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Dona i folklore. Apunts per a l’estudi del folklore compilat per dones  
a cavall de finals del segle xix i les primeries del segle xx

Dolors Llopart – Roser Ros
Museu Etnològic de Barcelona – Tantàgora / Universitat Ramon Llull

1. Antecedents
El curs 2010/11, fruit d’una idea sorgida en el marc de la presentació del llibre 
de Joan Soler Amigó sobre la seva àvia folklorista, Joana Vidal, es va organitzar 
en el marc de Tantàgora un curs sobre Dona i Folklore, en el qual vàrem partici-
par les autores d’aquest text, que anava adreçat a posar en relleu la importància 
del treball de recollida i la difusió de diferents elements del folklore català dut a 
terme per algunes dones. 

Posteriorment (setembre 2011), al xii Congrés d’Antropologia de l’Estat Es-
panyol, organitzat a la ciutat de Lleó, vàrem presentar una comunicació, «Cuina 
i Paraula», que volia posar en relleu la presència de la cuina en molts contes. 
L’experiència, tot i ser forçosament molt breu, ens va situar en un marc on altres 
estudioses estaven i estan treballant i ens va donar ocasió de conèixer perso-
nalment, entre altres, a una estudiosa brasilera, Carla Cristina García, que ha 
treballat obres de Laura Esquivel, de Virginia Woolf i d’altres autores amb una 
orientació semblant.

De fet, tant el curs com la comunicació al congrés, tenien la mateixa intenció: 
posar de manifest el rol que té la cultura oral en l’educació no formal i més espe-
cíficament en el context femení, en el qual la cuina, el safareig o el cosidor han 
estat espais privilegiats per a les tasques d’aculturació femenina.1

2. Res no passa per no res
El fet que puguem parlar d’un grup relativament nombrós de dones dedicades 
a compilar materials procedents de la cultura immaterial, no és fruit de la ca-
sualitat. A cavall del segle xix i el xx, seguint els corrents pedagògics del temps, 
dos homes d’edats molt properes, reputats estudiosos del folklore, Rossend Serra 
i Pagès (Barcelona 1863 – 1929) i Aureli Capmany i Farrés (Barcelona 1868 
– 1954), varen desenvolupar una gran tasca educativa en el sí de quatre instituci-
ons culturals cabdals a la ciutat de Barcelona i varen saber plantar la llavor de la 
inquietud envers l’estudi i la compilació de materials folklòrics a algunes de les 
seves alumnes.2

1 No hem d’oblidar el paper de les bugaderies actuals com a llocs de relació (en aquest cas tant 
entre dones com entre dones i homes).
2 Per escriure aquest apartat hem seguit les notes de Montserrat Garrich del curs Dona i Folklore 
fet el 2n trimestre de 2011.
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Dues d’aquestes, l’Escola d’Institutrius i Altres Carreres per la Dona, creada 
l’any 1870, i l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona, creat l’any 
1909, eren institucions específicament destinades a l’educació femenina. Les al-
tres dues, el Centre Excursionista de Catalunya, fruit de la fusió, l’any 1891, de 
les dues entitats excursionistes més antigues, l’Associació Catalanista d’Excursi-
ons Científiques (1876) i l’Associació d’Excursions Catalana (1878), i l’Esbart 
Català de Dansaires, creat el 1908, eren entitats sense aquella especificitat però, 
per diferents raons i a diferència d’altres entitats associatives, obertes a les dones.

2.1 Escola d’Institutrius i Altres Carreres per a la Dona
L’educació formal específicament adreçada a dones té les seves arrels en el Segle 
de les Llums. Els il·lustrats de les darreries del segle xviii atribuïen un paper molt 
important a la dona en l’estratègia econòmica que preconitzaven, per exemple, 
les societats econòmiques d’amics del país promogudes des de la corona per ini-
ciativa de Campomanes. Així, malgrat l’oposició dels gremis, una cèdula reial de 
Carles iii (1779) autoritzava l’ensenyament lliure de dones i nenes «en las labores 
propias de su sexo» i, ben aviat, moltes societats econòmiques creaven «escuelas 
patrióticas» destinades a la preparació professional de nenes i adultes en les tècni-
ques bàsiques de la incipient indústria tèxtil.

