
JOSEP MASSOT I MUNTANER

L'OBRA DEL CAN4ONER POPULAR DE CATALUNYA, AVUI

L'Obra del Can4oner Popular de Catalunya, 1'empresa iniciada per 1'Orfe6 Catala

-sota el patrocini del mecenes Rafael Patxot ijubert- I'octubre de 1921, paralitzada

a causa de la guerra civil i de les seves consequencies, ha estat objecte durant mes de

cinquanta anys d'especulacions i ha donat origen a tota una autentica mitologia,

justificada per les circurnstancies que Phan envoltada d'un halo de misteri i que han

impossibilitat de consultar-ne els materials durant tot aquest temps, i fins i tot han

permes de suposar que aquesrs materials s'havien perdut o estaven a punt de perdre's

per sempre o si m6s no d'esser traslladats en algun indret molt Ilunya.

Ja I'agosr de 1943, Baltasar Samper, un music mallorqui exiliat el 1939 que

havia estat on dels mes assidus collaboradors de l'Obra del Canconer, assenyalava des

cl'«El Poble Catala» de Mexic que, uquan les tasquesu de I'Obra del Can4oner uforen

interrompudesu, al scu arxiu hi havia omes de 50.000 documents i 36.000 fitxes

copiadesu. (uPotser aquesta darrcra xifra -afegia - no sigui rigorosament exacta,

puix quc hem de citar de membria, pew es almenys molt aproximada.u) I es dolia,

sense perdre l'esperan4a: « No hem pogut saber encara quin hagi estat el desti

d'aquest quantios i valuosissim material despres dels esdeveniments [es a dir, de la

guerra civil], perb no desesperem d'aclarir-ho on dia o altre.u '

I el 1982, en fer el recompte d'Estudiosos i institutions que s'havien dedicat a La

rttltura popular a Catalunya entre el 1853 i el 1981, Lloren4 Prats, Dolors Llopart i

Joan Prat comentaven que I'Obra del Can4oner ova crear on vast arxiu, en el qual es

recolliren mes de deu mil documents i on, a mes anaren a parar una munio de

• Text de la Iligi de clausura tie les Jornades d'Estudis Folklorics celebrades a Vic del 12 at 14 de
desembre de 1991.

1. Vegeu Baltasar SAMPER , Elfolklore catala i l'Obra del .Canfoner Popular de Catalunya., «EI Poble
Catala,,, num. 19 (juliol de 1943) i num. 20 (agost de 1943). El fragment citat Is al final del numero
d'agost.
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materials i manuscrits inedits aplegats abans de la seva fundaci6, entre ells l'abundant

paperam de Marian Aguilo»,' i conclolen: « Amb motiu de la guerra l'Obra va quedar

sobtadament aturada i tots els materials continguts al seu arxiu foren traslladats per

Patxot a Suissa, d'on, segons tot sembla indicar, ja no tornaren mai mes. - El darter

parador de tot aquest material es un dels misteris, juntament amb el d'alguns mate-

rials de 1"'Arxiu d'Etnografia i Folklore", mes complicats del folklore catala.» '

Per citar nomes un darter exemple, Llorens Prats mateix, al seu Ilibre sobre El

mite de la tradicio popular considerava que ol'Obra del Can4oner, que va comen4ar

amb molta empenta, es va anar neulint amb el pas dels anys, fins que, durant la

Guerra Civil, Patxot s'endugue (totalment o parcialment) els materials a l'exili,

comen4ant per a aquests una odissea que encara no s'ha acabato.'

La veritat es que, malgrat el fons d'intriga afavorit per la reserva amb que els afers

de I'Obra del Can4oner han estat duts durant tota aquesta darrera etapa, les roses han

estat sempre Glares i I'arxiu de I'Obra ha estat en bones mans, a l'espera d'un moment

adequat per tornar-lo a posar en circulacidd i reintegrar-lo a Catalunya. Es tracta,

certament, d'una hisrd ria apassionant, que us convido a resseguir si mes no en linies

generals.

L'estiu de 1936, I'Obra del Canconer no havia perdut ni poc ni molt 1'empenta

que tenia en anys anteriors. Es cert que feia temps que no havia aparegut cap dels

volums dels impressionants Materials de I'Obra del Can4oner Popular de Catalunya,

iniciats el 1926, per6 I'Oficina del Can4oner treballava a bon ritme: Baltasar Samper,

Josep M. Casas Horns i altres, sofa la direcci6 del mestre Francesc Pujol i de mosscn

Joan Punti i Collell, hi continuaven posant en net l'enorme embalum de textos

literaris i musicals que I'Obra havia anar aplegant, a craves de les seves omissions»,

dels seus concursos i de donacions fetes per diverses persones, entre les quals destacava

-ja hi tornarem- la d'Angel Aguilo, que cedi a I'Obra una bona part del material

folkloric del seu pare Maria.' Algunes «missions» estaven en marxa, corn cada estiu,

amb la idea d'anar exhaurint totes les contraries del domini linguistic catala. Hi havia

en preparaci6 molt avan4ada publications importants corn el Diccionari de la dansa,

de Francesc Pujol i Joan Arcades, del qual arriba a sortir molt mes endavant el primer

2. Lloren5 PRATS, Dolors LLOPART i Joan PRAT, La cultura popular a Catalunya. Estudio.au r

institucions 1853-1981 ( Barcelona 1982). p. 86.

3. Ibid., ps. 86-87.
4. Llorenc PRATS, El mute de la tradicio popular. Els orfgens de l'interes per la cultura tradicional a la

Catalunya del segle XIX (Barcelona 1988), p. 157.

