportacions noves de jueus mallorquins a la Mediterrània oriental en general, ni per tant a Salònica en particular. La
major part de jueus sefardites que hi arriben són del nord de Castella, de Navarra i d’Aragó —factor que, d’altra banda, explica
el predomini gairebé absolut del castellà i la seva pervivència
en el judeoespanyol, també anomenat menys pròpiament ladino.
La seva presència és important per un altre motiu, o millor dit,
per dos de complementaris: el sultà Baiazet II (1481-1512) va
procurar per tots els mitjans que els jueus que arribaven als seus
dominis, i eren un nombre considerable, fossin ben tractats i tinguessin totes les facilitats per establir-s’hi; i, veient que Salònica
passava per una certa decadència, els hi va encaminar preferentment, gairebé podríem dir que obligadament. És probable que ho
fes amb la finalitat d’afeblir l’element cristià, però la conseqüència per a Salònica és que en va canviar decisivament la correlació
de forces socioreligioses. La qüestió és que, per primera vegada
en la història de la diàspora jueva, hi ha un lloc en què els jueus
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no són una minoria tolerada, sinó que queden en peu d’igualtat
amb els cristians o fins i tot per sobre d’aquests. Això els permetrà desenvolupar la seva organització social per sinagogues que
es corresponen amb les seves procedències.
I és aleshores que, per a la nostra sorpresa, l’inventari d’aquestes
sinagogues és el següent (Nar 1997, 266-295):
Name
1. Ez Achaim ve Ez
Adaat

Origin of members

Founded in

Romaniotes

1st century BC

3. Provencia
4. Italia Yashan

Ashkenazim (Central
Europe)
France (Provance)
Italy

5. Sicilia Yashan

Italy (Sicily)

6. Gerush Sepharad
7. Castilia
8. Mayor Rishon
9. Catalan Yashan
10. Aragon
11. Neve Shalom
12. Pulia
13. Evora
14. Ishmael
15. Lisbon Yashan
16. Talmud Torah ha
Gadol
17. Portugal
18. Estrug
19. Catalan Hadas
20. Mayor Seni
21. Lisbon Hadas
22. Otranto
23. Kiana
24. Neve Sedek
25. Yahia
26. Sicilia Hadas

Spain
Spain (Castile)
Spain (Majorca)
Spain (Catalonia)
Spain (Aragon)
Italy (Calabria)
Italy (Apuglia)
Portugal
Italy (Calabria)
Portugal

1394
1423
1423 or 1493 or
1505
1492
1492
1492
1492
1492
1497
1502
1512 or 1535
1517
1519

Central Synagogue

1520

Portugal
Italy (Apuglia)
Spain (Catalonia)
Spain (Majorca)
Portugal (Lisbon)
Italy (Apuglia)
Italy (Calabria)
Italy (Calabria)
Portugal
Italy (Sicily)

1525
1535
16th century
16th century
1537
1537
1545
1550
1560
1562

2. Ashkenaz
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1376

27. Beth Aaron
28. Italia Hadas
29. Italia Shialom
30. Shialom
31. Ar Gavoa
32. Mograbish

Italy (Sicily)
Italy
Italy
Mixed
Italy (Apuglia)
North Africa

1575
1582
1606
1606
1663
17th c. (before 1680)

LA CONSCIÈNCIA PERSISTENT
D’acord amb aquest inventari del s. xvii es fa evident que, com
diríem a Castelló, «ací hi ha vuits i nous i cartes que no lliguen».
D’una banda, se suposa que la petita comunitat jueva mallorquina arribada a Salònica havia estat assimilada per la comunitat
ashkenazi; se suposa també que la comunitat jueva en el seu conjunt havia estat reubicada el 1453 a la Constantinoble (Istanbul)
tot just convertida en capital de l’Imperi otomà, i tenim clar que
el 1492 no van ser expulsats jueus de Mallorca per la senzilla
raó que no n’hi quedaven, a base de conversions forçoses des
del 1435.
I en canvi, en un inventari del s. xvii, ens trobem que a Salònica
hi ha dues sinagogues fundades per jueus provinents de Mallorca: una el 1492, Mayor Rishon, i una altra en el s. xvi, Mayor
Seni. De passada, tota temptació d’interpretar Mayor en el sentit
de sinagoga major o de sinagoga gran i no com a abreviatura
de Mayorka s’esvaneix quan veiem que aquesta, en tot cas, seria
Talmud Torah ha-Gadol, de la qual sabem que era un complex
que, a banda de la sinagoga pròpiament dita, incloïa una escola,
un hospital, un asil mental, una cuina de beneficència, un alberg,
una fàbrica de teixits de llana i magatzems (Rozen 2006, 267).
Les explicacions a aquesta aparent inconsistència són diverses...
però indemostrables. Potser l’aparent assimilació dels jueus mallorquins als ashkenazim no va ser tan completa; potser el buit
jueu a Salònica el 1453 no va ser tal i n’hi van restar molts que
simplement no es van registrar en el cens del 1478 com a jueus;
potser, arran de les mesures de Baiazet II, aquells que havien
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estat reubicats a Constantinoble, Istanbul, van veure l’oportunitat ideal per tornar a Salònica. Hi ha, finalment, una explicació
que potser sigui la més simple, que ens remet al criptojudaisme
mallorquí, als xuetes i als intents de fuga, que d’altra banda són
poc reeixits, però sobretot són poc coneguts. En la seva novel·
la Dins el darrer blau, Carme Riera desenvolupa un d’aquests
intents fracassats de fugir, en concret a Liorna (Livorno) —«qui
hi va no en torna», feia la dita popular— durant el s. xvii; aquest
cas és ficcional, però Carme Riera es va documentar força per
donar-li versemblança. Si això podia esdevenir en el s. xvii, no
és en absolut desgavellat que en el s. xvi grups de criptojueus
mallorquins acabessin a la Mediterrània oriental i molts d’ells a
Salònica, atrets sens dubte pel bon acolliment que Baiazet II els
havia fet i que en línies generals els seus successors van mantenir. Aquesta benevolència i bona acollida va inspirar una activa
propaganda a càrrec dels jueus que s’hi instal·laven i que atreia
fins i tot jueus ashkenazim. Un dels primers que es va refugiar
a terres otomanes va adreçar una carta a les comunitats jueves
d’Àustria en els següents termes (en trasllado la transliteració
apareguda a El amaneser 1 [2005, 4] de l’original en escriptura
rashi de Mois Fresco, director de l’escola infantil de l’Alliance
Israélite Universelle a Galata):
Ermanos muestros keridos, vengo anunsyarvos ke la Turkia
es un pais bendicho. Kada uno puede bivir en repozo a la
solombra de su vinya o de su igera. En los paizes kristyanos
los dias de la semana komo shabatot i moadim son siempre
pretos. Vozotros somportash sufriensas mas amargas ke la
muerte [...]. Israel, porke durmes? Levantate i ven en este
pais bendicho (Fresco 1910).

Alberto Nar (1985, 44) no planteja les contradiccions cronològiques que la presència d’aquestes dues sinagogues de jueus mallorquins suposen:
3. La sinagoga «Mayor»
Va ser fundada en 1492 per jueus de Mallorca. Es trobava
al barri de Yeni Havlu i la façana donava al carrer Sabri
Pasha (l’actual carrer Eleftheriu Venizelu) al punt en què
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es creuava amb el carrer Kapanaca (l’actual Tsimiskí) Per
la part de darrere hi havia un carrer que portava el seu nom
(Mayor Havrasi Cadesi).
A meitat del s. XVI, membres d’aquesta van fundar la
sinagoga «Mayor Sení» (segona). Des d’aleshores al nom
de la sinagoga Mayor s’afegí l’adjectiu rishon (primera).
La sinagoga «Mayor Seni» es trobava al principi de l’actual
carrer Ermú.
Damunt del sagrat de la sinagoga «Mayor Rishon» hi
havia una torre en relleu, en honor de la família Torres,
que n’eren membres preeminents. Pareix que aquesta
torre s’assemblava amb alguna altra torre de Salònica, on
empresonaven els lladres, Per això la sinagoga «Mayor»
tenia el malnom «Ladrón».

Evàngelos Khekímoglu (2015, 171), en canvi, pareix més concloent:
16. Sinagoga Mayor
Va ser fundada per jueus refugiats de l’illa de Mallorca
després del 1614, atès que no consta en cap registre fiscal
fins aquest any. En 1890 fou destruïda per l’incendi, va
ser reconstruïda i en 1917 es va cremar de nou. Es trobava
damunt l’antic carrer Georgiu Stavru, a distància d’alguns
metres del carrer Venizelu, en una parcel·la de 258 m2. En
un plànol conservat que fou traçat en 1918, del qual prenem
també les informacions al respecte, la parcel·la quedava
envoltada pels carrers Venizelu (a l’oest), un carreró anònim
(al nord), Georgiu Stavru (a l’est) i la parcel·la de Meleké
hanum [«la senyora Meleké»] (al sud). Amb aquestes
dades, la sinagoga se situa a la parcel·la 79/1, davant de
la qual (a la parcel·la 78/2) el plànol assenyala la sucursal
del Banc Nacional, el qual també es va cremar en 1917.
La sinagoga se situa a a la parcel·la 79/1 també segons els
documents de propietat.

més de 100 persones. A la sinagoga Mayor es devia referir
la llicència de reparació d’un edifici de la Comunitat
Israelita al carrer Georgiu Stavru que fou emesa després
de l’incendi. Tret de la sinagoga Mayor, hi havia també la
Mayor «Seni», sobre la qual no tenim més informacions.
En 1920 ambdues sinagogues de Mallorca funcionaven. A
causa de la reconstrucció es van traslladar al carrer Spartis
38.

En qualsevol cas, hi ha un fet incontrovertible, compatible —i
fins i tot necessari— amb totes les explicacions: la consciència
clara que del seu origen mallorquí havia conservat una comunitat
jueva. Una consciència prou clara com perquè el 1492, és a dir,
un segle després d’haver sortit de Mallorca i arribats a Salònica, i
fins i tot després d’una probable estada de prop de quaranta anys
a Constantinoble, hi hagi una sinagoga Mayor[ka] a Salònica;
una consciència tan arrelada com perquè no hagi desaparegut
durant el s. xvi, quan es funda l’altra sinagoga, i continuï vigent
després, si considerem les dates de fundació aportades per Alberto Nar. O una consciència més propera, però igualment identitària, si tenim en compte la informació aportada per Evàngelos
Khekímoglu.

Segons aquestes dades, la sinagoga Mayor es trobava
damunt l’actual carrer Venizelu, a l’esquerra segons es
baixa cap a la mar, després de la cantonada amb el carrer
Tsimiskí. La seva destrucció per l’incendi és dubtosa,
si jutgem pel fet que s’hi allotjaren 39 famílies, és a dir,

No hi fa res, pel que fa a aquesta consciència, que es reduís a
l’origen. No esperem trobar-hi conservacions d’idioma, ni cognoms representatius, ni res paregut. A partir de la consolidació de
Salònica com a part integrant de l’Imperi otomà, aquestes sinagogues, com les altres, prenen un caràcter semblant a allò que en
termes cristians s’anomena parròquia o en l’Església ortodoxa
grega, ἐνορία; és a dir, acudeix a una sinagoga determinada la
gent que en viu a la rodalia o, per emprar els termes hebreus, al
voltant d’un  לַהְקkahal (temple) hi ha una הליהק kehil·lah (plural kehil·lot). La distribució geogràfica de les kehil·lot, de fet,
no tenia relació amb l’origen dels seus membres, és a dir, a tall
d’exemple, les hispanòfones no s’agrupaven unes al costat de les
altres (Khekímoglu 2015, 161). Potser en principi aquesta gent
serien d’origen mallorquí, però si tenim en compte que aquesta
comunitat —independentment dels dubtes sobre la seva arribada
exacta, segons que hem vist— pot considerar-se selecta, però
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petita, és lògic pensar que a poc de temps que passés s’hi afegiria
gent d’altres orígens. En restaria, doncs, el nom, la certesa que
els fundadors de la sinagoga procedien de Mallorca i, potser, alguna anècdota, com després veurem.
CONCEPTES: GENT I EDIFICI
Fins al moment he parlat de la comunitat jueva d’origen mallorquí a Salònica i ocasionalment he emprat el terme sinagoga,
només quan podia fer-ho en el sentit mateix del terme. El mot
grec original (συναγωγή) significa, literalment, congregació i,
per tant, designa en principi la col·lectivitat, independentment
del lloc on aquesta es reuneixi. L’hebreu introdueix normalment
el concepte casa per tal de deixar-ho més clar: així, תיב תסנכה
 beth ha-knesset (casa de l’assemblea) —el Parlament de l’Estat d’Israel s’anomena també, precisament,  תסנכkenesset— o
 תיב הליפתbeth tefil·lah (casa d’oració). Els jueus ashkenazim, en
iddix, l’anomenen sovint  לושshul (escola), perquè s’hi aprèn a
llegir en hebreu, com a preparació per al bar mizvah. En judeoespanyol és habitual el mot  הגונסאesnoga, evident corrupció
de sinagoga. Modernament és freqüent referir-s’hi com a לַהְק
kahal, que en principi significa el mateix que el grec συναγωγή,
és a dir, congregació o comunitat, però per sinècdoque s’entén
—i tradueix— per temple. El concepte הליהק kehil·lah, que abans
hem comparat amb el catòlic de parròquia, es troba relacionat
etimològicament amb aquest. Finalment, quan, adjunta a la sala
de reunió, n’hi ha una altra per a l’estudi de la Torà, hom l’anomena  תיב שרדמbeth midrash (casa d’estudi).
Pel que fa a l’edifici, res no en podem dir, a manca de gravats,
dibuixos i fotografies. Khekímoglu res no en diu, respecte d’això; Alberto Nar (1985, 73-76) es limita a dir que les sinagogues
desaparegudes eren «construccions senzilles, ortogonals, sense
especial interès arquitectònic», i explica tot seguit quines eren
les causes, reduïdes a dues: la manca d’una tradició arquitectònica pròpia, ni dels jueus romaniotes ni dels nouvinguts sefardites,
sinó potser la de passar desapercebuts; i la prescripció general a
l’Imperi otomà que els llocs de culte jueus o cristians no podien
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ser més alts ni més luxosos que les mesquites, la qual cosa també
s’aplicava als habitatges d’uns i altres, i en alguns llocs té com a
conseqüència extrema que ni jueus ni cristians poguessin anar a
cavall o a camell perquè, si ho feien, quedarien més alts que un
musulmà. La necessitat d’alçada interior de l’edifici, per exemple per tal de construir la galeria de les dones, quan n’hi havia, es
resolia pel senzill sistema de rebaixar el nivell del terra.
Val a dir que una sinagoga, podríem dir que per pròpia definició,
tendeix a la sobrietat; el seu format més clàssic pren la planta basilical, en la qual reprodueix idealment el Temple de Jerusalem, i
disposa en un extrem, si és possible el que mira cap a Jerusalem,
de l’armari o recambra anomenada més sovint pels sefardites
 לכיהHejal (palau), tot i que als Balcans rep també la denominació  ןורא שדוקהAron Ha-Kodesh (arca sagrada), en record de
l’Arca de l’Aliança, on es guarden els הרות  ירפסSifrei Torah, els
rotlles de la Torà. L’Aron ha-Kodesh està sovint resguardat per
un domàs ornamentat anomenat  תכורפparochet. Tot plegat és,
certament, el lloc més sagrat d’una sinagoga, però com es veu no
dóna lloc a grans ostentacions i pot reduir-se a un armari i a una
cortina més o menys dignes. Les ensenyances rabíniques sempre
han insistit que la santedat d’una sinagoga no rau en el fet que
hi sigui la Torà, sinó en el fet que és un lloc de reunió i oració.
L’altre element indispensable, de fet definitori, és la tribuna o
trona des de la qual es llegeix la Torà i s’adrecen les oracions,
anomenada  המיבbimah (del grec βῆμα) pels ashkenazim i הבת
tevah (caixa) pels sefardites.
Tret d’aquests dos elements i de les fileres de seients ja no cal
res més. Tot plegat, doncs, l’exterior de la sinagoga tendeix a no
cridar l’atenció i l’interior, a la sobrietat. Podem prendre com a
exemple la sinagoga de Rodes, construïda el s. xvi com tot indica
que ho va ser la Mayor[ka] de Salònica, i dues que potser tenien
la mateixa denominació, a Constantinoble i a Prusa.
Quant a l’organització interna de la sinagoga Mayor[ka], cal su-
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posar que no constituiria una excepció a l’habitual de cada kehil·
lah, que s’articula de la següent manera:
- La  תסנכknesset (assemblea, òrgan suprem), presidida pel rabí,
amb el títol de ביץ הָרֹו ַמדMarbits Torah (mestre de la Torà); les
seves  הָמָּכְסתוhaskamot (decisions) són vinculants per a tots els
membres de l’assemblea.
- El consell,  דָמֲעַמ חלַהְקMaamad Ha-Kahal, que assisteix el rabí.
Consta de set membres encapçalats pel  סנרפparnas (president)
i el  יאַּבַּגgabbai (tresorer). Ser membre del Maamad Ha-Kahal
té una indubtable rellevància social. Reben denominacions com
ara  םיִּנֻמְמmemunim (administradors),  םיררבנnivrarim (escollits)
o ירים גבgevirim (rics). Hom s’hi adreça com a don (senyor), en
hebreu  כחcham, kham (savi) i en turc çelebi (pronunciat txelebi),
cavaller. El rabí i el Maamad Ha-Kahal elaboren els pressuposts
de la kehil·lah, transmeten les ordres o demandes de l’Estat, exerceixen funcions fiscals per tal d’establir la càrrega impositiva
entre els membres i, en general, transmeten a les autoritats qualsevol petició, col·lectiva o individual. Les qüestions concretes
de dret de família o herència són tractades col·legiadament pel
tribunal rabínic anomenat ןיד תיב Bet Din (casa del judici).
- El rabí i el Maamad Ha-Kahal designen conjuntament els funcionaris religiosos menors, que són quatre: el ןָּזַח ħazzān (en judeoespanyol hassan), cantor que dirigeix les pregàries cantades;
el לֵהֹומ mohel, circumcisor; el טחוש shochet, escorxador ritual; i
el דמלמ melamed, mestre.
Això ens configura una existència organitzada al voltant de la
sinagoga, com a kehil·là, en la qual queden representades les
classes socials i que actua com a via de transmissió entre la població jueva i les autoritats. No direm autoritats civils perquè
tractant-se de l’Imperi otomà no és el cas; de fet, les diverses ètnies s’hi articulen en funció de la seva religió. En línies generals,
aquesta existència, com en general la de les kehil·lot de Salònica,
va ser més plàcida que no agitada i, per als estàndards de l’època,
pròspera. Podem dir que va transcórrer sense grans alteracions
fins a les acaballes del s. xviii.

