
nya, sí que s’ha intentat de fer «en nostre Acadèmia» i, ni tan sols, com a projecte col.lectiu, ha re-
eixit. De tota manera, no m’hi posaré pas forta...

La lectura de l’epígraf dedicat a la tradició catalana i als paral.lelismes, quant a l’obra religiosa,
entre els poetes barrocs catalans del XVII i del XVIII, m’ha suggerit que s’hi podrien afegir (tot i que
posteriors en el temps a les de l’agustí) un parell de poesies d’un dels seus companys acadèmics, An-
toni d’Armengol i d’Aymerich, baró de Rocafort (membre de l’Acadèmia Literària de Barcelona
des de la represa de 1729), properes temàticament als poemes ascètics i relacionades amb el tòpic
tan car a Eura del memento mori. Es tracta d’unes dècimes que glossen una «quartilla» sobre el
«Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris» (llegides el 7 de març de 1753 i, si no
vaig errada, amb la rèplica de Josep Galceran de Pinós i de Pinós, marquès de Barberà, en una dè-
cima «Sobre lo mateix asumpto unit ab l’evangeli de san Tomàs: Vos estis lux», que no ens ha per-
vingut) i un sonet dedicat al mateix tema però «aplicat al die dels morts» (amb data de 3 de no-
vembre de 1756), composicions que he pogut localitzar recentment (i que he editat a la meva tesi
doctoral) en el ms. 1874 de la Biblioteca de Catalunya.

Per acabar, podria assenyalar alguna petita imprecisió de caràcter gramatical —prou important
atès que n’altera el sentit—, com la que es dóna quan fa referència a «la lectura pública de textos de
Garcia, Fontanella i Eura, a la RABLB, al 1805» (p. 116, nota 256), la qual corregirà extensament
una mica més enllà (p. 120, nota 264, entorn dels errors d’interpretació de les actes). «Imagina» bé
Valsalobre la relació d’aquesta lectura amb el projecte de la col.lecció de poesies catalanes, ja que
qui els llegí, l’esmentat Vicent Domènech, fou un dels membres més actius de la junta de poesies;
a més, segurament aquestes composicions havien de formar part d’un dels volums de la col.lecció.

El fet de disposar d’una obra de certa envergadura tant en català com en castellà (afegint-hi, és
clar, la importància com a prelat) ha possibilitat la seva difusió en aquestes dues vies i llengües.
«Dins del panorama literari de la tradició barroca catalana, la veu poètica d’Eura se’ns apareix d’u-
na manera prou singular», afirma Valsalobre (2002, p. 81); un autor que, declarant-se «apassiona-
díssim a nostre idioma», maldà, en un període tan convulsionat com el set-cents, per prestigiar el ca-
talà, elevant-lo a la mateixa categoria que les llengües d’altres nacions, en un doble vessant: a través
de la recerca d’un registre literari culte per a la seva poesia i a través de diversos textos programàtics.

L’edició crítica de Valsalobre resulta especialment rellevant si tenim en compte que elements
com la cronologia exacta de les composicions, la mètrica, l’estrofisme o qüestions de retòrica, no
han estat analitzats amb tanta profunditat en el cas de l’obra de cap altre autor català setcentista. Es-
perem que obri camí...

Mireia CAMPABADAL I BERTRAN

Universitat de Barcelona

Obra del cançoner popular de Catalunya. Materials. Volum. X. Memòries de missions de re-
cerca per Baltasar Samper; Palmira Jaquetti. A cura de Josep MASSOT I MUNTANER. Barce-
lona: PAM, 2000. 319 p.

Obra del cançoner popular de Catalunya. Materials. Volum. XI. Memòries de missions de re-
cerca per Palmira Jaquetti. A cura de Josep MASSOT I MUNTANER. Barcelona: PAM, 2001.
337 p.

