
monogràfics sobre les obres de Pere Gimferrer, Anna Murià i la reveladora anàlisi d’Àlex
Broch a propòsit dels diaris de Feliu Formosa. Aquesta àmplia secció, a més, es veié reforça-
da per la presència d’escriptors que recentment han publicat un dietari i que exposaren, en una
taula rodona, qüestions que afecten al gènere des de la perspectiva del creador: hi participaren
Vicent Alonso, Miquel Pairolí i Enric Sòria.

I si el simposi gairebé s’inaugurava parlant d’un referent com Josep Pla, es tancava amb
la mateixa figura, recreada per les sempre entenimentades paraules de la professora Anna
Caballé, directora de la prestigiosa Unidad de Estudios Biográficos de la Universitat de Bar-
celona. En la seua intervenció reivindicà el paper d’El quadern gris, com a guspira que de-
sencadenà l’emergència del gènere en les lletres castellanes (Umbral, Gimferrer, Puig, Tra-
piello...) i resseguí la imatge íntima de l’escèptic escriptor de Palafrugell a través d’uns
diaris de maduresa, no reelaborats literàriament, on parla de la seua relació amb Aura. Ca-
ballé, com Lejeune, s’inclinà per posar l’accent i rescatar la veritat que hi ha en la vida dels
diaristes.

Amb una trajectòria ja consolidada (1999, 2001, 2003, 2005) aquest simposi ha mantin-
gut regularment la cita per mirar d’acotar i esclarir els terrenys de la literatura del jo, especial-
ment en la literatura catalana. Esperem en el futur noves contribucions al tema. [A. E.]

Exposició «El cançoner popular català (1841-1936)». Barcelona, Museu d’Història
de Catalunya, 15 de novembre de 2005 – 15 de gener de 2006. — Organitzada pel Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la
Generalitat, aquesta exposició s’exhibí en un espai discret al primer pis del Museu del Palau
de Mar de Barcelona. S’ambientà a partir de les fotografies de gent anònima d’avui de dife-
rents edats que parlen, escolten i gesticulen, imatge que presideix també el tríptic i el catà-
leg, i que prescindeix de cap referència al cant i a la història quan el tema era precisament
aquest: la cançó tradicional d’arrel popular i la història de la seva recol.lecció fins al 1936,
amb els personatges i les institucions que s’hi implicaren, i els mètodes que es feren servir.
L’exposició tenia per leitmotiv, en efecte, la labor dels recol.lectors de la cançó tradicional
popular. La combinació d’imatges fotogràfiques, les anotacions a mà de música i lletra, les
cròniques i l’anecdotari dels recol.lectors en els seus viatges, els primers enregistraments so-
nors amb els fonògrafs de cilindre, alguns d’aquests mateixos aparells, i les publicacions im-
preses formaven un conjunt equilibrat, una combinació intel.ligible i explicativa que resulta-
va amable de contemplar essent alhora densa d’informació. L’itinerari organitzava els
materials en períodes històrics marcats per referents emblemàtics, com el 1841, en el qual
Josep Ma Quadrado encetà la publicació de cançons populars de transmissió estrictament
oral amb el «Romanç de Don Joan i Don Ramon» a la revista La Palma de Mallorca. Des-
prés hi hagué, com és ben conegut, els treballs sistemàtics, de diverses dimensions, de Ma-
nuel Milà i Fontanals, de Marià Aguiló, de Francesc Pelagi Briz, de Pau Bertran i Bros, de
Rossend Serra i Pagès, de Baltasar Samper o de Joan Amades, entre molts d’altres, que bas-
tiren una obra sòlida, amb col.laboradors excepcionals, músics o poetes, com Higini Anglès
o Jacint Verdaguer. I no és anecdòtica la feina de recol.lecció de dones com Sara Llorens de
Serra o Palmira Jaquetti, en un món en què les dones hi eren excepcionalment. L’impuls or-
ganitzat i la socialització i consolidació del cançoner popular com a símbol i referent de la
catalanitat que representà l’Orfeó Català i les Festes de la Música Catalana hi tingué un es-
pai, com també l’obra de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya fundat el 1915 i la la-
boriosa Obra del Cançoner Popular de Catalunya, amb el mecenatge de Rafael Patxot i Ju-
bert, que s’inicià el 1921 i fou interrompuda a causa de la guerra de 1936, amb la dispersió
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dels materials, que anys després s’han pogut recuperar per poder-ne continuar la publicació
gràcies els esforços de Josep Massot i Muntaner. L’itinerari de l’exposició s’atura el 1936:
una destralada per a la cultura popular, la seva recol.lecció i la seva promoció —conseqüèn-
cia directa del desastre és la llarga història ben coneguda per Josep Massot dels avatars dels
materials de l’Obra del Cançoner.