A mitjan segle xix, l’educació de les dones, si més no la de les dones de classes 
poc o molt acomodades, va derivar cap a un model d’ensenyament més complet 
que havia de forjar també una dona compromesa amb la llar i la família i que, 
per tant, era necessari que sabés ser competent en tots els àmbits de les tasques 
domèstiques, des de la bugada a la sala de música. Però cap al darrer terç del segle 
xix, l’educació femenina va fer un nou tomb i, tot i que, en general no va aban-
donar aquesta faceta d’«àngel de la llar» (reservada sobretot a les noies de cases 
benestants que els seus pares destinaven al paper d’esposes i mares per al qual 
preferien educar-les sense sortir de casa), alguns centres educatius més punters es 
varen disposar a formar dones també per treballar amb competència en tallers i 
comerços i també en despatxos, biblioteques, etc.

Un d’aquests centres, que sens dubte ensorra les seves arrels en aquells corrents 
il·lustrats que explicàvem més amunt d’educació formal específica per a les dones, 
va ser l’anomenada Escola d’Institutrius i altres Carreres per a la Dona, creada el 
1870 en el marc de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP), 
institució que havia iniciat les activitats l’any 1822, en ple Trienni Liberal.3 

La SEBAP ha estat responsable de múltiples i diverses iniciatives que han ser-
vit perquè Barcelona hagi avançat socialment i econòmica al llarg dels segles xix i 

3 Aquesta societat era una aposta de modernització de les comunitats.
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xx. Iniciatives de caire urbanístic, relatives a l’habitatge obrer, la higiene pública, 
el transport, l’ensenyament, les colònies escolars, les caixes d’estalvis, els bancs 
hipotecaris, els crèdits agrícoles, i un llarg etcètera. Des del 1835 se succeeixen 
iniciatives seves per millorar l’ensenyament i l’educació dels sectors més desfa-
vorits: sordmuts, obrers, infants i dones. L’any 1858, la Junta de Dames de la 
Societat regentava una escola gratuïta per a nenes a la parròquia de Sant Francesc 
de Paula; el 1866 creava les Escoles Públiques Dominicals on estudiaven les joves 
obreres. Finalment, el 1870, la Societat crea l’Escola d’Institutrius i Altres Car-
reres per a la Dona.

L’Escola d’Institutrius va ser ben aviat una institució de prestigi que volia 
aportar a la dona una formació de qualitat, diguem-ne de caire superior o pa-
rauniversitària. Allà hi estudiaven filles de famílies barcelonines benestants, sense 
haver d’ingressar a la freda i masculina universitat, per obtenir una formació que 
les permetés tenir uns coneixements amplis i consolidats i, si calia, inserir-se en 
el món laboral amb unes responsabilitats adaptades a elles. 

A l’Escola d’Institutrius va ser on va començar a impartir classes de literatu-
ra catalana (i més endavant de geografia) Rossend Serra i Pagès, i on també va 
formar part de comissions i ponències. A les classes de geografia hi van assistir 
Sara Llorens, Maria Baldó, Narcisa Freixas, Maria Patxot Rabell i Adelaida Ferré, 
precisament algunes de les dones que són claus a Catalunya per a l’estudi del 
folklore.

A l’Escola d’Institutrius va ser on Serra i Pagès va formar un grup de dones 
que l’admiraven i seguien bocabadades les seves instruccions i indicacions. Com 
ens refereix Sara Llorens (1926) quan Serra va exposar que en tornar de les vacan-
ces de Nadal les noies havien de proposar un tema d’estudi folklòric, va quedar 
parat en trobar-se amb un estol de noies que, més que proposar un tema, ja el 
duien embastat i fins i tot, en alguns casos, desenvolupat.