60

Durant el s. xix comença el procés de secularització, mitjançant
les anomenades reformes Tanzimat (ordenament), corresponents
al període 1839-1876, per mitjà de les quals a partir del 1845 es
concedeixen drets civils i legals als súbdits de l’Imperi otomà,
independentment de llur religió i, sobretot, s’obre el camí als
mitjans d’educació secular, en forma d’una instrucció occidental, en detriment de les escoles rabíniques que —en el cas dels
jueus— n’havien tingut l’exclusiva fins llavors. Hi va tenir importància decisiva l’Alliance Israélite Universelle, fundada per
jueus francesos el 1860, els objectius de la qual eren acostar els
jueus orientals al model del jueu francès, un ciutadà de ple dret
de la societat a la qual pertanyia, actiu i progressista, format,
òbviament, en francès (Montañés 2005, 107-108).
En conjunt, el paper de les kehil·lot de l’Imperi otomà s’afebleix
i entren en un cert procés de decadència, tot i que a Salònica
aquest és menys marcat, pel caràcter no minoritari de la població
jueva, que fins a la Shoah va continuar constituint el 50 % llarg
dels habitants de la ciutat. En arribar aquí cal desterrar un tòpic
rebregat, però actiu encara, segons el qual els jueus són tots rics
o almenys pertanyen a la burgesia benestant. En realitat, en la
seva majoria són de classe obrera —sobretot estibadors del port
i treballadors del tabac— i actius militants del moviment obrer
local, els principals líders del qual són jueus.
FINAL EN TRES ACTES
És en aquestes circumstàncies que colpegen la ciutat tres daltabaixos que canviaran per a sempre la seva fesomia i, finalment,
la seva composició etnoreligiosa; no ens hi detindrem gaire i ens
limitarem a enumerar-los. Amb importància creixent i per ordre
cronològic: l’incendi del 1891, el gran incendi del 1917 —encara durant la Primera Guerra Mundial— i, finalment, l’ocupació
nazi.
Tant a Salònica com a la mateixa Constantinoble el perill d’incendi sempre va ser altíssim. L’ús abundant de fusta, canyissos,
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palla i altres materials combustibles en les construccions tradicionals —ja se sap que no sempre es construeix amb pedra,
ni tan sols amb maons, i més en zones on l’activitat sísmica és
important—, unit a serveis de bombers poc efectius i moderns,
feien que un foc s’estengués ràpidament i tingués conseqüències
molt devastadores. L’incendi del 1891 tingué aquestes característiques: afectà la sinagoga Mayor[ka] però, pel que sembla, els
danys van ser relativament pocs, perquè va continuar en funcionament sense que hi calgués, o almenys les fonts no ho recullen,
una reconstrucció. En canvi, per a la comunitat israelita en la
seva globalitat va suposar una pèrdua irreparable: el complex
Talmud Torah ha-Gadol quedà totalment destruït i mai no tornà
a edificar-se res de semblant.
L’anomenat gran incendi del 1917, amb considerable presència a
Salònica de forces militars de la Triple Entesa, prengué, emperò,
unes proporcions tan enormes que el centre urbà va quedar absolutament anorreat i, en plantejar-se un pla de reconstrucció de
conjunt, la ciutat hagué de canviar radicalment la seva fesomia,
tant humana com urbanística. Això no solament afectà el centre històric, la part més destruïda —i la sinagoga Mayor[ka]—,
sinó també la perifèria: al voltant de la ciutat aparegueren tot de
campaments o suburbis on s’allotjà, amb caràcter provisional, la
gent que havia perdut les seves llars, jueus en llur majoria, i ja se
sap que en els països mediterranis no hi ha cosa més perdurable
que la suposada provisionalitat. Malgrat les ajudes de Creu Roja
i d’altres organitzacions humanitàries internacionals, la situació
pogué qualificar-se de tràgica, sense pal·liatius:
Malgrat tot això, l’hivern que hi va seguir sembrà la mort
entre les tràgiques víctimes de la catàstrofe. Fins setembre
del 1918, havien mort 1569 jueus a causa de les males
condicions. Milers d’altres van prendre el camí de l’exili.
Com escriu Baruch ben Iakov «De tota la vivacitat i la glòria
de l’afamada Comunitat Israelita de Salònica només van
restar cendres. Tot s’havia perdut, havia desaparegut. La
desgràcia era indescriptible. Milers de germans dissortats
vivien en tendes de campanya, en llocs oberts als suburbis
de la ciutat. Les epidèmies eren anorreadores. I l’ajuda que
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vingué d’Europa i Amèrica no podia posar remei ni a un
mínim del seu immens daltabaix.» (Nar 1985, 78)

Les sinagogues cremades, fins i tot si hi havia possibilitat econòmica i material de fer-ho, no es reconstruïren als llocs on eren,
sinó que van seguir a aquests assentaments provisionals de la
població desplaçada. Segons Alberto Nar (1985, 80), la sinagoga
Mayor Seni es traslladà al suburbi 6, en el sector oriental de la
ciutat, mentre que un petit oratori va marcar el lloc on hi havia
hagut la sinagoga Mayor. Segons Khekímoglu, com hem vist,
tant una com l’altra es van traslladar al carrer Spartis i el 1920
funcionaven encara; també aquest carrer es troba, emperò, al
sector oriental, una mena d’eixample de la ciutat, podríem dir
que a l’altra banda dels seus emplaçaments originals.
La situació no millora, sinó que empitjora considerablement,
amb l’arribada el 1922 i 1923 dels refugiats grecs d’Àsia Menor,
fenomen que es produeix també a Atenes, però que a Salònica
tindrà un efecte pervers: la competència entre aquests cristians
desarrelats i els jueus, que hauran de repartir-se la precarietat, i
ja és sabut que repartir-se la misèria sempre és molt més difícil
que repartir-se l’abundància. Es produiran llavors brots d’antisemitisme que, d’alguna manera, quedaran lligats a l’acte final
d’aquesta història.
Aquest acte final és la Shoah, l’Holocaust, i em permetré ser
breu respecte d’això. Se n’ha parlat ja molt i n’hi ha molta informació. Tanmateix, de vegades tinc la sensació que mai no se’n
parlarà prou i que informació i consciència no són en absolut
equivalents.
L’ocupació nazi és la definitiva culpable del fet que hagi de ferse en els registres de víctimes d’Auschwitz-Birkenau la recerca
sobre llinatges mallorquins, dels quals, per cert, podem extreure,
amb molta prudència, els següents:
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Amar, Amir, Ammir (Amer)
Bassan (Bausà).
Catan (Catany)
Rosa, Rotsas
Segoura
Torres, Tores

Arabí
Capón (Capó)
Crispi (Crespí)
Saporta
Sialom
Tzilet (Gilet)

De més de 50.000 habitants jueus que hi havia a Salònica el
1940, en van sobreviure 2.000, la major part dels quals no hi van
restar: van marxar a Israel o a altres països. No sols això: amb
una clara voluntat d’eliminar tot el passat jueu de la ciutat, les
sinagogues —ja buides— foren saquejades i metòdicament destruïdes. A tall d’exemple, Bet Saul i Bet Israel foren dinamitades
fins als fonaments pocs dies abans de l’alliberament de la ciutat;
només es va salvar, com hem vist, la sinagoga dels de Monestir,
perquè la Creu Roja la feia servir com a magatzem.
Inevitablement es planteja aquí, ni que sigui tangencialment, la
qüestió de l’antisemitisme, a Grècia en general i a Salònica en
concret, abans de l’ocupació nazi, i els comportaments i actituds
de l’entorn cristià durant aquesta en relació amb la deportació
dels jueus. És cert que, respecte d’això, la societat grega té les
mans més netes que moltes altres societats europees, però això
no l’eximeix de clarobscurs.
A tall d’exemple, el 1927 fou fundada l’EEE (Εθνική
Ένωσις «Ελλάς»), moviment antisemita i anticomunista que operà sobretot a la Grècia del nord i a Salònica,
amb el suport del diari Macedònia, i instigà l’atac contra l’assentament Campbell, al sector oriental de Salònica
—quasi en la seva totalitat una sèrie de construccions de fusta on
s’havien establert més de 200 famílies jueves que havien perdut
les seves llars en l’incendi del 1917—, que fou incendiat. L’EEE
fou dissolta per la dictadura de Metaxàs, però ressuscitada pels
nazis durant l’ocupació nazi i molts dels seus membres integrats
en els cossos de seguretat, col·laboracionistes. La situació política de la postguerra i la guerra civil, que es desenvolupà sobre-
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tot al nord de Grècia, va tenir entre altres conseqüències la seva
impunitat.
D’altra banda, després de l’ocupació, l’Estat grec va transferir a
la comunitat israelita de Salònica les propietats dels deportats no
retornats i la va afavorir com a representant del col·lectiu, per tal
d’evitar així tot de litigis que haguessin pogut comportar lucre
de terceres persones. Això, tanmateix, només indirectament va
beneficiar la població jueva autòctona; com ja hem dit, la majoria dels escassos supervivents van marxar a Israel o a altres llocs.
Fos com fos, hi ha hagut durant molts anys una certa resistència,
per part de la societat grega i de Salònica, a enfrontar-se a aquesta part de la seva història. Grècia va ser, juntament amb Cuba, un
dels dos estats de majoria cristiana que va votar contra la partició
de Palestina el 1947, en la pràctica un vot contra la creació de
l’Estat d’Israel, que només va reconèixer el 1949 i, fins i tot aleshores, la representació diplomàtica grega a Tel Aviv no tingué el
nivell d’ambaixada. Quant a Salònica, hi va haver una mena de
conspiració del silenci sobre el passat jueu de la ciutat.
No és fins al 1985 que Nar publica el primer estudi seriós en grec
sobre les sinagogues desaparegudes, juntament amb un recull de
cançons de Salònica en judeoespanyol, i aquesta ha estat la publicació de referència sobre el tema fins a l’aparició de l’article
de Khekímoglu, que de fet pren el de Nar com a punt de partida
i l’enriqueix amb dades topogràfiques i cadastrals.
A manera de conclusió, tot aquest món que hem descrit ja no
existeix. No en queda res. Com es diria en judeoespanyol, «no
kedó ni la solada»... Només aquest fet ja justificaria que Mark
Mazower posés al seu llibre l’expressiu títol Salonica, City of
Ghosts. Diuen, emperò, que ningú no mor definitivament mentre
algú hi dediqui un record, mentre se’n salvi la memòria. Això
és el que he intentat fer ara i aquí. Espero que els hagi resultat
profitosa aquesta estona que dedico, precisament, a la memòria
de tots aquells homes i de totes aquelles dones amb els quals van
desaparèixer tants segles d’història. Bona nit a tothom.
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Piitàrides i glosadors: una aproximació al fenomen
del combat poètic a Xipre i a les Balears
Eusebi Ayensa Prat
Acadèmia d’Atenes

La folklorística comparada —a diferència de la literatura comparada— es troba en el nostre país encara a les beceroles, i són
comptats els treballs que aborden l’estudi d’un fenomen popular
o folklòric en relació amb d’altres de semblants documentats tant
en el nostre entorn més proper com en latituds ben llunyanes.1
És cert que la poligènesi es troba darrere de moltes afinitats que
observem en cançons, refranys o ritus de l’índole més diversa,
però això no hauria de ser impediment per estudiar comparativament fenòmens com el del glosat, documentat en diverses
cultures sobretot mediterrànies i sud-americanes. L’objectiu fonamental d’aquest breu treball, doncs, és el de posar en relleu les
1
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El món anglosaxó és pioner en aquest terreny. Serveixi de mostra l’obra encara útil de
William James Entwistle (1939), European balladry, Oxford, Clarendon Press, que estudia
comparativament —i amb molt bons resultats— la tradició baladística europea. En el camp
del folklore hispà i les seves afinitats amb el grec, tenim en premsa un llibre titulat En els
confins del mar: Estudis folklòrics comparatius hispano-grecs (en grec), Atenes, Heròdot,
en el qual apleguem disset treballs dedicats a les més diverses facetes del folklore grec
(amb especial referència a la poesia popular) i les seves relacions amb l’hispànic. El present
article, amb els deguts retocs, constitueix la base d’un d’aquests disset treballs.
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extraordinàries semblances —del tot casuals, però no per això
menys interessants— que presenten els glosadors mallorquins
i menorquins i els piitàrides xipriotes. Com és sabut, en moltes
cultures mediterrànies —i no només mediterrànies— trobem la
figura del poeta popular, capaç de compondre, sovint de manera
improvisada, textos en vers adreçats a un públic oient. A Xipre
i a Mallorca, però, aquests mestres de la paraula presenten una
sèrie d’afinitats realment sorprenents que donen peu a un estudi
de cançonística comparada.