Obra del cançoner popular de Catalunya. Materials. Volum. XII. Memòries de missions de
recerca per Joan Tomàs-Joan Amades; Palmira Jaquetti. A cura de Josep MASSOT I MUN-
TANER. Barcelona: PAM, 2002. 255 p.

Obra del cançoner popular de Catalunya. Materials. Volum. XIII. Memòries de missions de
recerca per Joan Amades; Baltasar Samper. A cura de Josep MASSOT I MUNTANER. Barce-
lona: PAM, 2003. 349 p.
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I. PRESENTACIÓ

«Tot plegat, hi ha feina per a moltes persones i per molts anys, i tothom que vulgui prendre-hi
part serà benvingut i rebut amb els braços oberts». Aquestes paraules foren escrites l’any 1993 pel
P. Josep Massot i Muntaner sobre la tasca tot just encetada de recuperació, estudi i divulgació de
l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC). Els materials per aquesta obra havien arribat
l’any 1991 des de Suïssa a Catalunya, després d’haver restat al país helvètic durant més de mig se-
gle, gràcies a l’acte generós de donació de la família Patxot a l’Abadia de Montserrat. Val a dir, en-
cara que ja s’ha assenyalat altres vegades, que s’ha de reconèixer amb agraïment que el mateix Ra-
fael Patxot i els seus familiars tinguessin cura d’aquests materials, tot mantenint-los units en un fons
únic per tal que, quan les condicions ho permetessin, poguessin retornar a Catalunya. A la vegada,
i d’antuvi, s’ha de deixar constància del més que valuós esforç, intel.lectual i vital, que el P. Josep
Massot i Muntaner ha fet, i fa, des de l’arribada dels materials esmentats a Catalunya.

I potser el P. Massot i Muntaner havia de ser la persona que, a la fi, hagués de tenir cura d’a-
quests materials i de tota la feina que hi restava associada, com és, per exemple, l’edició de les
memòries de les missions de recerca. I havia de ser precisament ell perquè, ja des dels seus primers
escrits publicats a la dècada de 1960 relacionats amb la tradició oral, el seu coneixement del que ha-
via estat l’estudi de la nostra tradició oral, en termes generals, a Catalunya i a Espanya fins aquell
moment, li havia permès d’esbrinar-ne moltes de les claus, conceptuals i formals. Així, cal recordar
com ja el 1959, en aquesta mateixa publicació d’Estudis Romànics (vol. XII, 1959-1960, pàg. 194-
197), presentava el treball sobre l’obra Folklore de Catalunya de Joan Amades i el 1962 l’estudi
«Sobre la poesía tradicional catalana» (Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol.
XVIII, pàg. 416-469).

Com ja vaig escriure fa temps, des d’aquests primers estudis, el P. Massot i Muntaner ha fet
aportacions més que substancials, en quantitat i qualitat, per la qual cosa ben segur que era, i és,
la persona adient per posar fil a l’agulla a l’ordenació, catalogació, estudi i publicació del fons de
l’OCPC. Aquesta tasca ha donat com a fruit l’edició des de 1993 d’un volum anual de materials
de l’OCPC, cosa que dóna idea de l’abast de la documentació que els estudiosos de l’Obra del
Cançoner van arribar a aplegar. I aquest és un aspecte que s’ha de destacar, més enllà d’altres ava-
luacions sobre el que va significar l’OCPC: tot mirant més enllà i tot superant potser velles modès-
ties, s’hauria de començar a veure, ara, que, malgrat els mals fats històrics que la societat catalana
ha patit, des de la segona meitat del segle XIX ha existit una voluntat constant de compilar i estudiar
les manifestacions culturals de caire tradicional i/o popular. Més enllà de marcs ideològics, socio-
culturals i polítics —renaixença, modernisme, noucentisme...— en el país hi ha hagut un quasi per-
manent interès per a conèixer tot un seguit d’expressions de la tradició oral, cosa que ha significat
que, en uns moments determinats, es poguessin dur a terme iniciatives de primer ordre com l’OCPC
o, uns anys abans, la de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, iniciatives que són veritables
fites intel.lectuals i culturals en l’espai ibèric abans de 1936.