Allà Serra crea escola autèntica amb el convenciment que, en primer lloc, l’es-
tol d’alumnes són molt més eficaces que ell mateix tot sol, perquè són moltes; en 
segon lloc, representen una dispersió geogràfica que els permet poder incidir en 
diferents zones i poder actuar així mateix a diferents punts de Catalunya; final-
ment, en tercer lloc, treballen de manera seriosa, pulcra i exhaustiva, i, el que és 
molt important, amb il·lusió.

2.2 Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona
L’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona (ICBPD) neix l’any 1909 
de la mà de Francesca Bonnemaison, casada amb Narcís Verdaguer i Callís, cosí 
del poeta Jacint Verdaguer. D’ideologia catòlica i conservadora ha estat una ins-
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titució concebuda per les dones, dirigida per dones i adreçada a les dones, això sí, 
amb donants, patrons i col·laboradors, tant homes com dones, procedents de les 
capes més benestants de la societat barcelonina.

A l’Institut hi conflueixen Serra i Capmany, ambdós com a professors. Ser-
ra, el curs 1914-1915, hi donava l’assignatura de geografia i un curset de tres 
sessions sobre folklore; Capmany era el responsable de les sessions setmanals de 
jocs, cançons i llegendes i de les sessions dominicals sobre danses, jocs, rondalles, 
cançons, etc.

Com diu la professora Mary Nash (2010), l’Institut 

va ser cabdal en la promoció educativa i professional de les joves catalanes […] i es dedicà 
a l’educació i a la formació de les joves de mitjana i petita burgesia i de la classe treballa-
dora […] i va aconseguir una educació i formació professional d’excel·lència.

L’Institut procurava l’educació, l’ensenyament i la formació de la dona ofe-
rint-li un pla d’estudis, que avui podríem dir «reglat», salvant les distàncies, és a 
dir, amb unes assignatures obligatòries, uns exàmens i una titulació. El pla con-
templava, segons l’especialitat, la formació en càlcul, llengua catalana, castellana, 
francesa, alemanya o anglesa, economia mercantil, tenidoria de llibres, taquigra-
fia, dactilografia, cuina, servei de menjador, puntes, brodats, capells, tall, etc. Era 
una seriosa i extensa institució d’ensenyament en la qual van estudiar Adelaida 
Ferré, Maria Patxot, Maria Solà i altres dones conegudes juntament amb una 
munió d’altres dones, ara per ara, anònimes.

A més de les assignatures obligatòries marcades pel pla d’estudis, l’Institut 
programava tot un seguit de cursos, cursets, sessions, activitats, etc. fora de l’ho-
rari laboral perquè hi poguessin assistir les noies i dones al sortir de la feina. 
Feien cursos per encàrrec dedicats al personal femení d’empreses i magatzems. 
L’Institut posava a l’abast de les associades molts serveis: la borsa de treball que 
col·locava moltes noies i dones, la biblioteca, el servei de dutxes, el de menjador, 
les beques, etc. També feia activitats de tot tipus en diumenge, especialment a la 
tarda: des del servei religiós fins a sessions sobre jocs, danses, folklore, cançons, 
llegendes, etc... L’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona editava la 
revista Claror en la qual es van publicar articles sobre folklore d’Aureli Capmany 
i Adelaida Ferré, entre altres.