D’una banda, cal assenyalar que tant a l’illa d’Afrodita com a
les Balears aquests poetes populars, viva reminiscència dels
joglars medievals, acompleixen l’ancestral funció d’informar
públicament dels esdeveniments que impressionen l’esperit
del poble, com ara desastres naturals, assassinats, suïcidis o
miracles de sants, entre d’altres. «Hi havia un casament pompós? —diu Rafel Ginard. Una fadrina plantosa que s’agradava
de floretes o que se moria a la flor del món? Sobrevenia una
desgràcia? L’anyada era prima o completa? Des de la cosa
mínima a la màxima, tot quedava registrat.»2
No ens ha d’estranyar, doncs, que, atès el seu afany per cantar
tots els esdeveniments que jutjaven memorables, se’ls hagi
qualificat en alguna ocasió de preperiodistes.3 Exemplifiquen
clarament aquest caire, diguem-ne reporter, dels glosadors i
dels piitàrides els títols de moltes de les seves composicions:

La mort d’en Pep Sitjar,4 El desembarcament a Portocristo,5
Naufragi d’es vapor francès ‘General Chancy’,6 etc. I igualment a Xipre: El miracle mai oït a Damasc,7 Els sofriments
amorosos i el suïcidi dels dos amants Kostas i Anna,8 L’assassinat de Khristos Dimitriu,9 etc. Els mateixos poetes, conscients d’aquesta funció social, es presenten també sovint com a
portaveus de la seva comunitat:
Nom de Déu omnipotent,
prestau-nos inspiració
per contar clar i corrent
lo que ha succeït a Maó.10

I d’una manera molt semblant a Xipre:
Demano als meus amics que aquí novament s’apleguin
perquè puguin prestar oïda al que ara els contaré
i perquè puguin escoltar la trista sort
dels tres nois que es van ofegar en el mar.11

Sovint analfabets, antigament havien de confiar a la seva memòria la conservació de llurs composicions. Amb el pas del
temps, però, tant a Xipre com a Mallorca aquests singulars
cantaires han recorregut a la impremta per difondre els productes de la seva art. Ens trobem així amb les plaguetes o
fulls volants, a la compra dels quals tan sovint els piitàrides
animen el seu públic:
4

2

3

Rafel Ginard (1960), El cançoner popular de Mallorca, Palma, Moll, col·l. «Les Illes d’Or»,
núm. 26, p. 94. D’ara endavant Ginard, El cançoner. Sobre la intensa activitat poètica dels
glosadors i altres versificadors populars de Catalunya i València, és també molt útil el treball
d’Antoni Serrà (1996), «Aproximació al poeta oral de llengua catalana», Llengua & Literatura, núm. 7, p. 7-60.

Miquel Àngel Limón (1989), «Els glosadors pre-periodistes», Quaderns de Folklore (Gloses d’en Primer, II), núm. 37, p. 49. Recentment, la Fundació A. Mapuras ha editat un gruixut volum de gairebé mil pàgines amb les composicions narratives d’aquest famós piitaris,
mort ara fa deu anys. Aquestes composicions, inèdites o publicades originalment en plaguetes, permeten fer-se una idea molt aproximada d’aquesta vessant de reporters dels piitàrides
a Xipre. Vegeu Andreas Mapuras (2015), Les plaguetes del piitaris (en grec). Edició a cura
de K. Katsonis, Làrnaca, Fundació A. Mapuras, 975 pàgines.
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5
6
7

8

Caterina Valriu (1980), «Algunes gloses sòcio-polítiques, de 1932 a 1936», Randa, vol. 10,
p. 198-203.
Ibíd., p. 211-216.
J. Reixart (1988), «Naufragi d’es vapor francès ‘General Chancy’ ocorregut a la costa nord
de Menorca el dia 9 de febrer de 1910», Quaderns de Folklore (Gloses d’en Primer, I), núm.
29, p. 5-10.
A. I. Grivas (1952), Varòssia, Lústios.

A. I. Grivas (1950), Lemessós, Neos Kosmos, 6a edició.

9

K. Thomàs (s. a.), Varòssia, N. Ikonomu.

11

Kh. M. Àzinos i A. M. Mapuras (s. a.), El drama al mar esdevingut a les costes de Sant
Epictet de Kerínia (en grec), Nicòsia, Impr. Th. G. Kiriakidis.

10

Toni Es Casolà (1898), «Codolades des Dia», Gloses d’en Primer (II), p. 45-47.
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Els que esteu aquí presents agafeu cadascun una plagueta
i doneu-me el que vulgueu per poder pagar la impremta.12

No és, però, aquesta vessant dels glosadors i els piitàrides la
que ens ocuparà en les pàgines que segueixen, sinó aquella
que al llarg dels segles els ha reportat un major prestigi entre
el poble: la dels combats poètics en què dos o més cantaires
mantenen llargues discussions sobre els temes més diversos,
tot intentant desfer, sobre la base de la improvisació, els arguments dels contraris. Aquests curiosos duels, coneguts amb el
nom de glosats a Mallorca i de tsatísmata a Xipre (a partir del
verb turc çatmat que significa lluitar o disputar), els trobem
documentats, a més de a Còrsega i Sicília, en altres llocs de
l’hel·lenisme com ara l’Àsia Menor, el Pont, Creta, Tràcia o
el Dodecanès.13 Amb tot, enlloc no apareixen tan fortament
arrelats com a Xipre i a Mallorca. A l’illa grega, per exemple,
on no falta qui —sense raó al nostre entendre— ha maldat per
relacionar els tsàtismes amb les composicions amebees dels
clàssics,14 ja tenim notícia de torneigs poètics semblants en
el segle xvi. L’any 1580, per exemple, el pare F. Estienne de
Lusignan descrivia de la següent manera l’afecció del poble
xipriota per la versificació improvisada:
Le peuple et bourgeois, et autres de médiocre condition,
après le manger estoient toujours en récréation dedans leurs
jardins, amateurs des jeux et danses; et ont un naturel si
enclin à la poésie, qu’ils composent gentilment, sans en

avoir toutefois aucun art ou précepte.15

Pel que fa als glosadors mallorquins i menorquins, la primera
notícia de què disposem data de finals del segle xvii. Es tracta
d’una acta de la Inquisició en què es parla d’un joc d’entreteniment entre dos personatges, el primer dels quals fa de Jesucrist i el segon, de jueu. Aquest joc, que sembla amagar un
autèntic glosat, provocà la intervenció del Sant Ofici, ja que
en un moment determinat el jueu expressava la seva intenció
de matar Jesucrist.16 Així mateix, un segle més tard trobem la
figura absolutament genial de Josep Vivó, conegut arreu de
Menorca amb el títol de Rei dels glosadors.17
Entrant ja de ple en l’estudi dels glosats i els tsàtismes, hem
de dir que aquests curiosos duels, tot i ser manifestacions
folklòriques genèticament independents, presenten extraordinàries afinitats, tant en àmbit d’execució com de contingut i
de tècnica poètica. Però passem a estudiar amb detall aquests
aspectes.
Com ja hem assenyalat anteriorment, a les comunitats rurals
de Xipre i de Mallorca, els combats de glosadors i piitàrides són un dels pocs mitjans d’entreteniment autènticament
populars. Tant en una illa com en l’altra, les diades més assenyalades de l’any (la del Kataklismós, el segon dia de la
Pentecosta a Xipre, i la de Sant Antoni Abat a Mallorca) solen
acabar amb els enfrontaments poètics d’aquests singulars rap-

12

Konstandinos Iangulís (1976), Els piitàrides de Xipre: Prolegòmens - Biobibliografia
(1936-1976) (en grec). Tessalònica, s.e., full ix, 8 [tesi doctoral]. D’ara endavant Iangulís,
Els piitàrides de Xipre.

15

13

Pel que fa al combat amb dístics o mantinades a l’illa de Creta, vegeu Maria Liudaki (1936),
Estudis folklòrics sobre Creta (en grec), Atenes, Eleftherudakis, vol. I, p. ι´- ια´. Sobre
aquest mateix fenomen a l’Àsia Menor i al Pont es poden consultar, respectivament, Dimítrios A. Petrópulos (1953), «Els piitàrides a Creta i a Xipre» (en grec), Laografia, vol. 15,
p. 396, nota 2; i Ioannis Parkharidis (1926), «Sobre els cants populars a Ofis» (en grec),
Laografia, vol. 9, p. 109-151. Finalment, en algunes illes del Dodecanès, especialment a
Kàrpathos, Kastelórizo i Cos, els enfrontaments poètics amb versos dístics han perviscut
fins als nostres dies (cf. Samuel Baud-Bovy [1936], La chanson populaire grecque du Dodécanèse, Tome I: Les textes, París, Les Belles Lettres, p. 337-341).

Extrec aquesta citació de Konstandinos Iangulís, Els piitàrides de Xipre, p. 51, nota 1. Quatre anys més tard, M. Crusius va tenir la mateixa impressió en visitar Xipre: «In insulis
moris esse: mares inter se certare vicissim talib. carminibus: quisnam plures ex iis versus
recitare possit. Sic etiam se inter se certare iuvenem, et virginem charam, intra aedes. Adesse
auditores, qui annotent. Fieri haec animi causa: accedere convivia, choreas, cantus.» (Cf.
Ibíd., p. 51, nota 2.)

16

Cf. Ramon Rosselló (1982), Menorca davant la Inquisició, Maó, Consell Insular de Menorca, p. 81.

14

Cf., entre d’altres treballs, Dimítrios A. Petrópulos (1959), «Els idil·lis de Teòcrit interpretats des de l’òptica folklòrica» (en grec), Laografia, vol. 18, p. 79-88, i Konstandinos
Iangulís (1965), «Piitàrides de Xipre» (en grec), Kipriakà Khronikà, vol. 4, p. 77-85.
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17

Respecte d’aquest famós glosador ciutadellenc es pot consultar Antoni Mesquida Cavaller
(1988), Mestre Bep Vivó. ‘Rei dels glosadors’, Palma, L. Ripoll, col·l. «Panorama Balear»,
núm. 132, i Joan Pons i Alzina (1995), «Entre la protesta i el conformisme. L’experiència
de l’alienació en la cultura plebeia del segle xix. Les gloses de Josep Vivó», II Jornades
de Cultura Popular a les Balears (Ciutadella de Menorca, 8-9 d’octubre de 1994), Maó,
Consell Insular de Menorca, p. 139-142.
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sodes. A banda, però, d’aquestes festivitats, qualsevol ocasió
és bona per a la celebració d’una tanda de glosats o tsàtismes.
A Mallorca, aquests espectacles, atès que solen celebrar-se a
l’hivern coincidint amb els mesos de menor activitat agrària,
acostumen a tenir lloc en locals tancats com tavernes o petits
teatres.18 A Xipre, en canvi, com que els piitàrides acompanyen sovint llurs recitats amb danses, es prefereixen els escenaris a l’aire lliure. En ambdós casos, però, el procediment
és el mateix. Normalment els cantaires comencen llur diàleg
presentant-se i saludant el públic, davant del qual no perden
l’ocasió d’al·ludir, sovint en to irònic, els seus contrincants.
Heus ací un parell d’exemples recollits per nosaltres a Menorca:
Faig sa primera cançó
amb molt de gust i alegria.
Vos vaig dir que sí que vindria
i per això he volgut complir-hó.
Saludar tothom voldria,
tant si és gros com petitó,
i pels que no me coneixen
de nom som Esteve Barceló.19
Ses paraules no seran germanes,
però es mateix sentit tendran
i, Biel, ja en tenia ganes
que junts poguéssim estar.
Molt content que vaig quedar
ja hi ha prop de tres setmanes
quan me varen convidar,

18

19

Per la seva gràcia, no puc deixar de referir la viva descripció que va fer d’una d’aquestes
tavernes l’escriptor menorquí Ángel Ruiz i Pablo (1961): «Figurau-vos un soterrani no molt
alt de voltes ni massa ample ni demés llarg, voltat de bótes i barrils, amb un parei d’aspilleres i sa porteta d’entrada per tot espirai; amb teranyines de tota casta i grossària per
cortinatges; amb un pis humit i ple de clots i bonys, i per tota il·luminació dos llums amb
cruies: un propet de sa porta, s’altre penjat a una bóta col·locada per devers enmig des salón.
Considera, lector, sa claredat que poden fer dos llums amb cruies dins un soterrani voltat de
bótes, i veuràs aquell antro més fosc que si no hi hagués cap llum [...]. Idò en aquells llocs
tenebrosos, en es soterranis des vi, en es templos de Baco guarnits de trenyines, se feien es
glosats.» (Cf. Obres completes, Barcelona, Selecta, p. 132-133.)
P. Seguí, J. Janer i E. Barceló (1994), Glosat celebrat al local de l’Associació de veïns d’Es
Molí d’es Pla (Maó) el dia 9 d’abril de 1994. Guitarra: T. Florit. [Arxiu particular d’E.
Ayensa]
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i aprofit per saludar
a sa gent de Llucmeçanes
perquè en jo van pensar.20

A Xipre els tsàtismes comencen invariablement amb uns versos semblants:
Abans de començar a cantar us vull saludar
i preguntar tot seguit quin serà el meu rival.
Sigui qui sigui, que es deixi veure, perquè comencem la lluita,
que nosaltres, com els guerrers, amb paraules ens batem.21
Sigueu tots benvinguts, aquí a menjar i a beure,
però abans de res hem de decidir sobre quin tema glosarem,
proposa, doncs, un bon tema, i nosaltres et seguirem.22

I sovint, com en un dels exemples anteriors, el piitaris aprofita l’ocasió per presentar-se davant del públic i saludar el seu
contrincant:
Sóc Minàs Seftalís, del poble d’Afgoru, i us saludo,
tinc la pensa d’una dona, la llengua d’un advocat,
i els qui gosin, que vinguin aquí, si és que poden.23

Després d’aquest exordi, els glosadors i els piitàrides entren
de ple en el combat, tot defensant-se i atacant-se amb braó.
20

21

22
23

B. Cardona, M. Ametler i B. Coll (1995), Glosat celebrat a Llucmaçanes (Menorca) el
mes de novembre de 1995. Guitarra: T. Pons. [Arxiu particular d’A. Pons] A la xarxa circulen moltes gravacions de glosats que comencen amb uns versos semblants. Citem a tall
d’exemple la següent, que reprodueix un glosat celebrat al claustre de Sant Vicenç, a Manacor, el mes de maig de 2009 entre els glosadors Antoni Carnisser, Antònia Nicolau, Pipiu,
i Mateu Matas, Xurí: <www.youtube.com/watch?v=aAJEoRwbLQM> [Consulta: 1 abril
2017]

Kh. G. Palaíssis i G. Kh. Palaíssis (1995), «Segona contesa poètica» (en grec), Kerynia,
vol. 7, p. 104-105. Aquesta mateixa composició havia estat publicada anteriorment en el recull Cançons populars xipriotes (1987), Nicòsia, Ed. Centre de Recerca Científica de Xipre,
vol. I, p. 513-520.
Konstandinos Iangulís (1980), Antologia de poesia xipriota (en grec), Nicòsia, Ministeri
d’Educació (Poesia popular xipriota, 2), p. 181.

Konstandinos Iangulís (1983), Poetes populars xipriotes, Nicòsia: Kh. Andreu, vol. 2,
p. 596. Vegeu-ne un exemple extret d’Internet en l’enllaç següent: <www.youtube.com/
watch?v=GHktuBs-NTE> (piitàrides: Jim Ioannu i Sam Stilianú, 5 de juny de 2013). [Consulta: 1 abril 2017]
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Els temes del diàleg, que poden estar fixats d’antuvi o sorgir
espontàniament, varien segons les circumstàncies. Antigament, tant a Xipre com a Mallorca, es preferien els motius
presos de la doctrina cristiana o de passatges de les Sagrades
Escriptures, amb els quals els cantaires es donaven l’aire de
persones instruïdes davant de les gents senzilles. Serveixin
de mostra els següents exemples, recollits respectivament per
Antoni M. Alcover i Konstandinos G. Iangulís:

enc que tengui malaltia.
Es glosadors de Maria
fan fendis dels de Sineu.27

Aquest mateix tema apareix, per exemple, en un tsàtisma celebrat l’any 1940 en el poble xipriota de Paralimni entre Andreas Mavros i Kostís Khatzinikolas:
Ja que sóc molt valent, ja que sóc tot un heroi,
avui em vull menjar un altre piitaris.
—Amb aquest mot ‘ja que’ que empres dos o tres cops,
demostres ser un pagès, un boig de Paralimni.
—Em descobreixo davant Aiànnapa, que ha esdevingut com Londres,
ningú no podrà trobar un poble millor que aquest.
—Tots som pagesos rústecs i analfabets,
però tenim una diferència amb els paralimnotes...28

—Salomó va di... va di...
—En l’Escritura se tròba:
malalt qui aplega sa ròba,
senyal que se vòl murí.24

—Et vull demanar que em diguis com es va salvar Noé
enmig d’aquell cataclisme en què tothom va morir.