5. Per a aquesres activitats en general , que ara no tine temps de resseguir , vegeu I ' excel lent sintesi de

Pere ARTIS, L'Obra del Canconer Popular de Cataluna, ,>Revista Musical Catalana,,, num. 15 (gener de

1986), ps. 28-34, completada en alguns aspectes al capitol sobre Baltasar Samper inclos al meu Ilibre Els

intellectuals mallorquins davant el franquisme (Montserrat 1992).
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volum, amb data tebrica del 1936, i I'Ideari Aguild compilat pacientment per mossen

Punt!, clue ha romas inedit fins avui, juntament amb altres treballs destinats al volum IV

do Materials de l'Ohra del Can4oner... D'altra banda, del 18 al 25 d'abril s'havia

reunit a Barcelona el tercer Congres de la Societat International de Musicologia, on

presentaren comunicacions Josep Barbera, sobre les Supervivencies gregues en la can(-o
popular catalana; Vicen4 Maria de Gibert, sobre Les melodies de les cantons romancesques

a Catalunya; Francesc Pujol, sobre Ritme i metrificacio de la canto popular catalana, i

Baltasar Samper, sobre El cant de les cantons de treballada a Mallorca.'

Precisament el 19 de juliol, quan esclata a Barcelona la revolta militar clue

convert! ola ciutat en un veritable camp de batallao, el mestre Joan Tomas decidI de

suspendre uel viatge que havia d'emprendre>> aquell mateix dia <<cap a la Vall d'Aran

per fer-hi, a despeses i per encarrec de 1'Obra, una missi6 de recerca i recollida de

cantons i musiqucs popularso.- El 21 d'agost del mateix any 1936, en plena orevolu-

cioo a Barcelona i a tot Catalunya, el Mestre Pujol, que fins aleshores era a Tremp,

<<visita l'oficina del Cantoner [a la via Laietana, num. 2 1}, en la qual saluda els clue
ara hi treballen: Baltasar Samper, Josep M.•' Casas i Vicent M.' de Gibert. Mossen

Joan Punti no hi ha anat del 19 de juliol enta, segurament perque, a causa de la seva

condicid de sacerdot, no es deu deixar veure, posat el caire antireligios clue la revolucio

ha pros amb la devastaci6 de gairebe tots els temples i la persecucio i assassinat de
multitud de religiosos i sacerdots de Barcelona i d'arreu de Catalunya. El Mestre Pujol
comunica als presents clue, com el Tresorer de l'Orfe6 Catala to rebuda del senyor
Rafcl Patxot quc es troba a 1'estranger, una postal on din textualment clue les seves

fundacions se n'han anat als llims, resta suspes el funcionament de I'Obra del Canto-
ncr Popular de Catalunya i clue, per cant, no podran set Iliurades als seus treballadors,
les retributions que percebien i en conseclUncia els interessats son Iliures de fer en
endavant el clue creguin mes convenient. Com es natural se suspen igualment el
tiratge del Diccionari de la Dansa, dels Entremesos i dels Instruments de musica i
Sonadors que, redactat per 1'Obra, aquesta actualment tc en curs de publicaci6».7-0

Durant la resta de l'any 1936, Pujol, Josep M. Casas Hems i Gibert es reuniren
do rant en Cant en 1'Oficina del Cantoner[...I cant per parlar de la possible represa de

Ies tasques de l'Obra com per anar vetllant per la conservacio dels sects documents i
nombrosos materialso." El mes seguent, les coses comentaren a embolicar-se. El 13 de

6. Alexandre GALI, Historia de lea instttuc:ona 1 del movtnlent cultural a Catalunya. 1900-1936,

Ilibrc xu (Barcelona 1984), p. 180. Aparegueren ressenyes d'aquest cungres en diverses revisres especialir-

c,i,Ics, la guerra civil, per8, n'impedi la publicaci6 de Its acres, que ara hi ha el projecte de reprendre.

Notes del Dietari de l'Obra del Can(oner Popular de Catalunya, manuscrit conservat actualment al
tons Patxot de Montserrat.

8. Ibid.
9. Ibid.
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gener de 1937, en efecte, el mestre Pujol fou ndetingut per la policia especial de

1'Eroles>> -es a dir, Dionis Eroles, cap dels sinistres Serveis d'Investigaci6 de la

CNT-FAI- i es veie nobligat a permaneixer recl6s unes quantes hores en 1'edifici de la

Direccid de Policia>>. El dia 20 era una «patrulla de control>> que acudia a l'Oficina de

la via Laietana odemanant per Baltasar Samperu, un home d'Acci6 Catalana, coliabo-

rador de uLa Publicitat>> i vinculat a Lluis Nicolau d'Olwer. «Quan el porter els

adverteix que l'oficina es tancada perque no hi ha ningu, els de la patrulla es mostren

disposats a rebentar la porta fins que el porter aconsegueix dissuadir-los-en encoma-

nant-los que tornin 1'endema a les tine de la tarda, hora en que el Mestre Pujol sera

present a l'Oficina.>> 10 El dia 21, la «patrulla de control>> feu dues noves visites a

l'Oficina, primer sense trobar-hi ningu i intentant altre cop de rebentar-ne la porta, i

despres trobant-hi el Mestre Pujol, el qual rebe gels tine homes que la formen

degudament armats, un dels qual es italic i un altre frances. A Bur insistencia dema-

nant per Baltasar Samper, el Mestre Pujol respon notificant-los que, d'enca de la

suspensid de les tasques de 1'Obra, el demandat ha deixat de conc6rrer regularment a

l'oficina en la qual estava ocupat per la seva condici6 de music, i, a preguntes dels

visitants, els explica la finalitat i el funcionament de i'Obra bo i mostrant-los les seves

publicacions. Despres els de la patrulla demanen insistentment el domicili de Baltasar

Samper, i el Mestre Pujol els fa la resposta que no el sap exactament, perm que ells

mateixos podran indagar-lo amb exit si ho pregunten a 1'Administaci6 de Correus on

el requerit exerceix un carrec, o be a la redacci6 del diari "La Publicitat" d'on fit anys

que es el critic musical. Una volta assabentars, els de la patrulla se'n van sense fer

registre ni causar cap mes molestia»."