Des de l’arribada dels materials de Suïssa, que es van veure complementats amb els fons de
l’OCPC que van restar a Catalunya, el P. Massot i Muntaner ha dut una tasca d’inventari i estudi per
tal de posar a l’abast dels estudiosos el conjunt d’aquest valuós material. El P. Massot començà un
primer inventari del fons corresponent als materials compilats per Marià Aguiló i Rossend Serra i
Pagès; després, inicià l’estudi de les missions de l’Obra del Cançoner i de la resta de la documen-
tació. De fet, com el mateix P. Massot ha dit, els mateixos impulsors de l’OCPC ja es van adonar
de la necessitat i de la importància d’inventariar a través de fitxes i índexs les cançons, les fotogra-
fies i d’altres materials que havien estat aplegats en les esmentades missions de recerca de l’Obra
del Cançoner, tasca que, malauradament es va perdre arran la guerra civil. Donada l’amplitud del
projecte, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Abadia de Montserrat signa-
ren un conveni per tal de facilitar la microfilmació de tot el fons conservat i, a la vegada, la represa
de l’edició dels Materials de l’Obra del Cançoner, interrompuda des de fa més de mig segle. Els
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nous volums començaren amb el volum IV i a hores d’ara ja han arribat fins al XIII (editat el 2003).
El conjunt de tasques (inventari, microfilmació, edició i d’altres menors) està esdevenint veritable-
ment una de les empreses científiques i intel.lectuals de més gran amplitud dels nostres dies a Cata-
lunya. Aquesta empresa, duta a terme des del silenci i la humilitat dels arxius i biblioteques, de ben
segur aportarà un conjunt de materials de primer ordre no solament de caràcter musicològic sinó
també, per exemple, sobre el mateix univers ideològic dels recercadors, sobre les condicions de
vida de la Catalunya rural dels anys vint i trenta del segle XX o sobre l’espoli del patrimoni artístic
del país, aspectes que es poden veure, a tall de mostra, en els següents comentaris.

La nostra presència aviat fou ataüllada i sense que nosaltres ens dirigíssim a ningú, aviat ens rodejà
una munió de dones parlant-nos de cançons o oferint-se per cantar. Hem de confessar que el grau de ne-
tedat de les persones que ens rodejaven i de les cases que formaven els carrers on ens trobàvem era tan
dubtós que no ens atrevírem a demanar a ningú que ens deixés entrar i que ens donés hostatge per a tre-
ballar, puix que era preferible fer el recull al carrer, amb tot i els grossos inconvenients i incomoditats
que reportava en ell, que no posant-nos dintre de cap casa, en les quals la higiene més rudimentària hi
era en absolut desconeguda (Memòria de recerca de Joan Tomàs i Joan Amades, Ribera del Segre-Se-
garra-Ribera del Sió-La Noguera, 1929; volum XII, 2002, pàg. 62).

Hi ha un infant pacient, callat, que té una mà enorme, infectada, amb un greix de porc damunt per
metgia. El gos se’n fa salivera i té els ulls clavats a la cansalada. Un fil negre serveix de bena [...]
(Memòria de recerca de Palmira Jaquetti, Ribagorça, 1929; volum XI, 2001, pàg. 62).

Davant nostre una llarga caravana. Un antiquari se’n duu el poc que quedava del romànic al Pont
[de Suert]. El davanter s’atura a cada punt. El capitell que li han lligat a l’esquena se li decanta, les co-
lumnetes esqueixen tot envoltori i amenacen de deixar llur esveltesa a les graonades del camí, als peus
dels matxos (Memòria de recerca de Palmira Jaquetti, Ribagorça, 1929; volum XI, 2001, pàg. 66).