3. El folklore, de la societat tradicional a la societat industrial
Abans de parlar de les altres dues entitats de les quals sorgeixen bona part de 
les dones folkloristes de les quals tenim dades, cal remarcar com és en el pas de 
la societat tradicional a la societat industrial que neix l’interès pel folklore, en 
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una actitud característicament romàntica, segons la concepció de Löwy i Sayre 
(1992) per tal com l’estudi del folklore és implícitament una crítica de la moder-
nitat, és a dir, de la civilització capitalista moderna, engendrada per la revolució 
industrial i per la generalització de l’economia de mercat a partir de la segona 
meitat del segle xviii, en nom de valors i d’ideals d’un passat preindustrial. Un 
passat preindustrial, d’una altra banda, que en realitat no es vol pas fer retornar, 
perquè encara que el romanticisme es rebel·la contra la modernitat, ho fa en 
termes i amb instruments que comparteix amb aquesta modernitat. En el cas del 
folklore, l’estudia i el sacralitza però de cap manera se’l planteja formant part de 
la vida quotidiana del present.4

Per exemple, en la societat tradicional catalana (agrícola, manufacturera i co-
mercial), d’abans de la industrialització, el temps era pautat entre temps de tre-
ball i temps de festa. La festa era bàsicament un espai per a les relacions socials 
fora del nucli familiar, per a la pregària, el lleure, l’aprenentatge de rols socials, 
etc. Tot aquest conjunt de relacions estaven regulades per uns cicles festius que 
ens recorden el mite de l’etern retorn tal com l’entenien els antics: «Sempre gi-
rem. El temps mai no s’atura. / L’hora que segueix l’hora és insegura.»

La societat que havia sorgit d’una economia fonamentada en la producció 
de producte acabat va originar, entre d’altres fets, un desplaçament de població 
pagesa cap als nuclis de producció industrial així com als centres d’administració 
dels recursos d’aquestes indústries.

Bona part de la gent desplaçada eren homes i dones joves que havien deixat la 
família lluny i que van haver d’adaptar-se a nous horaris de treball, a fer torns de 
vuit o més hores durant els dies de la setmana i, a més, diferents torns, segons les 
setmanes. En aquestes condicions, la roda del temps va deixar de girar de manera 
cíclica i el descans del treball va generar el lleure. El calendari laboral va desplaçar 
el calendari festiu i el lleure de la feina va substituir en part la festa i molt espe-
cialment la festa religiosa.

En aquest marc l’associacionisme sindical, cultural i de lleure va prendre un 
paper abans inexistent i aplegà a molts homes i dones en activitats que anaven 
des de l’aprenentatge en cosidors i aules al cant coral i la pràctica de l’esport. És 

4 Ja les escoles descrites abans, tot i que tenien un fort arrelament en les idees de la il·lustració, 
és evident per algunes de les assignatures impartides, en particular el folklore, com a testimoni 
de valors intangibles del passat, tenien sens dubte molts elements més aviat vinculats amb el 
romanticisme. Una posició romàntica que volia que la dona fos, per resumir, «un àngel de la llar» 
com havia estat en el passat. Així doncs, valors derivats de l’estudi del folklore (els mites d’origen, 
la llengua, la música, el calendari festiu etc.) havien de figurar «naturalment» en una educació per 
dones. Unes dones educades per a la transmissió en família de valors tradicionals, entre d’altres, 
la idea de Catalunya com a nació, però en termes i amb instruments plenament moderns.
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en aquest nou estadi de la cultura popular que hem d’analitzar dos dels centres 
barcelonins on es va impartir i difondre l’interès per l’estudi del folklore viu que 
encara es practicava arreu de Catalunya i dels altres Països Catalans.

3.1 Centre Excursionista de Catalunya
El Centre Excursionista de Catalunya (CEC) és fruït de la fusió, l’any 1891, 
de dues entitats anteriors dedicades a aquesta activitat: l’Associació Catalanis-
ta d’Excursions Científiques (1876-1891) i l’Associació d’Excursions Catalana 
(1878-1891). Cal esmentar que en ambdues associacions no hi havia cap dona 
en llocs directius. Només tenim coneixement que Maria del Pilar Maspons i 
Labrós és nomenada sòcia honorària de la Secció de Folklore de l’Associació 
d’Excursions Catalana. Així doncs, el CEC neix sense cap dona en càrrec de res-
ponsabilitat associativa. La junta directiva coordina diverses seccions que tenen 
un cert marge d’independència i actuació.

