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Perquè hem recordat sempre, amb pregona gratitut, que del 
Sr. En Rossend Serra i Pagès. varem rebre les primeres orienta
cions folklòriques i l' il" lustrat concurs en conferències, col· labo
ració en el Butlletí i excursions; al veure que per la desaparició de 
la notable revista «Renaixement•, quedava trencat el seu magnífic 
treva[[· en publicació sobre el CANÇONER MUSICAL POPULAR CA
T ALA, ens va semblar arribada la hora de demostrar al Sr. Serra 
i Pagès l' agraïment i admiració que per ell sentim, oferint-li les 
nostres modestes planes per a imprimir-hi aital trevall ínteres
santíssim. 

l és natural que per a que' ls llegidors fruïssin la unitat del tre
valf varem indicar-li la conveniència de publicar-lo íntegre; els ar
ticles estampats i'ls que mancaven inèdits. 

El magnànim Sr. Seria i Pagès va acceptar agraït l'oferiment; 
però per circumstàncies independents de la nostra voluntat, no hem 
pogut realitzar fins ara'ls nostres anets. 

Es clar que en el fons és encara una nova mercè rebuda que'ns 
lliga a l'eminent folklorista, car el seu noble oferiment representa 
per a nosaltres un nou h_onor. Però 'l seu esperit generós ja sabem 
que haurà copsat tota la bona intenció de la oferta, que hauréL 
pres com una galania filla del nostre regoneixement. 



PREF'.ACI 

Fa molts anys, que sols, ben sols, estem fent una campanya 
cridant l'atenció sobre la necessitat que hi ha de cuitar a recullir, 
ço que encara sigui possible, del nostre -riquíssim Cançoner po
pular; a l'efecte; en articles, ·conferències, congressos, cursos de 
Folklore, en les nostres converses de penya d'Ateneu, de totes 
les maneres que podem, ens esforcem a denrostrar el noble i pa
triòtic de la empresa i sobre tot la extrema urgèncja, perque a ca
da posta de sol, se perden vàries cançons. Si no vegéssim la 
importància que totes les nacions cultes co.ncedeixen a aquesta 
branca del saber popular, ja .fa temps ·que hauríem abandonat la 
idea, persuadits de que era sols una obsessió nostra, o un punt 
de vista en el qua.l ens havíem situat i que no interessava a nin
gú més. 

En demanar-nos, doncs, temps endarrera la redacció de «Re
naixeme1Jt» algun trevall, .vàrem apressar-no~ a seguir la campa
nya en pro de les cançons, proposant-nos tractar la qüestió molt 
per enlaire, en una sèrie de tres o quatre articles, amb l'objecte 
exclusiu de fer propaganda. 

Vàrem començar a escriure i, com és de suposar, sols hi havia 
espai per a apuntar les matèries, en lloc de desenrotllar-les una 
mica, amb el relatiu deteniment que hauria calgut. Però tant la 
nostra manca de coneixements, com la temença de ser pesats al 
llegidor, ens lligaren de mans. Aixís i tot, algún bon amic que es 
va interessar desseguida pel nostre «Corpus cançonístic», creient
lo d' un interès excepci-on~l, va fer-nos alguna indicació, respec
te a la convei1iència d' esplaiar una mica més les consideracions, 
per a iniciar als llecs i remarcar la utilitat evident als entesos, que 
si ho eren en literatura no solien ser-ho en música, i sent-ho en 
aquesta, no estaven prou familiaritzats en el Folklore. 

Conseqüència dels precs insistenfs, va ser l' allargar els arti
cles, en detriment de la llur ponderació, perq.ue no és el mateix 
fer els fonaments per a una barraqueta, que per· a una casa gran i 
alta. No obstant, estava escrit, com diria un musulmà, que «Re-
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naixement» no podia publicar-ho: quan s' estava a la meitat, la 
revista va quedar sospesa i sols varen sortir a llum els preliminars 
de les nostres consideracions, quedant-se enlaire el m~s inte
ressant. 

Allavores els entusiastes folkloristes i bons amics nostres de 
Manresa, varen demanar-nos que 'Is entreguéssim l'original per 
a donar-lo a la estampa ells, puix no volien que' un crit d' alerta 
semblant quedés ofegat. A bodes varen convidar-nos, perque el 
nostre objecte era fer avinent a tothom que s' interessés per lo de 
la terra, que estàv_em abocats a la pèrdua indefectible del nostre 
gran tresor poètic, musical i folklòric a la vegada, allí on tal vol
ta queda més ben definida la personalitat cata'lana. La història 
gairebé la tenim per fer, amb tot i comptar amb obres extenses i 
valiosíssimes, però a mida que 's vagin ordenant els arxius, ani
ràn sortint les monografies i finalment refarem el nostre passat 
gloriós, tan fos'c en els orígens i en la època feudal. La instruc
ció deixa molt que desitjar a Catalunya encara, però çada dia va 
mil_lorant i les institucions de cultura que van creant-se, van sem
brant en bon terrer i vindrà dia, podser. no molt llunyà, en que 's 
recullirà el fruit. El desenrotllament de la riquesa, si 's compara 
amb Anglaterra, Bèlgica, Alemanya, França i altres països, és 
malhauradamet1t ben migrat, i amb tot i això som ben optimistes, 
segurs de que amb l' espandiment de la ciència, les vies de co
municació, les institucions de crèdit i l' interès creixent per les 
qüestions econòmiques, la nostra Catalunya arribarà a ser rica i 
plena. 

La major part de problemes vitals, tenen resolució i aquesta 
ens serà favorable ¡no ho dubtem pas!, però 'l nostre cabal artís
tic, per excelència, les cançons de l'avior, estàn condemnades a 
mort. _No significa res, salvar dues o trescentes tonades, d'entre 
les mils. i mils de que consté¡. el ,nostre Cançoner popular; i encara 
la major part de les publicades, no són propiarnent catalanes, si
nó provençals, castellanes, llornbandes, franceses, etc. Les nos
tres típiques i pec,uliars en que varen cristallitzar les creences, 
ale.gries, angoixes, entusiasmes i la mane.ra de ser dels nostres 
avant-passats en el caliu de la llar, en l'aplec de l'ermita, en el 
ball de plaça, en el recó del taller, en la solitut de les muntanyes, 
en el camp de la patalla, per tot arreu en una paraula, aq4estes 
s'han anat fonent çom la boira matinal a l'escalf del sol. Cap mà 
piadosa s' ha cuidat d·' . anotar-les, perquè les poesies no eren 
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prou interessants o la música s'apartava del patró general de ço 
que 'n podríèm dir «grans cançons.» 

Es com si a l' estudiar la flora i la fauna catalanes, prescindís
sim de les espècies purament nostres i només ens entretinguéssim 
a estudiar el llop, el goç, l' ovella, el blat, la noguera i tots els 
sers que en més o menys els hi escauria el caHficatiu de cosmo-
polites. 1 

Ara encara fórem a tem'ps a recullir una bona part de les can
çons genuïnament catalanes, perquè queden alguns vells en ban
des arreconades, que encara no hi ha arribat la carretera ni el 
carril; però aquests vellets, guardadors de la, nostra tradició, van 
caient' a la feixugor dels a'nys i no queda qui 'Is substitueixi. Els 
joves no canten més que la cançó del dia, que al néixer ja 's fa 
vella; la cançoneta desvergonyida del cafè de suburbi, corejada 
amb blasfèmies i procacitats; la cobla satírica de bandositat polí
tica que fa criar mala sang, i el millor que entonen és el tango, 
la jota, la sevillana o qualsevulla altra cosa, que tot i ser bo, és en 
llenguatge de fòra de casa, que acaba de desarrelar-nos de l' es
perit ètnic, que hem de procurar conservar sempre per damunt 
de tot. 