La situacio, doncs, no era gaire optimista. Amb el senyor Patxot exiliat a l'estran-

ger -fugitiu dels uns i aviat perseguit pels altres, considerat oburges>> pets anarquistes

i nrojo-separatista>> pels franquistes-, amb mossen Punti odesaparegut>> per tal de no

seguir la tragica fi de tants dels seus companys del Foment de Pietat Catalana, amb en

Baltasar Samper perseguit per les patrulles de control i refugiat al Casal de la Cultura

de la pla4a de Catalunya -on degue trobar el nou modus vivendi que li calia sens falta

i on compta fins i tot de poder publicar les peces que havia anat recollint a Mallorca

per compte de l'Obra del Can4oner-," no hi havia gaires possibilitats de tirar enda-

vant ni de fer nous plans per al futur. Calia, si mes no, salvar el que fos salvable i per

aixu, el 15 de maig de 1937, 1'advocat Francesc Maspons i Anglasell - que despres

10. Ibid.

I I . Ibid.

12. Vegeu el meu Ilibre drat a la nota 5.
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de la guerra continua representant els interessos de Patxot- cvisita al Mestre Pujol per

tractar de la manera com se podrien salvar de l'esgarriament o de la destruccio tots els

documents i materials nombrosissims i valuosos, pertanyents a les institutions sostin-

gudes pel senyor Patxot.'' Resultat de 1'entrevista es l'acord d'anar en principi a la

fundacid d'un Patronar de totes aquelles institucions, i, amb el bon intent de fer-lo

invulnerable, posar-lo sota el patrocini de la Generalitat de Catalunya. Abans, pero,

de fer cap gestid, el senyor Maspons escriura al senyor Patxot exposant-li el projecte

per si vol atorgar-li la seva aprovacidu. ''

La desitjada aprovacid de Patxot no va trigar gaire a arribar. El 24 de juliol del

mateix any, ouna volta celebrades varies reunions de les persones destinades a format

part del Patronar en projecte i cursada la corresponent soflicitud dernanant per a dita

organitzacid el patrocini de la Generalitat de Catalunya, avui el seu "Diari Oficial"

publica on decret de cultura que diu en el sect text»: 15

,Les institutions Arxiu de la Masia Catalana i l'Obra del Canconer Popular de
Catalunya, creades i sosringudes per 1'eximi patrici Rafael Patxot, apleguen valuosissims
documents de fart popular catala, especialment en allo que es refereix a la Masia i a la
vida pagesa, i it is musica; Is a dir, a l'habitatge, als mobles i motius ornamentals
pagesos, als orris, a les porxades, a les cabanes, al pastoreig, a les industries rurals, als
costums i tractes d'aquest primordial aspecte de la vida de les gents catalanes i Lambe al
cant,oner, que en bona part es trobava en via de desapareixer, als ballets i a les Iletres clue
slit canten.

>>Aquest valuds material ofereix un camp d'estudi de la importancia del qual dona
idea la gran estima amb que ha estat considerat, no solament a la noscra terra, sing
rambe pels que n'han tingut coneixement en diferents paisos d'Europa.

Totes aquesres circumstancies que concorren en les esmenrades institutions les fan
mereixedores d'csser posades sota la proteccio de la Generalitat, rant mes ara clue per tad
de la quanrirat i de la qualitat de l'obra realirzada son instruments indispensables per a
1'estudi de fart popular a Catalunya.

» Per rant, vista la instancia clue en representacid de les Institutions Patxot ha
presentat el sect Secretari, i aces clue en ella s'ofereix, ultra un local adequat per a
instatlar-hi ayuelles instirucions, de subvenir a les despeses que origini la nova ordenacio
it clue son subjecres en virtut del present Decret, de conformitat amb I'informe de la

I3. Per al mecenatge de Rafael Patxot, vegeu Josep IGL'SIES, L'obra i el mecenatge intellectual de

RaJael Patxot i Jubert, <Serra d'Orn (febrer de 1963), ps. 30-33; els articles Institucio Patxot i Patxot i

/ubert. Rafael, de la Gran Enticlopedia Catalan, i el llibre dejosep M. Rot; i RosicH, La Dictadura de

Prieto de Rivera a Catalunya (1923-1930). Un assaig de repressio cultural (Montserrat 1922). Cal tenir

ben presents, encara, Its originals memories de Parxot, titulades Adeu a Catalunya. Guaitant enrera. Fulls

de la villa <I'un octogenari (Ginebra 1952).