L’any 1904 es crea l’anomenada Secció de Folklore, activa fins 1940, amb 
Rossend Serra i Pagès de president i Aureli Capmany i Farrés de secretari. La Sec-
ció de Folklore del CEC desenvolupa un llarg programa d’activitats de visites i 
conferències monogràfiques sobre diversos temes en les que s’exposen tant aspec-
tes teòrics com reculls de treball de camp. Les seves activitats queden ressenyades 
i algunes també publicades en la publicació institucional del moment: el Butlletí 
del Centre Excursionista de Catalunya.

I és als articles i ressenyes del Butlletí del CEC, on podem veure la partici-
pació de diverses dones en qualitat de ponents, conferenciants o concertistes 
moltes d’elles, alumnes del mateix Serra i Pagès a l’Escola d’Institutrius, com si 
ell mateix, de manera explícita, els donés la possibilitat de tenir veu i visibilitat 
en un sector en el que ell tenia domini. Alguna d’aquestes dones prenen part en 
el x Congrés d’Excursionisme organitzat l’any 1911, segons consta a les actes 
d’aquest congrés. I així trobem Adelaida Ferré, Joana Vidal, Maria Baldó, Sara 
Llorens, Mercè Ventosa i altres, dissertant sobre el tema protagonista dels seus 
esforços.

3.2 Esbart Català de Dansaires
L’Esbart Català de Dansaires el funden l’any 1908 una colla d’amics entusiastes 
de la dansa i actualment és l’entitat en actiu més antiga dedicada a la dansa. Sig-
nen els estatuts el 8 de juliol de 1908, amb objectius ben clars que queden expres-
sats en l’article primer dels estatuts: «La finalitat del Esbart Català de Dançaires 
es estudiar y donar á coneixer los balls populars y artistichs nacionals y extrangers, 
per parelles d’abdós sexes.»



49

De la mateixa manera que en el CEC, no hi ha constància de cap dona en 
càrrecs de responsabilitat a l’Esbart Català de Dansaires fins fa poques dècades. 
L’Esbart Català de Dansaires sembla un món d’homes, dirigit per homes. Ara bé, 
contràriament al que passa en altres entitats, per exemple al Centre Excursionista 
de Catalunya, les dones sempre han estat presents a l’Esbart Català de Dansaires ja 
des de la primera relació de socis i sòcies i això és així per una qüestió òbvia, de la 
qual es parla en aquest article primer dels estatuts: el ball es desenvolupa en part per 
parelles mixtes i per tant la presència de les dones és admesa i, si voleu, necessària.

Les dones van allà on va l’Esbart Català de Dansaires: viatgen, veuen, viuen 
de manera igual als seus companys masculins. Les dones també ajuden els homes 
a documentar, aprendre, reconstruir i restaurar els balls que l’Esbart Català do-
cumenta i aprèn. I per això, les dones de l’Esbart participen, en reculls i recons-
truccions de danses sense que la seva presència es faci explícita. De fet, però, hi ha 
constància fotogràfica d’aquestes mateixes dones fent activitats. Cap d’elles, però, 
va signar cap text, limitant-se a fer d’activistes. Una d’aquestes dones és Maria 
Soler i Bru, germana de Joan Soler i Bru, diputat i primer president de l’Esbart 
Català de Dansaires.

És a l’Esbart Català de Dansaires on Aureli Capmany troba el camp idoni per 
conrear les seves idees sobre la dansa a Catalunya. Capmany treballa a l’Esbart 
Català de Dansaires entre 1909 i la seva mort que s’escau l’any 1954: hi farà de 
director artístic entre els anys 1909 i 1917, i un cop deixat aquest càrrec hi con-
tinua amb una presència constant al costat de Felip Blasco, que el succeeix, de 
manera que entre els dos construeixen l’ideari d’acció i actuació, i també artístic, 
que condueix l’entitat fins els anys seixanta del segle xx.

