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El cant improvisat. L’art d’improvisar cançons.
En els darrers anys la cultura popular catalana ha vist com el cant improvisat ha experimentat una revifalla molt important 
gràcies sobretot, a l’apropiació que d’aquesta tradició n’han fet els més joves, a la creació de trobades i festivals de can-
tadors i a la potenciació del gènere al seu lloc d’origen: les festes populars.

L’antiga tradició d’improvisar versos
L’art d’improvisar versos rimats forma part de la cultura popular oral catalana. Es tracta d’un art en el que la veu exerceix 
una funció creadora i, alhora, preserva uns valors col·lectius, una tradició que ha passat de pares a fi lls. Les cançons 
improvisades són veritables composicions poètiques en què cadascuna de les estrofes acaba amb un vers o grup de ver-
sos. L’improvisador escull l’argument principal i desenvolupa una composició formulada sobre una estructura de versos 
ben determinada. Quan el cant improvisat es formula com un diàleg entre improvisadors l’enginy del glosador, però, no 
es mesura només en l’estructura formal de la composició sinó també en el contingut de la resposta, que necessàriament 
ha de ser ràpida, enginyosa, i escaient a l’envit del contrari.
Les composicions versifi cades poden tenir un nombre indeterminat de versos, però en la seva majoria són de quatre 
versos, normalment heptasil·làbics. Aquestes composicions es fan en ocasió de qualsevol vetllada de gloses, en una 
circumstància anecdòtica de la vida quotidiana i sobretot en el marc de celebracions festives populars al carrer. Força co-
neguts són els anomenats combats de glosadors o “de picat”, on dos o més glosadors s’enfronten festivament elaborant 
i improvisant rèpliques i contrarèpliques contínues que posen a prova la destresa i l’enginy dels contrincants.

Una mateixa manifestació cultural, diversos estils
Les diferents tonades, així com la procedència dels intèrprets, ha contribuït a crear una rica diversitat d’estils dins el cant 
improvisat dels Països Catalans. A Lleida per exemple, de les cançons improvisades en diuen “garrotins” i empre van 
acompanyades per la coneguda tonada “al garrotín, al garrotan, a la vera vera de Sant Joan”. A la Segarra, Garrotxa, Oso-
na i Ripollès, en canvi, de les cançons en diuen “corrandes” i als intèrprets els diuen “corrandistes”, essent una tradició 
-força estesa també en d’altres indrets del país- vinculada, sobretot, a les cantades de caramelles del Dissabte de Glòria. 
Per la seva banda, a tot l’Empordà de les cançons improvisades en diuen “nyacres” mentre que a Cadaqués les anome-
nen “patacades” i es desenvolupen, sobretot, en el marc de la Festa de Sant Sebastià, al gener, i per Carnaval. A l’Ebre les 
anomenen “jotes”, que són “de rondalla” al Montsià. A les Illes Balears hi ha les “gloses” menorquines i les mallorquines, 
que compten amb una extraordinària popularitat en el marc de les festes de Sant Antoni, cantades acompanyades per 
ximbomba al costat dels foguerons d’aquesta nit hivernal. També hi ha el cant pagès de les Pitiüses, un dels més arcaics 
del Mediterrani. Al País Valencià el cant improvisat té una enorme popularitat i es diferencia entre les “albaes” i el “cant 
d’estil”. Cada un d’aquests gèneres té les seves particularitats 
i els seus trets defi nitoris.

Text: Redacció festes.org

http://santjoanabadesses.cup.cat/
santjoandelesabadesses@cup.cat

També pots col.laborar econòmicament:
2100 - 8154 - 95 - 2300043725

POBLE VIU és el butletí de la Candidatura 
d’Unitat Popular de Sant Joan de les Abadesses, 
i a través seu s’expressen tant l’organització com 
els seus militants i simpatitzants a títol individual. 
POBLE VIU resta oberta a tots els veïns i veïnes 
que vulguin compartir les seves opinions o les 
seves idees per transformar el nostre poble.
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POBLE VIU i ACTIU 8

Manifest 11 setembre de 2012

 Com a la resta de la Unió Europea són temps difícils per a la classe treballadora. En concret, als Països 

Catalans, les agressions dels estats capitalistes espanyol i francès sobre les classes populars són cada vegada 

més punyents. Assistim a una reculada històrica en els nostres, ja malmesos, drets nacionals i socials. 

 Però no ho fem impassiblement, a diferència de l’actitud dels partits polítics convencionals. El malestar 

que genera l’acció dels estats (en els seus diferents nivells: central,  autonòmic / regional, municipal) sobre les 

classes populars  és contestada cada vegada amb més amplitud.

 En l’àmbit nacional estem vivint com les classes populars catalanes s’estan organitzant a l’Assemblea 

Nacional Catalana com a eina de ruptura democràtica amb l’estat espanyol. Però l’ANC no és exempta dels 

intents d’utilització interessada dels partits polítics convencionals que intenten paliar així la seva incapacitat 

d’infl uència mobilitzadora i la seva voluntat de que res canviï davant la consecució de la independència na-

cional. Així les formes de poder es mantindrien més o menys com sempre i els de sempre podrien continuar 

gaudint dels seus privilegis; i les formes despòtiques i “semidemocràtiques” de dominació.

 I és en aquest sentit que, l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sant Joan de 

les Abadesses, entenent l’ANC com a contrapoder popular-democràtic globalment, i mogut per una 

dinàmica participativa, participarem al seu si i a les seves mobilitzacions des de la nostra concepció de 

que la lluita independentista és indestriable de la lluita per la justícia social. No volem la independència 

perquè sí, sinó per dotar-nos de les nostres pròpies estructures i eines que ens permetin superar l’actual siste-

ma econòmic, causant de les desigualtats i la crisi que estem patint.

Raons per les que convidem a tota la 

ciutadania de Sant Joan a penjar estela-

des als balcons i participar a:

- L’ofrena fl oral que es farà a Sant 

Joan l’11 de setembre a 2/4 de 12 al 

claustre del Monestir. 

- Als actes de l’Esquerra Independen-

tista arreu del país i a la manifestació 

convocada per l’ANC  l’11 de setem-

bre a Barcelona.
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POBLE VIU i ACTIU 7 NOTÍCIES

1r COMBAT DE 
CANT IMPROVISAT 
(corrandes, garrotins, nyacres,...)

Inscripcions a l’Ofi cina de Turisme 
fi ns divendres 7 de setembre.

Hi haurà servei de broquetes i 
entrepans.