—Va entrar dins una nau amb molts altres companys

i va ancorar en una muntanya al bell mig d’Armènia.25

Amb el temps, però, els glosadors abandonen aquests temes
que, dit sigui de passada, ben poques vegades comprenien, i
recorren, com els piitàrides xipriotes, a motius ben concrets
extrets de la vida quotidiana. Com posen de manifest els versos següents, la rivalitat entre els pobles, tan freqüent a les
Illes, inspira bona part dels glosats moderns:

En altres ocasions, el motiu d’escarni és la situació social,
econòmica o personal dels contrincants. Tal com demostren
els següents versos, enregistrats a principis del 1995 al poble
menorquí de Sant Lluís, l’edat avançada d’un dels glosadors
és el que excita el fibló del rival:
—Tu per aquí ja hi ets passat
i no ho crec que ho negui nengú,
emperò ja voldries tu
tornar a tenir sa nostra edat.
—Perdoneu-lo, bona gent,
a ell no l’heu d’escoltar.
No sé quin compte dar-te’n
per poder-t’ho ben gravar.

No’m fasses mirà ses llistes
qu’ encare te’n diré més:
a Alaró tots són murqués,
burratxus i bandulés,
traidós i contrabandistes.26
D’haver vengut no em sap greu,

24

Antoni Maria Alcover (1897), Vetlada de glosadors a les fires i festes de Manacor, Ciutat de
Mallorca, Impr. Germans Sanjuan, p. 43. A partir d’ara: Alcover, Vetlada de glosadors. Hi
ha una reedició d’aquest llibre, amb un estudi introductori de M. Magdalena Gelabert Miró,
per part de l’Ajuntament de Manacor, l’any 2009 (col·l. «Escorcolls», núm. 3).

25

Iangulís, Poetes populars xipriotes, p. 672-673.

26

Alcover, Vetlada de glosadors, p. 41.
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27

Rafel Ginard Bauçà (1980), Cançoner popular de Mallorca: replegat i ordenat amb nombroses variants, Palma, Moll, col·l. «Els treballs i els dies», núm. 5, 2a edició, vol. II, p. 66,
núm. 272. És molt il·lustratiu també en aquest sentit el següent glosat menorquí, celebrat a
l’auditori d’Alcúdia el 12 de febrer de 2012: <www.youtube.com/watch?v=36zioGeGFr0>
[Consulta: 1 abril 2017]

28

Iangulís, Poetes populars xipriotes, p. 755. Sobre aquest tsàtisma i la seva fina ironia vegeu
Ch. S. Romanos (1955), «Formes de discours: Du langage quotidien à l’exécution orale»,
Kerynia, vol. 7, p. 16-43. En relació amb el seu poble d’origen s’atacaren també els piitàrides Andonis Kalopsidkiotis i Ilias Ilia a l’inici d’un glosat celebrat al poble de Protaras
el mes de juny de 2013: <www.youtube.com/watch?v=l4EmKWs60vE> [Consulta: 1 abril
2017]
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No voldràs dir que sigui impotent?
D’açò t’ho puc demostrar
perquè encara vaig calent,
no em toquis que et pots cremar. [...]
—Es sentir-te em fa mal de cap,
perquè a sa teva edat
només fas tals pensaments.29

I semblantment, a Xipre, la diferència d’edat entre un pare i
un fill es converteix en el tema central del tsàtisma següent:
—Fes el que vulguis, si pots, mon pare,
però jo no temo res d’un vell decrèpit.

—I pels meus cabells blancs no creguis pas que he envellit,
així jo era, així jo sóc, no l’emprenguis ara amb mi;
el feble ets tu, que no te’n pots pas sortir,
amb una plantofada meva te n’aniràs de passeig.
Tot i que t’he trencat els ossos, les dents i la mandíbula,
tu t’has redreçat i ara em vols atacar.
Jo, però, et corregiré i aquesta serà la teva fi.30

En aquests aferrissats diàlegs no manquen gairebé mai les al·
lusions crítiques a les capacitats poètiques dels rivals, tema
inherent a 1’enfrontament mateix, al voltant del qual s’ha
creat una autèntica imatgeria popular. En aquest context, el
motiu de 1’ocell, tan estretament lligat des de sempre al cant,
ocupa un lloc preeminent. Citem a tall d’exemple el passatge
central d’un glosat entre el ferrerienc Jaume Janer i el ciutadellenc Esteve Barceló, que vam enregistrar a Maó el mes
d’abril del 1994:
—Trobareu que ne tenc mania,
vos ho tenc que dir així de clar:
en s’assunto d’anar a glosar
29

B. Cereder i M. Ametler (1995), Glosat celebrat a Sant Lluís (Menorca) el mes de març de
1995. [Arxiu particular d’E. Ayensa]

30

Cf. Kh. G. Palaíssis i G. Kh. Palaíssis (1995), «Segona contesa poètica», p. 106-107. Un
tsàtisma semblant, protagonitzat el mes de maig de 2008 per un pare i un fill (Iannis i
Kiriakos Grivas), es pot descarregar a la següent adreça electrònica: <www.youtube.com/
watch?v=CmRm73Jv-PM> [Consulta: 1 abril 2017]
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m’agrada es tenir companyia.
N’Esteve va aprendre de cantar
d’un perdigot que tenia.
—Més tardà o més primerenc
hi solec sembrar per coir
i hem vingut i som aquí,
ja veurem com mos n’anirem.
Vaig prendre de glosar xuxí
amb un perdigot ferrienc.31

Aquests afrontosos versos ens en porten a la memòria uns
altres recollits a Xipre pels alumnes de grec modern de la Universitat de Ginebra l’abril del 1981. En aquest cas, els contrincants eren dos famosos piitàrides de la regió de Kokkinokhória, Pierís Pieretis i Xenís Pàtsalos:
—Són belles les teves paraules i el poble així ho reconeix;
però voldria que m’expliquessis. Xenís, quin ocell ets tu.
—Prou, no m’ho preguntis més, que no tinc res a dir-te.
Mira’m i observa’m: tu mateix em reconeixeràs.
—Ja fa temps que t’he reconegut i ho pregono per tot arreu on vaig:
pel vol i pel refilar sembles un mussol [...].
—Jo sóc l’ocell de la poesia i tu no em pots fer cap mal.
Pieretis. Pensa-ho bé
i així ho hauràs d’admetre: sóc jo el qui et farà callar.
—Quan emprengui el vol ets tu qui gemegaràs:
tu ets l’ocell de la poesia però de fet sembles un lloro.32

Cal tenir present, però, que el glosat i el tsàtisma, pel fet de
ser composicions improvisades, no són sistemes tancats en
ells mateixos sinó que els poetes passen amb gran facilitat
d’un tema a l’altre. Entre moltes altres circumstàncies, les reaccions del públic o dels mateixos rivals condicionen en gran
31

P. Seguí, J. Janer i E. Barceló (1994), Glosat celebrat al local de l’associació de veïns d’Es
Molí d’es Pla (Maó) el dia 9 d’abril de 1994. Guitarra: T. Florit. [Arxiu particular d’E.
Ayensa]

32

Cf. Bertrand Bouvier i Danae Lazaridis (1984), «Improvisateurs chypriotes: une journée
avec les poètes populaires de Kokkinochoria», Actes du VIIIe Congrès International des
Néo-hellénistes des Universités Francophones: Contribution de Chypre à la civilisation
Neo-hellénique (Montpellier, 10-12 Mai 1984), Montpellier, Université Paul Valéry, p. 2427.
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mesura el curs del diàleg.
En qualsevol cas, no manca mai l’afany d’emulació. La rivalitat, a tots els nivells, hi és sempre present. «El contacte
d’un glosador amb un altre glosador —escriu Rafel Ginard—
era com la topada del foguer amb la pedra foguera. Saltaven les espires i s’incendiava el combustible acaramullat en
l’interior.»33 Com més violent és el diàleg més vibra el públic,
que no dubta a atiar els contrincants. De la duresa d’aquests
combats, se’n fa ressò la glosa següent:
Lliberau-nos, Sant Antoni,
de llengo de glosador.
Ell n’hi emprèn com a un pintor,
qui, amb sa mateixa color,
tant pinta sant com dimoni.34

Una ràpida ullada a aquestes bregues dialèctiques posa de manifest un gran nombre d’al·lusions iròniques i obertes escomeses que fan les delícies de l’auditori. Tant és així que, com
reconeixen els mateixos protagonistes, en molts casos aquesta
agressivitat més o menys fingida es converteix en l’autèntica
raó de ser de l’espectacle.35 En aquest punt no podem deixar
de referir, per la seva duresa, una de les gloses de picat més
expressives i contundents del poeta algaidí Llorenç Capellà
Garí:
Mal tenguésseu es cervell
cuit a dins una panada,
tota sa carn capolada
i sa sang dins un ribell;
i ets ossos amb un martell,
33

34
35

Ginard, El cançoner, p. 89.

a dins un odre pitjada,
vos ne fessin un pastell
com a carn de sobrassada;
i es lleu i sa budellada
que la vos vessen penjada
a ses banyes d’un vedell;
i de ses trinxes de pell
en fessin un cabestrell
per una bisti balada.36

Uns versos que no desmereixen dels que es van llançar a la
cara en el decurs d’un tsàtisma celebrat l’any 1970 a Varòssia
els piitàrides P. Pieretis i Kh. Pringópulos:
—De mi has rebut moltes garrotades i encara una altra te’n donaré,
fuig de davant meu, ràpid, perquè aquí mateix et mataré.
—Si per equivocació t’aixeques i et llences damunt meu,
et tancaré a la presó perquè allí a dins et podreixis.37

I la mateixa línia segueixen els següents versos que es van
etzibar els piitàrides I. Khatziliastís i Α. Katsandonis l’any
1924 en una celebració de noces:
—Avui faré que se senti arreu aquesta gran lluita
i que es vessi tanta sang com no en vessaria una vedella.
—Hi estic del tot d’acord, el meu cor així ho desitja,
i que sempre puguem bregar en baralles com aquesta.38

I més recentment, Kh. Pringópulos reptà el també piitaris P.
Seftalis en el curs d’un tsàtisma que tingué lloc l’any 1982
amb els versos següents:
36

Carme Simó (1987), «Llorenç Capellà Garí, glosador», Lluc, núm. 738, p. 21. Sobre la
vida i l’obra d’aquest gran glosador es pot consultar Gabriel Oliver, Un glosador: en
Llorenç Capellà, Universitat de Barcelona, 1982 [tesi de llicenciatura inèdita]. Altres
exemples de glosats igualment virulents i accessibles a la xarxa són els següents: <www.
youtube.com/watch?v=ZOowbMKT360> (glosadors: Mateu Matas, Xurí, i Macià Ferrer,
Vilafranca, 16 d’agost de 2013, especialment minuts 0:55-2:45) i <www.youtube.com/
watch?v=LYNt5bH_Tuk> (28 de febrer de 2009, minuts 0:47-2:06) [Consulta: 1 abril 2017]

37

Iangulís, Poetes populars xipriotes, p. 566.

Ibíd., p. 93.
D’aquesta manera, en paraules de Joana Serra, famosa glosadora de Búger, «ses gloses
per anar bé / han de parlar de picat, / i es qui estigui delicat / que no surti en es carrer», cf.
Margalida Lledó (1987), «Joana Serra Cartera, glosadora de Búger», Lluc, núm. 738, p. 25.
Igualment, el piitaris Kh. Palaíssis reconeixia en el decurs d’un tsàtisma que «la principal
funció del piitaris és donar i rebre», cf. Kh. G. Palaíssis i G. Kh. Palaíssis (1995), «Segona
contesa poètica», p. 130-131.
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38

Ibíd., p. 744.
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Qui és el meu contrincant, que vingui ja,
que amb la seva sang negaré tota la platja.

Als quals el seu rival respongué amb no menys duresa:
Maleït siguis, com que als meus peus t’han portat,
és a cops de peu que et fotré fora d’aquí.39

Quant a la duració, antigament els glosats podien perllongar-se tota la nit. Avui dia, però, rarament ultrapassen les dues
o tres hores. A Xipre, en canvi, on l’esperit agonal és molt
més marcat, els tsàtismes no acaben fins que un piitaris és
incapaç de respondre amb un dístic el seu contrincant, cosa
que pot allargar l’espectacle força hores.
Un altre aspecte que agermana els piitàrides i els glosadors
és l’acompanyament musical. A Xipre no manca mai el violinista, el qual, amb una melodia fixa, acompanya i facilita als
poetes el seu recitat. En lloc del violí hom pot utilitzar el llaüt
i més rarament la flauta.
De la mateixa manera, la guitarra és un instrument indispensable en el glosat menorquí, tal com reconeixia Ruiz i Pablo:
«Juntament amb es glosadors, davallava en es soterrani un
altre personatge, es sonador, amb sa guiterra davall es braç:
artista natural també, i tant necessari a un glosat com es glosadors mateixos.»40

tal de donar als cantaires més temps per meditar la resposta.41
Tanmateix, el capítol on són més sorprenents les afinitats entre els poetes populars mallorquins i xipriotes és, sense cap
mena de dubte, el de la tècnica poètica. Com ja hem dit anteriorment, la improvisació és un tret fonamental de les seves composicions, i a les Balears no manquen els poetes que,
conscients de la mitificació que el poble ha fet de la figura
del glosador, insisteixen en el caràcter innat, gairebé diví, de
la seva art.42 És evident, però, que, com ha demostrat l’escola formalista, la improvisació químicament pura no existeix.
«En el món —ja deia Rafel Ginard— mai no s’improvisa res
que s’ho valgui. Sempre hi ha d’haver, fins i tot en les persones més capacitades, una preparació, almenys remota.»43 És
justament a partir d’aquesta preparació de què parla Ginard
que el glosador —i també el piitaris— sap transformar una
sèrie de normes culturals i de regles preestablertes en estructures mètriques i rimes llargament experimentades, emprades
amb destresa. Tot aquest coneixement, adquirit a força d’una
pràctica continuada, es posa en funcionament a l’hora de la
improvisació. L’espontaneïtat pura, però, no existeix, perquè
tampoc no existeix l’automatisme pur.44
41

A tall d’informació afegirem que, a més de Xipre i de Menorca, la guitarra acompanya
també sempre els versificadors de Sardenya i Malta en els seus combats poètics. Cf. al
respecte Bernard Lortat-Jacob (1984), «Improvisation et modèle: le chant à guitare sarde»,
L’Homme, vol. 34 (gener-març), p. 65-89, i Norma Mcleod i Marcia Herndon (1975), «The
Bormliza. Maltese Styleand Women», Journal of American Folklore, vol. 88, p. 81-100.

