
[p. 31]Notes per a l’estudi del Cant de la Sentència del Migjorn Gran 

!
Al petit poble del Migjorn Gran de Menorca hi perdura un dels elements dels ritus de Pasqua que 

antigament sembla que havien format part dels rituals de la Passió arreu dels Països Catalans: el 

Cant de la Sentència. 

!
El Cant de la Sentència 

!
Amb la lectura recitada o cant de la Sentència es donava inici a la processó dels Dotze Sermons que 

es feia el capvespre del Diumenge del Ram. Es tracta d’un llarg text condemnatori, suposadament 

llegit per Pilat, on s’anomenen una extensa llista de delictes que hauria comès Jesús contra “la llei 

de Moisès” i les de l’imperi: “alborotador”, “enganador”, conspirador, etc., i per això mateix se’l 

condemna a morir a la creu; i afegeix “la qual sentència manam publicar amb to de trompeta“. La 

trompeta és, per tant, l’únic instrument que acompanya l’escena. 

!
El folklorista Antoni Maria Alcover (1915) recollí com es representava a Mallorca a principis del 

segle XX:  

!
“[…] surten de la sagristia es penitents, es Trompeter, que du amb una mà una trompeta molt llarga […]. Es 
Trompeter enverga trompetada que eixorda i entra dins es cervell, per fer callar la gent i que escoltin sa 
Sentència, que es posen a llegir i que comença amb aquelles paraules: Nós, Ponç Pilat, Governador de la Judea 
pel sacro Imperi Romà […]. 

!
L’inici d’aquest text es correspon amb el que s’havia cantat Menorca i encara es canta al poble del 

Migjorn, i que a Mallorca està documentat des del segle XVII (Munar 1997) fins a la meitat del 

segle XX, quan encara es cantava a moltes parròquies de Mallorca , tot i que n’existeixen versions 1

en català anteriors i prou diferents (Palomar 2012). Joan Amades també recull aquesta mateixa 

versió al seu Costumari (vol. II), i fins i tot el trobam en obres de teatre popular de temàtica 

religiosa, recitat pel personatge de Pilat -seguint el mateix esquema, amb el toc de trompeta inclòs-, 

com en l’obra Magdalena (1891) del dramaturg barceloní Antoni Ferrer i Codina . 2
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 Testimonis ens expliquen que sovint la cantava una persona -home- que de més jove havia cantat la Sibil·la.1

 Cosa que ens remet a un coneixement àmpliament extès del text, molt probablement oral, que servia de base per a la 2

gènesi d’aquestes obres i que en facilitava tant l’aprenentatge per part dels actors aficionats com la comprensió per part 
del públic, igual com passava amb les nadales i els drames sacres de Nadal (Cabra 1990; Ayats 2009; Corbera 2011).



!
A Menorca concretament, a mitjans del segle XIX, l’erudit ciutadellenc Rafael Oleo va recollir com 

es feia la processó del Via Crucis i el cant de la Sentència a l’església de Sant Francesc de 

Ciutadella, en un manuscrit que es conserva a l’Arxiu Municipal. A Maó, també era a l’església de 

Sant Francesc on es duia a terme la lectura o cant de la Sentència i la processó. Mitjans de 

comunicació catòlics locals, com El Bien Público o El Grano de Arena així ho recullen, 

invariablement, fins a 1936; però molt curiosa és la notícia de El Grano de Arena del dia del Ram 

de 1902 (22/3), on s’hi menciona, específicament, que la Sentència es cantarà “como una novedad 

[…] y en vez de ser leída, a semejanza de como se practica en la iglesia parroquial de Ferrerías”; 

detall que forçosament ens duu a pensar que al poble de Ferreries també s’hi cantava. 

!
El cant de la Sentència a el Migjorn Gran 

!
Igual que el que hem descrit fins ara, el cant de la Sentència dóna inici a la processó del Via Crucis 

del Diumenge del Ram a la parròquia de Sant Cristòfol del Migjorn Gran. L’actual intèrpret -ho és 

des de fa més de 10 anys-, Josep Pons Villalonga, de la família Fumeta, explica que efectivament, 

aquell dia hi ha més gent de l’habitual a l’església, que vénen d’altres pobles de l’illa per sentir-lo 

cantar. El seu avi, Josep [p. 32] Pons Galmés, era l’encarregat de d’interpretar la Sentència fins el 

dia de la seva mort (i abans ho havia estat el seu germà Joan), el mateix dia del Ram de 1963, i ja no 