La deixadesa i la ignorància nostres, ens han privat de tenir 
museus · bons com tenen a l' extranger, · però encara en això ens 
queda el recurs¡ d' anar a estudiar ço nostre a París, a Londres i 
a altres capitals. D' aquí a uns quants anys, quan ja no quedarà 
cap dels vellets esmentats ¿on anirèm a estudiar les cançons ca
talanes? ¿D' on treurem els fonaments per a la lírica nacional? 
¿Com sabrem la vida íntima de la Catalunya de sigles endarrera, 

---- __ vida que tant sols té les cançons per confident? 
- Per un costat volem que se'ns reconegui la personalitat i per 

l' altre deixem còrrer ço que 'ns la pot caracteritzar ben be. La 
tònica d'una nació no la donen solament la història, la llengua i 
el dret; l'art h~ entra per tant o més, perquè é·s la manifestació 
més esperitual i la cançó és la musica, la poesia; el ball, per no 
parlar més que de les belles arts consagrades de temps immemo
rial, faltant-hi encara ço que constitueix el nirvi de la raça, que 
és la manera de sentír, de pensar i d'expressar els afectes. 

La sola enunciació d' aquests conceptes, implica un camp de 
acció vastíssim, una organització perfecte per a dur a terme la 
obra i una suma de· coneixements guiats per un amor a Catalunya 
i per una fè indestructibles. ¿Com se pot fer tot això? Aquesta és 
la dificultat més grossa, perquè per a dur-ho a teqne, és una em-
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presa que ha de costar molt temps i molts diners. Cal l' acció 
mancomunada del músic i del folklorista entesos, que amb dili
gència, amb un plan ben traçat i .sobre tot posant-hi tota l'ànima; 
s'hi consagrin per enter durant anys i més anys, a fi d' escorco
Uar tots els reconets més amagats i més llunyans de Catalunya. 

No se 'ns amaguen pas les dificultats que puguin presentar-se 
i que en rigor queden reduïdes a una: ignorància general del va
lor de la cançonística popular i especialment de ço que significa 
per a nosaltres. De saber-ho ben be del cert, en vindria indefec-, 
tiblernent el desig d'aplegar-la i fos com fos, es trobaria la ma-
nera de dur-la a terme. · 

Si no ho fem, contraurem una greu · responsabilitat envers les 
generacions successives. Serem els pares pròdigs que 'ns haurem 
malbaratat la nostra hisenda intel·lectual, condemnant als que 'ns 
succeeixin a viure d' elements emmatllevats a fòra de casa. 



El Cançoner Musical Popular Català 

Ço que caldria fer abans que tot 

Una de les coses que en primer terme hem de fer, és recollir, 
estudiar i publicar l'immens tresor de cançons populars, que dia-

- riament estem perdent per deixadesa nostra. 
S'ha dit alguna vegada, que ja el teníem publicat. Afirmar 

això, és desconèixer enterament l'assumpte. 
A més, cal tenir en compte que la major part de ço publicat, 

folklòricament no serveix. Ha fet ja el séu temps. Tots els mú
sics, literats i folkloristes que han publicat cançons, han fet un 
servei evident a Catalunya, però no ens hem pas de cóntentar 
amb això. 

L' erro prové de no saber distingir prou bé les coses, a conse
qüència d'•ignorar ço que és el Folklore. 

Els que han publicat cançons populars catalanes, generalment 
han s·igut literats o músics; poques vegades han sigut.folkloristes. 

Els literats han vist en les cançons, la composició; i com a 
conseqüència gairebé lògica, no sempre han respectat el text. Ja 
no es tracta de partidismes gramaticals (el i lo; pro i però;· per i 
per a; on, ont, aont, etc.); ni de menyspreu per a formes que en
cara s'han d'estudiar i que poden donar molta llum per a les va
rietats dialectals i l' evolució de la nostra llengua ( aurella per 
orella; esturment per instrument; xiball per cavall; tustar per pi
car, etc.), sinó de correccions generals de formes, conceptes i 
veritables capgiraments cançonístics. 

Enhorabona que un poeta enamorat d'una cançó, s'hi inspiri 
i la refaci, de la mateixa manera que un pintor escollirà un pais-
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satge per assumpte d' un quadre, accentuant marcadament l' as
pror de les muntanyes corregint-ne les siluetes; l' atapaïment del 
bosc que de migrat el converteix en tropical; l'abundor d'un 
doll d'aigua que cau del cim d'una roca, exagerant-lo en alçària 
i quantitat, i sacrifiqui en una paraula la veritat, en ares d' un 
idealisme que'n farà més suggestiva la visió, potser en raó directa 
de la falta de realitat, fent-ne finalment una composició que sols 
recordarà vagament l'original. Si està ben fet i produeix l' emo
ció que ell es proposava, molt bé; però baix condició de que no 
faci constar que és «copia» del natural, perquè fóra faltar a la ve
ritat. Un poeta, doncs, té el dret d'alterar una cançó popular que 
enclou un pensament delicat, un diàleg tètric o una narració ani
mada i fresca, però no ha de fer veure que és un document folk
lòric. 

De la mateixa manera un músic, corprès per una tonada airo
sa, plena de melangia, vibrant, riallera o com sigui, pot perfecta
ment desenrotllar-la o modificar-la segons la seva manera de 
veure-ho i escollir-la com a tema del que vulgui. Tots els grans 
músics ho han fet, qui més qui menys. Però fóra una gran falta 
de sinceritat, donar com a obra popular, el que és senzillament 
una reformació d' una tonada del poble. 

Ço que sol passar és que poetes i músics, no pas de primer 
rengle, adoben (?) les lletres i músiques de les cançons, segons 
llur manera d'entendre, que ben sovint és prou equivocada. 

S' imposa, doncs, una revisió per a tot ço publicat, llevat de 
poques excepcions. 

Totes fes cançons han d'ésser anotades fidelment tant per la 
lletra com per la música i no basta pas una sola versió. S'han de 
publicar totes les variants possibles, puix les cançons són com 
les monedes antigues, gairebé totes borroses, i d' entre un gran 
nombre d' exemplars iguals, és sols possible apreciar-ne tots els 
detalls. 

Sembla que aquí s'acabaria la tasca, que ja és prou pesada; 
però encara s'ha de considerar .una altra cosa que multipliéa ex
traordinariament la dificultat: és l' estudi de les «variants pròpies», 
per a distingir-les del que es ·podria anomenar «variants indivi-
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duals». Una cançó rarament serà interpretada de la mateixa ma
nera per una criatura, per una noia jove, per un vell i variarà a 
l' infinit en poquíssi,na cosa; seràn diferències de temperament, 
de falta d'orella, de dificultat en l' emissió de la veu, d' incom
prensió de la tonada o d' oposició de moment entre la «intenció» 
de la melodia i l'estat d'ànim de qui la interpreta, i per lo tant, 
seràn petites discrepàncies d' ordre purament individual. Però és 
que a més, les cançons presenten diversos estats alotròpics, cada 
un dels quals està subjecte a les mateixes diferències d' interpre
tació esmentades. 

Si en la lletra veiem que es diferencien segons les comarques, · 
cosa que regoneix fins el més llec en literatura i en lingüística, 
encara en major grau passa en la tonada, ja sigui en les anacru
ses, en el moviment, en les cadències finals, en els. intèrvals, i so
bre tot en les alteracions de ritme i fins en la modalitat del tò. 

Un cop es tinguessin molts milers de cançons anotades cor
rectament tant pel que fa a la lletra com a la música, procedents 
de tots indrets catalans, no constituiria pas el «Cançoner popul~r 
Català». Serien només els -elements que allavors caldri-a estudiar, 
triar, cotejar, classificar i criticar. 

Unes quantes carretades de minerals senzillament arrenglerats 
en uns prestatges, no constituirien un museu de mineralogia; 
fóra precís estudiar-los, classificar-los i col·locar-los per sèries. 
Això aplicat a les cançons és bastant més entretingut i costós, 
que per respecte a l' exemple citat dels minerals. En un altre arti
cle tractarem de donar-ne una idea, per a les poques persones a 
qui això pugui interessar. Ara que encara fórem a temps de recu
llir-ne moltes (no pas tantes com són perdudes ja, per dissort) no 
farem res; -quan sigui impossible obtenir-ho, d'aquí a pocs anys, 
allavors s'aixecarà una creuada patriòtica, que fins farà posar pell 
de gallina als més indiferents. 

Com a molts podrà semblar una cosa inverossímil això de pu
blicar a mils ton-alades, creiem oportú referir-nos a un cas força 
semblant al nostre, perquè si citàvem a França, Rússia, Alemanya 
o altres grans nacions, podria creure's que no hi ha paritat. 

