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Introducció: el fet musical, l’expressió de la festa

Ciutadella de Menorca s’engalana any rere any, amb les seves millors robes, per celebrar amb dos 

dies intensos i exhausts la festivitat de Sant Joan Baptista, el sant patró de la seva ermita, la de Sant 

Joan de Missa. Una festa principalment eqüestre, on els cavalls i els cavallers en són els autèntics 

protagonistes, i que té l’origen en la romeria que ja des de l’Edat Mitjana organitzava l’obreria de 

Sant Joan des de la ciutat fins a l’ermita, a poc més de 5 km -i per això hi anaven a cavall-. A pocs 

racons dels Països Catalans, i fins i tot  de la mar Mediterrània que la banya, brilla tant el solstici 

d’estiu com ho fa a la petita ciutat  de Ponent de Menorca, amb grans cavalcades de cavalls que 

corren, boten i fan botar l’admiració de milers d’esperits entusiastes i completament entregats, pels 

carrerons de la ciutat, quasi sense descans durant les dues jornades: estrictament, 48 hores tan sols, 

però que dins el calendari propi de la gent ciutadellenca són una eternitat des del dia que s’acaben 

fins al dia, l’any següent, que tornen a començar.

Sant Joan inaugura un calendari festiu que tots els menorquins saben recitar de memòria, i que no 

s’aturarà fins a les festes de Gràcia de Maó, el primer cap  de setmana de setembre. Poble a poble, 

de Ponent fins a Llevant, els cavalls són la figura essencial de les festes menorquines, i el model de 

la qualcada l’antiga capital de l’illa (des del segle XVIII ho és Maó) es repetirà amb poques 

variacions -però algunes de significatives, com la presència de dones genet, vetadíssima en canvi a 

Ciutadella- això sí, substituïnt el Caixer Noble, president de la festa, pel Caixer Batle: la 

ciutadellanquització de les festes menorquines és innegable, en el pla formal -és molt evident- i fins 

i tot en el pla vivencial. En aquest aspecte si més no, Ciutadella continua excercint de capital, 

d’autèntic referent.

És, la de Sant Joan, una festa immensa: grandiosa, intensa, polièdrica, sentimental, múltiple. On s’hi 

troben, no sense grans conflictes, la necessitat que senten els ciutadellencs per mantenir una tradició 

que reviu i es reinventa a base de la seva pròpia experiència viscuda, apresa i transmesa, que amara 

tots els racons de la ciutat i tots els seus habitants, amb la data senyalada en vermell roent al 

calendari; amb una celebració massiva i envaïda per turistes, que en sobrepassa els límits socials i 

físics, i que l’aliena fins a convertir-la en un esdeveniment més de la glocalitat. La combinació, 

complicada i dificultosa, de la representació anual d’una ruralitat evocada i desitjada, singular i 

genuïna, amb la topada també anual de la gran urbanitat mòbil i transnacional que tot ho iguala i tot 

ho tapa.
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Aquesta complexitat requeriria una anàlisi també complexa, completa, des de tots els caires que 

defineixen la festa, no a l’abast d’una sola persona, sinó més aviat d’un equip de gent treballant-hi 

durant un important període de temps. I no només des de l’òptica actual, en que veim la festa 

obligada a redefinir-se entre models oposats d’experiències, que dialoguen de vegades i xoquen en 

d’altres, però que s’expressen en un mateix marc, físic i vivencial; sinó també manca entendre el 

present des d’un estudi crític del passat, desxifrant i entenent els canvis, fets i contexts històrics que 

han anat transformant-la fins a modelar-la tal com la coneixem avui en dia; i en tant que exaltació o 

recreació de la pròpia comunitat, entendre l’evolució històrica de les festes de Sant Joan ens ha 

d’ajudar a entendre millor la història de Ciutadella, i de retruc, de Menorca en general.

Una anàlisi que encara a dia d’avui resta per començar a fer, més enllà d’algunes breus monografies 

i treballs que, com veurem i en parlarem, els hem d’adscriure més a una justificació emic de 

l’evolució de la festa -això és, la creació d’una narrativa pròpia que construeix la causa de 

legitimitat del model actual de la festa- que a estudis destinats a l’obtenció d’una base de 

coneixement crític.

Així, ens disposam a obrir una porta que poques vegades ha estat oberta a les festes de Sant Joan de 

Ciutadella. I ho feim des de la perspectiva musicològica que proposa Josep  Martí en els seus 

diversos assaigs sobre la relació entre música i festa (2002, 2003), partint de la base que, com ell 

mateix resumeix, “no es concep una festa sense música”. O dit d’una altra manera: com la música 

seria el mitjà pel qual la potència de la festa s’expressa i es desferma. Hem d’entendre, per tant, que 

l’estudi de la música en la festa és essencial per entendre bé el seu funcionament i les seves 

potencialitats. La musicologia, a través del marc teòric elaborat per Martí, ens dóna les eines 

metodològiques per abordar aspectes de la festa, en general, i de la de Sant Joan de Ciutadella en 

particular, que en altres camps d’estudi passen més desaparcebuts.

Però com a festa complexa, múltiple, també els aspectes musicals de Sant Joan són complexos i 

múltiples. El mapa acústic que hi observam és plural i extremadament divers, i abraça totes les 

possibilitats que J. Martí planteja: des de músiques que actuen com a marcadors dels rituals (primer 

toc, darrer toc, jaleo, etc.) fins a cançons específiques -a l’hora que emblemàtiques (MARTÍ, 2000: 

141)-, ambientals o d’espectacle, i que totes juntes, conformen un únic camp de sentit i de relació 

que estableix jerarquies entre elles mitjançant els patrons de l’etnicitat (MARTÍ, 2000: 118); alhora, 

però, aquest mapa sonor, pot ser interpretat d’una altra manera, on el paisatge folklòric passa a un 
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segon pla: cada música -cada esdeveniment musical1- és novament significada, amb les funcions 

intercanviades, i en conjunt, la festa es dota d’un altre camp de sentit, amb molta menys càrrega 

etnicitària -per exemple: el que abans eren marcadors rituals ara passen a ser simples objectes del 

paisatge sonor-, on les relacions i processos de socialització també seran diferents. Tot, dins un 

mateix marc, un mateix espai físic i un mateix període temporal, però subjecte a múltiples 

interpretacions.

Hauria estat massa pretenciós, en un sol estudi, pretendre explicar tota la festa de Sant Joan en la 

seva complexitat, passada i present, sobretot si tenim en compte, com hem dit, que són molts pocs 

els treballs de caire crític que se n’han fet: pràcticament no teníem cap base analítica per on 

començar la nostra recerca. I més encara, pel que fa a l’aspecte musical, les referències en la 

literatura santjoanera són, senzillament, nul·les, inexistents. Així que, dins aquest mapa plural i 

divers d’esdeveniments musicals que tracen i s’interrelacionen en la festa de Sant Joan, nosaltres 

ens hem centrat en el de la “Nit dels Festers”, una vetlada on les fogueres -els festers-, i no els 

cavalls, són l’epicentre al voltant  del qual es dibuixa una gran festa popular en el seu sentit  més 

real: gent  pels carrers, sopars a la fresca, grups i comparses musicals tocant i cantant, de fester en 

fester, on hi ha lloc per a la crítica social i política, pel goig compartit, la transgressió socialment 

permesa, i on la el magma d’identitats que conviuen a la ciutat durant l’any, aquesta nit afloren per 

crear mecanisme de diàleg i espais comuns i alhora fixar les distàncies de la diferència en relació a 

l’altre, mitjançant, sobretot, la seva activitat musical.

La nit dels festers actual, que es fa el 22 de juny, és l’evolució d’una recuperació que neix de 

l’època dels revival post-franquistes d’inspiració popular de principis dels 80, fruit de la voluntat 

dels veïnats i la predisposició del primer ajuntament progressista ciutadellenc. En efecte, com a tots 

els Països Catalans, la nit de Sant Joan, del 23 al 24, també havia estat a Ciutadella -com ho és a 

Maó, per exemple- una nit de foc, de “festers”: quan havia desaparegut  aquesta celebració, i per 

què, era la qüestió a a aclarir. La sorpresa fou en començar a indagar i comprovar que, dins la 

memòria oral col·lectiva, aquesta antiga nit dels festers havia quedat en una nebulosa de record 

espès, sense història ni relat del que s’hi esdevenia, ni cap explicació sobre els motius del seu final.

Entendre com i per què varen desaparèixer els festers del programa de les festes de Sant Joan és, per 

tant, entendre l’evolució d’una societat, ciutadellenca, menorquina, que es representa a sí mateixa 
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en la festa: els canvis que aquesta experimenta són el reflex dels canvis que la societat experimenta. 

I és aquest interès el que ha mogut aquesta recerca: la música, el fet musical, com a font de 

coneixement.

Objectius i metodologia

El primer objectiu del nostre treball, el que ens va empènyer a dur a terme la investigació va ser el 

de comprendre com és l’actual i contemporània “nit dels festers”, analitzant-lo com un esdeviment 

musical autònom dins el context  general de la festa de Sant Joan de Ciutadella, a partir del model 

d’anàlisi de Josep Martí (2000: 59) en tres nivells: fenomenal, ideacional i estructural. El treball de 

camp fet fins al moment ha constitit a observar la preparació i desenvolupament de la nit dels 

festers de les festes de 2011.

No obstant, les dades que anàvem recopilant sobre aquest esdeveniment ens dugueren 

necessàriament a la seva pròpia història i a la seva misteriosa, i no explicada per ningú, desaparició, 

en algun moment del segle XX, del programa de la festa com a revetla de Sant Joan. Una història 

que, una vegada estirat  el fil, ens revela tot un escenari de conflictes on les relacions de poder entre 

els diferents estaments de la ciutat, els processos de socialització, o la construcció de models 

d’identitat i pautes de comportament diversos, de vegades enfrontats, s’articulen al voltant de la 

festa de Sant Joan i on la música, o més ben dit, el context musical -en tant que festiu- de la nit dels 

festers n’era el principal protagonista.

Construir per tant aquesta història, aquests processos històrics que han conformat la celebració de 

Sant Joan que avui coneixem fins a l’actualitat -i això inclou, per tant, el model de festa de la nit 

dels festers actuals-, i la identitat col·lectiva moderna de Ciutadella, construïda en molt bona 

mesura a l’entorn dels valors que s’associen a la festa, ha estat, de fet, l’objectiu principal de la 

nostra investigació.

Pel que fa a la metodologia, la recerca s’ha treballat en dues direccions. Per una banda, hem 

entrevistat un bon nombre de persones que tenen o han tengut un paper o un altre en la nit dels 

festers: des de membres de grups que surten a fer música aquella nit a responsables de l’Ajuntament 

o dinamitzadors culturals, entre d’altres. També hem volgut conèixer com funcionaven dos 

d’aquests grups, concretament, la rondalla del Fru-frús i la batucada: dinàmica interna, organització, 

aprenentatge, tipus de gent que els forma, etc.
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Per l’altra, hem anat a l’hemeroteca, històrica i actual: la premsa de diverses dècades. Aquí hem de 

destacar, per damunt de tot, la històrica capçalera ciutadellenca El Iris, fundat com a diari 

d’orientació catòlica el juliol 1913 i refundat com a setmanari el juliol de 1943. Sobretot després de 

la Guerra Civil, El Iris ens apareix com la principal font d’informació de l’actualitat i la vida 

pública de Ciutadella, o més ben dit, l’única font d’informació. A més, com veurem, El Iris no 

només té un rol de “transmissor d’informació”, sinó que juga un paper decisiu, a través dels seus 

editorials i articulistes, en la modelització de la festa: és continent alhora que contingut. 