14. Notes del Dietari de l'Obra del Canconer Popular de Catalunya.

l 5. Ibid. El decret del Departament de Cultura al qual es refereix el Dietari Is el Decret pel qual son

posade.r iota el patrorini de la Generalitat de Catalunya les institutions Patxot. Arxiu de la Masia Catalana

i I'Obra del Can(oner Popular de Catalunya, ,Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyao, num. 205

(dissabte, 24 de juliol de 191'), ps. 321 i 325-326. El transcric directament del ,Diari Oficialo, no del

Dietari.
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ComissiO dels Serveis del Patrimoni Historic, Artistic i Cientffic, a proposta del Conseller

de Cultura i d'acord amb el Conseil,

Decreto:
,>Art. 1.` Son posades sofa el patrocini de la Generalitat de Catalunya its Institutions

Patxoc, Arxiu do la Masia Caralana i I'Obra del Can4oner Popular de Caralunya.

oArt. 2." Es reconegut el Patronat de les Institucions Parxot, integral pels seguents

membres: Eduard Fontsere, Professor, membre de les Fundacions Patxoc-, Josep Danes,

Arquirecte, collaborador en cap de la Masia Catalana; Mestre Francesc Pujol, Director Or

l'Obra del Can4oner Popular de Catalunya; Francesc de P. Maspons, Jurista, Secretari

de les Fundacions Patxoc', Anconi Gallardo, Aryuitecte, collaborador de l'Arxiu de la

Masia Catalana, i al qual s'afegira un representant del Departament de Cultura.

,,Art. 3.` Les dues institucions esmentades seran instaliades a les cases numero 9 del

carver del Bisbe Catala i numero 12 del carrer del Monestir, del patrimoni del senyor

Rafael Patxot, Fundador de Its institutions, actualment incorporades al Departament de

Cultura de la Generalitat.

Art. 4.' El Patronat formulary on pla d'organitzacio i un pressuposr, els quals seran

aprovats pel Conseller de Culrura, previ informe de la Comissio dels Serveis del Parri-

moni Historic, Artistic i Cientific. L'esmentat pla sera realitzar pel Parronat i les despeses

seran a carrec de Its Institutions Patxot.
Barcelona, 21 de juliol del 1937.

LLUh COMPANYS

El Conseller de Cultura

(.ARLES PI I SUNYER.u

Semblava clue d'aquesta manera I 'Obra del Can4oner podria reprendre pot o

molt les seves tasques i , de fet, cl mes d 'agost de 1937, eseguint instruccions rebudes

del senyor Patxot , s'ordena a la Impremta Elzeviriana que prossegueixi la compagina-

cid i, segons vagin enllestint -se'n plecs , procedeixi al tiratge del primer volum del

Diccionari de la Dansa, dels Entremesos i dels Instruments i Sonadors que I'Obra to

en curs de publicacio ».' t Molts mesos mes tard , el 31 de mar4, el Dietari de I'Obra

anotava : aDespres d'una considerable interrupcio de les tasques de compaginacio i

tiratge del primer volum del Diccionari de la Dansa , dels Entremesos i dels Instru-

ments i Sonadors , interrupcio deguda a les dificultats economiques creades per la

prohibicio governativa de disposar Iliurement del compte torrent del senyor Parxot,

una volta ven4udes aquestes dificultats , son represes les tasques damunt dites.u "

Aquest primer volum devia quedar enllestit abans del final de la guerra i aviat en

corregue algun exemplar -possiblement relligat a corre-cuita-, pero , segons la docu-

mentacio clue he pogut veure de l'arxiu de I'Obra del Can4oner, no fou lliurat a Joan

Amades fins al juny de 1947 i no fou posat a la venda fins al primer trimestre de

1948.

16. Notes del Dietari de I'Obra del CanSoner Popular de Catalunya.

17. Ibid.
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Tanmateix, la resta de les activitats de 1'Obra quedaren completament paralitza-

des i aviat va caldre prendre precautions per a evitar que els bombardeigs, que colpien

cada cop amb mes intensitat Barcelona, no en fessin malbe els materials. El mes

d'octubre de 1937, el Dietari precisa: <Considerant que en aigun dels bombardeigs a

que, durant la guerra actual, esta subjecta la ciutat de Barcelona, l'edifici on es

instaliada 1'Oficina de I'Obra, on es continguda una gran quantitat de documents i

materials, podria resultar destruft o tan seriosament avariat que aquells documents es

perdessin irremissiblement, seguint instructions, donades pet senyor Patxot, es trobat

un local a posta on son dots cis documents i materials de caracter original, restant a

I'oficina de 1'Obra tot el cedulari de copies enllestit fins a la suspensio de les tasques.

1)'aquesta manera, partit en dos hots diferents el material doble, es mes possible de

salvar, davant coca desagradable eventualitat, o be el material original o be el que fins

al moment actual es extret en copies.>> '"

Mes encara, el 15 de gener de 1938, ua causa d'haver estat ocupada, primer per

ohcialitar del Cos de Transmissions i ara darrerament per la Conselleria de Governacio

i Assistencia Social del Govern de la Generalitat de Catalunya, la finca del carrer del

Monestir confiada at Patronat de les Institutions Patxor, segons consta en el Decret de

la seva formaci6, i que estava destinada a 1'acollida i funcionament de tots els valuosos

elements d'art popular catala que ally havien d'esser oferts als estudiosos corn a

material per a llurs investigations, t'esmentat Patronat acorda suspendre la seva

actuacio per a mentre durin les actuals circumstancies>>, i pots dies mes tard, el 26 de

gener, «essent imminent l'ocupacio de la finca n.° 20 del Passeig de la Bonanova,

domicili particular del senyor Patxot que n'es el propietari, per oficialitat del Cos

d'Aviaci6, es retirada d'aquell hoc la documentacio de 1'Obra del Can4oner que

encara hi havia i es convenientment acoblada a la restant per a la seva guarda».'"

Fins at final de la guerra civil, doncs, tot el tons de 1'Obra del Can4oner continua a

Catalunya, gelosament vigilat pet mestre Pujol i pels representants del senyor Patxot.