Mr. William Arms Fisher que ha harmonitzat una tria de can-
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çons populars irlandeses, explica en el pròleg (l) com Mr. P. W. 
Goyce que està publicant «Old Irish Folk Music and Songs» amb 
3.000 tonades, augmentarà el cabal fins a 5.000, a conseqüència 
de noves informacions. Per a fer-se càrrec del que això represen
ta, s' ha de fer remarcar que a Irlanda actualment no s'hi calculen 
més de 800.000 individus que parlin l' irlandès. 

Ells amb 3.000 melodies, no s'acontenten pas, i nosaltres que 
amb t_otes les regions de parla catalana quintupliquem el nombre, 
ens donem per satisfets amb un nombre irrisoriament limitat. 

I I 

Breu ullada sobre el que s' ha fet 

El savi Milà i Fontanals, que no era folklorista, sinó literat, 
preceptista i crític, va ocupar-se moltes vegades de Folklore o 
sigui de Demosoiia, seguint la terminologia grega aplicada pels 
pobles llatins a les coses tècniques. El 1882 va publicar la segona 
edició, refosa i augmentada, del «Romancerillo catalan. Cancio
nes tradicionales» en la que hi consten 586 cançons, algunes de 
elles amb força variants, posant al final 46 tonades, transcrites 
pel músic militar En Josep Piqué i Cervero, deficientment anota
des, a pesar de l'amor que sentia per la música popular. 

Molt' abans, en 1853, havia ja publicat «Observaciones sobre 
la Poesia popular,.con muestras de romances catalanes inéditos», 
en la que, després d' estudiar les influències llatina, francesa, 
provençal i castellana, divideix la història de la poesia popul_ar 
catalana, en tres períodes: J.cr, època dels jutglars (segles XIV i 
xv) que devien conservar fragments de cançons anteriors, fer-ne 
de nous o tal vegada agafar assumptes d' altres països i propa
gar els principals tipus de música catalana; 2.611 , època de la in
fluència dels romanços castellang (segles XVI i XVII) en que va 

(l) «Sixty Irish Songs ». - Oliver Ditson & Cº Boston 1915; obra cu
rosament editada i harmonitzada amb gran amor per l' Arnis fisher. 
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generalitzar-se l' octosíl·lab i van fer-se els romanços semblants 

als castellans, i 3;er, època eminentment popular (segle xvm i 

part del XIX) a les quals pertanyen les. cançons de costums, in

cloint-hi les de. lladres, abundant les casolanes i amatòries i fins 

potser se n' hi ha d~ atribuir alguna de piadosa. A mitjant segle 

passat, creia l' inoblidable Milà que la musa popular no produïa 

ja més qne alguns romanços satír,ics o amatoris, deguts, molts 

cops, a les mateixes persones inter-essades, i en descartava les 

cançons grolleres que pertòdicament s'ensenyorien .de la plaça 

pública per una petita tongada. Allavors ja es queixava d'haver 

arribat molt tard a recu~lir les antigues poesies. 

En Milà que en 1831 ja s'havia fixat en la importància de les 

nostres cançons populars, preparant-se per a anar col·leccionant

les, per la valor estètica i per l' interès històric o 'científic que te

nen, va observar a més, que havien influit poderosament en el 

renaixement de la literatura catalana. Al publicar, doncs, .el «Ro-

. mancerilh», va fer la classificació pels assumptes, dividi1;'t al 

efecte les cançons en cinc seccions: l.ª Cançons religioses o lle

gendàries; 2.ª Històriques ·i de lladres; 3.ª Romancesques (cava

lleresques i ·novel·lesques); 4. ª De costums, i 5. ª Vàries ( «fanta

sías, bosquejos, series, danzas» ). 
A aquests valiosíssims aplec_s se 'Is ha de cons_iderar cqm el 

punt inicial del «Cançoner tradicional català», però tenint en 

compte que són només que uns reculls de lletres fets amb. una fi

nalitat !iteraria. Si tinguéssim els 586 textes de les cançons amb 

les tonades respectives, estaríem en presència d' un aplec més o 

menys nombrós de cançons populars, encara que no fóra, propia

ment parlant, una obra folklòrica, per les raons manifestades en 

l'article anterior. 
Tal com és, sols presenta 53 cançons senceres de la l.ª sec

ció; 57 de la_ 2.ª; 66 de la r; 120 de la. 4.\ i 50 de la 5.ª o siguin, 

en junt, 346. 
Les demés, poden servir exclusivament com a indicació, per 

exemple.: 

«N.º 70 El Jueves Santa. - A les sis el• Redentó .l Del d jous Sant a la 

tarda ... También en quinti!las. 
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N.º 71 Otro divina (llamado de Llers) . - Un divino vuy cantà l de Je
sús i de Maria. - AI parecer en romance. 

N.º 72 Súplica. - Senyor Deu meu gloriós l Perdó os vinch a demana 
l P e mas culpas y horrós {léase errós) l que he comés con~ra de vos ... -

Versificación irregular o alterada. » 

Es clar que les cançons que sols consten anotades d' aquesta 
manera tan deficient, és que no són de cap-de-brot; cap d' elles 
podrà comparar-se a la 218. «La dama d'Aragó» que comen
ça així: 

«A Aragó n' hi ha una dan1a - qu' és bonica com un sol 
Té la cabellera rossa - li arriba fins als talons.» 

aquella dama que ... 

«Quan és al mitj de l' Iglésia - els altars llueixen tots. 
Les dames quan la van veure - luego li varen fer lloc, 
Les dames seien en terra - i ella en cadireta d' or. 
Capellà que 'n diu la· 111issa - n'ha perduda la lliçó, 
Escolà que l'ajudava - no n'hi sab tornar raó .. » 

Un altre literat eminent, En Mariàn _Aguiló, anomenat el «pa
triarca de les lletres catalanes», en 1893 va publicar el «Romancer 
popular de la terra Catalana. Canç.ons feudals cavalleresques», 
únic volum que ha sortit de la sède projectada, ·que conté 33 tipus 
de cançons amb diverses variants, sense cap tonada. De si és ve
ritablement deplorable donar a la llum cançons sense la llur me
l_odia, ho diu prou el mateix autor en vàries bandes de Ja obra i 
pot deduir-se especialment del comentari que posa a La filla del 
rei de França o lo ricam aragonès: «Fa trenta vuyt anys que vaig 
ohirla y no 'n recort sinó la dolorosa .fruïció y dalè amb que l' es
coltava. No voldria ponderar llunyanes recordances que la reali
tat vingués a empetitir; més de llavors ençà he tingut exa gentil 
tonada per la reyna, per la. emperatriu de les que 's canten a Ca
_talunya ahont tantes n' -hi ha de bellíssimes». 

L'Aguiló, que el 1835 ja havia començat a fer l'aplec , canço
nístic, dedicant-s'hi de plè des de 1844, explica prou clarament 
l'objecte perseguit:_ «Trencada en la guerra dels Set anys la ca
dena de la tradició, del tot rovellada y fesa desde la de la Inde-
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pendencia, cuytava a replegarne ses · anelles escampades, ab la 
febre ab que s~ acudiría a salvar los documents d' un · arxiu en 
que s' hi calàs foch». 

En Milà, l' Aguiló i En Briz, posats per ordre cronològic, han 
sigut els que han fet despertar el sentiment català més íntim i no
ble, després d' un ensopiment secular. Però entengui 's bé: els 
dos primers, s'han de considerar com dos· excelsos literats que 
s' han ocupat de la poesia popular; no pas dos folkloristes. Per 
ai xò deia Mossen Cinto, alabant la obra cançonística d'ambdós~ 
que En Milà havia arrencat un~ escarola de l'horta i l' havia ser
vida a taula amb les fulles brutes i podrides que toquen a la ter
ra, enfangada i fins amb cargolins i tot, mentre que l'Aguiló l'ha
via rentada i netejada amb molt c~mpte, presentant-la a· punt de 
menjar. 