Pel que fa a la premsa d’avui en dia, la dimensió que ha adquirit la festa ha provocat en els darrers 

anys un intens debat (sobre el seu “desvirtuament”, organització, sobre la saturació de la ciutat, el 

consum d’alcohol, episodis de violència, etc.) que públicament s’expressa a través de les pàgines 

d’El Iris modern o dels diaris insulars Menorca i Última Hora Menorca, i sobretot en aquests dos 

darrers casos, és interessant seguir el fil de comentaris als seus llocs d’internet a les notícies 

relatives a Sant Joan. També a la xarxa hi ha alguns fòrums de debat sobre el tema, que hem seguit, 

sobretot les pàgines de Faceboook “Sant Joan de Ciutadella”, “Volem recuperar es nostro Sant 

Joan”, “Plataforma Ciutadellencs per Sant Joan”, “I ja duen sa bandera” o “Per un Sant  d’avui, com 

es de sempre”. I veim com és en aquests espais virtuals de debat que on ara es gesta el discurs que 

després passa a l’esfera pública i comunitària. 
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1. La nit dels festers: representativitat i 

conflicte
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1.1. La nit dels festers

Un dels esdeveniments musicals de la festa que ha cobrat més força en els darrers anys és la “nit 

dels festers”. Fester és el terme que a Menorca s’usa per anomenar el que a Mallorca en diuen 

foguerons, i que, etimològicament, derivaria de festa2; la llengua mateixa ens aclareix, i en aquest 

cas de manera molt evident, el lligam entre el foc i la festa. 

Actualment, aquesta nit  és el 22 de juny, vigília de l’inici de la festa. Festers s’encenen arreu de la 

ciutat, fins i tot en punts prou allunyats del nucli històric i autèntic epicentre de la festa de Sant 

Joan; és el moment en què diversos grups més o manco organitzats surten a fer música pels carrers, 

alguns contractats pels organitzadors d’un fester -i d’allà no es mouen-, d’altres només amb 

l’esperit de fer “festa”, circulen per tota la ciutat: rondalles, batucada, banda de música, etc. La gent 

treu taules i cadires, i sopa al carrer. L’encesa dels focs és “l’element pel qual es cohesiona la festa 

nocturna”, en paraules de Francesc Vicens (2010: 49), un context idoni perquè la festa, com a tal, 

emergeixi amb tota la seva plenitud, com a marc de socialització, però també, com a espai on fer 

evidents les “dimensions implícites de la realitat social” (DELGADO, 2003: 41); perquè aflorin, 

d’una manera socialment organitzada -a través de codis i convencions emic-, les tensions que 

conviuen diàriament dins la mateixa comunitat.3

La festa comença ja des del moment de la preparació, amb els veïnats organitzant els festers, 

preparant menjar per sopar a la fresca, i els grups, assajant des d’un mes i mig o dos abans. És el 

que Josep Martí (2003: 15), citant un article de D. Sivers, en diu participació activa, i que és un 

dels factors de sociabilitat més poderosos de la festa -i precisament, cita la revetla de Sant Joan com 

un dels millors exemples d’això-. I és aquí quan la música, a Ciutadella, pren un paper destacat  com 

a mitjà d’interlocució social. Vicens (2010) i Ayats (2010) han explicat molt bé com, en la nit de 

Sant Antoni a Artà, Mallorca, és a través del cant -les gloses- que, al voltant del foc, es permet un 

expressar un grau de crítica política, social, o directament d’insult o d’interpel·lacions sexuals que 

fora del context no serien permesos o estarien malvists. 

En el nostre cas, no tenim cançons pròpies de la nit dels festers ni un mode concret  de fer-ne per a 

poder expressar, verbalment, la discrepància o la tensió. El conflicte, entenent-lo en aquest cas com 

l’autoafirmació de la diferència envers l’altre, emergeix a partir dels diversos grups musicals que es 
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dialécticas políticas y las correlaciones sociales de poder [...]”. (PUJOL, 2006: 39)



distribueixen per la ciutat, i és la seva pròpia 

expressió-escenificació la que genera una situació 

doblement comunicacional: musical -de repertori- i 

espacial -el recorregut per on transiten4-.

En l’aspecte estrictament sonor, per exemple, tenim 

sobretot tres grans grups organitzats per rodar pels 

carrers: per una cantó, components de la Banda de 

Música de Ciutadella passegen fent sonar les 

cançons de la festa pròpiament dita que començarà 

l’endemà i que han n’han esdevengut tradicionals i 

emblemàtiques, com el Jaleo, El Gato Montés, etc.; 

per una altra banda, la rondalla dels “Fru-Frús” 

canta un repertori emblemàtic ciutadellenc: 

“cançons d’anar a fora5”, havaneres i d’altres 

cançons tradicionals, i algunes d’elaboració pròpia 

d’un marcat to satíric i crític. La batucada, 

finalment, fa pocs anys que surt, amb un repertori 

evidentment diferent, i que musicalment poc té a 

veure amb la tradició local i sí amb el model de 

globalització festiva que comentàvem al principi. 

Tots, però, estan formats principalment de gent de 

Ciutadella -amb alguns reforços que vénen a posta 

per aquest dia-.

A més d’aquests tres grups itinerants, n’hi ha molts 

d’altres que estan contractats per l’organització 

d’un fester (un grup  de veïnats, un bar, una 

associació, etc.), i no es mouen d’allà. Solen ser 
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5 “Anar a fora” és el costum de quan la gent de Ciutadella va al camp a berenar o a romandre-hi, en un ambient festiu, 
amb família o amics. La sortida de Cincogema -la Pasqua Granada-,  com a festa senyalada, serveix en bona part per 

encalentir els motors de Sant Joan.

(1) Fragment de la Cançó dels Fru-frús de 2011



grups de ball o de cançó tradicional.

Així per tant, la mateixa activitat dins el mateix marc festiu (fer música en la nit  dels festers) es 

converteix, pel simple fet diferencial sonor, en l’evidència del conflicte entre diferents models de 

festa, que alhora és un xoc d’identitats simplificades a l’extrem i amb pocs matisos (“autòctons” vs. 

“foranis”), fins al punt que, com ens confessava una membre de la batucada, cada any reben 

crítiques d’algun sector de la ciutat, perquè consideren que “no són part de sa festa” (sic.), i fins i 

tot, la seva sonoritat és qualificada d’“agressiva”; un model de festa -menorquina, genuïna, local- 

que equival, per tant, a un model sonor i de representació on la batucada, tot i estar integrada per 

gent de Ciutadella, no hi cap: 

“La nit dels festers és una nit de festa, de música,  de balls folklòrics, de cançons menorquines, 
d’havaneres...” (AL·LÈS, 2007: 17)

Aquesta distinció, aquest reconeixement del “nosaltres” comunitari a través d’una música -i 

l’exclusió d’un grup de la comunitat per fer un altre tipus de música- és el que habilita socialment 

els Fru-frús, per exemple, dins el context de la festa, de poder fer cançons crítiques amb l’actualitat 

local: economia, política, etc. Parafrasejant Jaume Ayats (2010), canten allò que no es pot dir, i ells, 

cantant, tenen el privilegi de dir-ho. 

La “Cançó dels Fru-frús” (1), la més llarga de les que componen i que repassa satíricament episodis 

de la vida ciutadellenca del darrer any  és, cada any, esperada amb expectació per tothom: “a mem 

què diran enguany es Fru-frús”, comenta la gent. En bona part, aquesta “Cançó”, en vers i cantada 

sobre una tonada coneguda -una cançó popular-, agafa el relleu de la tradició de la lectura del 

Testament  o Sermó de Carnestoltes, i que a Ciutadella perdura de manera intermitent i en àmbits 

restringits (al Casino 17 de Gener o a l’Associació de la Tercera Edat), i en tot cas, amb molt poca 

incidència social, molta manco que la cançó dels Fru-frús; tampoc podem passar per alt  la tradició 

d’estudiantines menorquines com la que encara funciona a Ciutadella i que surt pel Dijous Llarder6. 

A Mallorca, tenim casos semblants també dins el marc de Sant Antoni i els Darrers Dies, i a pobles 

com Artà i Capdepera encara es fa la lectura de l’Argument i del Cant de la Codolada, 

11

6 Jaume Ayats recorda que “la tradició carnavalesca d’estudiantines que canten o de cors humorístics era molt general a 
la Catalunya del segle XIX, amb una relació inseparable amb els naixents cors Clavé [...]”, i explica el cas,  molt 

semblant al nostre, d’una colla satírica de Manlleu, La Cobla d’en Serra, que va actuar per la zona cap a les dècades de 
1920 i 1930, que solia sortir per Carnestoltes i per caremelles, i “cada any feien una cançó nova [...]” (AYATS,  2008: 71, 

77).



respectivament, que també és una crònica satírica o crítica de l’any local, en vers i cantada (VICENS, 

2010: 87-91).

Aquest model festiu de “cançons menorquines i havaneres”, que té en els Fru-frús la seva màxima 

expressió, ens condueix idò a un escenari on la nit dels festers seria l’autèntica via de 

carnavalització dels conflictes socials. 

Si el foc és el marc que crea les condicions òptimes perquè la festa es desenvolupi -el context-, n’és 

l’activitat musical, la música, l’element detonant, conductor, que li dóna un sentit o un altre. Tots els 

grups i identitats de la ciutat en conflicte a través del so musical de cada grup i la seva posada en 

escena al voltant dels festers.

L’ocupació de l’espai que fan aquests grups és també significativa: el carrer és contingent a l’hora 

que contengut7. La geografia de la festa de Ciutadella és idò una geografia de signes que són usats a 

favor de la representació d’un o altre model sonor/festiu -i per tant, d’identitat- en la nit dels festers. 

La batucada, per exemple, comença el seu recorregut fora de la ciutat vella, i tan sols hi entra de 

pas, fent això sí, algunes aturades, ja que el seu objectiu és acabar la timbalada a la zona del Port; 

les rondalles i la banda, per la seva contra, comencen i acaben al centre de la ciutat, de fester en 

fester.

El port, una llarga esplanada d’arena al final del fi braç de mar que banya Ciutadella, és un lloc que 

durant tots els dies que duri la festa té una significació diferent a la resta de la ciutat. És on es 

celebra l’acte més important i emblemàtic de les festes de Sant Joan, els “Jocs des Pla”, però al 

mateix temps, és la zona de les discoteques, i durant les tres o quatre nits de marxa de Sant Joan, 

s’omplirà sobretot de visitants, per milers, i pocs ciutadellencs, que en general rebutgen aquest 

ambient dins els dies de la festivitat: “açò no és Sant Joan”, diran. Les nits del port mereixen ser 

considerades un esdeveniment musical en sí mateix -i mereixerien, per tant, un estudi propi-, una 

festa paral·lela a la de Sant Joan de Ciutadella, dins Ciutadella, amb el seu propi paisatge sonor, 

convencions, pautes i regles de socialització, diferents de les que es desenvolupen només uns 

metres més amunt. És l’encarnació pròpia del model al·lòcton, translocal, de festa, que s’aprofita el 

context tradicional de Sant Joan per atreure milers de persones. La paradoxa, per tant, és que 

aquesta festa “moderna” és la que té un component folklorístic (MARTÍ, 1996: 23) més elevat, ja 

que dibuixa el Sant Joan ciutadellenc com quelcom extemporani, i que serveix de marc turístic -de 
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7 “En les activitats festives al carrer la distribució dels actors [...] no és mai aribitrària [...]” (DELGADO, 2003: 52)



reclam- per atreure la gent a viure l’experiència real d’aquesta modernitat festiva, globalitzada i 

transportable a múltiples contexts i entorns que es celebra al port de Ciutadella. 

El fet que la batucada acabi el seu recorregut al port  no és casual: el model musical global acaba 

allà on es celebra la festa global, oberta i universal. El model musical autòcton ni hi és ni hi vol ser. 

Els espais són uns altres, els itineraris, també; la semàntica dels llocs és fa, així, evident. 

Coincideixen poc, i si passa, en lloc del silenci es produeix la cacofonia fins que un dels dos cedeix, 

per respecte a l’altre. L’expressió del conflicte, identitari, generacional no només es canalitza amb 

músiques diferents, sinó que també ho fa per espais diferents, dotats d’un sentit que la resta de l’any 

no tenen, capaços de generar una relació semàntica amb la sonoritat que allà s’hi recrea.