Al voltant de l’Aureli Capmany i de Felip Blasco hi ha també un seguit de do-
nes que interactuen però tan sols hi ha constància de publicacions i conferències 
d’una d’elles: Julita Farnés, cunyada de l’Aureli Capmany. 

4. L’etnografia com a eina per a una bona recollida de folklore
L’etnografia, tal com diu Pujades (2004), forma part de l’anomenat triangle an-
tropològic, que es complementa amb la comparació i la contextualització. És a 
dir, és el primer pas per a una bona recollida d’informació. 

Els estudis clàssics d’etnografia ens expliquen, moltes vegades en forma nar-
rativa, fets de la gent. En trobem exemples des de Bronislaw Malinowski (1884-
1942), sobretot al seu Diari (Malinowski 1985), fins als actuals recollidors d’his-
tòries —tant pròpies, com d’altres— com, per exemple, Lluís Mallart en la seva 
obra Sóc fill dels evuzok (Mallart 1992), Ens expliquen, en forma narrativa, fets 
de la gent. Aquests dos autors, etnògrafs de terreny a Nova Guinea i a l’Àfrica 
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equatorial respectivament, sostenen totes les seves recerques sobre la narració 
dels seus informants.

Tot això ens porta a afirmar que en el cas de la recollida de contes com en 
d’altres fonts de literatura oral, si es va a la font directa, cal fer primer una bona 
anàlisi de la cultura en la qual aquest conte està inscrit. És a dir, cal fer una mo-
nografia de l’espai cultural del conte.

4.1 La Caputxeta vermella: un cas il·lustratiu
La primera font de reflexió en relació amb aquesta qüestió va ser per nosaltres la 
lectura del treball de Verdier (1979) Façons de faire, façons de dire (Maneres de fer, 
maneres de dir) que explica com un conte, per exemple el de la Caputxeta verme-
lla, que té moltes variants a França, quan es redueix a una sola versió —recollida 
o refosa normalment per un literat—, perd tota la seva dimensió etnogràfica. 
L’autora esmenta, concretament l’exemple de la rondalla de la Caputxeta verme-
lla, en alguna de les diverses versions que ha recollit per tot França, de la Bretanya 
als Alps. Al relat s’explica que, per anar a casa de l’àvia, la nena ha d’escollir entre 
fer un camí amb agulles de cap i un altre amb agulles de cosir al terra. El significat 
simbòlic dels dos camins seria que, si la Caputxeta escull el camí de les agulles 
de cap, significa que encara és una nena i, si escull el camí de les agulles de cosir, 
vol dir que ja està en condicions d’anar a cosir i, per tant, de posar-se a la cua de 
les noies casadores.

En tot cas, l’argument refós del conte de tradició oral de la nena i el llop, que 
ocupa el lloc 333 del Catàleg Internacional ATU (i del qual no se n’ha trobat cap 
versió a les terres de parla catalana), es pot resumir de la següent manera:

Una nena d’uns quinze anys surt de la casa on ha passat una temporada apre-
nent de cosir. Porta un pa i un formatge que anirà a dipositar a casa de l’àvia. Pel 
camí es troba el llop que li demana on va i quin camí prendrà. La nena tria el de 
les agulles de cap (símbol de les ganes de jugar, d’aparentar), de manera que el 
llop pren el de les agulles de cosir (símbol de les feines que tota dona adulta havia 
d’assumir en les societats tradicionals).5