Per les mateixes paraules dels autors es veu prou que no es
crivien com a folkloristes; així En Milà a l' incloure el 1844 en 
son «Compendio del Arte poética» la incomparable «Dama de 
Aragó » citada, deia que «esperava o, per. millor dit, temia veure 
el dia en que la moda que tot ho invadeix i tot ho devora, s' apo
d_eri també de la _ignocent poesia dels nostres avis»; i l' Aguiló, 
en el pròleg encisador de la seva obra esmentada, diu textual
ment a propòsit de les cançons: « .. .la lletra prov,à que no era 
menys que la música, y com et- vi generós, pujà al cap d' alguns 
escriptors, qui a força d' erudició y d'enginy, filosofant, compa- , 
rant, y fins fantasiant, de rondalles i cansons n'han fet una cièi1-
cia, encimbellada ja entre les trascendentals, que l'aristocràtica 
Anglaterra batêjà ab lo nom de Folk-Lore, acceptat per tot arreu». 

En Francesc Pelai Briz, almogàver del catalanisme (a qui com 
a l' Almirall no se 'Is ha fet prou justícia) va publicar també can
çons •populars, com va publicar rondalles, endevinalles, va ésser 
poeta líric, èpic,. dramàtic, novel·lista, periodista, traductor, ex
humador de textes antics; tot el que es pot ésser en l' ordre lite
rari! En cada un dels aspectes serà una mitjania, però cqnside-

, ranl·lo en conjnnt, és una figura de gran relleu i altament 
simpàtica. 

El 1866 va començar a donar a l'estampa el llibre titulat <1Can-
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sons de la terra» amb la col·laboració musical d'En Candi Can
di. El primer volum contenia 32 cançons per a cant i piano. El 
text és comentat especialment amb el «Romancerillo» p' En Milà 
i diversos cançoners provençals, francesos i italians. El segón 
volum, de 1867, contenia 32 cançons harmonitzades per En Josep 
Saltó. El tercer volum dafat del 1871, comprenia 35 cançons-amb 
34 tonades que, com en els volums següents, són degudes a di
versos músics que les varen transcriure, sense arranjar-les per a 
·piano. El quart volum, del 1874, anotava 38 cançons i 29 tonades. 
I el volum cinquè, del 1877, tenié!, 38 cançons amb 27 tonades. 
L' .esforç que aquesta obra representava era tan gros corn lloable 
i per això va ésser molt alabada, tant aquí corn a l' extranger. 
Però si-la transcripció music.al no és tant perfecta com fóra de 
desitjar, la fidelitat en el text ofereix sovint motiu de dubtes; ser
veixi d' exeníple la introducció a la cançó del «Comte l' Arnau»: 

«La comtesa està sentada - ¡viudeta igual! 
La comtesa està sentada - al seu palau. 
Se li presenta a la cambra - ¡valga'm Deu val! 
Se li presenta a la cambra - lo comte Arnau». 

que cap rné~ folklorista ha pogut anotar. (l) 
No obstant i els defectes que podrien senyalar-se a aquesta 

obra, que ens guardarem de fer, perquè no tenim més boca que 
per a alabar-la, En Milà i en Briz són els pares de la nostra can
çonística popular, perquè varen presentar uns nodridíssims re
culls de documents folklòrics originals, corn posteriorment ningú 
més ha tingut prou empenta per a fer-ho; sobre tot En Briz, de 
mèrits literaris evidentment inferiors a n' En Milà, se l' ha d' esti
mar com a veritable folklorista. 

Posteriorment s' han publicat molts altres volums: di;ersos 
follets d'En Pierre Vidal, de Perpinyà, amb ·cançons sense tona
des;· els aplecs amb tonades d'En Capmany, d'En Guasch i de 

(1) El qui aquestes ratlles escriu, fa prop de 27 anys que està anotant 
versions i més versions de la cançó, en tota la baronia de Mataplana i mai 
ha sentit aquest començament. 
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En Llobera (tornets de «L'Avenç») destinats ·purament a popula
ritzar les cançons tradicionals per la baratura de la publicació; 
les cançons de l'Alió, músic exquisit que va voler fer-les entrar 
en els salons aristocràtics i que podria dir-se'n aritmèticament 
parlant: «Alió : la músic-a : : Aguiló : la lletra»; En- Morera, Er-1 
Gay, En Vives, En Tort i Daniel, En Mas i Serracant, Na Julita 
Farnés (amb gran sentit de folklorista) i altres músics encara, han 
publicat reculls cançonístics, tots molt apreciables. 

Diversos enamorats de la musa del poble, es concretaren a es
tampar la cançonística comarcal (En Vilarem, amb les cançons del 
Rosselló; En Bertràn i Bros, amb les recollides al peu del Mont
serrat, obra excel·lent' de veritable orientació folklòrica, i el mes
tre Bosch i Humet, amb un aplec de les GuiÜeries, de gran inte
rès); la individual (Mossen Serra i Vilaró, amb el notabilíssim 
«Cançoner del Calic») i fins la monogràfica (En Serra i Boldú, 
amb les cançons «de ronda y de pandero»). 

Alguns músics estudiaven la característica i el desenrotllament 
successiu de les nostres cançons i balls, com el mestre Pedrell, 
de profunda erudició; el vident Noguera, de Ciutat de Mallorca, 
que va parlar el primer de les nacionalitats musicals; i l' enamorat 
·per excel·lència de les cançons ·populars, l' infadigable Millet. 

Altres, com En Tort i Daniel i el mestre Pecanins, sense ha
ver publicat llibres, per les conferències, articles, concerts o re
culls pertanyents a la matèria, se han de col·locar en lloc emi
nent. De molts més podria parlarse: com d' En Llongueras, de 
Terrassa; M-) sen Romeu, de Vich; Mossen Bosch, de Talarn; de 
les dil ~ ents aplegadores folkloristes Na Sara Llorens de Serra, Na 
Adelaida Ferré i Gomis, Na Maneta Fina, fins a fer-ne una llista 
interminable, sense oblidar al malaguanyat Masó i Goula, que va 
dedicar els últims anys de sa curta vida a anotar tonades i al mes
tre Ramón Bonet que va publicar un volum de cançons i balls 
populars sense les lletres respectives, incloint entre les prim.eres 
vàries cançons castel·lanes de «carreró». 

Amb el publicat en llibres i en revistes, hi ha molta cosa; bona, 
regular (més abundant que l'anterior) i dolenta (la major part), pe
rò tot aprofitable. Es un cúmul de dades preses a l' etzar amb gran 
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fervor patriòtic i poc coneixement de causa, moltes vegades .· 
Tenim moltes cançons, potser una dècima part de les que se 

estan morint, però que pel mateix encara viuen, i no tenim ni es
. boçat tan sols el Cançon~r Català. De sèries senceres com les 
cançons de beure~ de camí, barcaroles, etc., no en tenim res ab
solutament. 

Pensem donar una idea _general de com.hauria d'ésser aques
ta obra magna, definidora en son peculiar aspecte de la persona
litat catalana. 

II I • 

El com, el que i el qui de la cançó 

La cançó és una poesia i una tonada; però ·no és això sol. To
tes dugues obeeixen a una causa, les dicta una ànima, les provo
~ª un moment psicològic, tenen virtualitat en ocasions determina
des tan sols; i allavors, l' immens poder de la poesia i de la 
música, anim.ant l'esperit individual del cantaire, es fonen en un 
_sol cos, que per boca d' ei! surt Ja cançó com a ressò caracterís
tic del sentiment de tota una raça. 

En l\'.lilà i Fontanals un dia anava a buscar cançons a una ca
sa de pagès (al molí d'En Gorra) entre Rlpoll i Ribes. Va anar a 
empendre a una bona velleta per a veure si li volia cantar la can
çó del Comte l'Arnau, que ella sabia ben sencera. Li va dir que 
sí; el va fet entrar en la pobra cambra on tantes mils vegades ha
via fet dormir als séus néts, i tot agafant el breçol començà a be
llugar-lo pausadament, amb la vista fita al lloc ja buit i amb veu 
tremolosa per la edat i plena de tendresa per la evocació dels re
cord.s més plaents per ella, li va cantar tota. 

¿Qui era allí el folklorista en essència? El savi Milà era el lite
rat que anotava la cançó. La bona velleta, era la tradició mateixa 
amb tota sa augusta grandesa, que es posava al servei del savi. 