Tota aquesta activitat musical de la nit dels 

festers, les comparses i grups, les cançons -

aquest marc possible d’expressió del conflicte-; 

tot això, quedarà anul·lat l’endemà, quan el 

flabioler doni inici a les Festes de Sant Joan 

pròpiament dites, i cavalls i cavallers, sotmesos a 

un estricte protocol, esdevenguin els autèntics 

protagonistes, i tot el dicurs identitari, en el seu 

sentit  més etnicitari (MARTÍ, 2000: 119), 

construït al seu voltant no deixi lloc per a 

l’expressió dissident. La música, les músiques, 

també passaran a un segon pla, com veurem, no 

contemplades dins l’ordenament del Sant Joan 

protocol·lari.

La nit dels festers actual, per tant, és un element 

més del programa d’actes que emmarca les festes 

de Sant  Joan, però no en forma part8 (2). Té unes 

regles diferents, uns patrons diferents, uns models acústics, participatius, de sociabilitat, 

convencionals, diferents dels de les festes, pròpiament dites, de Sant Joan: on no hi ha disticions de 
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8 “La tradició dels festers de Sant Joan va ser recuperada als anys 80 pel Col·lectiu Folklòric de Ciutadella, i des de 
llavors, s’ha convertit en un element més de la prefesta de Sant Joan [...]”. (AL·LÈS, 2007: 15). Ningú més atribueix la 

recuperació al Col·lectiu Folklòric de Ciutadella; forma part de la llegenda, per tant.

(2) Cartell de les festes de Sant Joan de 2012. La revetla 
de dia 22, la nit dels festers, no hi surt.



classes socials, ni estamentals, ni de gènere, i a on la música n’és l’element principal, el fil 

conductor.

És, per ell mateix un “esdeveniment festiu” (en tant que musical), com hem vist, amb una 

multiplicitat de significats, identitats, processos de sociabilitat, fórmules participatives i sentit del 

gaudi diferents, fins i tot contraposades, on l’activitat musical fa emergir les potencialitats de la 

festa en tot el seu grau, que el fan mereixedor d’un estudi intens. Tanmateix, però, no podem obviar 

el marc, “santjoaner”, que és el que, en darrer grau, dóna sentit a tots els elements que conformen la 

festa dels festers .
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2. Els Protocols, i les festes, de Sant Joan
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2.1. Els protocols de les Festes de Sant Joan

Josep  Pons Lluch, en Bep Padet, publicà el 1977 un 

llibre que encara ara és la referència per a tothom 

que s’ho proposi -guies turístiques, manuals 

didàctics, articles de premsa, pàgines web-: Els 

Protocols de les Festes de Sant Joan de Ciutadella 

(3). En aquest llibre, Pons Lluch posava per primera 

vegada per escrit els “protocols” o normes de 

conducta que regien les festes de Sant Joan Baptista 

de Ciutadella i que eren difoses oralment; unes 

normes que la tradició deia que estaven recollides al 

“Llibre de les Set Sivelles”, un “llibre” que només 

tenia “una existència mental”, i tal com ell mateix 

ho explicava en el pròleg, “[...] no ens ha estat 

massa difícil construir-lo. Sols ens ha calgut furgar 

dins l’esperit dels bons ciutadellencs i consideram 

haver aconseguit el nostre intent, [...]. (PONS, 1977: 

10). 

La fixació, definitiva i per escrit, d’uns coneixement àmpliament assumits per tota la comunitat 

però mai posats en paper, va fer esdevenir el llibre de Pons Lluch -i la trajectòria del personatge, de 

la qual parlarem- en canònic, en la norma establerta i definitiva, i sobre la qual pivoten sempre tots 

els debats sobre Sant Joan; la polèmica pel nomenament del mecànic Joan Llabrés Pascual com a 

Caixer Casat del bienni 2000-2001, n’és un bon exemple, ja que hi havia qui dubtava que el seu 

ofici correspongués a la branca menestral tal com marquen els protocols; fins i tot el setmanari 

ciutadellenc El Iris s’hi va implicar, amb un editorial del seu director:

“Aquest escrit, no té altra raó que esvaïr aquesta polèmica absurda, que una minoria està encetant sobre la 

legitimitat o no d’en Joan Llabrés Pascual, a l’hora de gaudir del càrrec de caixer menestral casat del 

pròxim bienni [...]”. (El Iris, 23/7/1999)

I en el qual citava explícitament, com a referència, “El llibre “Els protocols de la festa de Sant 

Joan”, escrit per en Josep Pons Lluch, en Bep Padet, on es troben els actes i requeriment dels 

membres de la Obraria de Sant Joan Baptista”. 
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El treball de Pons Lluch és molt complet i exhaustiu, exposa quins són els personatges de la festa, 

requisits per ser-ho, funcions de cada un d’ells i uns apunts històrics que n’expliquen el sentit i la 

legitimitat conferida. Aquests personatges s’apleguen en la “Junta de Caixers”: els “caixers” són els 

cavallers representants dels estaments tradicionals, i per tant, no es representen a sí mateixos com 

els altres cavallers, sinó que representen tot un gremi, amb unes funcions determinades dins la festa. 

Són elegits per dos anys, i proclamats en una sessió pública a l’Ajuntament cada dia 9 de juliol9. 

Resumint el que ell descriu, són els següents:

- Caixer Senyor o Caixer Noble. Triat  per la Junta de Nobles d’entre els hereus de les famílies 

nobles de Ciutadella. Presideix i comanda la festa en tots els seus actes10. Per encàrrec de la 

Junta de Nobles, nomena tots els caixers de la Junta de Caixers, excepte el Caixer Capellà.

- Caixer Capellà, “Sa Capellana”. Antigament, havia de ser un dels capellans Beneficiats de 

l’església del Roser de la Catedral. Actualment, i per culpa de la desaparició de la parròquia 

del Roser (1952), l’únic requisit és que sigui de Ciutadella o que hi visqui. És el responsable 

de tota la part religiosa de la festa (misses, completes, etc.). També convida a la beguda del 

dia de Sant Joan a caixers i cavallers.

- Caixers Pagesos. Són dos: un de la banda Nord (Tramuntana) del municipi i l’altre, de la 

part Sud (Migjorn). Han de ser fills de pagesos i pagesos ells, és a dir, amos, i no missatges.

- Caixer Menestral o Caixer Casat. És condició que exerceixi un ofici menestral, i segons 

Pons Lluc, “que ho sigui en un dels oficis antics” (p. 16)11. Ha de ser casat i també fill de 

menestral. 
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9 Dia que es commemora l’assalt de la flota otomana a Ciutadella, el 9 de juliol de 1558, S’any de sa Desgràcia, quan la 
ciutat va quedar arrassada per complet i la majoria dels seus habitants, morts o fets presoners, venuts com a esclaus a 

Istanbul. Ciutadella i l’illa de Menorca sencera tardaren dècades per recuperar-se’n. Aquest dia, a més de proclamar-se 
la junta de caixers pel proper bienni,  es convida un pregoner, i es fa la lectura de l’Acta de Constantinoble,  un document 

escrit pels mateixos captius, en català, signat pel notari Pere Quintana el 7 d’octubre d’aquell mateix any a Istanbul, i 
que relata en primera persona la caiguda de Ciutadella.

10 Modernament,  també és l’encarregat de coordinar, conjuntament amb l’Ajuntament, els plans de prevenció de riscs, 
seguretat, etc.  I és qui marca el “tempo” dels actes. El seu paper,  per tant, no és purament testimonial o protocol·lari, 

sinó que té una incidència efectiva en la manera com la festa es desenvolupa

11  Cosa que podria entrar en contradicció, per tant, amb la defensa que hem comentat que es feia del caixer Joan 
Llabrés, mecànic, a no ser que s’interpretassin amb voluntat flexibilitzadora -però mai explicitada- aquests protocols.



- Caixer Fadrí. Dos anys ho serà un pagès i altres dos, un menestral. Evidentment, no ha de 

ser casat -però sí que pot festejar-, i és l’encarregat de dur la bandera que rebrà de mans del 

Caixer Senyor el Dia des Be.

Ja fora de la Junta de Caixers, l’altre personatge és el Flabioler, que no cavalca damunt un cavall 

sinó damunt una somera o un ase. Va davant tota la Qualcada, fent sonar el flabiol -actualment de 

tres forats- i tambor, sempre la mateixa tonada. El seu toc (el Primer toc) dóna l’inici a les festes a 

ca el Caixer Senyor, i seva serà la responsabilitat  d’acabar-les l’endemà a ca Sa Capellana (el 

Darrer toc). També amb aquest toc va casa per casa a cercar tots els cavallers que han de formar 

part de la Qualcada (el replec), i és la música el senyal per començar i acabar tots els caragols 

(voltes a cavall dins un circuit pels carrers de la ciutat).

La resta de membres de la Qualcada són els cavallers, pagesos tots; s’ordenen de més jove -des de 

10 o 11 anys- fins al més vell. La tanquen, per aquest ordre, el Caixer Senyor i el Caixer Capellà.

Fora dels dos dies propis del protocol, el diumenge abans de Sant Joan és sempre el Diumenge des 

Be: un home cobert amb una gran llana blanca i un be tot  blanc engalanat amb llaços a les espatlles,  

regal del Caixer Pagès, visita les cases del Caixer Capellà, Caixer Senyor, i altres famílies 

distingides, de personalitats de la ciutat  -batle, regidors, persones rellevants a mode d’homenatge- i 

amics dels protagonistes. És l’autèntic preludi de la festa.

Com ja hem comentat, tots els personatges de la festa són sempre homes: les dones tenen prohibit 

participar-hi; naturals de Ciutadella, excepte el Caixer Senyor, que si bé ha de tenir ascendència 

ciutadellenca i qualque títol nobiliari menorquí, moltes de vegades és nascut a fora. 

El llibre de Pons Lluch, però, encara va molt més enllà d’això: descriu com han d’anar vestits, peça 

per peça, un per un, tots els components de la Junta de Caixers i de la Qualcada, en quin ordre s’han 

de situar a les fotos, com han d’aguantar el pal de la bandera o com han de saludar les autoritats, 

entre d’altres coses. I curiosament, no dóna cap indicació de com ha de sonar el flabiol, ni cap 

referència de cap tipus de com ha de ser la música que soni durant  les festes; sorprèn, si més no, si 

consideram el detall amb què l’autor descriu tots els altres elements, que deixàs de banda, d’una 

manera tan evident, la part musical de la festa.

Un altre element que s’obvia per complet al llibre, és l’antiga tradició de la nit dels festers que, a 

l’any  77, ja s’havia perdut -i la “nova” nit dels festers” encara no s’havia recuperat-. Tot i aquest 

“buit de coneixement” musical, el model canònic que descriu el treball de Pons Lluch segueix sent 
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el de referència, a perpetuar i mantenir, el que és assumit èmicament per tota la comunitat  de 

Ciutadella, amb molt poques excepcions, que es reforça a través del poder institucional12  i la 

propaganda turística; que s’explica i es transmet a les noves generacions de la ciutat i als qui vénen 

de fora. En defintiva, el que s’hi descriu és la base del model de representació les festes de Sant 

Joan tal i com les coneixem.
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12 El Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicava, el 29/3/2003 el nou reglament de la Junta Municipal de Sant 
Joan de l’Ajuntament de Ciutadella, que en el seu primer punt (1.1.), com a primer objectiu, resava, textualment, 

“Vetllar per la correcta celebració de la festa de Sant Joan, d’acord amb el protocols i costums que tradicionalment 
l’han regida.” <http://boib.caib.es/pdf/2003042/mp273.pdf> Consultat el 19/4/2012.

http://boib.caib.es/pdf/2003042/mp273.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2003042/mp273.pdf


2. 2. Ball, música, crítica social

Tanmateix, el primer treball historiogràfic i descriptiu conegut sobre les festes de Sant Joan de 

Ciutadella és el del farmacèutic i erudit local Rafael Oleo i Quadrado (Ciutadella, 1806 - 1879), un 

petit opuscle publicat el 1868 -i reeditat diverses vegades durant el segle XX-, Reseña de la Fiesta 

de San Juan Bautista. Oleo, aleshores regidor de l’Ajuntament, veia propera l’extinció d’una festa 

tan singular, i per això va decidir deixar-ne el testimoni escrit, de tot el que hi passava, amb una 

breu però interessant introducció històrica -la primera de la qual es té constància-. Sobre la revetla 

de Sant Joan, la nit del 23 al 24 de juny, explica Oleo: “A las nueve de la noche, con un repique de 

campanas, se anuncian las tradicionales fogatas”, i afegeix que, dins aquest context,

“Era costumbre antigua dar un baile público, conocido por el ball encantad [...]. Al mayor postor se le 

concedía permiso para bailar con una de las jóvenes que en aquel círculo estaban sentadas. Bailaban al 
son de algunos violines y de la sostenida guitarra, boleras y fandango con maestría y primor. De vez en 

cuando se oían cantar algunas canciones propias de la buena ventura; [...]“

I fins i tot arriba a transcriure unes cançonetes de les que s’hi canten [les transcrivim literalment]:

Quina lluna fà tan clara,

Per anar a menjà aubercobs,
En el portal de ne Juane

Ni bey ha de vermells y grochs.