El llop arriba primer a casa de l’àvia i se la menja, però reserva una part de la 
seva carn i de la seva sang i fins i tot dels ossos a la cuina. Es fica dins del llit fent-
se passar per l’àvia. Arriba la nena i com que ve amb gana l’àvia/llop la convida 
a anar a la cuina a menjar. Un ocellet li canta d’on procedeix la carn, la sang i 
els óssos, però la nena no li’n fa cap cas i, després de cuinar-ho, s’ho menja tot. 
Llavors té son i l’àvia/llop la convida a ficar-se al llit amb ella. La nena es va des-
pullant i per consell de l’àvia/llop llença totes les peces al foc. Quan finalment el 
llop se la vol menjar, ella l’ensarrona dient que té pipí. El llop li lliga un cordill 

5 Sobre el significat dels dos camins veure Bricout (1982).
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al peu i la deixa sortir. La nena es deslliga i s’escapa. Arriba al riu i troba les bu-
gaderes que l’ajuden a creuar-lo amb l’ajut d’un llençol. Poc després arriba el llop 
i les bugaderes li fan també una passera, però quan és al mig del riu deixen anar 
el llençol i l’animal es precipita riu avall. La nena arriba a casa de la seva mare 
i davant de les preguntes de la dona, ella respon: tot bé; m’he menjat l’àvia i he 
estat a punt de dormir amb el llop. 

El guió del present argument prové de l’escrit de l’antropologa que abans 
citàvem: Yvonne Verdier (1978). La rondalla resultant és una història de dones 
que explica el pas de la dona jove a l’adultesa, en el transcurs de la qual, el llop no 
és més que l’element que permet fer aquest passatge. Observi’s la total absència 
del llenyataire, que sí que apareix a la versió dels germans Grimm. L’important 
aquí és el rol de les dones que la petita protagonista trobarà en la seva vida vers 
la majoria d’edat. Primerament la cosidora amb qui aprendrà a ser dona a través 
de les arts del cosir; en segon lloc l’àvia que amb la seva mort dóna un nou lloc a 
la mare, convertint-la en futura àvia. Amb el benentès que la Caputxeta vermella, 
després d’haver assistit a la liquidació de l’àvia i haver-se-la menjat i haver estat 
a punt de dormir amb el llop (l’element masculí que farà possible la procreació), 
ocuparà el lloc de la mare; finalment les bugaderes que, com les parques romanes, 
tenen a les seves mans el fil de la vida, decideixen amb el seu gest donar pas a la 
noia cap a la nova vida que l’espera i acabar amb el llop, la funció del qual ja és 
acabada després de tot el que ha ocorregut.

4.2 Explorant altres exemples: del cosidor a la cuina
Aquestes protagonistes femenines retratades a la faiçó de temps molt reculats són, 
com dèiem al principi, un exemple de com els rols dels personatges de conte 
de tradició oral segueixen els costums del context sociocultural que els ha fet 
néixer. Pel que fa al cas de la rondalla de la nena i el llop tot fa pensar que quan 
els arguments dels relats arriben damunt el paper, la seva transformació és més 
complicada, ja que la forma queda fixada en un temps i un espai determinats. 
L’escrit, doncs, subverteix totalment l’esperit lliure dels relats que han trescat pels 
camins de l’oralitat. 

Després, altres treballs ens han encaminat en aquesta direcció, com per exem-
ple, l’estudi de Lina Grossi sobre les Fiabe italiane (1956) d’Italo Calvino (Grossi 
2011). Un recull en el qual Calvino va recollir en dialecte original, regió per regió 
d’Itàlia (Friül, Venècia, Piemont, Sicília) tot un seguit de narracions tradicionals. 
Grossi en revisa unes quantes i a cada una troba una recepta i n’explica el què i 
el com.6