¿Es possible reunir una colla de criatures en una sala i que 
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cantiri-.amb la- mateixa alegria que· a la porta de la iglésia amb els 
palmorrs,: «Obriu, obriu que volem entrar»? Si ens imaginem una 
iglesieta petita en un cim dels Pirineus, el dia de Nadal amb el 
Jesuset exposat i anant-hi els pastors i la gent d' unes quantes 
cases de pagès dels V'C>ltants, per a entonar-hi les senzillíssimes 
na dales , ¿donarien idea llurs cants de r alegria íntima) de la veri
table unció que els inspira si els fèiem venir a l' «Orfeó Català» a. 
donar-ne una sessió? Pensem um_moment en la soletat del camp, 
I·' ati:afegat dels pagesos, les poques ocasions que tenen de veu

re's els joves i les fadrines de cases molt apartades, i suposem la 
festa de Pasqua en la qual les colles de minyoqs van per les ma
sies llunyanes a donar serenates a les noies estimades. Si els por
tem a ciutat. i els fem cantar el mateix, ¿hi vessaràn l'ànima al 
entonar les caramelles? ¿els ili brillaràn intensament els ulls com 
portant a les seves es_timades el missatge de l'afecte que senten 
per elles i que per única vegada a l'any poden demostrar-les-hi? 

Per ai xò és que les cançons populars fetes senür en una sala, . 
estàn des·plaçades; les hi falta ambient; són àligues engaviades 
q ue no poden mai estendre les ales. 

De manera que això les fa més admirables; perquè si així i tot 
les trovem tan formoses , ¡què ha d ' ésser, situades en el_ lloc i en 
la oportunitat que requereixen! 

Les cançons no es p·oden midar totes per un mateix raser. 
Hi ha cançó com (< La Pasto-reta» d'una tonada preciosa i Ile

tra si es vol insignificant, que tota la virtualitat resideix en la me
lodia, per a desvetllar i entretenir criat~res. De ritme animat, ca
denciosa, que penetrant per la orella al tendre infantó li desperta: 
l' alegria, les ganes de riure . Les paraules li diràn poca cosa; és 
massa petit per entendre-les. La lletra, doncs, només serveix per 
a recordar la tonada i les notes se li van infiltrant poc · a poc però 
amb insistència, ~uggerinl·li només idees alegres i dibuixant- li 
desseguida la rialla als llavis. 

D' altres n' hi ha, com moltes de les romancesque~, llargues, 
inacababl_es, contant una història trista, en que la tonada, bonica 
o no, és el de menys. Si és bonica, a còpia de repetir-la dugues, 
dèu o més vegades, desapareixen les gales de la inspiració i _res-
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surt la història trista, interessant pel mateix i el que la canta de 
esma, va seguint inconscientment la relació dels successos, sen
tint-se invadir vagament d'una agradable melangia, que l' aco
norta en el treball sedentari que fa, que dura hores i més hores i 
fins sense donar-se'n compte, l' infortuni del protagonista, l' en
forteix davant la tasca pesada que té, que no és res en compara
ció de la malàventura cantada. 

Tenim cançons en que la lle~ra i la música són insignificants. 
No les hem de menysprear; potser són les més importants, perquè 
són aquelles que l'encís de la cançó està en el ritme. Elles guien 
d'una manera seg~ra la execució dels moviments. El que s'ha de 
fer en temps iguals, cal una cosa que els marqui i així la feina 
surt bé. Quan es fa a intermitències es fa malament. Dos ferrers 
picant en una enclusa, fan més feina i més ben feta en un quart 
d'hora que un tot sol en mitja hora; perquè l' un sap que no pot 
destorbarse una dècima de segón tantsols, ja que ensopegaria 
amb el mall de l' altre; i el ritme que porten al picar a l'enclusa, 
els guia magníficament en el trevall. 

El pa:ssar la farina, el batre, el trinxar la carn, el llaurar, el 
breçar les criatures, el teixir a mà, el remar i moltes altres feines, 

1 estàn subjectes a ritme, molt diferent un de l'altre, segons els 
casos. 

El solc llarg, inacabable, de l'arada, porta la cançó de les no
tes allargades. EI moviment de les ganivetes, lleuger i ràpid per 
a trinxar la carn, porta el ritme seguit, seguit, acompanyat de fra
se curta i així respectivament en tots els trevalls. En els balls, el 
tot és el ritme, perquè si en les feines és sempre el mateix, en els 
balls varia sovint a vegades, i per això hi ha dances de música 
pobra i de lletra incongruent. Allí no es necessita inspiració lite
rària ni melòdica, sinó mar~ar els passos i. els moviments. 

Hi ha, pel contrari, cançons de gran valor poètica i melòdica, 
perquè es volen demostrar afectes bellament dits i bellament can
tats, tal com correspòn a l' objecte que les dicta. Així tenim per 
exemple la nadala «EI cant dels aucells» en que el poble . celebra 
el naixement del Jesuset. 

Les cançons populars, són la manifestació més formosa del 
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Folklore; però es perd perquè la societat evoluciona i la moda 
capritxosa les escombra. Un «couplet» cantat per la M~ller és 
après desseguida i repetit per tot arreu, arribant als pocs dies a 
l' últim recó de les nostres encontrades. A més, s' ha de tenir pre
sent que la que canta en públic cançons populars, si té una mica 
de veu, generalment les abandona per a entr.egat-se a la romança 
de saló i a l' ària d' òpera o de zarzuela. ¡Fa més distingit! o bé, i 
en aquest cas s'ha de respectar la decisió, abandona la cançó 
popular perquè no és recompensada com les últimes. 

No volem pas dir que aquests gèneres no s' ha_gin de con
reuar. Es una manifestació artísUca com qualsevulla altra i en un 
concert hi escauen més bé que no pas les cançons tradicionals, 
perquè la romança, el «lied» i la «cavatina», són fetes pel teatre i 
pel saló. Però· d'això a oblidar el propi, hi ha un món de dife
rència. 

Que facin cantar a una noia que fa puntes una cançó picares
ca o de ritme viu, i la imaginació la d~storbarà o els dits se li 
embolicaràn perquè el ritme la farà equivocar. 

Que vulguin fer adormir una criatura breçanl·la, tot cantant 
one step, i el breçol es mourà com un vaixell en mar grossa, cla-
vant bandades per aquí i per allà. · 

Cada cosa té el séu mitjà propi. La cançó popular és insubs
tituïble per al que ha sigut creada, com ho _és el «couplet» i la 
romança. 

Deixem les unes per a la senzillesa de fòra, els esplais de les 
criatures, la companyia del treball i el caliu de la llar. Deixem les 
altres per al cafè-concert, el teatre i els salons. 

IV 

Els punts d' obir per la bona anotació de les cançons 

. . 
En el tercer Congrés Excursionista Català celebrat a Tarra-

gona en abril del 1914, vàrem desenrotllar el tema «Les Cançons 
populars catalanes» que ens havia sigut oficialment encomanat, i 
que va resultar de gran interès, no pas per la nostra tasca, sinó 
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per la dels que varen pendre part en la discussió, principalmeht 
el músic Pecanins i el poeta Morera i Galícia, fent-hi veritables 
disertacions cada ú des de son punt d' obir respectiu. El primer, 
abocant-hi l'anima amb la ingenuïtat que el caracteritza, ·và fe.r . 
veure el poder de la música i la influència que exerceix en el po.: 
ble; el s~gón, amb el. doll abundós d' una parla selecta que reve
lava ben bé al distingit parnassià, traductor de Shakespeare, va 
demostrar la força d' expressió de la lletra; i ambdós, més ben 
dit, tots, vàrem coincidir en el punt realment folklòric, que és allà 
on resideix la virtualitat de les cançons, independentment de les 
paraules i de la tonada. 

Se varen pendre, amb entusiasme i unanimitat, els acords de 
procurar urgentment l' anotació i publicació de les cançons po
pulars, per certamens i altres mitjans, a la vegada ·que anar col
leccionant les tonades valent-se del fonògraf, única manera de 
obtenir-ne la transcripció fidel. Però tot va ésser lletra morta: ni 

• s' ha complert res, ni creiem que es publiqui el volum d' aquest 
congrés, ni la ·premsa excursionista va fixar-hi l' atenció tal com 
l' assumpte es mereixia. Es evident que la gent «n~ està per 
cançons». 