El dia de San Juan
Ne Juane feya secas

Y va dí á nen Juan
Que no vulia homus negras.

Ydó hem ferém un de fust

Que tengui es cap taronja,
Na Juana es vol fer monja,

Perca no el troba à nes gust.

Pareix que si feim cas a aquesta explicació l’encesa dels festers la nit de Sant Joan a l’època de 

Rafael Oleo devia ser l’inici d’una festa prou animada, amb repics de campanes, balls de moda 

(boleres, fandango) i cançons al voltant del foc, d’un cert to verd -encara que és probable que Oleo 

no en volgués recollir, d’eròtiques o picants-.
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Hem de suposar que quan Oleo parla del que es feia “antiguamente” es refereix a la subhasta del 

ball encantat, ja que de l’encesa dels focs i de les activitats musicals en tenim constància fins molts 

anys més tard, com veurem.

Un altre testimoni, contemporani d’Oleo, és el de l’historiador Josep Maria Quadrado (Ciutadella, 

1819 - Palma, 1896), que coincideix a descriure la revetla de Sant Joan com una gran festa de 

música i foc: 

“Fogatas,  bailes,  animaban un tiempo la verbena, dándose la mano con aquella madrugada tan alegre en 
toda edad y país [...]” (reproduït a El Iris, 23/6/1949)

De pocs anys després és el treball de l’eminent l’antropòleg i musicòleg cubà Fernando Ortiz 

(L’Havana, 1881 - 1969), que visqué la seva infantesa i primera joventut precisament a Menorca, a 

ca uns parents de sa mare. Seva és la primera etnografia sobre les festes de Sant Joan de Ciutadella, 

“Estudio monográfico de las fiestas menorquinas” (1908), a partir d’unes conferències dictades a 

l’Instituto Sociológico de Madrid l’any 1901. 

La nit de Sant Joan que retrata Ortiz és, però, una nit encara més animada, on el foc n’és 

protagonista i la festa pren el seu sentit més crític i satíric -on el conflicte social queda pal·lès-, amb 

la crema de bujots13: 

“Costumbre era también exponer al público peleles ó bujots grotescamente vestidos que sustituían á los 
bufones de las antiguas épocas” (1908: 28)

A part de la música: “En la verbena de San Juan se celebraba baile público, baile encantat [...]”. 

Però afegeix que aquest costum, per aquella època, ja només se celebrava “en algunos pueblecillos 

del interior, donde aún se bailan los típicos fandangos” (1908: 32), hem d’imaginar que segurament 

substituïts per balls i revetles més “moderns”. Ortiz també parla d’algunes paròdies de la pròpia 

festa de Sant Joan que s’havien arribat a fer aquell vespre com ara “carreras de burros o mulos”, -

però que “ya han caído en desuso”-, i que no són més que el mateix Jaleo d’ases de riure que 

encara ara es fa al poble de Ferreries per les festes de Sant Bartomeu.
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13 Els bujots són homes de palla que representen una crítica o la sàtira a qualcú o qualque cosa,  fet,  esdeveniment, etc. 
Semblant als diversos personatges de palla i roba vella de Carnestoltes, o en un nivell més elaborat, a les falles i 

fogueres de València i Alacant. Segons Alcover (DCVB: bujot), el mot seria una deformació de bugiot,  “moneia 
mascle”, i aquesta, una derivació de bugia (DCBV: bugia), un antic sinònim de mona que agafa el nom de la ciutat 

algeriana de Bugia,  d’on a l’Edat Mitjana s’exportaven cap a Europa simis petits i cera. Per saber-ne més sobre la festa 
dels bujots a Ciutadella: <http://culturapopularmenorca.cat/continguts/wp-content/uploads/Es-Bujot.pdf>, i sobre la 

festa dels bujots a Maó: <http://www.festes.org/articles.php?id=847>

http://culturapopularmenorca.cat/continguts/wp-content/uploads/Es-Bujot.pdf
http://culturapopularmenorca.cat/continguts/wp-content/uploads/Es-Bujot.pdf
http://www.festes.org/articles.php?id=847
http://www.festes.org/articles.php?id=847


Pel que fa a la crema dels bujots, a Ciutadella actualment això es fa només el Diumenge de Pasqua, 

i de fet, en lloc de cremar-los, se’ls penja d’una corda i grups de caçadors són els encarregats de 

disparar-los fins a incendiar-los. Però a Maó i Sant Lluís, un muncipi antic arraval de la capital, 

encara avui en dia, és per la nit  de Sant Joan que es cremen bujots; així per tant, Sant Joan és també 

a Menorca una festa on el foc és l’element vertebrador d’un marc de crítica social i d’expressió del 

conflicte (VICENS, 2010).

La revetla de Sant Joan de Ciutadella que ens descriu Ortiz, amb festers, bujots i música -i més 

antigament, paròdies amb ases-, de fa només 100 anys, és potser més semblant a la festa per 

antonomàsia, el Carnestoltes, en quant  les constants de participació, sociabilitat, ritualitat i 

anul·lació temporal i simbòlica de l’ordre (MARTÍ, 2002: 278); veim així que no fa tants d’anys, la 

de Sant Joan era, a més d’una festa de cavalls, oficial, estratificada socialment i ordenada per 

estaments, una festa popular, socialitzadora, paròdica i reivindicativa.

Foc i fum i que repiquin!

Quan els cavallers tornaven de Sant Joan de Missa, no podien, ni poden encara, entrar a la ciutat -la 

ciutat vella: la que enrevoltaven les murades- fins que no s’ha post  el sol. Era en aquest moment, 

prop de les nou, que les campanes de totes les esglésies de Ciutadella repicaven, s’encenien els 

festers -”per il·luminar el camí dels cavallers”, ens han comentat- i els cavallers entraven a la ciutat, 

on tornarien a fer caragols per entre els seus carrerons. Era aquest instant el que reunia dues festes 

en una de sola: per una cantó, la de l’Obreria de Sant Joan de Missa, la romeria eqüestre i els 

passeigs (caragols) amb cavalls pel centre de Ciutadella; i la nit de Sant Joan catalana, amb les 

fogueres com a pretetx del sarau.

Avui en dia, ningú a Ciutadella considerarà que la nit  dels festers formi part de les Festes 

pròpiament dites de Sant Joan: les festes, la festa, són els cavalls, són els Protocols, en són 

l’essència:

“Si volem que la festa de Sant Joan no perdi la seva essència ens hi hem d’involucrar tots i totes. Hem de 

saber respectar els més petits detalls i allò que ens marquen els protocols que va recollir en Josep Pons 

Lluch. [...]” (editorial de El Iris, 1/7/2011).

Hem vist que això no sempre ha estat així, i sorprèn veure com, en les primeres dècades del segle 

XX, els jocs eqüestres no eren el centre d’interès de les celebracions festives, o com a mínim no 
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l’exclusiu14. La premsa de l’època, tant de Ciutadella -el diari de dretes El Iris, sobretot, però també 

d’altres com El noticiero popular, d’orientació catòlica-, com de Maó -el republicà La Voz de 

Menorca, El Liberal, etc.- són en aquest sentit una font inestimable de com s’organitzaven els 

festeigs, i on els actes “moderns” (partits de futbol, per exemple) i els esdeveniments musicals eren 

senyalats i destacats de manera especial i principal.

Així per exemple, El noticiero popular del 28/6/1910 diu, sobre les festes de Sant Joan, que “[...] la 

parte extraordinaria de los festejos la dió el “Círculo Artístico” con los números que organizó en la 

Plaza del Borne. Fueron interesantes los juegos de foot-ball [...]”. La novedad de la fuente mágica 

y del cinematógrafo al aire libre, congregó numerosísima gente el en Borne, [...]”. I pel que fa a la 

música, explica:

“Muchísimo ha contribuido a la animación y brillante éxito del festival, la banda de Música “La Popular” 
alternando algunas veces con el Orfeón “El Artístico”, habiendo ejecutado alegres composiciones, en 

consonancia con el espíritu de las fiestas.”

El programa d’actes de les festes de Sant Joan incloïen amb tota normalitat sessions de música, ball, 

festers, i altres espectacles de modernitat, com el nou foot-ball, focs artificials, electricitat i cinema. 

El Iris del 16 de juny de 1920 anunciava que aviat publicarien el programa de les festes de Sant 

Joan, i anticipava que “ [...] en el mismo 

figuraran números tan interesantes y amenos, 

como el incendio de un hermoso castillo de 

fuegos artificiales, conciertos corales y 

musicales, verbenas, iluminaciones, amén de los 

no menos importantes y tradicionales [...]”. I en 

efecte, al cap de tres dies, el 19 de juny, sortia publicat el programa, tal com havien promès; 

l’encesa de festers, també (4).

Fins i tot anys més tard, en la dècada dels 40, encara podem veure és assumit, sense dubtar-ho, que 

l’encesa dels festers és part del programa “oficial”, i així s’anuncia per la premsa; veim com la festa 

de la revetla de Sant Joan a Ciuatdella és fins tota la primera meitat  del segle XX, també una festa 

de foc i fum, i música i ball i verbena, de vegades amb actuacions estel·lars, com la de la cantant 
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Menorca, que remarcava que aquell any només hi havien participat vint-i-un cavallers (LVdMe, 24/6/1908)

 (4) El Iris, 19/6/1920



Cecília Gubert15  i l’Orquestra 

“Río Delta” al Cercle Artístic 

durant les festes de 1944, 

a n u n c i a d a d e m a n e r a 

grandiloqüent a El Iris (5).

Sembla que era per aquells anys 

que comença a plantejar-se un 

conflicte entre focs artificials vs. 

festers. Fins al moment, la llenya 

dels festers corria en part a 

càrrec del Caixer Senyor -l’altra 

part eren els mobles vells que cadascú treia-; però és per aquells anys que els caixers senyors 

haurien deixat de subministrar-la i en canvi, haurien començat a sufragar part dels focs artificials. I 

El 1947 no n’hi va haver, per manca de recursos econòmics -no en sabem els motius, però sembla 

que per problemes econòmics del Caixer Senyor i els magres recursos de l’Ajuntament-; El Iris (des 

de després de la guerra, reconvertit en setmanari), es pronunciava així al respecte, en un editorial 

(28/6/1947):

“[...] y aunque éstos [els focs artificials] no son consubstanciales con la fiesta -las fogatas sí lo son- 
alcanzaron ya el rango de tradición [...]”

Però en la disjuntiva d’haver de triar, l’editorialista del setmanari tenia molt clar que, en tot cas, “se 

se opta por la verdadera tradición de las fogatas y “balls encantats” que es lo que se cumple 

mantener y conservar”.