42

Així, per exemple, en el decurs d’un glosat celebrat a Maó l’abril del 1994, un dels participants, el glosador ferrerienc Jaume Janer, davant les sospites d’algunes persones sobre
l’espontaneïtat del glosat, va demanar als assistents que proposessin algun tema per tal de
ser tractat en vers. Només d’aquesta manera es podia comprovar, en paraules de Janer, que
«la poesia surt espontàniament, en pocs segons», cf. P. Seguí, J. Janer i E. Barceló (1994),
Glosat celebrat al local de l’Associació de veïns d’Es Molí d’es Pla (Maó) el dia 9 d’abril
de 1994. Guitarra: T. Florit. [Arxiu particular d’E. Ayensa] Són molt abundoses en els
glosats les referències al caràcter espontani i gairebé sobrenatural d’aquest tipus de poesia.
Heus ací un parell d’exemples recollits a les poblacions menorquines des Castell i Sant
Lluís: «—I com sabeu tots en es glosat / hi fa molt sa picardia, / per ço no s’estudia / i per
avant hem de tirar», cf. E. Barceló i J. Coll (1986), Glosat celebrat a Es Castell (Menorca)
el mes de març de 1986. Guitarra: T. Florit. [Arxiu particular d’A. Pons] «I a més te tenc
per glosador, / que me sembla que és un do / que el bon Déu te va donar», cf. B. Cereder i
M. Ametler (1995), Glosat celebrat a Sant Lluís (Menorca) el mes de març de 1995. [Arxiu
particular d’E. Ayensa]
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Ginard, El cançoner, p. 96.

Com a Xipre, la tonada de la guitarra és lenta i monòtona, amb
l’única variació d’unes poques notes llargament dilatades per
39

Ibíd., p. 598. Vegeu altres exemples en aquesta mateixa línia en els enllaços següents:
<www.youtube.com/watch?v=C_bSKgkxsC0> (minuts 4:40-9:00) i <www.youtube.com/
watch?v=vgEy05ai92s> (minuts 5:22-8:30). [Consulta: 1 abril 2017]

40

Ángel Ruiz i Pablo (1961), Obres completes, p. 135. L’acompanyament de guitarra, fonamental en el glosat menorquí tot i que desconegut a Mallorca, rep el nom de porgueres, mot
que designa originalment la palla que queda en el garbell després de passar-hi el blat o un
altre cereal (cf. Antoni Maria Alcover; Francesc de Borja Moll [1980], Diccionari catalàvalencià-balear, Palma, Moll, vol. 8, p. 59). Sembla que, d’aquesta manera, a parer dels
glosadors, el vers és més important que la música. La veritat, però, és que, quan s’atura la
guitarra, s’aturen també els glosadors.
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Sobre aquesta qüestió vegeu, a més, Gabriel Janer Manila (1987), «Es teu glosar no m’espanta», Lluc, núm. 738, p. 3-4; i sobretot Miquel Sbert i Garau (1992), La poesia de tra-
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Això dit, com hem assenyalat anteriorment, un estudi comparatiu del glosat i el tsàtisma posa de manifest certes analogies
que, pel fet de tractar-se de dues manifestacions folklòriques
independents, no denoten cap relació genètica sinó una mateixa actitud davant del fenomen universal de la versificació
improvisada.
En primer lloc, tot i la rapidesa amb què cal respondre el rival,
no és estrany que hom faci ús de certs recursos expressius per
tal d’alentir el ritme de la composició i guanyar uns segons
per poder pensar la resposta més adient. Aquest fenomen, altrament gens sorprenent, adopta a la pràctica diferents formes. És molt freqüent, per exemple, que el cantaire repeteixi
alguns versos o hemistiquis mentre pensa la millor manera de
donar forma poètica al seu missatge. Així, en el cas de Xipre,
com diuen B. Bouvier i D. Lazaridis, «la joute poétique se
fait en musique, sur un air consacré exposé d’abord au violon,
lequel accompagne les improvisateurs à l’unisson et répète,
s’il y a lieu, la mélodie après l’énoncé du premier vers, pour
faciliter au chanteur l’invention du second et ménager un effet
de suspense à la pointe qui survient au quatrième hémistiche,
lequel est généralement répété, avec un émission vocale particulièrement forte pour clouer l’adversaire».45
Doncs bé, aquest recurs també és present entre els glosadors
balears. A Menorca, concretament, atès que, enfront de les
contestacions sovint dístiques dels piitàrides, l’estrofa del
glosat presenta normalment set versos heptasíl·labs, la repetició es fa en els primers versos, que és precisament on el
glosador necessita més temps per tal d’orientar la seva resposta. Amb tot, alguns poetes, com diu Ginard, també es valen
d’aquest recurs quan la memòria els va sorrera.46 En altres
dició oral: Aportació al catàleg de glosadors de Mallorca. (Els glosadors de Llucmajor i
la seva comarca), Palma, Universitat de les Illes Balears, vol. I, p. 187-191. [Tesi doctoral
inèdita]
45

46

B. H. Bouvier i D. Lazaridis, Improvisateurs chypriotes, p. 23.
Ginard, El cançoner, p.

105-106.

84

ocasions s’aconsegueix el mateix resultat introduint al principi de cada vers una breu exclamació (de timbre i en el glosat,
i e en el tsàtisma) amb la qual el cantaire retarda durant uns
segons el recitat.47
En el terreny de la tècnica poètica, un altre tret que apropa el
glosat al tsàtisma és la utilització de la rima, la importància
de la qual, en el marc de la versificació improvisada, està fora
de tot dubte.48 En aquest context, els mateixos piitàrides, més
oberts a revelar els secrets de llur tècnica que els glosadors,
reconeixen sovint que la rima és el principal fonament de la
seva art:
Si el poeta d’avui dia vol triomfar,
ha de tenir bones idees i domini de la rima.49
Els poetes les seves paraules al final (del vers) les fan rimar.50

D’aquesta manera, a Xipre, on les composicions dels piitàrides són formades per tirades més o menys llargues de dístics
consonantats,51 el folklorista K. Iangulís ha demostrat l’exis47

Pel que fa al glosat mallorquí, com explica amb certa gràcia Rafel Ginard, «les cançons, invariablement, arranquen amb una “i” copulativa. —Què tant d’“inetjar!”, diu un veïnat meu,
un poc burleta. Amb tot, això de principiar en “i” i repetir les mateixes fórmules són procediments en gran manera populars», cf. El cançoner, p. 104-105. I igualment a Xipre: «Pour
que le dialogue s’engage, il faut que le musicien prélude et que l’un des deux chanteurs (souvent tirés au sort dans les concours publics), avec une interjection prolongée comme un cri,
prenne la parole le premier, et du même coup l’avantage tactique de l’offensive. Ce E... ou
E...n n’entre pas dans le compte des syllabes, mais se soude au début du vers; on le réentend
parfois au début du second vers, toujours à chaque nouvelle réplique, lorsque le violoniste
achève l’intermède mélodique», cf. Bouvier i Lazaridis, Improvisateurs chypriotes, p. 23.

48

Respecte dels rimadors cretencs, per exemple, J. A. Notópulos (1959) ja va observar fa anys
que «rhyme-formulas constitue a major part of the facility of the Cretan bard to improvise»,
cf. Modern Greek Heroic Oral Poetry, Nova York, Folkways, p. 11.

49

Konstandinos Iangulís (1978), La tècnica del dístic dels piitàrides i el piitaris Serguís G.
Kareklàs (en grec), Nicòsia, Violaris, p. 7.

50

Ibíd., p. 8.

51

Es tracta pròpiament d’apariats de versos de quinze síl·labes amb rima consonant. Aquest
vers —anomenat vers polític— és el més genuí de la cançó popular grega i de l’anomenada
literatura grega en llengua vernacla (representada, entre d’altres obres, pel poema èpic de
Digenís Acrita i per les novel·les de cavalleries)— i presenta una cesura interior que el
divideix en dos hemistiquis de vuit i set síl·labes respectivament, amb ritme iàmbic. Sobre
la seva traducció al català, vam proposar fa anys la conversió d’aquests dos hemistiquis en
sengles heptasíl·labs, de llarga tradició en el nostre romancer tradicional, cf. (2001), «Algunes observacions sobre la traducció poètica de la poesia popular xipriota a una llengua
estrangera (l’exemple del català)» (en grec). Actes del I Simposi de Traductors de Literatura
Xipriota (Nicòsia, 13-14 de novembre de 1998), Nicòsia, Ministeri de Cultura i Educació
(Serveis Culturals), p. 51-64.
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tència d’autèntiques rimes clixés que, juntament amb les
fórmules i els esquemes estereotipats, constitueixen la base
formal sobre la qual s’articula tota la improvisació. Entre les
parelles de mots que ell cita —el nombre i freqüència de les
quals varia sensiblement d’un piitaris a l’altre— podem referir,
entre moltes altres, les següents: «αγώνες - αιώνες» (lluitessegles), «βάθος - πάθος» (profunditat-sofriment), «ανέμους
- πολέμους» (vents-guerres), «λουλούδι - τραγούδι» (florcançó) o «αίμα - ψέμα» (sang-mentida).52
A Mallorca, tot i ser els glosats molt menys formalistes, observem, bé que atenuat, el mateix fenomen. Malgrat que no
podem parlar de rimes clixés pròpiament dites, sí que s’observa una tendència més o menys conscient a evitar certes
paraules que no tenen una fàcil correspondència. Com ens va
comentar el glosador solleric Pere Gil, es crea d’aquesta manera una mena de llista negra que inclou totes les paraules
que, per la seva poca freqüència, convé evitar. Per altra banda,
es prefereixen les paraules agudes (en especial els infinitius i
participis de passat), les quals ofereixen més possibilitats de
combinació.53
A Menorca, a més, on a diferència de Mallorca s’utilitza per
al glosat una estrofa llarga amb rimes alternes, s’observa un
curiós procés de composició. Com és lògic, el glosador, després de rebatre els arguments del seu rival, concentra en els
darrers versos l’autèntic desafiament o picat. Així, les dues
últimes rimes són qualitativament les més importants i és a
partir d’aquestes que molts poetes construeixen tota l’estrofa.
Però vegem-ne un exemple: en un glosat que va tenir lloc en
el poble menorquí des Migjorn Gran, Josep Coll va respondre
a les acusacions sobre la seva suposada condició de renegat
52

Vegeu una àmplia llista d’aquestes rimes clixés a Iangulís, Els piitàrides de Xipre, p. 109111.

53

Uns quants anys abans, el pare Ginard també havia expressat la mateixa idea: «Pel que fa a
la consonància, (els glosadors) arribaven a injectar-se en la memòria una mena de diccionari
de la rima, i se fixaven en les famílies de mots on les rimes eren poc numeroses.», El cançoner, p. 97.
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amb la glosa següent:
—Una cosa te vull dir
i escolta-la molt bé.
No me parlis aixuixí,
mal trobaràs, Quel Ametler.
Jo, per lo que vaig tenir,
per força vaig haver de partir,
en canvi a tu te van fotre a es carrer.54

Com es pot veure, després d’unes amonestacions inicials,
l’autèntic atac apareix concentrat en els dos darrers versos, en
què Josep Coll retreu a Miquel Ametler la seva expulsió des
Migjorn. Es lògic, doncs, que, en girar tota l’estrofa al voltant
d’aquests dos últims versos, siguin precisament les dues darreres rimes (partir/carrer) les que condicionin totes les anteriors (dir-aixuixí-tenir/bé-Ametler).
Després d’aquest breu repàs al capítol de la rima, hem d’afegir només que, quan la memòria falla, no és gens estrany que
els glosadors i els piitàrides repeteixin, literalment o quasi
literalment, versos, grups de versos i fins i tot estrofes senceres procedents de composicions anteriors. A més, els poetes
menys dotats arriben a aprendre’s esquemes fixos que introdueixen encara que no vinguin al cas. Una ràpida ullada a
algun recull de glosats o tsàtismes posa de manifest moltes
repeticions d’aquesta mena.
En aquest capítol podríem analitzar també l’ús d’altres mecanismes d’ordre tècnic com ara els epítets i les expressions
formulàries, l’estudi dels quals —que deixem per a una altra
ocasió— ens mostraria la importància d’aquesta mena de recursos en el marc d’unes composicions caracteritzades per la
seva improvisació.

54

J. Coll i M. Ametler (1989), Glosat celebrat a Es Migjorn Gran (Menorca) l’any 1989.
Guitarra: E. Mercadal. Llaüt: T. Pons. [Arxiu particular d’A. Pons]
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Fins aquí, doncs, aquesta ràpida ullada a la manifestació d’un
mateix fenomen: el combat poètic improvisat a una banda i
a una altra de la Mediterrània. Conscients de la complexitat
del tema, ens hem limitat a exposar una sèrie d’idees que hem
anat madurant al llarg dels anys arran del nostre contacte, més
o menys directe, amb els glosadors i els piitàrides. En el camí,
és cert, han quedat moltes qüestions (condició social i nivell
d’instrucció d’aquests poetes, vigència de les seves composicions i influència en la literatura escrita, condicions espacials
i temporals de les seves actuacions...), aspectes que no poden
ser abordats en el marc d’un treball introductori com el nostre.
Només un estudi sistemàtic de la qüestió, basat en el contacte
viu i directe amb els mateixos poetes, pot donar una explicació satisfactòria a aquest i a altres problemes de cançonística
comparada. Nosaltres només hem començat a desbrossar el
camí.

men també es troba documentat al País Basc i a Galícia, amb
els bertsolaris i fistores, i àdhuc a l’Amèrica Llatina, on els
payadores argentins i uruguaians i els repentistas brasilers,
pel fet d’unir a la màgia de la seva art un notable arcaisme,
ofereixen a l’investigador unes possibilitats d’estudi gairebé
il·limitades.

Amb vista a futurs treballs, cal començar per salvar de l’oblit
les paraules alades, com diria Homer, d’aquests singulars poetes, abans que el cosmopolitisme de la societat moderna els
aboqui definitivament al silenci. Fer un corpus, el més ric possible, de glosats i tsàtismes és una feina tal vegada dura i poc
brillant, però indispensable. Més tard ja vindran altres tasques
més lluïdes d’interpretació i comparació del material recollit.
Pel que fa al tema que ens ocupa, un cop realitzada aquesta urgent labor de compilació, es podran establir lligams molt més
segurs entre les composicions improvisades dels glosadors i
els piitàrides i altres manifestacions semblants, nascudes en
el si de moltes cultures orals. Si ens cenyim a la Mediterrània,
els trobers murcians, els cantadores sicilians, els pueti corsos i els griots mauritans presenten curioses analogies amb
els nostres poetes.55 I no hem d’oblidar que el mateix feno55

En un breu treball dissortadament inèdit, el filòleg suís S. Baud-Bovy va fer interessants
observacions sobre les afinitats mètriques entre els tsàtismes xipriotes i els chiam’e rispondi
corsos. Cf. Improvisateurs méditerranéens (L. Liavas [1989], Catalogue du fonds Samuel
Baud-Bovy, Ginebra, Conservatoire de Musique de Genève, p. 176. Manuscrits: Manuscrits
de livres et d’articles: Projets d’ouvrage 5). Vegeu un bon panorama general de la versificació improvisada arreu del món (prenent com a punt de referència els bertsolaris bascos) en
el treball de Gorka Aulestia (1990), Bertsolarismo, Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, p.
159-168.
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La cruïlla entre les rondalles i els mites grecs
Antònia Soler i Nicolau

Per fat i fat
que la mia mare m’ha comanat,
i un punt més
que lo que ara diré
que sia ver i veritat!