En havent acabat el congrés, vàrem donar una conferència en 
el teatre del «Patronat Obrer», fent sentir una colla de cançons, 
mantes d' ell~s inèdites, acompanyades al piano pel mestre Peca
nins i fidelment interpr-etades amb la senzillesa que tant els hi es
cau, per la senyoreta Rosa Miró, de Manresa; puix parlar de can
çonística precisament per a fer veure la bellesa, la utilitat i el 
poder del cant, sense donar una audició en apoi de la tesi, hauria 
resultat una cosa incompleta. 

En l' esmentat congrés, vàrem exposar, doncs, sumariament, 
els punts d' obir des dels quals s'han de c<;rnsiderar les cançons 
(literari, musical, etològic, històric i filològic), el que s'hi ha de 
estudiar (origen, àrea, transformacions musicals successives, va
riants i coteig) per a poder-ne fer la crítica, i el que cal tenir en 
compte per a llur anotació (absoluta fidelitat ·en l' anotació de la 
lletra; informar-se bé de la procedència de la cançó i on l'ha 
apresa el cantaire; objecte de la cançó; el que se'n podria dir 
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«moment psicològic» de cantar-la; impressiò. fonogràfica·, sobre
tot per a les estravagàncies impossibles de traduir en solfes; 
tran,cripció al pentàgrama-del terme mig de variants individuals 
i tot l'inherent o relacionat amb la cançó, que n' explicaràn la . 
raó d' ésser o n' acusaràn l' origen). · 

Com les últimes observacions podràn semblar a algú tal volta 
exagerades o fins sobreres, no serà per demès afegir-hi quelcom, 
a l' obje"cte d' aclarir els conceptes. _ 

L' absoluta fidelitat en la lletra, és condició precisa per a ob
tenir el «document folklòric!>; no pas per a citar-ho com a model 
de poesia popular. Es possible que ht hagi cançó amb. infinites 
variants de lletra, cap de les quals correspongui al veritable text, 
i es pot donar perfectament el cas, de que la més mutilada i bar
baritzada, sigui la versió més int'eressant per ésser 'la primitiva. 
Hi ha hagut molts que han copiat una cançó romancesca i des
prés n'han corretgit el contingut, fent que no hi aparegués cap 
paraula castellana. D' àquí justament naix la valor de l'aplec de 
En Milà, per la fidel transcripció de les lletres, quan ·menys per 
les que ell va recollir personalment. Les cançons que es publiquin 
per a catalanitzar la gent, (per a la escola, el chor, el concert) es
tà bé que s' entreguin ben polides, però entengui's bé que alla
vors no seràn documents folklòrics en el propi sentit de la parau
la, sinq que seràn retocats artísticament. 

La procedència de la cançó i on l' ha apresa el cantaire, pot 
servir en molts casos de gran auxili. Hi ha cançons d'una àrea 
·molt reduïda, que obeeixen a un costum o pràctica local i fòra de 
allí no tenen raó d'ésser; si es senten, doncs, fòra de llur ambient 
natural, és que hi són ben postices ï no podràn arrelar-s'hi mai. 
Prou sovint hem anotat cançons pels Pirineus, que ens ha sem
blat no poçlien ésser filles d'allí i tot ,fent averiguacions, ha. re- · 
sultat que la cantaire les havia apres_es d' una dòna vella del 
Camp de Tarragona o d'alguna altra banda, quan no resultava 
que la mateixa que çantava era de bon troç lluny _ d' aquells 
indrets. 

L' objecte de la cançó, és ~na de les coses que amb preferèn
cia ha de considerar el 'folklorista. Les cançons es canten · per a 
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«distreui;e's» (fer-se passar l'avorriment, la por, riure, etc.), per 
a «fer feina» (batre, teixir, passar farina, etc.), per a «celebrar» 
determinats actes o festes (nadales, caramelles, divinos, etc.), 
per a «ballar» (sardanes curtes, ballets, dances, etc.),, per a «ex
pressar sentiments col·lectius» exalçant, vituperant o satiritzant 
(himnes, cançons invectives, sàtires polítiques, etc.) A més hi ha 
les «cançonetes!) (pròpies de les criafüres) que constitueixen sè
ries molt interessants, i les cançons «de capta» que són propia
ment un determinat aspecte de les religioses. A l' anotar una can
çó, si no se sap l' objecte pel qual va ésser composta, faltarà 
l' element principal, encara que es tingui la lletra i la melodia. 

El moment psicològic de cantar la cançó, és potser la condi
cio menys important de totes, perquè la major part de vegades va 
sobreentès ja en l' objecte o mòvil. Però es pot donar el cas de 
que en circumstàncies especialíssimes, una cançó tradurixi fidel
ment un estat d'ànim i allavors adquireix una valor excepcional, 
que en cap més altra ocasió podria trobar-se-li. Aquesta oportu
nitat porta a les semi-improvitzacions de moltes caramelles, cor
randes i cançons de pandero, celebrades amb entusiasme i que 
repetides més tard resulten fòra de lloc i sense sentit prou vega
des. En les mateixes cançons que es canten a les criatures i en 
les cançonetes de la mainada, hi ha en molta part aquest moment 
oportú. 

La in:ipresió fonogràfica per a certes infleccions de la veu és 
imprescindible, perquè és una equivocació, creure's que el piano 
o qualsevol altre instrument pot expressar les coses tan bé com 
la veu humana, de rec11rsos inagotables amb sonoritats variadís
simes i fraccions imperceptibles de tò. Fóra més fàcil interpretar 
al piano el cant del rossinyol, que un afecte delicadíssim ben 
modulat per una persona; i així i tot és impossible donar una idea 

del P!'imer. 
La transcripció al pentagrama del terme mig de variants indi

viduals, podrà semblar innecessari; no obstant, creiem que és la 
única manera de fer-ne l'anotació en conciència. Una cançó can
tada vàries vegades per un mateix individu, donarà gairebé altres 
tantes variants musicals en quant a les anacruses, temps, ai-
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re, etc., i si després es fa cantar per un altre, s'estarà en presèn
cia d' unes noves variants, que per insignificants que siguin, por
taràn una grossa perplexitat. El músic que conegui .bé les can-. 
çons populars i estigui fet a anotar-les, ja sabrà per això com ho 
ha de resoldre, i de totes les tonades anotades, ·en treurà el terme 
mig veritable o «per escandall», que serà el q~1e podrà adop
tar-se. 

L'inherent o relacionat amb la cançó, _ que n'explicarà la raó 
d' ésser o n'acusarà l' origen, s' extèn a una munió de coses di
fícils de precisar, i així trobarem cançons de moviment i:narcada
ment viu (per exemple, certs «dançots» d' I'gual3rda), corregudes 
i saltades per homes, dònes i criatures a l' ensems, com gatzara 
pròpia del Carnestoltes, altres de conceptes lliures que es canten 
també allavores (com passa a Cadaqués) que recorden molt bé 
les saturnals romanes, les moltes referents a les criatures que han 
d' anar acompanyades de gestos, altres referents a bodes, sere
nates, etc., que són només el motiu per a felicitar presentant un 
ram de flors, etc. 

Amb tot ço manifestat, podrà compendre's ja, que no és pas 
una tasca tan senzilla com sembla la d' anotar bé les cançons po
pulars; així fóra molt fàcil de succeir que un literat i un músic 
anessin aplegant cançons i, després de tot, no 'n resultés cap 
aplec folklòric. 

V 

Exemples a seguir 

Hem tractàt en els articles anteriors, de fer veure la importàn
cia de les cançons populars de la manera com han d'anotar-se i 
quin és el criteri ·tolklòric que hi ha de guiar, fugint de conside
rar-les com «poesies populars cantades>), o com «tonades amb 
lletra rimada». 

Les cançons del poble és clar que són versos i melodía junts; 
però són molt més que això. Tenen una final itat molt marcada en 
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la major part de . casos i no són solament un esplai de l'ànima, 
sinó una manifestació notabilíssima del Folklore corn a «norma 
agendi» dels nostres actes. Ens expressen, doncs, o un estat 
emocional o ens guien en el desenrotllament d' una activitat, co
ses que sovint vai1 juntes, però que són independents la una de 
l' altra. 