Per tant, aquests materials esdevenen documents de primer ordre per a endinsar-se en les for-
mes de vida, certament des d’un enfocament diferent, a la Catalunya i d’altres terres de parla cata-
lana —com les Balears— dels anys vint i trenta del segle XX. A més del valor del que significa una
mirada diferent, també cal fer esment de la mateixa amplitud geogràfica, que esdevé un altre dels
valors aplegats pels missioners de l’Obra donat que permet dur a terme un exercici de comparatis-
me cultural en l’àmbit etnomusicològic.

II. ELS NOUS VOLUMS

La tasca d’edició que el P. Massot i Muntaner ha dut a terme en els dos darrers lustres ha sig-
nificat, com ja s’ha apuntat, que, des de 1993, cada any vegi la llum un nou volum dels materials de
l’OCPC que, a hores d’ara, són les memòries de les missions de recerca dutes a terme pels diferents
estudiosos que van col.laborar-hi. Els darrers volums editats, tots a cura del P. Massot i Muntaner,
han estat: Volum X: Memòries de missions de recerca per Baltasar Samper; Palmira Jaquetti;1 Vo-
lum XI: Memòries de missions de recerca per Palmira Jaquetti;2 Volum XII: Memòries de missions
de recerca per Joan Tomàs-Joan Amades, Palmira Jaquetti;3 Volum XIII: Memòries de missions
de recerca per Joan Amades; Baltasar Samper.4
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1. Baltasar Samper i Ramon Morey a Mallorca, Eivissa i Formentera del 7 d’agost al 27 de setembre de 1928;
Palmira Jaquetti i Enric d’Aoust a Torroella de Montgrí, Verges, Pals i l’Escala, del 23 de desembre de 1928 al 2
de gener de 1929.

2. Palmira Jaquetti i Enric d’Aoust a Ribagorça del 29 de juny al 4 de setembre de 1929.
3. Joan Tomàs i Joan Amades a la Ribera del Segre, La Segarra, La Ribera del Sió i La Noguera, del 17 de

juliol al 30 d’agost de 1929; Palmira Jaquetti i Enric d’Aoust a l’Escala, del 24 al 30 de desembre de 1929.
4. Joan Tomàs i Joan Amades a les comarques lleidatanes del 23 de juliol al 13 de setembre de 1930; Bal-

tasar Samper i Enric Morey a Mallorca de l’1 al 30 d’agost de 1930.
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L’estructura de tots els llibres segueix un mateix patró: «Presentació» a cura del P. Massot i
Muntaner qui, com ja va escriure en el volum IV, fascicle I, de l’Inventari de l’Arxiu de l’OCPC
(Barcelona: Abadia de Montserrat, 1993, pàg. 10) es limita a fer un «inventari minuciós del mate-
rial arribat a Montserrat [...] que ha defugit expressament l’anotació erudita [...]»; la «Memòria de
la recerca»; una «Selecta dels materials recollits en la missió»: cançons (lletra i música —en aquest
cas, reproducció fidel de les primeres línies de cada pentagrama fet pels recercadors en les seves
missions, incorporant les seves anotacions manuscrites) i, en alguns casos, fotografies dels infor-
mants; en darrer terme, els índexs onomàstic i toponímic. Aquesta estructura permet identificar, de
manera sempre ben entenedora, els diversos volums de la sèrie, la qual, a hores d’ara, està esdeve-
nint una font de coneixement de primer ordre per a l’estudi de la cançó tradicional i popular de les
terres de parla catalana. En aquest sentit, la varietat i quantitat dels materials musicals recollits en
els diversos volums esdevé la millor prova de l’abast de l’Obra del Cançoner; la varietat permet en-
treveure, a més de la mateixa riquesa etnomusicològica, en quantitat i qualitat, la possiblitat d’en-
dinsar-se en el més enllà de les cançons; és a dir, la música com a expressió de l’univers sociocul-
tural, polític i religiós de la societat catalana rural de les primeres dècades del segle XX, amb una
empremta encara molt marcada pels ritmes de la societat preindustrial. Per exemple, a més de les
cançons de llegenda o mítiques (comte Arnau), les referides a fets religiosos (anar a Montserrat,
acte de combregar, vida de Jesús o la Verge Maria, sants – Magí), de treball (llaurar, segar, batre,
«menar carro», dur llenya al forn de calç, «fer herba» —entrecavar—, marineres) i de l’àmbit
domèstic i/o familiar (bressol, dida, nit de noviances), l’Obra del Cançoner també n’aplegà moltes
d’altres que fan referència, encara que sigui de manera llunyana, a situacions i/o esdeveniments
històrics; aquests esdeveniments es troben reflectits en moltes de les lletres, les quals, per tant, es-
devenen autèntics testimonis de com es van viure determinades situacions històriques i les reinter-
pretacions i/o adaptacions populars que se’n feren; això es pot veure en Les hortes del Rei Moro
(missió Samper-Morey, 1930; volum XIII, pàg. 265) quan fa referència a la reina Isabel (la Catòli-
ca) o la Cançó de Carlins (missió de recerca de P. Jaquetti i E. d’Aoust, 1929; volum XII, pàg. 239).