Mentre Pujol fou viu, sembla que el senyor Patxot confia en ell i deixa passar el

temps, possiblement esperant on canvi de conjuntura -no oblidem que eren cis anys

de la Segona Guerra Mundial- que permetes una reestructuracio del mapa d'Europa

i una substitucio del regim autoritari i anticatala del general Franco per un govern

democratic de nou encuny. Pero Pujol morf at final del mes de desembre de 1945 i el

general Franco havia de durar fins trenta anys despres, malgrat totes les previsions. El

1946 mateix reprengue les seves activitats l'Orfeo Catala, que fins aleshores havia

donat suport a 1'Obra del Can4oner i hi havia intervingut a traves del mestre Pujol, i

Ill. Ibid.

19. Ibid.
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els seus nous dirigents -Llufs M. Millet, director, i Joaquim Renart, president- no

saberen o no pogueren guanyar-se la confian4a del senyor Patxot, cosa que desencade-

na una dinamica penosa i perillosa, que arriba a desembocar en on plet en rota regla,

en el qual els tribunals donaren -amb tota justfcia- rao al senyor Patxot, que des del

primer moment havia promogut I'Obra del Can4oner, l'havia sufragada fins al darner

centim amb els seus diners i s'havia preocupat constantment pels seus progressos, fins

al punt de fer- se installar una taula a l'oficina de la via Laietana. 11

A consequencia de tot aixo, els materials de l'Obra, Ilevat d'algunes excepcions o

d'alguna cosa que restes per error a l'Orfeo o a les mans d'algun particular,'' roman-

gueren del tot en poder dels representants del senyor Patxot, el qual tenia un enorme

interes en la salvaguarda de la feina feta, pero no acceptava de cap manera que la tasca

empresa fos continuada fins que les circumstancies politiques canviessin radicalment a

l'estat espanyol, i li devia fer por que, en un moment o altre, els materials que ell

havia contribuit a aplegar fossin aprofitats per a publicacions en castella lutes a termc

per la institucio cultural franquista per excellencia, el Consejo Superior de Investiga-

ciones Cientfficas, a l'Instituto Espanol de Musicologia en el qual manava el seu antic

coliaborador mossen Higini Angles. Per aixo degue donar ordres d'amagar aquests

materials en un Iloc segur i, mes encara, durant els anys cinquanta en feu dur una

bona part -escollida amb uns criteris que no se valorar- a Suissa, on els diposita no

en on bane -com mes d'un cop he sentit dir-, sing en una institucio religiosa de tota

confian4a.

D'aleshores enca fins ara, doncs, els materials de l'Obra del Can4oner ban romas

tancats i barrats, tot i que en algun cas hi ha hagut qui ha aconseguit de tenir-hi acres,

si mes no partial. El 31 de gener de 1967, per exemple, Diego Catalan, continuador

del Romancero hispaniro de Ramon Menendez Pidal -que havia tingut relations

positives, pero no sempre cordials, amb Patxot i els seus coliaboradors abans de la

guerra-, s'adreca als representants de la familia Patxot a Barcelona (el senyor Patxot

20. Hi ha dues delicades referencies a tot aquest afer a Particle de Pere Artfs citat a la nota 5. Pere

Artis mateix ha ringut la genrilesa de comunicar-me tot el material d'arxiu que ha recollit a I'Orfeo Catal'a,

que he pogut completar en alguns cases amb I'escassa documentacid arribada a Montserrat amb la recta de

I'arxiu Patxot.

21. Patxot mateix , a Guaitant enrera, es queixa d'algunes cases que no Ii foren tornades al seu

moment , com algun instrument musical i els famosos cilindres utilitzats pels amissionerso de I'Obra per

enregistrar els cants que consideraven mes interessants i mes diffcils de transcriure. Amb les vicissiruds de la

postguerra, sens dubte quedaren a I'Orfeo o en mans de particulars alguns documents o algunes carpetes

que pertanyien al Eons de I'Obra. D'altra banda, ni al Eons de Suissa ni al de Barcelona no he pogut

localitzar els quatre volums de cannons populars mallorquines recollides pel sacerdot i historiador felaniexer

Cosme Bauza Adrover, Iliurats a I'Obra a traves de Baltasar Samper ( val a dir que, segons que em va

comunicar mossen Pere Xamena, hi ha cbpia d ' aquest material a I'arxiu de mossen Bauza , ben conservat a

Felanitx , corn he tingut ucasi(i de comprovar).
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cra mort des del 1964) i els demana algunes informations per a completar un dels

volums en preparacio del Romancero . El 13 de mar4 del mateix any , li respongue, en

nom de I ' Administracio Patxot-Rabell , Joan Soler i Riber , el qual li deia textual-

ment:

aMuy Sr. nuo:

HCorrespondo a su grata del 3 1 de enero. No he podido hacerlo antes, porque he deseado
consultar con los legatarios del finadoo D. Rafael Patxot sobre las posibilidades de consulta

de los materiales conservados en Ginebra.

»Las fichas matrices -"en limpio"- del CAN4'ONER, con sus elasificaciones, micros,

etc. debido a ciertas depredaciones sufridas por la INSTITUCIOfundada por el Sr. Patxot,

se conservan actualmente en Ginebra, y me dicen tut descendientes que son ineposibles de

consultar , tanto por algunas decisiones de conjunto no adoptadas atin -en relation con

todos los depositos culturales existentes- como por su misma situation material , que imposi-

bilita actualmente su consulta e incluso sacar fotocopias o microfilms. Me dicen que en el
futuro, pero sin poder precisar epota, podra existir alguna posibilidad de consulta; enton-

ces, desde luego, seria posible localizar las piezas que Vd. indica.
ccEn cuanto a los depositos de Barcelona, existe gran cantidad de materiales: origina-

les. apuntes, resultados de encuestas, etc. Pero con el grave inconveniente de no estar

tlasificados por materias . Como consecuencia , su examen sera laborioso y requeriria que Vd.

pudiese designar alguna persona con conocimientos suficientes y disponiendo de tiempo para

-trihar" los materiales reunidos. Desde luego estoy a su disposition para concordar con Vd.

el citado examen: si preve Vd. algan proximo viaje a Barcelona, seria conveniente entrevis-

tarnos.