Un Cançoner popular, en conseqüència, ha de reflexar be 
· l'objectiu de cada una, de les cançons i no pot presentar-les al 

etza.r, sinó degudament classificades, expl icant el perquè de les 
agrupacions. Prescindirem, doncs, de les classificacions literà
ries (?) que ordenen les cançons en amatòríes, religioses, histò
riques, etc., atenent-se als assumptes, i per a posar en antece
dents al llegidor, donarem una ullada molt depressa i per enlaire, 
sobre les divisions establertes pels músics folkloristes que han 
publicat obres d' aquesta mena en Espanya. 

Deixare,n a l' 'efecte els primers aplecs cançonístics, que fan 
de bon guardar en una biblioteca tradicionista, però que 110 's po
den pas tenir en compte per a l' objecte que 'ns proposem, i trac
tarem dels Cançoners notables donats a llum en aquests 25 dar
rers anys. Ni de la mateixa obra d' En F. Rodríguez Marín, 
notable folklorista i literat molt erudit, «Cantos populares espa:
ñoles» (5 vol. Sevilla, 1882-83) en podem treure gran cosa de 
profit per al nostre propòsit, perquè la dedica en bona part a les 
cobles, com si diguéssim «corrandes», preocupant-se molt com 
fan difere_nts autors, de la classificació per l'assumpte de la lletra 
i aixís, veiem les divisions . de «Desenganys», «Constància», 
«Tristor», «Queixes», etc. Pel contingut, se veurà l' heterogenei
tat i la poca ponderació de les matèries: Vol. I, cançons de bre
çol, cançonetes i rimes infantívoles, endevinalles, oracions, con
j_urs i eixarms. V o L II; III i IV, «cantares» o corrandes, seguint la 
classificació d' En Lafuente i Alcantara, modificada, i Vol. V, to
nades i notes. 

N' Antoni Noguera de Ciutat de Mallorca, en sa lluminosa 
«Memoria sobre los Cantos, Bailes y Tocatas populares de la Is
la de Mallorca», publicada en 1893, deixa veure ja en essència 
pel titul sol, les categories· que estableix, que amb llurs divisions, 
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són aixís: Cants: I, de breçol, de la infantesa; 11, de les feines de 
pagès; 111, cançons vàries; IV, eançons religioses; id profanes 
d'origen religiós. Balls: I, a l'estil del país; 11, tradicionals amb 
figures. Tocades: I, de sac-de-gemecs, flaviol i tamborino; II, mi
nistrils i tambors de l'Ajuntament. 

El P. D. Ledesma en la notable obra «Folk-Lore o Cancione
ro Salmantino» (Madr-it, 1907) estableix una divisió original, però 
que tal vegada es ressent de ser l'autor un músic que s'ha dedi-
cat al Folklore, en comptes de ser un folklorista que tractés de les 
manifestacions musicals. Divideix la obra en set seccions: 1.\ 
cants que no tei1en objecte especial determinat; 2.\ cançons des
-tinades a l'acompanyament del ball típic de la província; 3.ª, 
cançons de trebalf; 4.\ epitalamis i serenates; 5.\ passions i cal
varis; 6.\ romanços de cec; 7.\ tocades d'instruments (balls, 
cerca-viles, ofertoris, etc.) En la l.ª secció, estableix la divisió 
de tonades de primer, segon i tercer ordre. Fa anar a les de pri
mer ordre, totes les cançons d' estructura més delicada i de sabor 
regional més pur, és a dir: aquelles en que més ressalten els ca
ràcters especials de la música popular castellana; a les d~ segon 
ordre, totes les que consérvant un marcat caràcter regional, són 
no obstant d' un valor artístic molt inferior a les anteriors; _ i a les 
de tercer ordre, les que tenen una influència marcada de la músi
ca moderna, que esborren completament els caràcters regionals. 

Un altre músiç castellà que ha fet un Cançoner popular de 
gran interès, és el P. F. Olmeda que en son «Folk-:-Lore de Cas
tília o Cancionero popular de Burgos» (Sevilla, 1903) agrupa els 
cants populars en: I, Romeus ( és a dir, que no són ni balls ni 
cants religiosos), rondes (serenates a les noies), de breçol, de se
ga, de tosa, de _ feines per al lli i el cànem, epitalaris i varis; 11, 
Coreografies; a l'agut, a lo plà, rodes, <,boleros», etc., i 111, Re
ligiosos; del temps de Resurrecció, de Nadal, Calvaris i Mis-_ 
sions, a la Mare de Deu, -rosaris, rosari de l' aurora, desposoris, 
varis. 

Es molt de doldre que 'l gran Pedrell hagi hagut de sospen
dre amb motiu de la guerra europea, la obra que tanta llum havia 
de donar-nos en aquesta qüestió. Totjust havia publicat 72 pla-
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nes i 113 tonades del «Cancionero musical popular español» 
(Madrit, 1914); no obstant pel proemi rublert d'idees pròpies i de 
novès erudites, se veu el plan ge,~eral: I, El Cant popular en la vi
da domèstica: 1,er cançons de breçol, «la-las» (per a alegrar a les 
criatures), rimes infantívoles, sardanetes; 2. 0 n romanços religio
sos, profans; 3.er, a) Cançons de carrer i d'oficis (drapaires, «se
renos», moliners, caçadors, etc.); b) de feines del camp, com 
llaurar, segar, podar, batre, etc.; c) de feines agrícoles comple
mentàries, com trascolar, .tondre, esgranar, espellofar, etc. -
li. El Cant popular en la vida pública. - Ill. El Cant popular i la 
tècnica de l'escola musical espanyola, constituint i afirmant la na
cionalització de l' art,. mercès a la tradició tècnica constant i gai
rebé general de compondre sobre la base del tema pqpular. 

Fem vots, per a que un cop normalitzades les circumstàncies 
d'aquest immens flagell que castiga no sols als bel·ligerants si
nó al món sencer, el venerable mestre tortosí reprengui la obra a 
la qual ens referim; puig, especialment en la última part, hem de 
veure sens dubte una pila de proves per a anar dibuixant, sinó 
deixant-la ja definitiva, la p_ersonalitat musical catalana, com un 
·de tants elements integrants de la espanyola, juntament amb la 
'. Castellana, la èuskara, la gallega i potser encara alguna altra. · 

Per a no allargar el present article, no parlem dels tractadis
tes extrangers, perquè encara que en moltes coses s'hagin aven
çat, ja són prou bons pel cas els nostres Noguera i Pedrell i els 
castellans citats, que coneixien bé ço que aquells havien fet. 

VI 

L' organitzaciò del nostre Cançoner 

Creiem que ara tenim ja 'Is elements de judici necessaris per a 
intentar de senyalar a grans pinzellades quan menys, Ía organit
zació del nostre «Cançonerl). 

No 's tracta, doncs, d'abocar-hi cançons i més cançons sense 
· com va ni com costa, ni de fer comentaris més o menys erudits 
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sobre les variants de lletres; sinó de presentar les cançons que 
determinen desde aquest punt d' obir l' ànima catalana, en tota sa 
complexitat, ben anotades, lingüística, musical i etològicament 
parlant. 

La clau per a la divisió, ens l'ha de donar la música i no pas 
la lletra. Aixís és que considerarem dues grans agrupacions: 
Cansons rítmiques i cansons melòdiques. En les primeres, predo
mina el ritme, o sigui la forma donada al moviment per la combi
nació de les diferents duracions dels sons i per la successió de 
accents. La lletra n'és purament el procediment mnemotècnic i 
la melodia, un ornament. 

Ca.l observar; doncs, que 'l ritme pot obrar sense l'ajuda de 
la melodia i de la harmonia {els tres elements de les composicions 
m'Usicals), si be un ritme més o menys sensible, se pot considerar, 
fòra de comptades excepcions, com inseparable dels intèrvals 
melòdics. 

El ritme, fa el paper més important, com més cap als origens 
considerem la música: la dels selvatges actuals, és essencialment 
rítmica, com ho era la primitiva, i pen sabut de tothom és que 
fins la declamació grega era regulada pel ritme, que 'n determina
va el moviment i la cadència. 