6 Aquesta manera de procedir és comparable a la d’alguns folkloristes en llengua catalana que són 
curosos en els modismes i variants lingüístiques i a més reflecteixen molt bé l’entorn cultural de la tria.
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De la mateixa manera, uns textos recollits per l’antropòloga occitana Clau-
dine Fabre- Vassas dels contes que la costurera Adrienne Soulié7 explicava en el 
seu taller, a Saint Couat d’Aude (entre Narbona i Béziers); en són un altre bon 
exemple Fabre-Vassas (1982). Aquest petit recull de contes en llengua occitana 
ens presenta un altre fet a tenir present en aquesta recerca dels continguts dels 
contes i dels aprenentatges que se’n deriven. Les noies que treballaven en el co-
sidor d’Adrienne Soulié també es feien l’aixovar per casar-se. Una d’elles s’havia 
de casar i es volia fer la «camisa de dormir», és a dir la camisa de la nit de noces, 
a la moda del moment (1914), amb un tall davant, de la cintura als peus (abans 
tenien un forat). La mare de la noia no volia deixar-li fer, però l’Adrienne li va 
ensenyar a fer-la. En aquest fet tan senzill trobem el paper de la mediadora ne-
cessària per entrar en la modernitat.

La cuina, és clar, també és un indret privilegiat per la transmissió de coneixe-
ments. Les frases fetes i dites hi són moltes vegades ben presents. En la recollida 
de camp feta a finals dels anys setanta sobre les maneres de guardar els aliments 
més enllà de la seva durada per una de les autores d’aquest article (Llopart 1979), 
l’autora va procedir com aquells contistes compiladors que esmentàvem abans. 
Va unificar en unes receptes clares i concises, tal com volia l’editor, la variada 
narrativa de cuineres i mestresses de casa. De fet, les informants no donaven una 
recepta fixada, sempre deien: «bé»; «una vegada...»; «el sucre (o l’aigua, o l’oli) 
segons vegis»; «oh, el temps, depèn si la fruita és madura o no, de si fa més calor 
o més fred»; etc. Sempre hi havia un matís. Un tornar a començar.

Per concloure podem dir que la majoria de tasques domèstiques eren portades 
per les dones de la unitat familiar. Mare, àvia, tietes i alguna persona d’ajut a la 
llar. De totes maneres, quan a la casa hi havia treball domèstic addicional (per 
exemple en ocasió de les collites o d’alguna celebració com ara una festa major, 
o un casament) habitualment es llogava alguna persona més d’ofici. D’aquests 
oficis «femenins» (cuineres, cosidores i bugaderes) necessaris per fer funcionar 
una casa.

L’aprenentatge formal a les escoles —si n’hi havia— no consistia a rebre en-
senyament de totes els habilitats i els sabers necessaris per a esdevenir dones 
de pagesos, ramaders, comerciants i també burgesos. Aquest aprenentatge calia 
cercar-lo, moltes vegades, a les classes de costura i en algun altre indret rentant o 
cuinant, amb altres dones més grans.

Així doncs, fets tan quotidians com l’aparició de la primera regla i la confecció 
dels estris per tal de controlar-la s’havien d’aprendre a costura, així com també fer-se 

7 Aquesta artesana va néixer el 1892 i morir el 1969. 
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l’aixovar per casar-se i, és clar, el comportament adequat a les circumstàncies..., i, 
un llarg etcètera. De ben segur que en totes les jornades de treball, apareixien els 
contes que, de manera divertida, explicaven allò que no es deia directament.

5. A manera de moralitat
Tot plegat, només són uns quants apunts d’algunes de les coses que cal observar 
i entendre quan se surt a la recerca de qualsevulla notícia o fet de cultura imma-
terial. Hem d’aprendre a fer —més o menys— el que Baltasar Samper, l’etno-
musicòleg català recollidor de cançons de treball mallorquines, deia en relació al 
seu treball de camp. Moltes vegades, quan volia que la versió de la cançó fos més 
genuïna, li deia al cantant que fes l’acció de treballar mentre cantava. El treball 
d’esporgar, de segar, de collir olives, etc. D’aquesta manera la versió resultava més 
genuïna. Creiem que això mateix també pot ser igualment aplicable a qualsevol 
recull de contes o de narracions.
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