Podem dubtar que, efectivament, l’any 1947 encara es fessin a Ciutadella balls encantats -potser 

qualque agrupació de fandango, com a part de l’espectacle folklorístic?-; però la revetla popular que 

comportava l’encesa dels festers no pareix que fins aquell moment s’hagués deixat de fer. Com a 

festa de Sant Joan que era -i com és a tots els Països Catalans, un esdeveniment d’efervescència 

col·lectiva-, com en el cas de Sant Antoni a Mallorca, que ja hem comentat, el foc és l’eix sobre el 

qual es construeix aquest marc possible d’expressió del conflicte que és la festa popular; i més enllà 

de les activitats musicals que la premsa de l’època explica -les programades pels casinos- podem 
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15 Cecília Gubert i Rafanell (Barcelona, 1906 - 1985),  fou una cantant d’òpera i sarsuela notablement famosa durant els 
anys 30 a l’escena catalana. Actuà per l’Associació Obrera de Concerts de Pau Casals, i a partir de 1936 formà part de 

la Companyia Socialitzada del Teatre Novetats de Barcelona (AVIÑOA, 1998: 76) i  (FOGUET, 2005: 40).

(5) Anunci del concert de Cecília Gubert, El Iris, 17/6/1944



pensar que al voltant  dels festers s’hi podia observar tota una activitat musical de tall popular -

gloses, havaneres, cançons satíriques, verdes, etc.-, que creaven les condicions òptimes perquè la 

festa vehiculàs la transgressió, socialització, enculturació i gaudi que li són pròpies.

I tanmateix, a diferència d’ara, que la nit  dels festers s’ha desplaçat fora dels Protocols, veim que 

era evident que els festers eren “consubstancials”, per fer servir una terminologia ja emprada, a la 

festa -més que els focs artificials!-. No és estrany, per això mateix, que el pedagog, mestre i literat 

Joan Benejam i Vives (Ciutadella, 1846 - 1922) titulàs la seva obra de teatre costumista ambientada 

a les festes de Sant Joan Foc i fum; el foc i el fum dels festers, el senyal inequívoc de la festa. 

L’obra fou musicada posteriorment per Francesc d’Assís Rosselló i Sintes (Ciutadella, 1828 - 

1898); com a sarsuela, estrenada el mateix any  que l’obra de teatre (1885), tengué un èxit  enorme, 

fins al punt que la seva representació, any rere any -quasi sempre músics amateurs- ha esdevengut 

una tradició “pre-santjoanera”, que marca l’inici del període festiu de Sant Joan: quan s’estrena Foc 

i Fum és que falten pocs dies perquè arribi Sant Joan. I és per això que, per acabar bé l’obra, el 

personatge que la conclou, en Carrelet, exclama content, mirant al públic: “Foc i fum, i que 

repiquin!”. I visca Sant Joan.
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3. Sota l’ombra del poder
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Com és possible que un esdeveniment tan animat, i tan assumit, tan normal, desaparegués del 

programa “oficial” de les Festes de Sant Joan de Ciutadella? 

Hipòtesi

La nostra hipòtesi és que els canvis socials i culturals esdevenguts després de la Guerra Civil, i pel 

clima social de Menorca en general i de Ciutadella en particular durant i després de la guerra, 

s’expressen en la festa de Sant Joan. Uns processos que, igual que la celebració de Sant Antoni a 

Mallorca, estan encaminats “a la imatge que es vol construir de la comunitat” (VICENS, 2010: 17); 

una imatge que com veurem estarà modelada i justificada des de certes instàncies de poder16, però 

que alhora apel·la a l’adhesió popular mitjançant la creació d’una retòrica identitària de legitimació 

social d’aquest  model, amb la invenció de conceptes com “bon santjoaner” -com a sinònim de “bon 

ciutadellenc”-. Una imatge que bandeja la seva dimensió musical en tant  que festiva, per tot el que 

hem exposat d’una nit  de festers com a festa popular, participativa, i que permetia un cert grau de 

transgressió.

Per altra banda, com diu Delgado (2003: 288), el carrer sempre inquieta: “[...] perquè tot el que 

passa allà és sempre excepcional, imprevisible [...]”. És potser aquesta apropiació lliure de l’espai , 

que possibilita l’emergència de patrons alternatius, transgressors, als del poder establert, el que 

David Graeber (2004: 43) qualifica com a “formes de contrapoder”, “[...] una especie de reserva 

creativa de un potencial de cambio revolucionario [...]”. En certa manera, Adrià Pujols (2006: 39) 

ens ve a dir el mateix quan afirma que la festa és “[...] un campo de batalla en el cual rozan o 

chocan los valores dominantes y sus respectivas impugnaciones [...]”.

La festa de carrer, popular, és per tant un escenari idoni per a la manifestació de la disconformitat. 

Un temor que, en una època de repressió com la del franquisme, va dur a limitar les expressions 

públiques a pràctiques no festives, com ara processons o les cavalcades de Reis (DELGADO, 2003: 

289). O, com seria en el nostre cas, a la qualcada de Sant Joan.
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políticas o las técnicas del marketing consumista intentan como sea parasitar este mecanismo fundamental de la 

musculatura social, para convertirlo en instrumento al servicio de sus intereses en materia de autolegitimación y 
promoción de propósitos y valores. [...]”. (PUJOL, 2006: 37)



3.1. La desaparició (sense resposta)

En començar a indagar sobre les raons de la desaparició dels festers, a l’inci de la recerca, 

entrevistàrem diverses persones sobre el seu record de l’antiga nit de festers i per què s’havien 

deixat de fer. La sorpresa fou no aconseguir que ni dos testimonis ens explicassin la mateixa raó; 

n’aportam unes quantes:

- que el Caixer Senyor d’aquell any (quin any?) no tenia doblers per pagar la fusta dels festers.

- que els festers molestaven els cavalls.

- que n’hi havia que s’aprofitaven del sarau per entrar a les cases d’altri (sic.) i robar-ne els mobles 

per cremar-los (sic.). Es produïen “abusos”.

- que va ser cap  a l’any 50 que s’asfaltaren els carrers de Ciutadella, i que com que el foc fonia 

l’asfalt/el feia explotar (sic) es deixaren de fer.

- que no eren part de la festa.

Aquesta darrera ens la va exposar don José María de Olivar Canet, Baró de Lluriac, antic caixer 

senyor i personatge sempre involucrat  en diversos àmbits relacionats amb Sant Joan, i és potser la 

que dóna més claus a l’hora d’entendre les raons d’aquesta desaparició.

Pel que fa a la resta de raons, com veim, totes diferent, no negam la possibilitat que en un moment 

donat algun d’aquests arguments fos veritat, s’esgrimís o es donàs al cas. Que un Caixer Senyor un 

any tengués problemes econòmics és més que possible; el cert  és que, com ja hem dit, el 1947 no hi 

va haver focs, sembla que per aquesta raó, però això no va ser problema perquè n’hi hagués l’any 

següent, així que tampoc n’hi hauria d’haver hagut per tornar a fer festers.

Que els festers molestassin els cavalls costa de creure, sobretot, perquè no havien molestat mai. 

Cert és que ja el 1931, el sacerdot Josep Bosch Anglada, en un petit opuscle titulat “La Fiesta de 

San Juan en Ciudadela” explicava que el ball encantat “en la actualidad se ha suprimido a causa 
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de la hora avanzada en que termina la fiesta de los caballos”17. Però hem vist que anys més tard 

encara es feien balls i enceses de festers, així que aquest no devia ser el problema.

La idea que gent estranya entràs sistemàticament a les cases a robar els mobles per cremar-los és 

realment inversemblant, però no hem de descartar que es pogués produir, qualque any, qualque 

incident aïllat que acabàs amb mobles que no havien de ser cremats, a la foguera. Tanmateix, la idea 

de “descontrol” que transpua aquesta explicació és justament la que podríem associar a la part més 

transgressora i d’anul·lació de l’ordre establert que pressuposam a la festa, només que en aquest 

cas, a la transgressió se la vincula a uns fets desagradables: la festa condueix al caos, al desastre. 

Aquesta és la idea: que val més mantenir l’ordre.

L’argument que el foc fon l’asfalt és cert: la calentor dels foguerons és realment perjudicial per 

l’asfalt, i és per això mateix que s’hi posa arena davall. Però l’asfalt mai ha estat un problema 

perquè s’hagin fet i es facin foguerons arreu dels Països Catalans; i en el cas de Ciutadella, a més, el 

centre de la ciutat no està asfaltat, sinó empedrat.

En resum, la diversitat d’explicacions poc elaborades sobre el final de la revetla de festers per Sant 

Joan, ens fan pensar més aviat que realment ningú en coneix la raó exacta: com dèiem al principi, 

existeix un record borrós, una nebulosa, sobre aquest afer. No hi ha explicació emic sobre el final: 

només hi ha final.  Aquesta “no-resposta” va ser la que ens va orientar cap  a la hipòtesi que la 

desaparició d’aquest acte de les festes de Sant Joan va ser més producte del canvi cultural i les 

noves -o no tan noves- relacions de poder establertes a Ciutadella a partir de la dècada dels 40, un 

nou panorama on els valors de la festa popular -la crítica, l’alteració de l’ordre, el gaudi- i dels balls 

moderns són bandejats en favor d’uns altres de signe contrari: el reforçar l’ordre establert n’és un. 

Per això el Baró ens explicava que els festers no eren part de la festa: perquè la festa són els 

Protocols.

La Guerra Civil a Menorca

Per entendre bé el context on operen els canvis dels que parlam és necessari conèixer l’esdevenir de 

la Guerra Civil a Menorca i a Ciutadella molt particularment. 
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17  L’explicació d’això, tanmateix, és que era el Caixer Senyor qui iniciava,  com a president de la festa, aquest ball 
encantat, i per tant,  si els darrers caragols acabaven tard, l’inici del ball es retardava -la reminiscència d’aquest ball 

senyorial és ara l’actuació que la banda de música sol fer al palau del noble quan aquest convida els cavallers, abans 
d’anar a dormir-.



Abans de l’esclat de la guerra, Menorca comptava amb un moviment obrer ampli i ben organitzat, 

amb partits, sindicats, ateneus i premsa i mitjans de propaganda. El republicanisme, l’anarquisme i 

el socialisme eren, per tant, forces vives amb molta d’implantació, sobretot a la banda oriental de 

l’illa (Maó, es Castell, Sant Lluís, Alaior); a Ciutadella, per la seva banda, la presència de la 

Catedral i el seminari, convents, etc., i el d’una noblesa local propietària de la majoria de la terra 

feia que la dreta catòlica hi tengués més força.

El cop del 18 de juliol fracassà, principalment, per l’oposició popular i perquè la pròpia tropa, 

desobeïnt les ordres, es decantà per mantenir-se fidel a la República, en contra de la majoria 

d’oficials, partidaris de la sublevació. El brigada Pere Marquès, heroi de la resistència al cop a la 

base militar de la Mola de Maó, pocs dies després fou ascendit a comandant militar de l’illa, 

iniciant-se així un període de repressió i violència contra eclesiàstics -la majoria de capellans de 

l’illa foren executats- i sectors de la dreta -com l’assassinat del diputat  lerrouxista ciutadellenc 

Teodor Canet-, entre ells, l’assassinat d’algun membre de les famílies nobles de Ciutadella. Les 

esglésies foren buidades i cremades -en tot Menorca només se salvà de la crema l’orgue de Santa 

Maria de Maó-, i a Ciutadella, el convent  gòtic de Sant Clara fou esbucat  i convertit en ruïnes. El 

desembre de 1936, Marquès fou rellevat pel coronel José Brandaris, que restablí l’ordre i acabà amb 

la violència descontrolada.

Durant els tres anys de la guerra, Menorca va ser l’única de les quatre illes Balears de bandera 

republicana, fins a la matinada del 8 al 9 de febrer de 1939 -en plena desfeta de l’exèrcit republicà-, 

quan es va produir “Sa Girada”: un desambarcament de tropes nacionals per Ciutadella que 

empenyé a la guarnició de la ciutat a revoltar-se contra l’autoritat republicana, i que, al cap  de pocs 

dies, significà la rendició de Menorca i el final de la guerra a l’illa.

L’any  1936 encara es varen celebrar festes de Sant Joan, però evidentment, ni el 1937 ni el 1938 

se’n feren. 