Com ja s’ha apuntat, la documentació etnomusical es complementa amb una selecció d’imat-
ges d’alguns dels informants i dels cantaires dels missioners de l’Obra, fotografies que són un ajut
per a apropar-se al context en el qual es van aplegar les músiques. En aquest cas, i donat que la fo-
tografia no era una finalitat en si mateixa, com sí que, per exemple, ho era en el cas del fons gràfic
de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, les imatges foren un complement més de les re-
cerques, però, a hores d’ara, és un dels aspectes que caldria estudiar a fons, donat el significatiu vo-
lum que se n’arribà a aplegar.

III. A TALL DE REFLEXIÓ FINAL

Un darrer apunt: com ja he indicat més amunt, els mals fats de la nostra història han fet que un
nombre significatiu de projectes científics i/o culturals de gran envergadura per al país s’hagin vist
frustrats al llarg del segle XX, unes vegades per les situacions generals viscudes pel país i d’altres,
no cal oblidar-ho, per raons de caire personal i/o gremial. En aquest sentit, l’OCPC esdevé una mos-
tra de primer ordre del que han estat les condicions de la recerca, recol.lecció i anàlisi de la tradició
oral i la cultura tradicional catalana, tot esdevenint un exemple importantíssim tant pel que fa a la
feina duta a terme com pels materials aplegats. Avui, en els primers anys d’un nou mil.lenni, seria
desitjable saber mirar enrere i aprendre de l’esforç dels Patxot, Tomàs, Amades, Samper, Jaquetti,
Pujol, etc. i de la tasca actual del P. Massot i Muntaner per tal d’anar més enllà i bastir autèntics pro-
jectes de recerca, documentació, conservació i difusió del nostre patrimoni etnològic. Aquest, cal
recordar-ho, a hores d’ara encara no té un indret emblemàtic on ser presentat i divulgat a la ciuta-
dania de Catalunya, per tal que aquesta pugui extreure’n els ensenyaments sobre el que han estat les
formes de vida del país, malgrat que en els darrers anys s’han començat a bastir un seguit d’inicia-
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tives, com la de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, impulsat pel Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que estan significant un autèntic estímul pel coneixe-
ment i divulgació del patrimoni etnològic català.

Lluís CALVO

Institució Milà i Fontanals, CSIC
Director de la Revista d’Etnologia de Catalunya

SERRA, Jordi (2003): Cultura popular del Montserrat. A partir de textos recollits per Pau Ber-
tran i Bros. Barcelona: Ajuntament d’Olesa de Montserrat; Kao Corporation, S.A.; Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat, 288 p. (Col.lecció Vila d’Olesa, 10).