>>En ncalquier cash, nee indican los herederos de D. Rafael Patxot que, interin no se

adopten ulteriores decisions, cualquier information que podanws facilitarle debera ser

citada Como de f ente privada" u otro eufenrismo analogo, sin revelar el verdadero ori-
,-

gen.>>

''. Carta conservada al Seminari Menendez Pidal, de Madrid. En dec fotocopia a I'amistat de

S.ch ador Reties. He pogut localitzar i reconstruir la carta de Diego Catalan del 31 de gener de 1967, que

.crrih'k a Montserrat esrripada en diversos trossos. Anava adrecada al < Sr. Soler, Lauria, 49, Barcelona» , i li

romentava: ,cDurante ate oltima estancia en Barcelona, mi buen amigo R. Aramon i Serra me hizo saber que

labia tratado ton Vels. acerca del deseo que yo habia manifestado de utilizar ciertas versiones ineditas de

minantes catalanec reunidas por el Cansoner. y me did d enta de la amable acogida que Vds. hablan

diipensado a su petition. - El interes que tengo es doble. Por una parse estoy preparando on volumen de

"ntateriales" del Romancers en que pretendo ofrecer a los estudiosos de is poesia popular todos los textos

adcequibles [sic) acerca del tenea de la boda esrorbada pct el regreso del c6nyuge que se creia desaparecido,

en las macro lenguas hispanicas: portuguis, castellano, cataian y judeo-espanol. Dispongo en la actualidad de

unas 650 versiones y aun espero incorporar 20 verstones mas de los sefardles residences en los Estados Unidos

(que me han ofrecido recientemente ios profesores Armistead y Silverman). De Cataluna posed varias verstones,

clam esta, pero me satisfaria grandemente poder compietar el panorama con otros iextos eatalanes de estos

romances. a fin de que las comarcas de habia catalana no parezcan mds pobres en variances que las regiones de

hallt castellana. - Al miss o tientpo estoy hacienda an estudio del terra de El Enamorado y la Muerte.

Ademas de los texto.c trovadorescos conexionados ton el romance moderno, manejo versiones de los judios sefardIts

de Oriente y del NO de Espana: tambien tonozco varias versions catalanas, pero me consta , que entre los

utcaeriales del Can(oner se haliaban otras versiones ineditas que me interesaria macho poder estudiar. - Le

adiunto unas listas con las versiones c atalanas que conozco y ton las versiones de euya existencia tengo noticia,
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Diego Catalan aprofita de bon grat l'avinentesa, a la qual havien contribuft

gestions previes fetes personalment per R. Aramon i Serra," i pogue consultar de prop

uns materials que l'impressionaren vivament, tot i que mai no sabe el Iloc exacte on es

trobaven. En tot cas, pogue fotocopiar-nc una bona quantitat, molt superior al que

demanava a la seva carta, i mes endavant intenta de tornar-hi a tenir acces per

completar la seva fructifera cacera. Pero aleshores no tingue sort: els materials havien

canviat de casa i havien esdevingut inaccessibles, i continuaren essent inaccessibles per

a tots els qui en un moment o altre vam intentar-ne la consulta.21

L'interes que es va anar suscitant pels diversos aspectes del folklore i de l'etnomu-

sicologia a casa nostra va dur, logicament, moltes persones i moltes institucions a

cercar una manera o altra de recuperar per a Catalunya els materials de I'Obra del

Can4oner i la famllia Patxot fou objecte, al llarg de molts anys, de demandes, de

pressions i de supliques perque aquests materials esdevinguessin assequibles. Una

d'aquestes initiatives fou la que em posy en contacte al final de 1979 amb els

descendents del senyor Patxot. Al V Colloqui Internacional de Llengua i Literatura

Catalanes em correspongue de presentar una ponencia sobre Maria Aguilo i la poesia

popular, un tema que m'apassionava des dell meus anys universitaris, durant els

quals havia tingut el privilegi de tenir a les mans les carpetes d'Aguild guardades

Ilavors per Josep M. de Casacuberta i ara a la Biblioteca de Catalunya. No cal dir que,

en parlar d'Aguild, no podia oblidar el tema de I'Obra del Can4oner, que contenia

una altra rastellera de carpetes del poeta, folklorista i filoleg mallorqui, cedides

generosament a I'Obra pel seu fill Angel. Una simple allusid es converti en detonant

d'una discussio inacabable i interessantfssima, en la qual tothom hi digue la seva i on

es comentaren aspectes dignes de la millor novella policfaca, be que no sempre prou

exactes, com quan ens asseguraren que els materials de I'Obra que encara hi havia a

Barcelona havien estat enviats a 1'estranger i, juntament amb els de SuYssa, venuts a

una prestigiosa universitac americana, on ocasualmentn Ilavors era professor Diego

Catalan en persona.''

Pero que no he conseguido oer . - Vdt. me dinin en que pueden tatisfacer mis aspiraciones. Esloy a to

disposition at Green mat facil e1 que yo acuda a Barcelona, que el hater microftlmar, xerocopiar o fotoeopiar. a

cuenta mia, lot textos que puedan proporcionarme.»