La manca de premsa republicana o obrerista a Ciutadella durant  els anys previs a l’adveniment de la 

República i durant el propi règim republicà (al contrari que Maó), fa que sigui molt  difícil saber 

amb exactitud què pensava el moviment obrer local de les festes de Sant Joan, en haver de veure i 

celebrar el paper predominant de la noblesa i el clergat, i la reproducció del sistema estamental 

sobre el qual està organitzada la celebració. Tot i així, el suplement sobre les festes de El Iris de 

1981 recull una petita notícia sobre la demanda que 1932 la Federació Obrera de Menorca traslladà 

a l’Ajuntament de Ciutadella de condonar el pagament de l’àrbitre de consum pels béns que 
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entraven a la ciutat per Pasqua, argumentant, amb tota la intenció, “[...] que aquesta concessió 

beneficiaria molt més el poble que la cantitat que se presopostava (sic.) per la celebració de les 

festes de Sant Joan [...]” (El Iris, 13/6/1981).

A diferència de les altres illes, a Menorca sí que existí una violència d’esquerres contra els 

partidaris de l’aixecament. Tornar a celebrar festes de Sant Joan, després de la guerra, significava, 

per tant, no només recuperar la normalitat d’abans del conflicte, sinó la demostració evident i física 

que aquesta normalitat era la dels vencedors de la guerra, que hi tornaven a ser, presents, i encara 

amb més poder que abans: la normalitat era l’ordre establert. Nobles i capellans, ells establiren la 

normalitat. Ells serien la normalitat.
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3. 2. L’apropiació de la festa

Aquest nou model de “normalitat” passa per obtenir tot el poder i control sobre la festa. El llibre 

Funcions de l'Ajuntament de Ciutadella en les festes de Sant Joan (MARQUÈS, dir., et alt., 1988) és 

potser el treball més exhaustiu, des del punt de vista històric, per conèixer els canvis que ha patit el 

sistema d’autoritat  de la festa de Sant Joan: de l’Ajuntament (poder civil) a la Junta de Nobles 

(poder estamental) i Bisbat.

Com bé s’explica al llibre, històricament el nomenament dels caixers estava en mans de la 

Universitat18 primer, i de l’Ajuntament després: era l’autoritat  civil qui elegia els caixers, i aquests 

no s’hi podien negar. En cas que això passàs, administració i noble entraven en un conflicte que 

podia acabar en plet judicial. La tria, que es feia inicialment per la simple proposta dels jurats, a 

partir de 1687 passa a fer-se pel sistema de la terna -l’elecció d’un nom entre tres- i finalment, per 

votació. L’únic caixer que no era competència de l’Ajuntament era el Caixer Capellà.

Tot això canvia a partir de 1946, cinc anys només des del final de la guerra. Aquell any, un grup de 

membres de les famílies nobles s’autoerigeixen en “Junta de la Nobleza” i, en una carta enviada al 

batle a data de 28 de febrer d’aquell any, li fan saber que “[...] ha tenido a bien designar para el 

cargo de Mayordomo (Caixer) Noble [...] a D. Simón de Olivar Canet, Barón de Lluriach, que ha 

aceptado este honor.”. I afegeixen:

“Con ello se mantienen las queridas tradiciones ciudadelanas, que confieren a esta Junta, el exclusivo 

derecho de encargar a uno de sus miembros, la Presidencia de la Fiesta,  dándole con ello, el realce y 
prestigio que siempre han motivado la aprobación y contento de nuestro pueblo que es el que sin duda le 

da, la destacada nota de tipismo y color.” (MARQUÈS et alt., 1988: 105)

Sembla que el batle ja els havia comunicat  la seva intenció de cedir-los el poder, així que ells es 

limiten a respondre “sus atentos escritos”. I és així com la noblesa s’atribueix en aquesta carta unes 

funcions que mai havia tengut, i potser és per això que l’escrit fa especial èmfasi en aquest aspecte: 

que la tradició marca que sí que tenen aquest dret “exclusiu”, i remarcant que el fet de presidir ells 

la festa li dóna “el realce y el prestigio” que té.

I com hem assenyalat anteriorment, és precisament en aquests anys que la revetla de Sant Joan, de 

foc i fum, de música i festa, de fandangos i balls d’aferrat, desapareix del programa oficial, de la 

llista d’actes, i comença a esborrar-se de la memòria oral col·lectiva.
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La creació retòrica del model: s’apotecari Cavaller i en Bep Padet

És aquest el context que oficialitza el model que anys més tard desembocarà en els Protocols que 

redacta Josep Pons Lluch. Un model que reclama una narrativa pròpia i un canvi de paradigma: 

l’aspecte social de la festa, que tant celebrava la premsa d’abans de la guerra -els balls i revetles, els 

espectacles esportius, el context socialitzador dels festers, etc.- passa a un segon pla, relegat per 

l’exaltació de la tradició, la seva defensa essencialista i la legitimació del paper de la noblesa en la 

conservació de la festa i com a grantia de la supervivència d’aquestes essències. Això passa també 

per una deslegitimació de l’ocupació de l’espai públic per iniciativa popular, pel que té, com dèiem, 

“d’excepcional i imprevisible” aquesta ocupació, en quant a transgredir les normes morals, 

conductuals o fins i tot legals (6):

“[...] Será necesario y conveniente, si 
queremos que nuestros incomparables 

f e s t e j o s n o d e g e n e r e n e n u n 
incontrolado carnaval, que [...] se 

busquen y pongan en práctica las más 
adecuadas soluciones. [...]”

“Si queremos que las mismas 
conserven su tradicional espíritu, [...] 

no debemos consentir en modo alguno 
que las desvirtuen unos grupos 

invontrolados y cada vez mayores de 
jóvenes con vestimentas exageradas y 

totalmente fuera de lugar. Un ¡¡no!! 
rotundo a un San Juan carnavalero o 

hippy [...]”. (El Iris, 19/6/1971)

Si la festa com a concepte suposa 

també creació i reproducció de 

models ideals per a la vida col·lectiva 

(DELGADO, 2004: 78), la de Sant Joan 

e s d e v é e l m o d e l d e l “ b o n 

ciutadellenc” -un model que es manté 

vigent fins avui en dia-. D’una altra 

manera, podem dir que és en aquest moment que la celebració de la festa dóna pas a la celebració 

del ritual en sí mateix: el formalisme i el convencionalisme propis de la dimensió ritual -on “no hi 

ha lloc per a la incertitud i l’angoixa” (ARIÑO, 1998: 13)-, es contraposen i s’imposen a la idea de 
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caos i transgressió de la dimensió festiva. L’ordre establert, en definitiva, per damunt del desordre 

possible que el context musical propi de la nit  dels festers permet i estimula19. Absència total de 

conflicte -que no és altra cosa que l’acceptació tàcita de l’existència possible i larvada d’aquest 

conflicte- en pro de “l’esperit santjoaner”20, pauta de comportament del “bon ciutadellenc”.

Ja abans de la guerra començam a veure com des de sectors de la dreta catòlica es comencen a 

difondre missatges en el sentit  que apuntam, potser inquiets pel rumb que prenien els 

esdeveniments, com n’és un bon exemple l’article a El Iris del 23 de juny de 1936, signat per J. 

Facundo (pseudònim del capellà Josep Bosch Anglada), que acabava així: 

“Nuestra fiesta ha comenzado: Gocemos de ella en paz, fraternidad y alegría. Seamos dignos de nuestros 
antepasados que nos la legaron, no permitiendo innovaciones ni tolerando extranjerismos. Cuanto más 

amemos lo “nuestro” seremos más “nuestros”, más ciudadelanos, más patriotas, más hijos de nuestros 
padres. No olvidemos que la tradición es la vida de un pueblo: Ciudadela o será siempre con sus 

tradiciones, o no será nada. ¡Que viva Ciudadela!

Però és sobretot després de 1939, i sobretot, de la dècada dels 40 que podem trobar aquesta idea 

present en tots els escrits públics. I en la creació i consolidació d’aquesta retòrica hi juga un paper 

molt important l’erudit ciutadellenc Josep Cavaller Piris, s’apotecari Cavaller.
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19  Això també explicaria que el debat “focs artificals” vs.  “festers” se saldàs, finalment, en favor dels primers: “La 
oposición entre los gustos cortesanos por la organizada luz de los fuegos de artificio, hoy devenidos vicariamente 

populares,  y el gusto popular y rural [...] por el desorganizado ruido de la traca. [...] la línea es la misma: silencio 
frente a ruido, cotidianidad frente a excepcionalidad” (GONZÁLEZ, 1990: 71). Ordre vs. desordre, control vs. 

descontrol.

20  “[...] deslliurar la festa de dissortades utilitzacions polítiques d’un signe que no podem acceptar [...]”.  Així de 
contundent es mostrava el Caixer Senyor de 1978, Tomàs Squella de Salord, en la salutació de les festes d’aquell any,  i 

que recull el breu però interessantíssim treball de d’Eduard Delgado i Ignasi Mascaró La festa de Sant Joan. Notes i 
comentaris sociològics (1980), que és, fins al moment, l’única monografia sobre les festes de Ciutadella des d’un punt 

de vista analític i antropològic. De fet, els autors ja apunten al seu treball la imbrincació identitària de Sant Joan pels 
ciutadellencs i el model de comportament que implica, sense identificar-ne,  però, les causes: “Parlar de Sant Joan [...] és 

crear una mística entorn d’uns models que pretenen ser intocables. I, sobretot, models únics: existiria una essència de 
ciutadellenc, “un esprítu ciudadelano” penyora del casticisme,  que té la seva expressió en la “paràbola del bon 

santjoaner” [...]” (1980: 4).



JOSEP CAVALLER PIRIS (Ciutadella, 1883-1951)

Farmacèutic, polític, escriptor i historiador local. Nomenat Cronista Honorari de la ciutat el 1928 i 

Fill Il·lustre de Ciutadella poc després de la seva mort, fundador de l’Arxiu Municipal -després de 

recuperar-ne el fons que un pedacer havia comprat- i impulsor del Museu Municipal.

Home de profundes conviccions catòliques i de dretes, durant 

la guerra fou represaliat, ca seva saquejada i ell, empresonat 

a la Mola de Maó i al vaixell presó Atalante amb altres 

presos de dretes. D’aquesta experiència en sortí, el 1941, el 

seu llibre d’exaltació franquista Menorca liberada, el primer 

publicat després del conflicte a l’illa. Com a historiador, a 

més, s’interessà per les celebracions de Sant Joan i del 9 de 

juliol, donant un gran impuls oficial a aquesta darrera diada i 

reconstruint-la a partir dels principis del nacional-

catolicisme:

“[...] la preciada Acta de Constantinopla escrita en las lágrimas de 
los cautivos y con la sangre de los mártires de Ciudadela en el año 

1558 y rescatada con la heroica epopeya ciudadelana del 8 de 
Febrero de 1939 que incorporó a Menorca al carro triunfal del 

Caudillo que luchaba por una España indivisible,  imperial y 
libre.” (BARBER, et alt., 2003: 76)

Interessant és aquesta referència als fets de 1558, ja que 

Cavaller Piris sempre va defensar públicament que les festes 

de Sant Joan tenien el seu origen en l’ordre dels cavallers de 

Sant Joan de Malta, combatents dels turcs, i dels quals la 

noblesa ciutadellenca n’era l’hereva. Aquesta causa de 

legitimitat, de la noblesa com a guardians no només de les 

essències de la ciutat, sinó de la ciutat mateixa, és el que 

serveix per justificar, per damunt de tot, el paper de la noblesa com el més important de les festes 

(7), el merescut, l’essencial, el que els dóna sentit:

“Todas las clases de Ciudadela contribuyen al esplendor de las [...] fiestas de San Juan; pero el que 
contribuye de una manera especial y directa es el Cuerpo de la Nobleza [...]” (El Iris, 23/6/1950)
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Des de les pàgines del setmanari El Iris (la mateixa capçalera que el diari d’abans de la guerra, 

reconvertida en setmanari), impulsat  per ell mateix, i dirigit  pel seu fill Ramon, pels volts de Sant 

Joan, Cavaller Piris publicarà escrits alabant l’essencialisme tradicional de les festes 

ciutadellenques, avorrint qualsevol tipus d’innovació o canvi que desvïi l’atenció sobre el protocol, 

i exaltant-ne el caràcter catòlic espanyol21:

“[...] los mayores saben que no cabe aditamiento alguno a ninguno de los actos que tradicionalmente se 
celebran aunque los adobes con los que se quisiera completar nuestra fiesta estuvieran revestidos de la 

más seductora modernidad ya que cualquiera de ellos, al convertirse en inadmisible disfraz sería 
reprobado para ser custodios de una sagrada tradición [...]” (El Iris, 23/6/1950).