El llibre Cultura popular del Montserrat, premi de recerca vila d’Olesa de l’any 2001, és una
esplèndida aportació al coneixement del folklore del nostre país. L’autor, Jordi Serra, parteix dels
textos que el folklorista Pau Bertan i Bros va recollir a finals del segle XIX a la regió del Montserrat,
els ordena i classifica, els proveeix d’anotacions, els posa en correlació amb variants recollides per
altres folkloristes i n’explica la vigència actual a través de l’enquesta a nou dones (tres de Collba-
tó, tres d’Esparraguera i tres d’Olesa de Montserrat) que aporten el testimoni sobre la seva vitalitat.

A la introducció, l’autor ens parla de la principal motivació que l’ha dut a escriure el llibre: do-
nar a conèixer l’important treball realitzat pel folklorista Pau Bertran i Bros, un autèntic tresor cul-
tural (en paraules de l’autor) que no ha estat prou conegut ni, en conseqüència, prou valorat. Efec-
tivament, la mort prematura del folklorista, als 37 anys, va ser en bona part la causa que molta de la
seva producció restés inèdita. Alguns dels seus treballs, com per exemple el Rondallari català
(1909), van ser publicats pòstumament, mentre que d’altres només se’n va publicar una petita part.
Aquest és el cas de les Popularitats (dites, costums, creences, jocs, remeis populars... recollits en
les estones de lleure dels treballadors de la seva propietat entre 1882 i 1883 i publicats a La Ilus-
tració catalana entre el 1892 i el 1894) i de L’Oracionaire popular (manuscrit en dos volums es-
crit entre 1882 i 1883 i del qual només se’n van publicar algunes mostres al Butlletí del Centre Ex-
cursionista de Catalunya entre 1915 i 1918).

En aquest sentit, el llibre de Jordi Serra suposa un pas més en la difusió i el reconeixement de
l’obra folklòrica de Pau Bertran i Bros, una obra excepcional, extraordinàriament moderna per a la
seva època, i que caldria publicar de forma completa. Josep M. Pujol, en l’estudi introductori a l’ú-
nic llibre del folklorista que ha estat reeditat fins ara, el Rondallari català (1989), ja n’assenyalava
l’interès i la necessitat.

Jordi Serra ens introdueix a la vida i l’obra de Pau Bertan i Bros (Collbató 1853 – Esparregue-
ra 1891) i ens parla d’un folklorista a qui s’ha de reconèixer, sobretot, una sòlida formació teòrica,
que es pot copsar en el seu estudi Rondallística (premiat als Jocs Florals de 1888), i una actuació
personal fidel i rigorosa en l’arreplega i en la transcripció del folklore de la seva terra. El comenta-
ri no pot ser més encertat ja que les transcripcions i les anotacions realitzades per Pau Bertran i Bros
no han perdut encara avui la seva actualitat i són, sens dubte, un bon model per a tots aquells que
s’inicien en la recollida i posterior publicació de documents orals.

A continuació, l’autor ens explica el mètode de treball que ha seguit en l’elaboració del seu estu-
di. En primer lloc, ens diu quines han estat les fonts utilitzades. Pel que fa a Pau Bertran i Bros: L’O-
racionaire popular (1882-83), les Popularitats (1892-94), les Cançons y follies populars (inèdites)
recollides al peu del Montserrat (1885) i el Rondallari català (1989 [1ª ed. 1909]). De totes aquestes
obres, ha triat els materials folklòrics recollits a la regió del Montserrat que fan referència a les activi-
tats de la vida quotidiana de la seva gent. Aquest criteri l’ha portat a establir nou grans grups (cadas-
cun dels quals conformarà un capítol del llibre) que corresponen a les següents àrees de l’activitat hu-
mana: el cicle anual, la natura, la salut, el destí, les persones, la família, el joc, el llenguatge i els fets.
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