23. Aquesta intervencid em consta no solament per la carta de Diego Catalan, sing direcrament a

traves del senyor Aramon, aleshores, Secretari general de I'Insrirut d'Esrudis Catalans. Per una via sem-
blants, Joan Duster, segons em comenta ell mateix durant el Col•loqui d'Alacant el serembre de 1991,

tingue acces al Eons Patxot de Barcelona quan preparava el seu Ilibre sobre els bandolers catalans, be que no

en pogue aprofitar res.

24. Cap als anys setanta, jo mareix ho vaig intentar amb I'ajuda del senyor Aramon, mestre meu als

Estudis Universitaris Catalans. En aquest cas, la seva intervencid fou del rot intitil.

25. A Mala memoria (Barcelona 1987), ps. 175-176, Maria-Aurelia Capmany feu referencia a

aquest Coldoqui i a ('anterior Congres de Culrura Catalana, que tambe s'havia ocupat del Tema: uquan vaig
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Com a consequencia d'aquesta animada discussid, en la qual prengueren part

personalitats tan conspicues com Pere Bohigas, Ramon Sugranyes de Franch, Maria-

Aurelia Capmany, Josep Romcu i Figueras o Joaquim Molas, el Colioqui va decidir la

redaccio d'un document per demanar a la famrlia Patxot que gels materials de l'Obra

del Can4oner no surtin mai de Catalunya i restin sempre a l'abast de tots els investiga-

dots capacitatso, i per recordar-los respectuosament que oal ions subsidiat pel senyor

Patxot s'afegiren d'altres aportacions d'orfgens diversos que ningu no to dret a tancar

al treball dels interessats, puix que aquest conjunt documental forma un tot unitari

clue no es pot dividir per tal com els qui hi aportaren materials ho feren pensant en

una obra unitaria clue havia d'esser el Canconer popular catala».2°

En tans que secretari de I'Associacio International de Llengua i Literatura Catala-

ncs, organitzadora del Colloqui d'Andorra, em rota de fer arribar aquest text als

hereus de Rafael Patxot i Jubert i en vaig rebre una resposta cortesa i esperan4adora,

que dona lloc a una breu correspondencia posterior. En resum, estaven d'acord gaire-

be en tot amb nosaltres i m'asseguraren que el senyor Patxot ho havia deixat tot

previst i que, al seu moment -un moment clue, pel que vaig poder entendre, tenia

una relaciu molt directa amb l'evolucio democratica de l'Estat espanyol-, el Eons de

I'Obra del Can4oner tornaria a Catalunya i esdevindria consultable. Em demanaven,

amb tot, clue volgues calmar les impaciencies desfermades d'alguns franctiradors que

haurien volgut cremar etapes massy de pressa i m'advertien discretament que, en cas

clue a la premsa apareguessin excessius penjaments sobre la materia, hi havia el perill

que els materials del Can4oner es perdessin definitivament per a Catalunya.

No cal dir que vaig fer mans i manigues per calmar els anims i per imposar silenci,

hen conven4ut clue les promeses clue m'havien estat fetes anaven de debo. Encara no

saber clue el can5oner f nan4at per en Patxot se n'anava de Suissa cap a San Diego, California, vaig pensar

que calia evitar-ho. El senyor Parxot havia finankat el rreball, em deien, Pero era hores i hores de feina de
gent de casa nostra sobre on rema que havia de revertir sobre la nostra mateixa culrura i en clue molta gent
nostrada s'havia cremat les celles. Era el moment del Congres de Cultura Catalana i I'ambit d' etnografia i
folklore es va sensibilitzar per la questio. Se'm va encomanar que escrivis un article per comencar la
proresta. Pero abans d'haver entregat ('article on dels caps clars del pals em va aturar: -Res d'aixb, no facis
res. To no coneixes en Parxot, deixa-ho de la meva ma-. Evidentment, jo no coneixia en Patxot. Es clar que

no m'hautia fet res ofendre'l. -Se'n va tornar a parlar al congres de I'AILLC a Andorra. En aquell moment
cl canconer encara era a Suissa. Era on bon moment per reclamar-lo. En Patxot, patriota de pro, s'havia
negat sempre a cedir els seus patracols a una (.atalunya sota la bota franquista. Pero Franco ja no existia.
Era, dunes, el moment. Tanmareix el canconer Parxot va set venut o regalat , aixb no ho se, a San Diego,
California. Pero no cal amoinar-s'hi, perque la Universitat de San Diego sempre ens en fara cons microfilms,
pagant i agraint.)> Mentrestant jo estava ben tranquil que el fons Parxot no era a San Diego: pot temps
despres del Col'loqui d'Andorra, una musicbloga catalana que havia estudiar a Madrid em telefona de part
de Diego Catalan per demanar-me si sabia on eren els papers de l'Obra del Can4oner Popular de Catalu-
nya...

26. Aquest document fou publicat a les acres del Col'loqui i ja abans a iSerra d'Oru (novembre de
1979), p. 18.
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se ben be com, me'n vaig sortir, sempre amb l'ai at cor que, per culpa dels uns o dels

altres i malgrat la bona voluntat de tots, perdessim bous i esquelles. De cap manera,

pero, no podia pensar que at cap d'uns quants anys em tocaria d'acollir a Montserrat

el sospirat Eons de I'Obra del Canconer i que, despres dunes negociacions llargues en

les quals mai no vaig intervenir d'una manera directa, podriem reunir els materials

conservats a Barcelona i els materials que enguany mateix han tornat de Suissa, cedits

amh una generositat absoluta per la familia Patxot, sense imposar cap condicio i amh

el millor desig que l'arxiu de I'Obra del Canconer pugui esser util per als estudiosos,

tal com sempre havia desitjat el senyor Patxot.