PRESENTACIÓ

Em feia ganes començar amb una fórmula versificada d’aquestes que fan de frontissa entre el món real i el de la fantasia, i que
atorguen solemnitat en el moment de començar i d’acabar la
cerimònia. Ara no sé si, per raons d’equitat, em convé fer també
una invocació a la musa.
Bon vespre i, primer de tot, moltes gràcies a l’organització del
curs per haver pensat en mi per aportar una mirada més cap a
Grècia, de les moltes que té el curs. Abans de començar he de
confessar-vos que venc d’una casa rondallera —o de dues en
realitat—, perquè tant la Soler-Nicolau, primer, com ara també
la Roig-Soler ho són, i que a ca nostra encara no hem perdut el
costum de llegir de tant en tant una rondalla en veu alta. Encara
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no ha passat mai que no ens hàgim d’aturar perquè tots esclafim
a riure! Sigui quina sigui la temàtica, és tal el poder que tenen
les paraules compostetes, així com les va deixar mossèn Alcover,
que calen fins al moll de l’os. No es pot dir que siguin profundes
com segons quina poesia, però tenen una gràcia captivadora, al
meu parer. I ja que ens hem posat en el terreny d’allò més personal i íntim, us contaré que quan vaig partir a estudiar fora de Manacor, la primera vegada, me’n vaig anar el setembre i no vaig
tornar fins abans de Nadal. Aquell vespre de l’arribada, el meu
pare em va demanar: «No has sentit una emoció especial quan
veies de lluny el campanar i notaves que arribaves a Manacor?»
I jo li vaig dir: «sí, sí!». Per compromís, però, perquè pensava
dins meu: «Manacor no m’emociona especialment; potser si parlàssim de Grècia en canvi... aleshores sí!»
Pens que la meva serà l’aportació més coneguda i més previsible.
Si hagués sabut que era tan global, per ventura hauria proposat
de parlar d’unes inscripcions funeràries gregues que tenim aquí
a Palma, al Museu d’Història de la ciutat, ubicat al Castell de
Bellver, que també són ben interessants en molts de sentits. Primerament, són població grega; després, també són immigrants,
perquè són grecs que visqueren i moriren a Roma. Continuaríem
amb la idea del col·leccionisme i de la il·lustració, que fa que
fortuïtament aquestes peces arribin a Mallorca, primer a Raixa,
on són exposades, i després a Bellver, producte d’una mala gestió i consegüent venda del patrimoni familiar, on passaren una
cinquantena d’anys en els magatzems i finalment es tornaren a
exposar des del 1995 fins a l’actualitat. Podríem haver fet estudi
dels moviments de població grega a la Roma imperial; podríem haver fet sociolingüística de l’època; hauríem mirat el perfil
d’aquests immigrants (edat, oficis, etc.) i també, més generalment, hauríem parlat de com era la societat, el moment històric i,
en definitiva, la vida de la seva època. O també, ara que ja estava
fet, se m’ha acudit que podria haver comparat les rondalles amb
la novel·la bizantina i amb l’obra de Llucià de Samòsata, que
serviria per explicar tot el surrealisme (que no és poc) que hi ha
en les Rondalles.
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Quan la pubilla és casada llavors surten tots els partits, que solen
dir! Tot això ho deixam pendent per a una altra ocasió.
Encara no hem entrat en matèria i, com veis, ja suggeriria que
això no basta, que hi ha d’haver una segona part d’aquest «pont
de mar blava», que deia Miquel Martí i Pol. És evident que la
mar, aquesta mar Mediterrània que ens uneix, ha fet de pont
transmissor de moltes històries, però m’agradaria que també hi
hagués una ponència el fil conductor de la qual fos la música
que connecta Grècia amb nosaltres. No estic necessàriament referint-me al fil, podríem dir lligador, de rondalles i mites, com
per exemple Penélope de Serrat, Flight of Icarus, Alexander the
Great d’Iron Maiden o Agony and Ecstasy in Eight Parts Achilles de Manowar..., sinó que s’hauria d’ampliar l’horitzó fins
a abastar, per exemple, la música de G. Moustaki, un grec que
també va establir-se a Occident; em ve al cap la cançó Le Meteque o la del mateix Lluís Llach quan posa en solfa Viatge a Ítaca,
o el mateix Et deixo un pont de mar blava i tantíssims d’altres.
I ja que hi som, voldria reivindicar també, en aquesta hipotètica
segona part, la presència, o més aviat omnipresència, de Grècia
en la nostra literatura catalana: Costa i Llobera, no oblideu La
deixa del geni grec, en què emparenta talaiòtics i grecs d’una
manera magistral; Agustí Bartra té un Odisseu en què va comparant els seus deu anys d’exili amb els deu anys erràtics del
nostre protagonista; Llorenç Moyà, amb Debades t’obren solcs
els navilis, Ulisses, una obra que fa servir el mite clàssic per
fer denúncia; Riba, l’estimadíssim Carles Riba, que rememora
Odisseu a les Elegies de Bierville (amb un primer vers que diu
«He navegat com Ulisses pel noble mar...»); Guillem Díaz Plaja,
Viatge a l’Atlàntida i retorn a Ítaca; el relat de Quim Monzó «A
les portes de Troia», publicat a Guadalajara; Baltasar Porcel,
Ulisses a altra mar; etc. Trobareu que, de tots els referents clàssics, em dedic bàsicament a Homer, ja veureu més endavant a
què es deu.
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MITES I RONDALLES, RONDALLES I MITES. DE QUÈ
PARLAM EXACTAMENT?
Definició de rondalla

Aquí, a Mallorca, quan parlam de rondalla directament pensam
en rondalla mallorquina, en rondalla de l’aplec de n’Alcover;
d’aquí la simplificació en el títol. Però, de rondalles, se’n conten
per tot el món i a tot temps. I no totes són semblants a les nostres,
per molt que les dels pobles indoeuropeus sí que presenten unes
homogeneïtats considerables. Hi ha pobles que tenen contarelles o rondalles que de vegades acaben malament, que són més
realistes, mentre que les nostres rondalles alcoverianes sempre
solen acabar bé. Això representa també una diferència amb els
mites, però no ens anticipem. Tampoc no podem dir que tot el
que hi ha en l’aplec d’Alcover siguin rondalles; mirau, si no, el
tom V. A mi, de petita, no m’agradava el tom V.
En general, a grans trets, una rondalla ha de ser una narració en
prosa (els versos són ocasionals, també en les alcoverianes, on
solen tenir un sentit sentenciós o admonitori –pensau, per exemple, en els versos de La flor romanial–, «s’usen en moments crítics» diu el professor Grimalt), de transmissió oral i que conta
fets imaginaris, tant versemblants com no.
Si es vol vincular la contarella amb un fet històric o amb una
realitat pròxima, parlam de llegenda i no de rondalla. Igualment,
si es conta de personatges que han existit, és a dir, de personatges
històrics, parlaríem d’anècdota.
Parafrasejant V. Propp, diríem que una mateixa història pot ser
un mite en una societat, una llegenda en una altra i una rondalla
en una tercera.
Els personatges de les rondalles tenen un gran realisme (no només les alcoverianes), si bé més que personatges elaborats són
esquemes, és a dir, no n’hi ha de mig bons ni de mig dolents, tot
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és molt esquemàtic i simplificat (aquest és l’estil abstracte de les
rondalles), i aquesta senzillesa és el que les fa manejadisses.
El gènere rondalla encara és viu a l’actualitat; de fet, al Marroc
encara trobam contadors orals.
Definició de mite

Mite és una concepte embullat, vague. Vol dir inicialment narració, història. Ràpidament s’identifica també amb faula, ficció al·
legòrica. Fins i tot vulgarment s’entén per mite un relat d’un fet
impossible o també una persona conegudíssima. En el seu Diccionario de mitos, el filòleg clàssic Carlos García Gual col·loca,
per exemple, Marilyn Monroe o Superman al costat d’Hèracles.
Hauríem de parlar pròpiament de mite clàssic per poder precisar
què volem dir. I encara així, si cercàssim una definició de mite
des de la psicologia, l’antropologia, la filosofia, la crítica literària
o la història de les religions, no es veuria de la mateixa manera,
ni per ventura sortiria una cosa consemblant.
Inicialment el mite conta una història sagrada. Així el defineix
M. Eliade, que segueix dient que el mite sorgeix en el mític
temps dels inicis. Hi ha uns éssers sobrenaturals que han creat una existència, bé sigui la totalitat (el cosmos) o només una
part. Hi ha una sacralitat en aquest moment de la creació; les
obres són un producte sobrenatural. Tota la nostra realitat actual
es fonamenta en aquesta intervenció dels éssers sobrenaturals i
s’explica tota a partir d’aquí.
Els mites grecs ens arriben per la via culta per mitjà de la poesia i
del teatre clàssics: han inspirat poetes i dramaturgs d’arreu d’Europa per a les seves creacions, de la mateixa manera que també
artistes plàstics incorporen els mites a les seves obres. Cal fer
una primera distinció entre mite, entès com a substància sagrada,
i relat mític, que ja ha perdut aquesta sacralitat i que simplement
transmet una llegenda, una faula, una història.
Un punt controvertit és la consideració del que és una història
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vertadera, perquè en els poemes èpics, homèrics i altres, tot i que
els aedes literaturitzen la realitat i la magnifiquen, hi podríem
rastrejar fonaments històrics. És indiscutible que poemes èpics
com Ilíada i Odissea eren per als grecs els fonaments de la seva
història antiga. Però si, com entén Eliade, en els mites hi ha models paradigmàtics i no experiències personals d’individus concrets, cal entendre que l’essència del mite no és la interpretació
històrica que se’n faci, sinó la seva mateixa substància. En realitat els artistes, quan fan ús de la mitologia, cerquen, per mitjà
de l’adaptació del mite antic a la seva mateixa època, trobar una
explicació per a la seva visió del món. I, per mitjà d’aquesta significació al·legòrica, els artistes són capaços de fer que l’espectador, lector o consumidor d’art en el fons senti aquella primitiva
sacralitat, si més no en part. Aquest contacte amb la mitologia
pot esdevenir també una experiència religiosa.

déus, etc. El sentit ocult dels mites té una natura històrica i social. Amb el pas del temps la història s’ha fet llegenda i se n’han
deïficat alguns elements, pel fet que les narracions cada cop més
es distancien del món real. Hi ha també qui parla d’evemerisme
invers, Antonio Ruiz de Elvira per exemple, quan es considera
que els herois són una degradació del culte d’antics déus.

A l’antiguitat ja hi havia estudis i diferents consideracions arran
dels mites. Ja es discutia la seva credibilitat. I varen sorgir diferents escoles, com ara el grup de filòsofs que propugnen una
interpretació simbòlica o al·legòrica dels mites, és a dir, la història té un segon nivell de lectura, va més enllà del sentit literal i
amaga en realitat un sentit més profund. Aλλεγορειν vol dir parlar
d’una altra manera. Per tant, seria dir-ho amb unes altres paraules, pretén donar forma a allò que no en té per tal de fer-ho més
entenedor. El primer a proposar aquest tipus d’interpretació va
ser Teàgenes de Règium (ca. 525 aC). També l’estoic Crisip de
Solos (ca. 280-208 aC) considerava els déus grecs simplement
com a principis físics o ètics. Igualment el neoplatonisme és
també partidari de la interpretació al·legòrica, perquè el neoplatonisme volia assenyalar la funció moralitzant del mite i poder
introduir, d’aquesta manera, elements pagans en el si de noves
religions monoteistes, com ara el cristianisme.

Tant de les rondalles com dels mites no hi ha versió oficial, canònica (ni tan sols quan els mites tenen una funció religiosa), de tal
manera que cada narrador manipula, afegeix, treu, supleix tot el
que vol. Aquesta és l’anomenada llibertat del narrador: qui conta
la història sempre s’adapta a l’auditori (en funció de les característiques: si és infantil, juvenil, culte, etc.), a banda dels escrúpols que pugui tenir per tractar uns temes o d’altres en particular.
En el procés de transmissió oral hi ha, bàsicament, dos tipus de
narradors: els dotats de molta memòria i de poca imaginació, i
els que tenen molta imaginació i poca memòria. Funciona com
amb els acudits: un mateix acudit té diferents versions, depenent de vegades de la geografia, del contador (si té més gràcia o
menys per contar-lo, etc.). Cal dir, també, que el públic pren com
a canònica la primera de totes les versions que escolta i el públic
infantil és el més estricte en aquest sentit.

El cas és que s’ha de trobar una via que permeti encabir la mitologia clàssica dins del cristianisme. I per això té tant d’èxit
la interpretació simbòlica dels mites (pensem que l’evemerisme
hauria provocat el rebuig de la mitologia antiga).

LA CRUÏLLA O ENTREFORC ENTRE MITES I RONDALLES

Com s’ha produït aquesta cruïlla?

Un altre corrent és l’evemerisme. Rep el seu nom d’Evèmer de
Mesene (ca. 330-250 aC), que en la seva obra Inscripció sagrada (ἱερα ανάγραφη) considerava que els mites eren episodis de
la història antiga magnificats i recreats fins a convertir els reis en

No hi ha cap rondalla que sigui una rèplica d’un mite, amb els
noms canviats i poc més, sinó que les rondalles estan com esquitxades de tòpics literaris que ja apareixen en els mites grecs,
la majoria dels quals podem encara fer arribar més lluny, però
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tampoc no gaire més. Per què no gaire més? Perquè els grecs són
el bressol d’Europa. Evidentment que hi ha altres civilitzacions
precedents, però no que representin la nostra primera llavor. Perquè sempre hi ha d’haver una primera vegada i en el cas de la
literatura europea l’origen és justament la literatura grega, concretament els poemes homèrics.
Narracions de l’estil de les rondalles és evident que els grecs en
tenien des de sempre (com tots els altres pobles que habitaren,
habiten i habitaran la terra), però no les posaven per escrit, perquè no tenien la categoria o la dignitat d’haver de ser conservades. En canvi, altres tipus de literatura com els poemes èpics, lírics, etc., sí que en un moment determinat es considera important
fixar-los per escrit, perquè no pateixin alteracions ni es perdin.
Les primeres manifestacions escrites de contes estil rondalles
que trobam a l’antiguitat són d’època imperial romana (s. ii dC),
moment en què l’individu té molta curiositat, desig de prodigis,
d’exotisme, d’escenes pintoresques, etc., la qual cosa comporta
descripcions de terres llunyanes i fantasies de tota mena sobre
meravelles increïbles. I juntament amb el conte ve la novel·la,
carregada d’aventures, de llargs viatges (pràcticament inacabables) dels protagonistes a terres llunyanes, amb un component
eròtic, amb final feliç. Tots aquests ingredients són el símptoma
d’una societat angoixada pel clima d’inseguretat física i moral
del moment; per tant, la literatura pot representar aquest escapisme necessari i aquesta evasió de la trista realitat. El seu propòsit
és entretenir.
La presència de mites que trobarem en les Rondalles serà un
producte cent per cent d’oralitat, exportat des de Grècia i passant
qui sap per quants ports fins a perdre el seu caràcter sagrat, però
mantenint totalment l’aroma seductora que tenen les històries
mitològiques.
Inicialment el mite intenta reduir la distància que hi ha entre
l’home i un món estrany i desconegut, per tant impossible de
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manejar, amb el qual no es pot conviure en harmonia. L’home
se sent perdut en el món, necessita una orientació per a la seva
vida, vol que tengui un sentit, necessita instal·lar-se en algun lloc
i sentir-s’hi a pler. Aquest és el sentit que tenen els mites, com
també la religió i la filosofia. A poc a poc, emperò, es va dessacralitzant, cada vegada interessa més la contarella i tot seguit es
produeix el pas de mite a llegenda, quan la contarella s’unifica i
arriba a ser producte d’una noble i rica tradició literària. Els mites que compararem avui ja no són tals, és a dir, no tenen caràcter
sagrat. Pròpiament es tracta de relats mítics.
Aproximació a la matèria

És molt difícil abordar un estudi exhaustiu (sigui del tema que
sigui) arran de les rondalles, per la magnitud de l’obra, però en
el cas de literatura comparada, que és ben bé el tema que avui
ens ocupa, tenim molts precedents d’ençà dels neogramàtics del
s. xix que volien classificar-ho tot. Els més importants, pel que
fa als contes, serien els estudis de Vladimir Propp (Morfologia
del conte) o bé la classificació Aarne-Thompson-Uther (abans
era Aarne-Thompson, però des del 2004 s’hi ha afegit el tercer
llinatge perquè aquest investigador continua la recerca justament
aquí on la deixà Thompson).
En el meu cas, com alguns de vosaltres sabreu, l’any passat ja
vaig parlar del mateix tema a la Institució Alcover i vaig fer una
selecció d’alguns mites grecs, vaig triar els que considerava
principals, en el sentit que fossin els més sucosos per a les rondalles, i a partir d’aquí vaig establir comparacions amb les nostres
rondalles. Els mites de l’any passat foren els següents: Psique i
Cupido; Jàson i els Argonautes; Hèracles; Èdip, i Perseu.
L’Odissea o les mil cruïlles