Possiblement, pels volts de 1950 encara existeixi certa voluntat de continuar la part de la celebració 

més festiva i menys ritual; potser és per això que, passat Sant Joan, en el següent número de El Iris 

el mateix Cavaller Piris publica un sorprenent escrit on admet els canvis produïts a la festa els 

darrers anys a favor de dotar en importància els protocols:

“En tiempos pretéritos, sería diferente el formulario espectacular que se da hoy a a fiesta; [...].”

“Pero el entusiasmo que se produce en Ciudadela será potente y exaltado mientras las míticas notas del 

caramillo y el ritmo del tambor se repitan en cada solsticio de verano y con sus mágicos sonidos irán 
caballeros y caballos a la palestra en el Pla.” (El Iris, 30/6/1950)

És evident  que Josep Cavaller Piris no era l’única persona que va contribuir a instaurar el canvi 

esdevengut en el programa de festes. Però el destacam per la seva importància dins la ciutat, pel pes 

social que tenia i per les facilitats que tenia d’arribar a molta de gent, a través tant de la seva 

cèntrica farmàcia com des de les pàgines d’El Iris que la seva família controlava i a través dels 

ressorts del règim local del qual ell formava part. La seva opinió era per tant influent, i com a 

erudit, la construcció del seu relat  sobre Sant Joan creim que és decisiva per entendre l’acceptació 

social del model que des dels cercles de poder s’imposa, i que en molts d’aspectes, encara continua 

vigent avui en dia.

JOSEP PONS LLUCH (Ciutadella, 1910 - 1987)

Quan en Bep Padet va començar a escriure damunt El Iris, a Cavaller Piris li faltava poc temps per 

morir. Tanmateix, més jove, va heretar com ell la passió per l’estudi i el coneixement sobre la ciutat 
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21 Passades les festes de 1950,  escrivia Cavaller: “Es el ilustre prócer, Excmo. Duque de Escalona, Grande de España, 
quien [...] al aceptar la presidencia de nuestras singulares fiestas sanjuanescas [...] no tan solo ja conseguido 

imprimirlas o darles un inusitado realce, sino que el Hidalgo Caballero, Cruzado de la Causa Española, con tal motivo 
ha hecho reverdecer el recuerdo de las justas y torneos de los Caballeros de San Juan de Malta [...]” (1/7/1950)



i especialment, per la seva festa més preuada, i igual que Cavaller, fent-ho des d’uns principis 

ideològics conservadors i tradicionalistes, en el cas concret de Pons Lluch, els falangistes. Encara 

que s’interessà per nombrosos aspectes de la cultura tradicional, la passió de la seva vida sempre va 

ser Sant Joan.

La feina de Pons Lluch la podríem veure, per 

tant, com una lògica continuació de la de 

Cavaller, rectificant-lo en allà on s’havia 

equivocat -en l’origen de la festa en els 

cavallers de Malta-, però sempre des del 

respecte i sense desviar-se dels mateixos 

principis ideològics. Podríem dir que Pons 

Lluch és qui condueix el relat nacional-catòlic 

sobre Sant Joan a una visió més acceptable i 

actualitzada, com la societat mateixa que veu 

com unes noves generacions, més joves, a 

finals dels 60 i anys 70, ja comencen a mirar 

cap  a una altra banda, que no han conegut els 

anys foscs de la immediata post-guerra i de 

mica en mica van deixant de banda el 

llenguatge i l’ortodòxia nacional-catòlica del 

primer franquisme.

La seva aportació principal al relat  de Sant 

Joan és el de fer néixer la festa en la religiositat 

popular -l’Obreria de Sant Joan Baptista al 

segle XVI- i no en l’admiració cap  a la noblesa 

guerrera i portadora de la fe (8), en contra del 

que havia defensat Cavaller Piris. Però com ja 

hem explicat, ell és qui consolida per a la modernitat la ritualització de la festa sorgida de les 

relacions de poder  i control de la post-guerra, plasmant a mode de manual els Protocols com a guia 

de la festa i essències a conservar, i fins i tot reforçant els discursos de valor al seu voltant  amb la 

creació de conceptes que serveixen de pautes de comportament a imitar: el del bon santjoaner o bon 

ciutadellenc.
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Els treballs de Pons Lluch el dugueren, igual que ho havia estat Cavaller Piris -tot i que potser en 

una menor dimensió-, a ser molt  respectat, com hem vist, fins al punt que el seu model de Sant Joan 

ha esdevengut el cànon al qual sempre s’apel·la quan es planteja una reactualització de la 

celebració, la referència que marca la distància entre desvirtuament de la festa i respecte a la 

tradició.

Ambdós personatges són claus per entendre com apareix el relat  encara vigent sobre les festes de 

Sant Joan, bé sigui des d’un punt de vista històric, vivencial o fenomenològic. A nivell ideacional, 

seva és bona part de responsabilitat de com ens ha arribat Sant Joan als nostres dies, i per tant, de 

l’exclusió del context musical, per festiu, crític i transgressor, de la celebració santjoanera 

pròpiament dita. Gràcies a aquest relat, antics caixers senyors com el Baró de Lluriach poden 

explicar sense problemes que la nit dels festers no era part de la festa -cosa que en feia més fàcil la 

desaparició-; igualment, és amb aquest relat que entenem la confessió d’en Bep Ferro, fundador i 

autèntic dinamitzador de la rondalla dels Fru-frús, quan diu que tanmateix el grup no podria sortir 

durant el 23 o el 24 de juny, a cantar les seves cançons satíriques, perquè “la conya dels Fru-frús no 

hi cap dins els dies del Protocol”.
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3. 3. Sota l’ombra del poder: ús, control i repressió de la festa

Hem vist i seguit el procés pel qual els sectors que es fan amb el poder després de la Guerra Civil, 

noblesa, clergat, etc., s’apropien del control de la celebració de Sant Joan a tots els nivells. Sant 

Joan deixa de ser el marc de trobada col·lectiva de la suma d’individus diferents d’una 

comunitat, la de Ciutadella, per ser, per damunt de tot, l’espai de representació, justificació i 

legitimació i control del nou ordre polític i moral del franquisme. Deixa de ser un espai de 

representativitat i celebració de la comunitat a ser el marc de modelització d’aquesta: la construcció 

de la identitat local deixa de ser plural i col·lectiva i queda en mans d’uns pocs.

L’escenificació de la Qualcada i la Junta de Caixers, que a principis del segle XX havia perdut pes 

a favor d’altres tipus d’esdeveniments on la música n’era la principal protagonista, abandona la seva 

funció simbòlica -la reproducció d’un model de societat ideal però extemporani- per passar a ser la 

representació real del nou poder franquista. Aquest model, tanmateix, necessitarà actualitzacions 

per sobreviure a mesura que avança també la modernització de la societat, i la guerra queda enrere. 

El llibre Els Protocols de les festes de Sant Joan de Ciutadella és, en aquest sentit, la plasmació 

escrita del model de celebració per a la seva perpetuació tan a nivell fenomenal -descripció 

minuciosa de tots els elements i rituals de la festa-, ideacional -reafirmació de valors determinats a 

través de conceptes com “bon ciutadellenc” i “santjoaner”- i estructural -reproducció del model 

pròpiament dit i voluntat de continuïtat-, fins a l’actualitat.

Que no soni la música

Hem observat al principi, i ho feim observar aquí també, l’absència de referències musicals en 

l’elaboració del discurs ideacional de Sant Joan, deixant de banda el so del flabiol com a marcador 

ritual. 

I al contrari, hem vist com la revetla de Sant Joan era un esdeveniment de profunda activitat 

musical i on hi era permesa, en un grau o un altre, la crítica i la transgressió, a partir d’uns 

mecanismes de socialització prou diferents als que permetien els actes de la Qualcada. A més, era 

vista com un marc de posada en escena de la “modernitat” (música moderna, cinema, futbol, etc.).

És coneguda i ben estudiada i comentada l’aversió i el pànic de la dreta catòlica a l’expressió de la 

modernitat a les festes -o més ben dit, de la festa moderna- i dels comportaments “moderns”, 

d’abans i després de la guerra, començant pel ball d’aferrat que tan mal vist va estar sempre per part 

d’autoritats eclesiàstiques, amb molta d’influència en els poders civils. El ball modern era el mitjà 
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pel qual es vehiculaven models de sociabilitat que desencaixaven profundament amb els models de 

comportaments que es predicaven des de la trona. El desenllaç de la guerra va donar, 

definitivament, el poder i el control moral a l’església catòlica sobre tot això, i festes com el 

Carnaval quedaren definitvament prohibides.

Tot això ha estat sobradament investigat, i en trobam nombrosos exemples en monografies d’àmbit 

local, que també han documentat, però, les tensions que aquestes prohibicions comportaven dins les 

comunitats, sobretot entre els més joves, i de com aquestes tensions se solucionaren ja cap a la 

dècada dels seixanta, amb una major flexibilitat per part de les autoritats, que els dugueren a 

permetre amb certa normalitat -sense, però, excedir segons quins límits- revetles i festes musicals.

No és així en el cas de Ciutadella. O almanco no ho és en el cas de Sant Joan. A les festes 

ciutadellenques, a mesura que passen els anys, s’observa com l’activitat musical disminueix fins a 

desaparèixer, i no és fins el tardo i post-franquisme que torna a sorgir, d’una altra manera, primer 

com a música ambiental en bars i discoteques, i després en la reinvenció de la nit dels festers. 

Però el més interessant de tot  això és la capacitat social de donar sortida a l’expressivitat de la festa, 

i de no abandonar per complet els models de socialització festiva. Eliminada la nit de festers de 

Sant Joan, reapareixen a la revetla de Sant Pere22, el 29 de juny. Una celebració que, tot  i tenir 

tradició en la confraria de pescadors de Ciutadella, no apareix ressenyada com a celebració 

important, amb música i festers, precisament fins que aquests comencen a desaparèixer del 

programa de Sant Joan.

Així per tant, a l’autoritat no li queda més remei que “cedir” en alguns aspectes morals en aquesta 

lluita soterrada en el camp social sobre usos i moralitat de la festa, però així sí, aconseguint no a 

base de prohibicions sinó construint un relat  sobre Sant Joan on l’aspecte musical-festiu en queda 

necessàriament exclòs. Es permeten el ball i la festa, l’esdeveniment musical, la socialització, la 

possibilitat d’expressió de les tensions socials: però no per Sant Joan. Sant Joan és l’exemple de 
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calles [...]”. El Iris, 7/7/1950



societat i de model, educador i representatiu, que abomina del conflicte, que no accepta la 

desafecció; la festa “santjoanera” és la dels “bons ciutadellencs”.23 

Però la pregunta és: per què no existeix, en una celebració que passa a ser súmmament ordenada i 

descrita, un protocol també de la música que hi ha de sonar? No deixa de ser curiós que en un 

procés de refundació de la festa com a argument etnicitari (MARTÍ, 2000: 118) es deixi de banda la 

música com a element a tenir en compte en aquest procés, sobretot pensant en el poder etnicitari i 

ritual de la música? 

Creim que la música no sona, dins els esquemes etnicitaris de la celebració de Sant Joan que hem 

descrit, perquè l’única tradició musical que hi tenim -més enllà de les marques rituals del tambor i 

el flabiol- prové de l’àmbit estrictament festiu -la banda, els passos dobles, etc.-, l’àmbit, 

precisament, que és el que vol rebutjar com a model. Tanmateix, s’hi tolera i s’hi accepta -el Jaleo 

ha entrat dins la categoria de cançó ritual com el toc de flabiol-, segurament com a part del mateix 

procés de diàleg social que acceptà una revetla de festers fora de Sant Joan- però no com per arribar 

a formar part del Protocol. 