A hores d'ara, aquests materials han estat trets de les sever caixes i n'ha estat feta

una primera ordenacio, que permet de constatar que, en limes generals, son complets i

es troben en un bon estat de conservacio, tot i que es tracta de materials fragils, que no

es possible de manipular gaire i que, pel fet de trobar-se en una bona majoria en

carpetes o solts, poden esser perduts o esbarriats facilment. Tot plegat, doncs, en

desaconsella la consulta directa, que mirarem de suhstituir <doblant-los» d'alguna

manera i dipositant-los, totalment o parcialment, en forma de microfilms o per

tecniques rues modernes de scanner, en alguna institucio adequada de Barcelona.

En conjunt, fins ara han arribat a Montserrat quaranta-vuit caixes des de Suissa i

catorze caixes de material conservat a Barcelona (complementat amb diversos fitxers,

capses de carto, caixes de fusta velles i sacs de documentacio, que contenen gravats -ja

utilitzats a les publications d'abans de la guerra-, interessantissimes fotografies i

papers de diversa mena, que de moment es mantindran reservats). El <fons de Suissa»

conee fonamentalment les <missions>> de l'Obra, juntament amb altres carpetes de

material divers amb on total de dues-centes trenta-una carpetes (algunes de les quals

duen on numero bis), i on hi ha l'original de l'Ideari Aguilo de mossen Punti, a punt

d'anar a la impremta un cop passat a maquina. La sorpresa mes gran del fops de

Suissa ha estat, amb tot, I'arxiu de Rossend Serra i Pages, que ens pensavem que

havia anat integrament a la Casa de I'Ardiaca; en realitat, abans de la guerra I'Obra

del Can4oner en rebe quaranta-una carpetes, fonamentalment sobre cantons i Ilegen-

des entre les quals he pogut localitzar el precios original del Rondallaire de Pau

Bertran i Bros.

El <fons de Barcelona>> come, com ja sahiem, el Can4oner de Maria Aguilo,

constituit per trenta-nou carpetes, que no solament es refereixen a can4ons, sino a

altres temes folklorics (rondalles o refranys, per exemple) i fins i tot a altres temes que

interessaven Aguilo, com la Ilengua o la literature catalanes. Com ja era conegut,

aquestes carpetes d'Aguilo contenen un bon nombre d'autbgrafs de jacint Verdaguer

i on impressionant tou de notes d'Aguilo mateix sobre la manera com recollia les

cantons, com volia anotar-les i com experimentava les rivalitats amb altres escriptors
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renaixentistes, corn Mila i Fontanals o Antoni Bofarull. No tenfem cap notfcia, pero,
que al costar d'autografs verdaguerians que corresponen a can4ons recollides pel gran
poeta de Folgueroles, hi hauria tamhe algun fragment de versos originals, que devia
haver fet arribar a Aguilo per demanar-li'n l'opini6. De Barcelona han arribat tambe
on bon nombre de carpetes i de volums sense numerar, bastants dels quals van arribar
en desordre o d'una manera partial (mes de dos-cents a l'engros).

Un cop feta aquesta primera feina de classificacio, que ha permes d'identificar i de
reunir peces que per una rao o altra havien restat disperses o incompletes i d'omplir un
bon nombre de noves carpetes, sempre mirant de no barrejar res i de mantenir-ho tot
tal corn estava a Barcelona o a SuIssa, em proposo ara de redactar un inventari
complet de tot el material arribat. Corn es de suposar, no podra esser un cataleg
exhaustiu de tots els documents conservats, pero sf una relacio carpeta per carpeta, o
volum per volum, que permeti de coneixer-ne, amb mes o menys detail, el contingut,
la procedencia i els collectors. Tot plegat permetra de fer-se carrec del ric contingut de
1'arxiu i en facilitara, al seu moment, una tapida consulta.

Si no hi ha res de nou, aquest cataleg, que dedicara un interes especial al Eons
Aguilo, sera redactar i publicat durant el curs dels anys 1992 i 1993, acompanyat
d'un index onomastic i toponfmic que n'augmenti la utilitat i el valor. Al mateix
temps, estic preparant 1'edici6 de 1'Ideari Aguilo i tint el projecte d'anar publicant en
anys successius les memories de les omissions)) de I'Obra del Canconer que encara no
havien aparegut als volums de Materials d'abans de la guerra. Mentrestant, espero
que arribaran encara a Montserrat les firxes de textos literaris i musicals que en aquests
moments es troben a Sufssa, cosa que permetra on estudi molt mes facil de les can4ons
recollides als Paisos Catalans durant els segles XIX i XX (val a dir que aquestes firxes no
solament tenien en compte els textos que havien estat recollits a les omissions)), sino
que els redactors de l'Oficina de la via Laietana despullaren tambe el fons Aguilo, el
fons Serra i Pages, altres donacions a 1'Obra i, encara, Ilibres i revistes del segle passat i
del moment; d'altra banda, hi afegiren peces procedents de recoils que havien estat
nomes deixats a 1'Obra i que ara resulten impossibles o si mcs no diffcils de localit-
zar).

Tot plegat, es tracta d'una bella tasca, una tasca que es un simple inici de la que,

en un dia no llunya, podran fer tots els estudiosos que ho desitgin. Aixf el misteri

esdevindra claror i sens duhte la feina duta a terme amb tanta abnegacio pel mestre

Pujol i pels scus coliaboradors donara fruit abundant i sera Ilavor de noves vocations i

do moves recerques.

JOSEP MASSOT I MUNTANER

Abadia de Montserrat