Més que un nom de personatge que recordi el mite (com era el
cas de l’any passat), en la ponència d’avui, en general, tractarem
temes més transversals precisament per aquest caràcter global
del curs, tan obert, com si no tengués fronteres. Per no avorrir
la concurrència i no repetir-me, en la versió d’enguany ho he
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fet giravoltar tot a l’entorn de l’Odissea, que també representa
un llarg viatge de deu anys, amb moltes aturades en diferents
indrets reals i identificables amb la nostra geografia mediterrània
per a alguns, i totalment imaginaris i producte de la fantasia per
a uns altres.
Per què precisament l’Odissea? Perquè té una projecció enorme,
imparable, i això no és nou, sinó que ve des del minut zero de
la seva creació. Només un detall a tal efecte: la literatura llatina comença amb la traducció de l’Odissea de Livi Andronic. El
personatge, Odisseu, s’ha convertit en un emblema de l’humà
errant universal, susceptible de ser analitzat des de molts caires:
simbòlic, al·legòric, irònic, còmic, grotesc, etc.
Els punts de semblança entre una obra i l’altra es poden explicar
també no perquè les rondalles derivin dels mites, sinó més aviat
perquè el procediment a l’hora de crear literatura, la manera de
narrar i de fer, segueix camins paral·lels: oralitat, episodis, etc.
Per exemple, el sistema de reietons que surten a l’Odissea també
és equiparable, en certa mesura, als reis de les rondalles: cada
contrada té el seu rei.
Encara que l’Odissea tengui una trama que uneix uns mateixos personatges al llarg de tota l’obra i les rondalles, en canvi,
comencin i acabin a cada relat, i per molt que els personatges
tenguin moltes vegades idèntics noms, de cap manera no són
els mateixos; tanmateix l’Odissea es dividia també en fragments
que podien ser el tema pensat per gaudir al llarg d’una vetlada,
com ara la presa de Troia, el reconeixement d’Odisseu, l’adulteri
d’Ares i Afrodita, l’encontre amb Nausica, la fabricació del cavall, etc., talment com es feia amb una rondalla.

a Les illes mediterrànies: «Jo us dic que les rondalles d’Alcover,
delicioses d’intranscendència, són de les coses més serioses que
poden haver estat mai escrites en qualsevol llengua.»
Faré un recorregut llibre per llibre i, d’una manera totalment desordenada i dispersa, tal com és el meu estil, aniré comentant
punts en comú entre la contarella homèrica i les rondalles. Com
sempre passa quan hom compara coses, hi haurà algunes comparances purament casuals i d’altres que tenen realment una raó de
ser. Per exemple, Odissea està dividida en 24 cants, i 24 són els
toms de les Rondalles mallorquines. Pura casualitat.
Desbridem l’Odissea

Tradicionalment aquesta obra es divideix en tres grans blocs:
telemàquia, estada al país dels feacis i retorn i matança dels pretendents. Però no ens interessa des del punt de vista estructural,
sinó simplement com a rosari de fets, un darrere l’altre, per poder
comparar-los amb les nostres rondalles.
Hi ha cap personatge de rondalla com Odisseu? No al cent per
cent, tot i que hi ha diferents personatges que tenen determinats
punts en comú, com ara:

Com a contraargument, algú podria dir que l’origen de la poesia
èpica és molt més noble que no el de la rondalla, en el sentit que
vol remarcar els fets del passat per donar-los prestigi, per evitar
que caiguin en l’oblit i per dignificar els seus protagonistes, de
manera que passen a ser uns herois. Però com ja va dir Josep Pla

— Un rei que ha de partir lluny perquè es mou guerra i a casa tot
se li desbarata.
— Un personatge que diu mentides per sortir-se amb la seva, o
de vegades per posar a prova alguns familiars d’un entorn pròxim que, com que ha passat molt de temps, no el reconeixen.
— Un personatge que rep ajudes de la divinitat en el cas d’Odisseu; i de velletes, fades, etc. en les rondalles.
— Un personatge astut, molt enginyós, com per exemple el geperut d’Un geperut i un gegant o En Juanet i es gegant, o en
Bernat de Guardau-vos de pedra rodona, de ca qui no lladra i
d’homo roig, la millor per mi, perquè té una manera molt original d’enganyar el gegant: es posa butzes falses (d’una truja que
ha mort) i després fa que un pastor li xapi el ventre per córrer
més ràpid, però quan el gegant que l’encalça també vol fer-se

100

101

aquesta operació, hi fa es bategot. De vegades l’astúcia és femenina, com a Na Tricafaldetes, que aconsegueix vèncer un gegant:
el fa ajeure’s dins un bagul i l’estimba per un barranc.

ELS VINT-I-QUATRE CANTS DE L’ODISSEA, UN PER UN
I. Els déus decideixen en assemblea el retorn d’Odisseu

Ja en el Cant I veim la primera de les moltes vegades que la dea
Atena es disfressa de mortal per ajudar el seu protegit, en aquest
cas Odisseu. Com que a l’Odissea, la majoria de vegades, Atena
pren l’aspecte de l’ancià itacesi Mèntor per ajudar tant Odisseu
com Telèmac, d’aquí ve que la paraula mentor sigui un superior que ens ajuda. Els déus no poden mostrar-se tal com són
als mortals, han d’apaivagar la seva brillantor i per això prenen
l’aparença d’un humà. De vegades, si són espavilats, els humans
els detecten tot i anar disfressats. Hi ha algunes rondalles en què
el Bon Jesús i sant Pere es passegen pel món, són perfectament
reconeguts i no necessiten atenuar res de la seva presència per
comparèixer davant dels humans. El transvestisme també és present en les rondalles: recordau, per exemple, casos com En Pere
de sa vaca i En Toni Mig-dimoni i ets estudiants de sa cova de
Sineu (és equivalent però amb un porc, en lloc d’una vaca); o
algunes al·lotes que es fan passar per homes (per exemple Na
Dent d’Or és també en Donzell, o en Francí de Dos patrons i una
patrona, que és en realitat na Francina Maria, una dona honrada
que amb mentides fa que el seu marit no la cregui tal i ella fuig
i es posa de criat a cal rei amb el nom de Francí). Però a Odissea només els déus ho fan amb canvi de sexe. La manera que té
Odisseu de camuflar la seva identitat és amb múltiples mentides
(es transforma en un captaire, en un mercader, en un antic noble
raptat i venut per esclau, etc.), mai no es fa passar per dona. En
Mirando és un drac, una ànima encantada, que un rei fa agafar
a un criat seu que en realitat és una al·lota que va a fer de soldat
per seguir el seu enamorat, però acaben a dos punts diferents i
mai no es retroben. És un intent de novel·la bizantina inacabat,
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amb tot un paral·lelisme amb la mort de la Gorgona per part de
Perseu, ben interessant i a la mallorquina, amb una ensaïmada
volem dir. També es fa donzell la protagonista d’Una pobileta
i un Juanet: son pare la té tancada amb pany i clau, però quan
decideix fugir amb en Juanet la mala sort els separa; però al final
es retroben.
Un altre cas de teofania és el que trobam a En Juanet i ses tres
peres: quan neix, el nin té un escrit a l’esquena que diu que als
denou anys el penjaran, però per bona conducta no passa; es topa
amb un vell que li va donant consells i al final li mostra la forca
on l’havien de penjar i desapareix.
II. Assemblea dels itacesis i viatge de Telèmac

Caldria esmentar el tema dels noms transparents. En el cas
d’Odissea, Telèmac vol dir el que lluita lluny i no es refereix a
ell, sinó al seu pare, que el deixà encara amb bolquers i del qual
ell no pot guardar cap record ni un, sinó que tan sols n’ha sentit
a contar històries. En les rondalles trobam noms parlants en els
missatges d’En Juanet i els set missatges (en Corrim, en Forcim,
en Fletxim, n’Escoltim, en Llavorim, en Bevim i en Bufim); a En
Juanet de l’Onso (n’Arrabassapins, n’Escardapenyes i n’Apunterapareis); un altre seria N’Agraciat i també En Mercè-Mercè és
un altre cas de nom parlant.
Un altre aspecte que cal remarcar és el fet que Telèmac s’embarca per saber noves de son pare, com també han de partir molts
dels personatges de les rondalles i fer-se enfora de casa per obtenir una informació (no necessàriament per mar, encara que la
geografia grega és més accessible per mar).
III. Telèmac a Pilos

Nèstor conta el dissortat retorn d’Agamèmnon i parla molt durament de Clitemnestra. En les rondalles hi ha reines ben dolentes
també, com per exemple a En Bernadet i la reina Manllevada o
a S’abre de música, sa font d’or i s’aucell qui parla, etc.
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IV. Telèmac a Esparta

Hèlena posa una droga contra el dolor i el còlera que fa oblidar
tots els mals. No podem deixar de pensar en els famosos dormissons que surten en les rondalles, tot i que de vegades l’ús sigui
per deixar l’altre adormit i fer alguna polissonada.
Menelau conta el seu encontre amb Proteu, un vell marí. La història de com l’ha d’agafar s’assembla al conte popular El moix
amb botes, que no té equivalent directe en les rondalles, però
en canvi sí que hi trobam algun vell marí. En Pere d’es Forn ha
de fer una feina que no li agrada gaire, com és dur llenya per al
forn, i troba un vell marí que l’ajuda molt. Amb la fórmula «per
virtut del vell marí...» avança molt i també amb uns animals que
compra desnerits i amb una espasa màgica («espaseta taia colls /
espaseta no li amolls») fins i tot és capaç d’aconseguir la mà de
la filla del rei.
Uns altres casos de zoomorfisme per despistar, tot i que no ben
bé equivalents, són el de La princesa Aineta, que és una rateta, El
príncep Corb, La bella ventura o es ca negre sense nas, o també
Sa Cama-rotgera (na Tereseta s’ha casat amb un drac que és un
príncep encantat). La diferència és que aquests de les rondalles
no canvien a voluntat, sinó que estan sotmesos a les normes d’un
encanteri i si no el vencen no se’n poden deslliurar.
V. Odisseu a Esquèria dels feacis

Odisseu aconsegueix arribar a la costa amb moltes dificultats i
amb l’ajut de Leucòtea, que li deixa un vel que el protegirà i que
ell ha de tornar a llançar dins mar quan toqui vorera. Fa pensar
en Ses tres flors, on un rei moro convida en Miquelet a escollir
tres flors del seu jardí (ell tria dos ossets i una fadrineta). Amb la
barca carregada d’obra fina se’n torna i els mariners per enveja
el llancen dins la mar, però unes ombres el salven. També hi ha
paral·lelismes amb la història del músic Arió i el dofí.

les rondalles amb cap fitora, però sí que hi ha personatges que el
tenen. Per exemple, La mare baleneta és un cetaci que engolí na
Catalineta i de tant en tant la deixa a la platja. Si ella riu surt el
sol i si plora, plou.
VI. Odisseu i Nausica

En aquest Cant ens trobam una princesa, Nausica, que se’n va a
rentar la roba. Aquesta imatge va generar una gran controvèrsia
entre alguns filòlegs clàssics, que han negat l’existència d’Homer, la unitat dels seus poemes i l’autenticitat del text inicial.
Però crec que, a banda de l’anècdota filològica, té un punt en
comú amb moltes filles del rei que apareixen en les rondalles,
fins i tot n’hi ha que espluguen el cap de l’enamorat.
VII. Odisseu al palau d’Alcínous

Hi ha una descripció d’Esquèria, el país dels feacis, d’aquesta
gent d’economia florent, mentalitat avançada, lleis justes i terra
d’experts en la navegació. Sovint mengen molt bé, atesa l’abundància del lloc, cosa que ens fa pensar en els mítics arrossos engroguits on els àngels canten i els escaldums que farien rompre
el dejuni d’un sant. Recordau també En Pere Catorze, que els
pares no el poden mantenir i el duen a cal rei, on sí que trobarà
menjar a voler i, per tant, opulència.
VIII. Presentació d’Odisseu als feacis

A banda dels copiosos menjars de què parlàvem, Alcínous fa uns
sacrificis ben abundants i també obsequia Odisseu amb molts
presents que són d’or. Aquest metall per excel·lència és present
en les rondalles amb la mateixa funció: complaure l’aristocràcia
dominant purament a través del gaudi de la seva contemplació.
Exemples d’objectes d’or, n’hi ha molts: des d’anells fins a un
cavall; un ocell i una fadrineta tots d’or que trobam a En Joanet
i es cavallet conseier; l’ocell d’or a Sa flor de gerical i s’aucellet
d’or; la princesa dels cabells d’or que va a cercar n’Agraciat, etc.

Hi ha una referència a Posidó, que amb el seu trident governa
les tempestes. Aquest control de la meteorologia no apareix en
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IX. Relats a Alcínous: país dels cícons, lotòfags i ciclops

Destacaríem especialment els ciclops: «gent superba i sense
llei», segons que diu Homer. Com els gegants de la rondalla Es
tres germans i es nou gegants, mengen carn humana: Polifem
es cruspeix els companys d’Odisseu de dos en dos i els nou gegants ensumen, troben el que ha entrat a la seva cova, el punxen
a un burxó, el farceixen i el rosteixen, i no en queda bocinada
perhom!
Encara que en les rondalles no trobam cap gegant d’un sol ull, els
ciclops i els nostres gegants tenen punts en comú: mengen carn
humana, no són civilitzats. Tot i que primordialment els ciclops
representarien aquestes grans forces generadores de l’univers,
monstruoses i molt potents, aquests de l’Odissea ja no recorden aquest ordre primordial del cosmos, ja no representen res en
àmbit religiós, sinó que són plenament equivalents als nostres
gegants com a personatges dolents del conte que, tot i la seva
mida descomunal, poden ser vençuts per l’enginy d’una força
més petita que ells. A més, aquests ciclops són més joves que els
nascuts de Gea i Urà, perquè el seu pare és Posidó. Fer servir el
vi com a ardit es troba a l’Odissea quan Odisseu engata el ciclop
per poder fer-lo venir fins a les seves aigües; i també el vi és el
mateix que fa servir, mutatis mutandis, en Pere de sa vaca quan
se’n va disfressat de joveneta a la cova dels lladres amb un barralet; o n’Espardenyeta quan fa que el rei es pensi que l’ha morta
i que el vi tan dolç que tasta és la seva sang.
A Un geperut i un gegant i a En Juanet i es gegant trobam també
un cas d’enginy que supera la força, una mica semblant a Odisseu i el ciclop. I un altre punt de contacte en aquest mateix cas
el representaria la beneiteria del gegant i del ciclop enfront de la
intel·ligència de l’altre, que ja preveu les accions del grandot i
pot veure’l venir.

gegant la cerca pertot arreu i la crida. En canvi, a Odissea sí que
sabem el nom de Polifem (dels altres ciclops, com que tenen un
paper molt secundari, no). També dels lestrígons, que veurem a
continuació, en coneixem el nom del rei: Antífates.
X. Èol, lestrígons i Circe

Quan ja veuen les estimades costes d’Ítaca, la son venç Odisseu
i els companys, envejosos, aprofiten per obrir el sac dels vents,
perquè es pensen que són metalls preciosos regalats per Èol que
Odisseu no vol compartir. Aquesta actitud d’enveja per part dels
companys és la mateixa que tenen els criats del rei en la rondalla
En Joanet i es cavallet conseier, que es lloga per a un rei que li
va demanant objectes d’or (un cavall, després un ocell i llavors
una fadrineta). Els altres criats diuen que si bullen en Joanet i de
l’oli unten l’estàtua, tornarà viva. Aquest tema també té a veure
amb Medea.
Els lestrígons també són uns altres gegants, tot i que es veuen
eclipsats per la figura magnificada de Polifem. D’una banda, el
fet que sigui encegat i, de l’altra, que el seu pare sigui Posidó i
que cada vegada que es tem que Odisseu va per mar aquest li
provoqui tempestes esfereïdores i naufragis, fan que ens oblidem dels lestrígons, però varen fer una bona destrossa dins el seu
port tancat: esfondren 11 de les 12 naus que havien partit amb
Odisseu des de Troia i es van cruspint de viu en viu els mariners;
«els punxaven com peixos» diu Homer, tal com ho faria un bon
gegant de les nostres rondalles «amb un burxó».