De fet, el repertori que interpreta la banda durant els dos dies de Protocols suposen l’única exepció 

d’innovació i canvi dins tot el sistema ritual de la celebració fortament fixat. Deixant de banda el 

Jaleo -una jota extreta de la sarsuela El postillón de la Rioja (Cristóbal Oudrid, 1856)- la resta de 

repertori pot  variar i renovar-se cada any, amb adaptacions de cançons pop i tot: durant les festes de 

2010, per exemple, la banda es va fer un fart d’interpretar la sintonia de l’anunci d’estiu de la 

companyia cervesera catalana Estrella Damm, que aquell any s’havia rodat a Menorca, i ambientat 

a Sant Joan. La llibertat de música de la banda és l’única concessió permesa dins l’estreta ritualitat 

dels Protocols a la improvisació, a la música popular i a la sonoritat festiva (veure nota 17). És 

potser el darrer eco del Sant Joan més popular i festiu, limitat  ara un àmbit molt concret, reduïda la 

música a una funció paisatgística molt determinada i només en certs moments puntuals i entre 

protocols se li permet ser protagonista de la festa.
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23 El Caixer Senyor del bienni 2010-2011 va ser el Marquès d’Albranca, Manuel de Soto Martorell. Com a terratinent 
menorquí, a principis d’aques segle es va mostrar contrari a la àmplia demanda social que reclamava l’obertura del 

Camí de Cavalls -una ruta que fa la volta a l’illa, datada com a mínim del segle XVIII- per a l’ús públic, i que passava 
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d’ells ciutadellencs.  Tanmateix, tot això no va ser problema perquè, com a Caixer Senyor, fos aplaudit i vitorejat com 
sempre. El model de “bon ciutadellenc”,  el refús al conflicte durant Sant Joan, i l’adhesió popular a l’expressió de poder 

que suposa, per tant, funcionen magníficament bé. El mecanisme segueix intacte.



Dissidència i control

Arran d’alguns incidents esdevenguts durant les festes de Sant Joan de 2011 per culpa de la 

massificació, i empesa per la pressió social i mediàtica que denunciava el “perill de desaparició” de 

la festa, l’Ajuntament de Ciutadella, presidida per un antic Caixer Senyor, José María de Sintas 

Zafortesa (del bienni 2008-2009), ha elaborat per aquest any  2012 una nova ordenança de Sant 

Joan24, que estarà en vigor ja per les festes d’enguany.

L’esbós de l’ordenança que disposam regula tots els aspectes de la festa que no són pròpiament la 

Qualcada i els Protocols: venda ambulant, seguretat, trànsit, etc. Però també les condicions per fer 

un fester (article 2!) o la música dels bars (article 9; ambdós, primer que els relatius a seguretat, per 

exemple). Pels festers, l’ordenança indica que la policia estudiarà “els riscs, i les alteracions de 

circulació i de seguretat que pot  provocar el fester.” (art. 3.4); en limita el temps hora d’acabada (de 

les 21 h a les 2 a.m., art. 4.2); imposa una fiança de 300 euros al peticionari, “la qual serà retornada 

després de la prèvia comprovació per part de l'Ajuntament que no s'han produït danys en el 

paviment, que la zona ha quedat en perfectes condicions de netedat i que s'han complert les 

condicions imposades en l'autorització.” (art. 3.3.); o que el peticionari s’haurà de proveir de l’arena 

i de la fusta (art. 3.5.), etc. A diferència del que diu aquest darrer article, fins ara era l’ajuntament 

que proveïa els grups de veïnats que volien fer un fester.

L’ordenança, en aquest aspecte, mostra un zel i deixa entreveure una desconfiança cap al fet de fer 

festers enmig del carrer que no trobam, per exemple, a Artà o Manacor, per posar dos exemples de 

pobles que també celebren la seva gran nit de foc.

Tenint en compte que és al voltant dels focs que s’organitza tot l’esdeveniment musical de grups i 

bandes que toquen pels carrers, la burocràcia administrativa -i l’amenaça econòmica- que exigeix 

aquesta ordenança ens fa pensar que és possible que molts de festers, enguany, es deixin de fer, cosa 

que repercutiria en el dinamisme que ara observam del fet musical d’aquest  vespre. Els mecanismes 

de control sobre la festa popular, que havia trobat la manera de renèixer dins el context  de Sant 

Joan, es tornen a activar, ara ja no amb retòrica nacional-catòlica, sinó jurídico-administrativa.

Pel que fa a la música dels bars, el projecte d’ordenanaça prohibeix “instal·lar cap tipus d'equip  ni 

d’instal·lació de reproducció musical en la via pública o projectada cap a la via pública”, i ni tan 
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sols “obrir o modificar els elements de tancament de la façana (portes i finestres) en el cas que es 

disposi de música en l'interior del local.” (art. 6.9.); l’argument és que aquesta música molesta la de 

la Qualcada. La música dels bars forma part del paisatge sonor de la festa, inevitablement, tant si 

s’observa, com proposàvem al principi, des d’un camp de sentit o un altre, però en tot cas, 

constitueix un entorn de socialització diferent al que es viu amb la Qualcada. Igual que el paisatge 

sonor que descriu Francesc Vicens a la festa de Sant Antoni de sa Pobla (2010: 86-67), la música 

dels pubs i bars de Ciutadella per Sant Joan és música de moda esquitxada de cançons 

emblemàtiques de la festa i de la ciutat; tanmateix, el marc d’expressió festiva, de comportament, 

d’actitud, que genera, xoca amb el tipus de comportament dels “bons ciutadellencs”.

L’edició de dia 14/2/2012 del diari insular Menorca recollia la notícia del primer esborrany de 

l’ordenança, i sobre aquest punt de la música explicava:

“Las barras tampoco podrán tener música proyectada hacia la vía pública, por lo que el Ayuntamiento 

prevé terminar con fiestas en medio de la calle que se registraban, por ejemplo, en la Plaça des Born.”

És la festa, el marc festiu de l’esdeveniment musical en sí -socialitzador, actitudinal, etc.- el 

problema. El patró de rebuig a aquestes músiques (MARTÍ, 2000: 97) no respon a uns esquemes 

estètics -al cap i a la fí, aquesta música sona la resta de l’any sense problemes-, sinó al que el 

mateix Martí defineix com a “las actitudes colectivas que caracterizan una sociedad en un 

momento determinado” (2000: 102), és a dir, com hem exposat al principi, el xoc dissonant d’un 

model festiu amb un altre. La mateixa percepció, en definitiva, que es té de la batucada: que no és 

“pròpia” de Sant  Joan. Músiques, gent, a qui s’expulsa, de manera simbòlica, de la comunitat 

encarnada en els Protocols.

Com passava en la nit dels festers durant la dècada dels 40, és des de les instàncies de poder que 

s’intenta apagar el model festiu dissident del model oficial; amb els festers, s’opta per redoblar les 

mesures de control i burocràcia administrativa -una manera subtil-, mentre que als bars directament 

se’ls prohibeix la música, i per tant, es limita al màxim la celebració de la festa en l’espai públic,  

que es manté així davall el monopoli de l’administració, i la reproducció del model extern -sonor, 

de comportament, de valors-, aliè per tant al dels Protocols, que escapi a al control de l’autoritat.

Resumint, podem considerar que aquesta ordenança de Sant Joan suposa una actualització  

“democràtica” dels mecanismes de control a l’expressió dissident de la festa, bé siguin aquestes 

unes alternatives emic, sorgides a partir d’un plantejament diferent de Sant Joan, amb voluntat 
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participativa, comunitària i crítica, o etic, on Sant Joan només és el marc folklorístic on reproduir-hi 

un model de festa global, indivualista i homogeni, però que en tot cas, representen uns models 

alternatius i populars a la celebració oficial. 
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 4. Epíleg

a) Hem vist com la moderna nit dels festers és l’escenari on, amb el foc com a argument inicial, 

emergiran, a través dels diversos comportaments musicals, les tensions identitàries pròpies d’una 

comunitat complexa i heterogènia, i on a diferència dels dos dies posteriors de la festa de Sant Joan, 

aquí no existeix una retòrica de la identitat única, sinó que és a través de la música que cada grup 

social surt a reivindicar la seva manera de sentir-se part de la ciutat, de fer-ne la festa, i de 

relacionar-se amb els altres.

b) Hem vist també com la nit dels festers sí que respon als paràmetres de sociabilitat, participació i 

alteració de l’ordre establert  i gaudi (la ritualitat aquí és més difusa) que proposa Josep Martí, on la 

gent hi té una participació activa i on les diferències de gènere, classe social o origen són 

significatives per a poder-hi participar, a diferència dels dies del Protocol. És, per tant, una festa 

popular.

c) Hem vist, finalment, com a principis del segle XX, i fins entrat la dècada dels 40, la nit dels 

festers havia estat un dels esdeveniments de la festa més esperats i amb més importància, on la 

música i el ball, la sociabilitat ballant i cantada al voltant del foc, la sàtira i la paròdia n’eren els 

elements principals. I com, a la dècada dels 50, senzillament, tot  això va desaparèixer sense deixar 

rastre.

d) L’interès per la nit dels festers actuals ens va dur a voler esclarir les causes de la seva 

desaparició, en algun moment del la segona meitat del segle XX. Aquest estudi ens ha revelat tot un 

procés pel qual, després de la Guerra Civil, els representants del bàndol vencedor, les classes 

benestants de la ciutat, dreta catòlica, noblesa i clergat, s’apropiaren de la festa per convertir-la en 

una autèntica demostració de poder real sobre la població, mitjançant la creació d’una retòrica 

identitària que legitimàs la seva posició de poder, exaltant la tradició per damunt de tot, i de patrons 

de conducta (la del “bon santjoaner “ com a sinònim de “bon ciutadellenc”) que prohibien la crítica, 

la transgressió o l’expressió dissident. Això va suposar l’eliminació d’aquells elements de 

modernitat o directament potencialment transgressors o que poguessin suposar una amenaça per 

l’ordre moral i polític que des de les instàncies de poder s’intentava imposar: com ara tota l’activitat 

musical de la nit dels festers.

e) Hem seguit  com aquest model de la festa nascut de la post-guerra s’ha perpetuat des d’aleshores, 

i com segueix vigent avui en dia, defensat des de les instàncies polítiques i divulgat per la premsa, 
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com ho demostra el fet que el Caixer Senyor del Bienni 2012-2013, Luis de Olivar O'Neill, pugui 

assegurar que “allò grandiós [sic.] és tenir un Caixer Senyor amb una autoritat dins la festa. Podem 

posar unes normes, però el Caixer Senyor ha de mantenir aquesta autoritat damunt els 

Protocols” (Suplement de les festes de Sant Joan 2012, diari Menorca, 1/6/2012).

d) El control sobre els models “dissidents” o alternatius al dels Protocols també segueix vigent, com 

és el cas de la nova ordenança de Sant Joan, que mitjançant un sever control administratiu, limita la 

possibilitat d’organitzar festers (festa autòctona popular) i que soni la música dels bars (festa 

al·lòctona popular).

A partir de l’estudi d’un esdeveniment musical, hem conegut i aprofundit en una part de la història 

de Ciutadella que, n’estam concençuts, fins al dia d’avui era en bona part desconeguda. La música, 

el context musical de les festes de Sant Joan, ens ha obert la porta a un coneixement d’una realitat 

amagada, tapada, oblidada, i que posa en qüestió, o com a mínim ençata un debat nou, sobre el 

model vigent de Sant Joan a Ciutadella, i sobre la història, els valors, i la identitat de la ciutat, que 

s’han construït al seu voltant. 

Obtenir un coneixement crític, diferent, innovador, que ajudi a repensar la realitat que ens envolta, i 

fer-ho a partir del fet musical és o hauria de ser, pensam, el principal objectiu de la musicologia. I 

des d’aquest punt de vista, crec que podem dir que l’hem assolit satisfactòriament.
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