va ser a temps de cantar-la aquell any; ell, però, la va aprendre de son pare i d’un cosí de son pare, 

que l’havien après l’avi; ambdós la sabien però no l’havien volguda cantar en públic mai. Entre els 

dos Fumeta, l’avi Bep i en Josep Pons, la interpretació de la Sentència durant molts d’anys va córrer 

a càrrec de l’erudit local Joan Moll Huguet -aliè a la família-, però molt transformada respecte a 

l’original, amb acompanyament d’harmònium i sense acabar d’agradar a la gent del poble. És per 

això que després de la mort d’en Joan Moll, quan en Josep va tenir edat de cantar-la, se li va 

demanar que ho fes ell: que la cantàs un Fumeta. 

!
Ens explica en Josep que no existeix cap partitura de la tonada que canta, i només té la referència 

d’un quadern vermell que era de l’avi, i que custodia una tia, amb el text. La transmissió i 

aprenentatge del cant de la Sentència a el Migjorn Gran és per tant, exclusivament, oral, i sempre 

dins l’àmbit familiar de la família Fumeta, reconeguda socialment a la vila com a legítima portadora 

d’aquesta tradició. 

!
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Es tracta d’un cant pla, a capella, en català, interpretat fins el dia d’avui sempre per un home, 

damunt l’altar i sense cap amplificació electrònica -cosa que fa necessària un perfil de veu potent-; 

construït sobre quatre tons que podríem anomenar la-si-do-re. No es tracta d’un poema versificat 

com seria el del cant de la Sibil·la, sinó d’un text en prosa que en aquest cas és cantat: les cesures 

musicals no responen a cap criteri mètric, sinó que més aviat sembla bastant arbitrari -però estable: 

transmès i après d’un intèrpret a l’altre-. La major part del text es canta, sil·làbicament, damunt el to 

més greu, amb un final també sil·làbic damunt els tons do i si, mentre que alguns versos -sense 

seguir cap patró aparent- són melismats damunt els altres tons, amb un llarg melisme final en la 

darrera síl·laba. Aquests finals serien els marcadors estròfics o de pausa per tornar a reprendre la 

lletania. Cap al final, després del vers que diu “la qual sentencia manam publicar amb to de 

trompeta”, una trompeta fa un arpegi de quatre notes -sense una necessària relació amb el centre 

tonal del cant-, i tot seguit, l’intèrpret puja tant el volum com l’altura -un mig to més amunt- per 

recitar el final de la sentència, que diu “i amb veu alta de pregoner, perquè vengui a notícia de tots i 

no puguin al·legar ignorància alguna”.  

!
L’ombra de l’avi Bep és allargada. En Josep ens explica com, sobretot els primers anys, rebia 

algunes crítiques “de les velles”, que li retreien coses com la veu, que no era com la de l’avi: “la del 

teu avi era més de tenor, més prima”, li deien; ara se’n va tot d’una en acabar per no enredar-se 

entre els comentaris de la gent. L’aspecte tímbric de la veu, clara i potent -i masculina-, sembla ser  

un paràmetre estèticament significatiu del cant de la Sentència. 

!
Existeix per tant un model per la Sentència: amb una estructura melòdico-rítmica arbitrària però 

fixada a través d'un coneixement oral, restringit a un àmbit estrictament familiar, i una estètica 

determinada la veu masculina, coneguda i assumida socialment. L’alteració d’aquests esquemes 

suposa un rebuig per part de la comunitat. 

!
Ja hem comentat que com a mínim fins a 1936, s’interpretava la Sentència a l’església de Sant 

Francesc de Maó, i com també en tenim constància anterior a Ciutadella i sembla que a Ferreries. 

Tanmateix del Migjorn no en tenim cap notícia. D’entrada, això no semblaria estrany si tenim en 

compte que el Migjorn Gran és un poble molt petit, i una mica allunyat, geogràficament, tant de 

Maó com de Ciutadella. Tanmateix, a finals del segle XIX i principis del XX, la vila va acollir dos 

dels més grans folkloristes menorquins: Francesc Camps i Mercadal (1852-1929), conegut com a 

Francesc d’Albranca, metge, natural del Migjorn i autor del recull Folklore menorquí. De la pagesia 
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(1912), i Andreu Ferrer Ginard (1887-1975), autor de diversos llibres sobre cultura tradicional 

menorquina, mestre d’escola nascut a Artà, però que entre 1906 i 1915 va estar destinat a el Migjorn 