En les rondalles de gegants mai no en sabem el nom; crec que
només hi ha el nom d’una geganta que surt a En Toni Garriguel·
lo, que nom Margalidaina, i surt amb el nom propi perquè el

A l’illa d’Eea és on habita Circe, una fetillera envoltada d’animals salvatges ximples com ara menets de cordeta que no són
altres que els homes desgraciats que han arribat al seu palau.
Primer els ofereix hospitalitat i, quan s’asseuen a taula i la prenen, els toca amb la seva vareta i els converteix en bèsties. Odisseu s’escapa d’aquest destí funest, perquè pel camí li compareix
Hermes i li dona l’antídot, l’herba moli. Un cert paral·lelisme
es troba en la rondalla Es tres patrons, que són tres germans de
bona família que, un darrere l’altre, demanen a son pare que els
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armi una barca. El pare els encomana sobretot que mai no vagin
al port de la reina d’Ongria, però tanmateix ells hi van. La reina
els fa una rebuda molt amable, els convida al seu palau, els dona
dinar i sopar i llavors els posa unes messions: qui primer doni el
bon dia a l’altre es queda amb tot. Posa dormissons dins el vi del
sopar als dos primers, però el tercer es posa un budell embolicat
pel coll, dissimulat amb la barba, i així guanya reina i regnat. En
la rondalla Es set ceros els protagonistes tornen cérvols perquè
una fetillera els dona una nou per menjar.
XI. El reialme dels morts

Odisseu parla, entre d’altres, amb l’endeví Tirèsies, que li vaticina que tendrà enemistat amb Posidó fins que no arribi a un
poble on confongui un rem amb una pala ventadora. És a dir, que
Odisseu contribuirà a estendre el culte de Posidó arreu de Grècia.
Tot i que la història no la trobam en les rondalles, sí que hi ha
paral·lelismes com per exemple en Es quatre germans, un dels
quals, anant a cercar ventura, ven un gall perquè troba un grup de
gent armada amb carros que es preparen per anar a sortir a camí
a l’alba i ell els explica que «aquest animalet crida s’auba i no
importa anar-la a cercar amb carros».
Si hem de parlar de la baixada als inferns, alguns dels personatges de les nostres rondalles també hi van, com ara en Pere Catorze quan va a cercar el dimoni gros (i se l’enduu!) o En Juanet
Manent que amb aquella barrota de cent quintars recorda la clava
d’Hèracles. En aquesta rondalla hi ha un frare que fa endemeses
dins l’olla als missatges i que en Manent dona per mort, però al
cap d’unes hores, quan hi torna, veu uns regalims de sang pel
terra que es fiquen davall una penya, és a dir, que van cap a l’infern, igual que li passa a en Juanet de l’Onso quan encalça un jai
i l’han d’amollar per un pou.

d’es pou d’en Gatell, En Juanet Manent (hi surt un pou que pega
a un grandiós jardí), En Juanet i sa donzella desencantada (el
posen a cavar, es fa per endins i entra dins un jardí), etc. Mestre
Nadal de sa placeta del Socós també davalla per una claveguera
i va a parar a unes estranyes ciutats; al final arriba a comparèixer
davall una lletuga per s’Horta. Fixau-vos que sempre van cap a
davall terra.
Igualment a S’Anellet trobam la història de dos germans, un de
pobre i un de ric. A cal ric fan matances i conviden el pobre, però
la dona del ric no vol veure el pobre i l’envia amb un present
de porquim per a un germà seu que és a l’infern. Ell parteix i
es topa un jai que li dona posada i li explica que faci camí cap a
ponent fins que arribi a una gran cova amb unes grans barreres.
Ha d’anar alerta a arrambar-se enlloc per no cremar-se i alerta a
tastar res! El jai l’adverteix que el dimoni més vell duu un anell
al dit petit i que, si l’assoleix, li anirà bé perquè aquell anell té la
virtut de treure tot allò que li demanen. És significativa la descripció d’aquests llocs infernals: «a la dreta i esquerra tot eren
enfonys i auberjons com a solls p’es condemnats». Per si no bastàs, el dimoni gros li diu «aquí tenim sa llei que qui entra aquí
dedins, no en pot sortir, si no pren, si no se’n du qualque cosa
per recordança».

També n’hi ha unes quantes, d’aquestes rondalles, en què cavant
o ficant-se dins un pou cauen avall i entren dins un jardí, que
bé podria ser l’equivalent dels Camps Elisis, com ara Es corpet

Un cas una mica especial és Una gírgola que dugué coa, que
comença amb una viuda que es campa de gírgoles i un dia que
en troba una de disforja resultà ser una orella d’un gegant. Li ha
de dur la filla, na Catalineta, i gegant i nina s’enfonyen per avall.
Ella viu a una casa màgica, on hom ho troba tot fet, com solen
ser aquestes cases encantades. Més endavant, ella ha aconseguit
fugir del gegant i, com que ha tornat fada, planta una botiga de
roba enmig d’un bosc on caçaven els fills del rei, que ràpidament
l’afinen i hi compareixen un per un. Demanen posada i ella, quan
estan a punt de sopar, envia el primer a cercar olives i després fa
que estigui tota la nit omplint i buidant el platet de les olives; el
segon arriba en dia de fer bugada i el fa buidar el cossi i atiar i
bufar el foc tota la nit; el tercer ha de dur un plat de menjar dins
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la pastera i na Catalineta fa que tota la nit el tregui i el torni a
guardar. Aquestes accions recorden un poc els càstigs infernals
(per exemple Danaides, Sísif, etc.), tot i que poden tenir també
altres interpretacions de caire sexual (parau esment a tot el vocabulari d’encendre, treure i guardar, etc.).
Na Magraneta també té un curiós nom, lligat a l’infern. A banda
d’això, també dorm el son de la mort.
A Es Negret, na Catalineta ha d’anar «a ca ses ties de fora de
Mallorca» i rep instruccions des Negret per arribar-hi. «Te posaran taula. Però tu ben alerta a no tastar res!» Hi surt també una
cusseta de color negre, com negres són les víctimes que Odisseu
sacrifica per als morts.
A la rondalla S’abre de musica, sa font d’or i s’aucell qui parla,
tres germans queden abandonats i una fada els aconsella anar a
cercar aquests elements prodigiosos esmentats en el títol: han
d’anar al puig Negre (el color una altra vegada!) i en sentir una
veu no s’han de girar (el fet de no poder girar-se recorda la sortida dels inferns d’Orfeu per rescatar Eurídice). Els dos primers no
creuen i tornen de pedra. La tercera s’omple de cera les orelles
perquè no li passi. Amb això de la veu que convida a deixar-ho
tot, a escoltar-la i amb la cera... estam avançant esdeveniments
pròxims.
XII. Les sirenes, les roques Simplègades, Escil·la i Caribdis i
les vaques d’Hèlios

Odisseu torna al palau de Circe, que el prepara per a tota la travessia que l’espera, talment una velleta d’aquelles que es topen
alguns personatges de les rondalles quan van a la recerca d’alguna cosa especial i difícil d’aconseguir. De vegades els donen una
avellaneta, o una ametleta, però d’altres vegades simplement hi
ha unes instruccions orals, com aquí fa Circe.
Circe adverteix Odisseu que ha de triar si li convé més anar cap
a les roques Simplègades, Cianees o Erràtiques, o dirigir-se cap
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a dos esculls: Escil·la i Caribdis. Les primeres pertanyen a la
història mítica de l’expedició de Jàson i els Argonautes, una generació més antics que els combatents de Troia i des que la nau
Argo les travessà, gràcies al favor de la dea Hera, quedaren fixes
segons algunes versions. Segons Circe no s’hi acosta cap ocell,
ni els coloms. La rondalla En Bernadet i la reina manllevada
toca el tema quan en Bernadet ha d’anar a cercar aigua de la
«font de ses nou roques», però una fada vella li diu que no ho
faci ell, sinó un colom amb un bòtil penjat pel coll. Una vegada
ha arreplegat l’aigua, les roques es fan miques, com han quedat fixes les erràtiques. «Era que s’havien d’esbrellar, es dia que
negú tragués gens d’aigo d’aquella font sense tocar-les a elles.»
És curiós també que sempre vagin associats els coloms a aquesta
història, ja que els argonautes amollen un colom perquè passi
primer entre les roques per veure si s’atreveixen a fer-hi passar
la nau.
Odisseu prefereix evitar les roques Cianees i no pot defugir els
caps del monstre Escil·la, que se li menja sis companys. Tot i que
no ben bé equivalent, perquè no són mariners, en les rondalles hi
ha alguns monstres de molts caps, com ara l’espècie d’hidra de
set caps que ha de matar En Juanet Manent.
XIII. Odisseu s’acomiada dels feacis i arriba a Ítaca

Posidó petrifica la nau dels feacis com a càstig per haver acompanyat Odisseu.
XIV. Conversa d’Odisseu i Eumeu

Eumeu, el porquer dels ramats d’Odisseu, ha romàs fidel al seu
amo tots aquests anys. El tema del criat lleial, disposat a qualsevol cosa per al bé del seu amo, el trobam a En Joanet i es cavallet
conseier o a N’Agraciat.
XV. Arribada de Telèmac a la barraca d’Eumeu

Abans de partir, Hèlena regala a Telèmac un pèplum virolat que
ella mateixa havia brodat i que brillava com una estrella. El po-
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dem comparar amb alguns vestits que surten al detall en les rondalles: tenen brodats tots els peixos de la mar, tots els ocells o
tots els astres. Per exemple, els vestits que demana na Catalineta
al rei en la rondalla Sa Muta o n’Espirafocs a son pare, pensant
que no els trobarà mai i que així no s’hi haurà de casar, però el
dimoni els aconsegueix. Històries d’incests d’aquest tipus també
les tenien els antics, però no toca parlar-ne ara perquè no surten
a l’Odissea.
XVI. Telèmac reconeix Odisseu

Pare i fill comencen a tramar un pla perquè Odisseu torni a ocupar el tron d’Ítaca.
XVII. Retorn de Telèmac a Ítaca

Arriba Odisseu disfressat de pidolaire. Recordau el rei que pretenia n’Espardenyeta: «som un pobre pelegrí».
XVIII. La lluita d’Odisseu contra Iros

Tot i l’aspecte de captaire, Odisseu té una bona forma física i pot
batre Iros.
XIX. Conversa entre Odisseu i Penèlope. Odisseu reconegut
per Euriclea

Relat de la cacera del senglar del Parnàs, quan Odisseu era jove.
Reconeixement d’Euriclea per la ferida a la cuixa. Penèlope explica un somni que ha tengut al suposat pidolaire, que és Odisseu
en realitat: animals superiors que destrossen altres depredats. En
les rondalles de vegades també hi ha somnis premonitoris, però
solen ser de fadrines que expliquen què han somiat per saber amb
qui es casaran. Penèlope té la idea de la prova de l’arc i la fletxa
que travessi l’ull de les destrals, i la fa saber als pretendents.
XX. Els fets que varen decidir la matança dels pretendents

XXI. El certamen de l’arc

Estam contaminats per un recent vídeo, molt il·lustratiu del moment, d’una coneguda productora de pel·lícules (https://www.
youtube.com/watch?v=4fVmLoexuVQ). El cert és que Homer
no ofereix grans detalls, però en les restes arqueològiques de
destrals i aixes de l’època hi ha una ansa a la part superior. Prova
semblant a aquesta no es troba en l’aplec d’Alcover.
XXII. La matança dels pretendents

Odisseu mata Antínous. Eurímac el culpa de ser el líder i demana pietat per als que queden. Agafen les armes i Telèmac se les
procura per a ell i també per al pare, el bover i el porquer Eumeu.
S’esdevé la matança. Després, Odisseu crida les criades, els fa
treure els cossos al pati i netejar la sala. Després les pengen. De
dones penjades, també n’hi ha en les rondalles, en què un gegant
rapta una donzella i li dona un anell juntament amb una prohibició. Quan ella romp la prohibició (cosa que passa sempre, sovint
hi ha moltes prohibicions, però totes sempre s’incompleixen),
l’anell es torna fosc i l’al·lota és immediatament penjada a la
vora de les altres que abans havien fet el mateix.
També hi ha reines malvades i per això el rei crida botxins i les
fa penjar, per exemple a S’infant que feia vuit, tot i que és més
corrent que les esquarterin o fins i tot que elles soles esclatin de
ràbia.
XXIII. Odisseu reconegut per Penèlope

Tot i que la dida li anuncia que Odisseu ha tornat, Penèlope no
s’ho creu. Per això el posa a prova amb el tema del llit i la cambra nupcial.
XXIV. Acords de pau

Odisseu segueix observant com els pretendents se li mengen els
ramats i fan insolències.

Odisseu visita son pare Laertes i al final s’evita una guerra a
través de les bones paraules d’Odisseu adreçades als familiars
dels pretendents.
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CONCLUSIÓ

No hi ha una conclusió. Hem anat desbridant els vint-i-quatre
cants de l’Odissea i de tots hem extret uns versos, un passatge,
una al·lusió que hem pogut confrontar amb les rondalles. Fins
aquí podem aprofundir. Com en la mar, no hi ha un camí, sinó
molts. Infinits. Si de cas, la gran conclusió que podem extreure
i que agermana rondalles i mites és que tots dos tenen un gran
poder encisador o, per dir-ho en termes de la jovenalla contemporània, enganxen!
I sa rondalla ja està dita.
Vos agrada? Menjau-la-vos frita.
No vos agrada?
Tirau-la dalt sa teulada!
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Recital de música grega
Irina Cotseli i Christian Hoel Skjønhaug

Dia 24 de març de 2017 es va cloure el cicle dedicat a estudiar
les relacions entre la cultura de les Illes Balears i la grega amb un
recital de música grega: Música i poesia de Mikis Theodorakis,
a càrrec d’Irina Cotseli, pianista i cantant grega, i Christian Hoel
Skjønhaug, contrabaixista i improvisador noruec.
En aquest enllaç de Youtube podeu consultar el concert:
https://www.youtube.com/watch?v=LWzJKnf1Cn8&t=196s
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40. A. M. Alcover

Espistolari familiar VI (1922-1923).

65. M. Pilar Perea
		 [coord.]

L’any 1906 i el Primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana.

41. J. Parets

Apunts sobre el fet musical a Manacor.

66. Antoni Gomila

Manacorins, caràcter i fesomia.

42. A. Llull

Mestre Nadal a la ciutat d’Adagiona.

67. A. Riera i altres

Reconeixement de Mèrits 2012 a Antoni Riera Font.

43. J. Massot

Mn. Antoni M. Alcover i el monestir de Montserrat.

68. A. Gomila Nadal

Rondalla de cotó i estels. Reconeixement de Mèrits 2013.

44. A. Carvajal
		 J. Lliteres

Aportació a l’estudi històric dels Cossiers de Manacor.

69. Autors diversos

T’estim, però me’n fot: 20 anys sense Miquel Àngel Riera.

45. F. Munar

Passejada idíl·lica per Mallorca i realitat crua actual.

46. A. Mir i altres

25 anys en defensa de la llengua i la cultura.

47. A. M. Alcover

Epistolari familiar VII (1924-1931).

48. Carvajal, Lliteres,
		 Gomila

Tres notícies sobre els Cossiers de Manacor.
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51. A. Llull Martí

Sistemes de defensa en el segle xviii.
El viatge d’en Quelet Llonzí al món de les Rondaies.

52. C. Buele, B. Nadal Reconeixement de Mèrits ‘99.
		 i altres

59. M. Grimalt [coord.] Les Pitiüses. Terres i gent.
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