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Aquest és el polisèmic i adient nom del llibre de Miquel Sbert que, amb el subtítol 
"Notes sobre poesia de tradició oral", fa poc es va presentar a la Misericòrdia. Dins la 
sala hi havia tanta de gent que un –fi d’ironia– va dir que més que la presentació d’un 
llibre, semblava el funeral de qualcú molt important. Qualque lligam hi ha, entre 
aquesta ocurrència i l’objecte de la concentració, perquè era –potser al costat d’altres 
raons– l’interès per un aspecte de la nostra cultura, la glosa, que anys enrere molts 
haurien predit que a aquestes alçades del segle XXI ja seria morta i oblidada. Però la 
revifalla actual admira. 
 
En el llibre, que és un recull d’articles que l’autor ha publicat al diari Última Hora del 
2004 ençà, hi trobam de tot: teoria literària, pedagogia, notícia d’esdeveniments, de 
glosadors, etc. i, naturalment, gloses que ho il·lustren generosament. I així com la bona 
improvisació –aquest art que només dominen els glosadors il·lustres– és possible si hi 
ha talent i entrenament intens, els escrits setmanals de Miquel Sbert tampoc no són fruit 
d’improvisació inconsistent, sinó del treball d’un que ja fa molts d’anys que convertí 
aquest àmbit cultural en objecte de recerca, reflexió i passió. 
 
Assolir la normalitat lingüística no consisteix, només, a poder fer en català qualsevol 
activitat social, sinó també a poder-hi fer coses impossibles en cap altra llengua. Una 
opció bàsica també perquè els al·lòfons que aprenen català valorin que paga la pena fer-
ho. La solidesa de la llengua dins la societat no s’assegura sols traduint-hi els continguts 
aliens, sinó produint-ne també de propis. Ja fa temps que Llorenç Valverde em deia, 
parlant de normalització en l’àmbit de la informàtica, que la prioritat no era –com en 
alguns moments ha semblat– traduir les eines sinó produir continguts. Un principi 
aplicable a molts àmbits de la planificació lingüística. I no hi ha dubte que el glosat és 
una activitat fortament vinculada al català, en la qual difícilment pot ser suplantat per 
una altra llengua. Per tant, també en aquest sentit, és molt positiva la repopularització de 
la glosa. 
 
Diuen que els esdeveniments de la història no són només resultat de l’acció de 
determinades persones, sinó fruit d’un determinat context social, d’una conjuntura, i de 
les actuacions que, en aquestes circumstàncies, fan aquestes persones. La recuperació 
d’un cert orgull lingüístic i d’un poc de llibertat han fet possible que les actuacions 
d’algunes persones hagin situat el glosat en l’activitat cultural del tombant de segle. 
Sobretot dels glosadors, dels que queden i dels joves que ara s’hi han afegit; però també 
d’aquelles persones i col·lectius que –potser Felip Munar i l’associació Es Canonge de 
Santa Cirga o la dels Glosadors de Mallorca, en són els exemples més avinents– han 
maldat per massificar l’interès pels glosats. Tant que, fins i tot, hi ha un nou programa 
de televisió dedicat als glosadors; a IB3, aquesta televisió en català que, per qui sap 
quina dèria de la direcció, ens pot suposar perdre, en lloc de guanyar, opcions de veure-
hi televisió, en català. 
 
"Llengua de glosador" n’és, també, un plaent testimoni d’aquesta recuperació. No sols 
pel contingut, ni per ser resultat de la presència regular d’aquest tema en el diari de més 
tirada de les Balears, sinó també pel mateix acte de presentació, una sala que vessava i 



una mostra generosa de la seva vitalitat i actualitat en el combat entre dos joves 
glosadors, Macià Ferrer i Mateu Matas "Xurí". Tot plegat, una esperança que el glosat 
torni a ser plenament cultura popular. 
 