Gran, on va ser, a més, un gran animador cultural i social, fundador de societats culturals i de 

socors, una banda de música i de la revista local Llum Nova (1912-1913). Ni en l’obra d’un ni en la 

de l’altre existeix cap referència al cant de la Sentència al poble on vivien, el Migjorn Gran. És més: 

si consultam l’hemeroteca de Llum Nova, on hi participaven tots dos, sobre la Setmana Santa de 

1913, sí que hi trobam una referència a la predicació -recitada- al Sermó de les Set Paraules i a les 

diverses processons, però cap al cant en qüestió. Si la Sentència tenia, com té ara, una certa 

rellevància social, i una estètica concreta, subjecta per tant a valoració i crítica, és d’estranyar que 

no hi hagi cap referència a Llum Nova sobre l’actuació d’aquell any -com sí que n’hi ha sobre el 

Sermó de les Set Paraules-. 

!
No obstant, el capellà migjorner Llorenç Olives Galmés (1923) sí que ens assegura que ell, essent 

escolanet de la parròquia cap a l’any 1934, l’havia sentida cantar d’en Joan Fumeta, germà d’en 

Bep. 

!
Un altre Fumeta, el petit dels germans, en Franesc Fumeta (1894-1979) va ser, després d’Andreu 

Ferrer, la figura musical més important del Migjorn Gran. Va ser alumne del mestre artenenc i el va 

substituir al capdavant de la banda de música quan aquell se’n va haver d’anar del poble. En va ser 

el director, ininterrompudament, fins el 1977. Com ens explica Miquel Pons-Portella (2009, 2008), 

en Xicu Fumeta va ser el responsable de la part musical de la parròquia, acompanyant sermons, 

processons, fent d’organista i director de cor, i fins i tot va intentar la recuperació del Deixem lo dol 

que havia recollit Francesc d’Albranca a principis del segle XX. Sobre la Sentència, no la va cantar 

mai, “si bé sempre hi va estar damunt perquè sortís el millor possible” (Pons 2012: 131). 

!
Se’ns plantegen diverses hipòtesis: és possible que ni Francesc d’Albranca ni Andreu Ferrer  no 3

considerassin prou rellevant esmentar el cant de la Sentència del Migjorn als seus treballs, perquè 

era quelcom absolutament normal; és plausible, però també és cert que ells dos, així com altres 

folkloristes -com Alcover a Mallorca-, recollien i descrivien als seus treballs multitud de situacions  

i elements musicals semblants que també eren absolutament normals a l’època, com la Sibil·la, o 

altres manifestacions. 
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 Ni altres folkloristes, com l’Arxiduc Lluís Salvador, que tampoc en diu res a la seva obra Les Balears descrites per la 3

imatge i la paraula.



!
Una altra hipòtesi és que, si en algun moment determinat de prin[p. 33]cipis del segle XX o de 

finals del XIX, el cant de la Sentència s’havia deixat de fer al Migjorn, fos reintroduit per l’impuls o 

amb l’acord dels Fumeta -igual com ha passat amb la darrera recuperació-. De fet, un dels seus 

avantpassats, Miquel Pons Pomar (1846-1910) fou un actiu animador teatral de la vila, i vinculat 

també fortament a la parròquia. Si mestre Xicu va intentar recuperar el Deixem lo dol, que s’havia 

deixat de fer, és possible que també hagués promogut o col·laborat amb la recuperació (o 

introducció) de la Sentència. 

!
En tot cas, sigui com sigui, ens trobam amb un cant que ha perviscut i perviu a través d’una tradició 

oral masculina circumscrita a un àmbit familiar concret, un cas semblant, salvant les distàncies, al 

que descriuen Ayats, Costal i Gayete sobre els cantadors del Pallars (2010): en amdós casos, la 

rellevància social dels cantadors, homes, de la casa o de la família, suposa un cert reconeixement 

social. Com ens explica en Josep Pons, encara ara al Migjorn, amb la parròquia, “quan una sang  

(família) agafa una responsabilitat, no l’amolla fins que no se’n cansa”, sense que ningú li pugui 

discutir. En el cas dels Fumeta, ells són els encarregats de la música: cantar els singularitza i els 

dóna un espai propi en el repartiment simbòlic de les funcions comunitàries. 

!
Amadeu Corbera Jaume 

musicòleg. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

!
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