El visitant podia fer-se una idea del gruix del nostre cançoner i de la valuosa i meritòria
feina de recol.lecció en un temps en què el viatge pel país amb aquella finalitat resultava una
estrènua aventura, i dels valuosos resultats d’aquesta recerca que s’abocaren als arxius i a les
publicacions, molt sovint conduïts aquells i elaborades aquestes amb un tacte i rigor exquisits.
Tancada l’exposició, que al nostre parer mereixeria una sala permanent al Museu d’Història,
hem de fer saber que disposem del catàleg, pulcrament editat —i amb versions castellana i an-
glesa en un disc compacte—, que recull articles valuosos: «Les cançons populars» de Josep M.
Pujol, «Reculls i estudis de cançons i músiques orals dels Països Catalans publicats o recopi-
lats abans de 1936» de Jaume Ayats, «L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya en el con-
text europeu» de Xosé Aviñoa, «La recol.lecció de cançons populars al segle XIX» de Salvador
Rebés Molina, «L’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya i la cançó popular» de Lluís
Calvo Calvo, «L’Orfeó Català i les Festes de la Música Catalana» de Josep Crivillé i Barga-
lló, «Rossend Serra i Pagès i la seva escola» del mateix autor i «L’Obra del Cançoner Popular
de Catalunya» de Josep Massot i Muntaner; i finalment un salt del límit històric de l’exposició
amb una breu incursió a «El cançoner popular entre la postguerra i el segle XXI» de Jaume
Ayats i Salvador Rebés. Tot plegat un llibre útil, molt ben editat i que actualitza el tema en
l’àmbit divulgador.

El tríptic, però, oblidà inexplicablement la referència al comissari de l’exposició —no sa-
bem si per criteri del Museu—, Josep Massot i Muntaner, alhora director del catàleg, com tam-
bé descuidà els coordinadors i autors dels textos de sala, Antoni Angueta, Josep Crivillé i Ra-
mon Vilar, el documentalista Roland Pastells i el responsable dels enregistraments, Josep M.
Adell, i fins els dissenyadors, Manuela Schininà i DUOH! Tanmateix invitava a assistir a les
activitats paral.leles: el concert d’un dels grups de música i cançó populars més valuosos que
avui es poden sentir, El Pont d’Arcalís, i les conferències de Salvador Rebés, Xosé Aviñoa i
Josefina Roma, a més d’una taula rodona amb el tema «Passat, present i futur del Cançoner po-
pular català». Remarquem finalment que l’exposició ens recordà que el cançoner popular, re-
collit amb tants d’esforços, ofereix a la lingüística i als estudis literaris un compendi de llen-
gua i etnopoètica d’un enorme valor per a la romanística i en particular per a la dialectologia i
la història de la llengua dels darrers segles. [X. L. B.]

Defensa de la tesi doctoral d’Isabel Graña «Els poetes de l’Escola Mallorquina i
l’Associació per la Cultura de Mallorca». — El 30 de novembre de 2005 Isabel Graña va
defensar al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona la
seva tesi doctoral «Els poetes de l’Escola Mallorquina i l’Associació per la Cultura de Ma-
llorca». El treball, redactat sota la direcció del doctor Jaume Aulet (UAB), fou avaluat per un
tribunal format pels doctors Jordi Castellanos (UAB), Joan Mas i Vives (UIB), Pere Rosselló
Bover (UIB), Magí Sunyer (URV) i Francesc Xavier Vall (UAB), i obtingué la qualificació
d’excel.lent cum laude.

El plantejament de la tesi és ambiciós per la seva dualitat, atès que combina l’estudi de la
història cultural amb el de la història literària. Pel que fa al primer aspecte, el treball se centra
en el període 1917-1939, especialment en l’Associació per la Cultura de Mallorca, entitat fun-
dada amb la intenció d’impulsar la cultura catalana i de vertebrar el sentiment d’identitat na-
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