Però el ritme, unes vegades és l' element més que predomi
nant, generador, posant-se a la tonada a tall de fèrula enterca, 
mancada absolutament d' elasticitat, com ordenadora de temps 
precisos, amb que s'ha de fer una feina (treballs manuals o me
canics de moviment determinat), desenrotllar una activitat d'altra 
mena (balls i jocs), o anunciar un fet a la multitut (tocates de 
campanes, timbal, cornetes, etc.) 

A més el ritme, unes vegades é~ uniforme tant en jocs, tre
balls manuals, balls i tocates, i altres se multiforme, prescindint 
de si es desenrotlla en 2 o 3 o més temps diferents. Si el teixir a 
mà requereix sempre idèntic moviment, no passa el mateix amb 
el rentar la roba, que suposa l' ensabonar-la, picar-la, refregar-la 
i exprémer-la. Aquest exemple d' una feina manual, pot aplicar
se als balls amb major motiu, als jocs i a les tocates, a les quals 
s'hi ha adaptat una lletra, que són totes les tradicionals. 
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En canvi altres cops, el ritme és acomodatici amb tot i ser 
l'element predominant de ,la cançó. Les cançons per a infants 
( «oh-ohs», «non-nons», «arri-arris», etc.) se troben en aquest cas 
i la mare o la mainadera . sap perfectament per instint, el temps i 
el ritme com els ha de marcar, per a fer dormir o desvetllar les 
criaturetes. Si estàn excitades, s' ha de procurar sols un suau ba
landreig i un ritme totjust iniciat, per a que tot plegat faci com 
una boirina per a la orella que li enteli la percepció acústica i si
gui un sedant pel sistema nirviós. Si estàn molt desvetllades, cal
drà insistir molt en el ritme, dur el temps ben marcat, repetir sen
se intèrvals de temps i amb la mateixa modulació una posada 
darrera l' altra; la continuïtat, la persistència, el" sincronisme, fa
ràn l' efecte narcòtic que 's desitja. Si es troben en circumstàn
cies normals, bastaràn uns quants compassos, per a fer-les..:.hi 
aclucar els ullets. Els · «arri-arris» o altres, corn se cornpendrà, 
obren en sentit invers als «oh-ohs» i «non-nons»; tan important" 
és a voltes desvetllar corn fer dormir. El poder de la música és 
tal, que quan les criatures s'adormen, ho fan amb la rialla _als 
llavis i quan se desvetllen, es malhurnorejeri; però amb una cançó 
d' aire ben viu i ben «picada», se les hi fa desaparèixer les con
traccions d' ulls i boca precursores de la ploralla, i consecutiva
ment, la serenor de la careta i la dilatació de l'alegria, apareix 
corn l'alba en l'horitzó. 

També hi ha moltes feines i activitats d' altra mena, que se 
acompanyen molt bé cantant, però que s' executen en temps molt 
diferents o sensiblement diversos. Basti citar el remar entre les 
primeres i el caminar entre les últimes. Entre 'l remar a les nits de 
estiu, quan se barqueja per a tenir fresca, o el remar de regata, 
com és ara els de Lloret pêr Santa Cristina quan «amorren sa re
líquia», hi ha una gamma extensa, que evidentment pot reduir-se 
a tres moviments típics: «poc a poc», «seguit» i «depressa». Això 
tan pot considerar-se en el remar (que té tot el caràcter de feina 
rítmica) com en altres medis de locomoció: anar a peu, a ca
vall, etc. Les tan conegudes cançons de les «Muntanyes del Ca
nigó» i la de «El pobre terricer», són cançons de camí, per a anar 
poc a poc; per. contra aquella tan sabuda de: 
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«Baixant de la font del gat 
una noia, una noia», etc. 

es per a anar ben depressa. 
Un estudi ben fet de les cançons, potser portaria a determinar 

quines són pròpies dels paissos marcadament muntanyencs, qui
nes dels accidentats i trencats, i quines són de les planes. Però, 
això, com moltes altres qüestíons interesantíssimes, unes d'. ordre 
mesològic i altres psicològic, sols se podrien estudiar en presèn
cia del Cançoner ben atapait de tonades i lletces, amb aquelles 
indicacions que ara no tenim { que hem referit en els articles an
teriors. 

A les cançons de camí, s'hi ha d'afegir una subdivisió, per
tanyent a les de «conduir bestiar». 

· No cal dir que referent a cançons de remar ( o «barcaroles», 
encara que les de caràcter popular s' apartarien moltíssim de les 
composicions musicals que duen aquest nom), de camí i de con
duir béstiar, res s'ha fet a Catalunya, ¡com si no n' .hi hagués! 

Hi ha uqa agrupació importantíssima, pertanyent a ço que 
anomenem cançons de ritme acomodatici, que són moltes cançons 
de feina de pagès (llaurar, b~tre, podar, dallar l'herba, fangar, 
sembrar, segar, ventar, etc.) amb una indecisió tonal marcadíssi
ma, adaptables a diferents temps, que tal vegada ben estudiades, 
foren les més interessants, musicalment parlant, per la gran va
rietat d' eleménts que presenten. Unes galejen vocalitzacions de
licadíssimes i grupets de notes de molt bon gust, altres amb allar
gament considerable de la última nota ( «cançons de llaura», in
fluides per la monotonia del solc dret i inacabable) i una sèrie 
més de_ circumstàncies, pròpies de les feines i de les comarques. 
La inflúència greg~ de les costes barcelonina i gironina, la ibèrica 
de l' alta Catalunya, la oriental d' enllà de l' Ebre i de les Ba
lears, a més de la romano-gòtica que és general, ha de donar 
per resultat variants molt interesants d' una mateixa cançó, se
gons la encontrada. 
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De com deuen considerar-se les cançons 

S' ha anunciat a propòsit de les cançons, que 'l factor indi
recte en la constitució del sentiment estètic, és la poesia, i el di
recte, la música, que és la tmés emocional de totes les arts. Per 
son Fpoder de penetració, obra sobre la musculatura i els aparells 
circulatori i respiratori; i a l' objecte podrien citar-se molts exem
ples dels efectes físics produïts per l' impressió musical, lo que 
ha fet en totes les èpoques, que se la considerés en certs cassos,· 
com un agent terapèutic i no pas per una causa sobrenatural com 
art d' encantament, sinó per la vibració. Aixís és, que diu En · 
Beauquier molt oportunament en la «Philosophie de la Musique >> : 

«La vibració musical, no és més que una manera particular de 
percebre la vibració universal, la música de la vida que anima a 
tots els sers i a tots els cossos, des del més ínfim, fins al més 
elevat. Des d'aquest punt d' obir, l'art musical pot anomenar-se 
l'art per excel·lència de la sensibilitat, perquè regula el gran fe
nòmen de la vibració, en el qual es resumeixen totes les percep
cions exteriors, perquè el transporta des del domini inconscient 
on se trobava amagat, fins al domini de la conciència». 

La música, doncs, influeix poderosament sobre l' activitat 
nerviosa i per lo tant, sobre tot el nostre organisme, determinant 
els estats d'ànim que anomenem d'una manera imprecisa, per 
tristor i alegria, apacibilitat i inquietut, decisió i vacil·lació, amor 
i · odi, yalor i encongiment, i molts d'altres, amb els diferents 
matissos a que cada un d'ells dóna lloc, tan difícils de definir 
amb paraules, com els diferents tons que hi ha de color a color 
en el espectre solar. 

Lo que obra en primer terme els efectes expressats, tractant
se de c?nçons, és la melodia, o sigui la· successió de sons musi
cals, disposats de manera que puguin ser sentits i percebuts, des
pertant-nòs les emocions esmentades. La melodia no exclueix 



pas el ritme ni la harmonia; del primer n'hem parlat ja, enèara 
que nomès de passada, i de la última en fem cas omís, amb·tot i 
que en un Cançoner complert, s'hi haurien de considerar molts 
cassos en que 'l poble també harmonitza les conçons i les toca
tes. Justament a Catalunya hi · ha una intuïció gran per a la música 
en totes ses manifestacions, sent molt de doldre que no s' estu
diin amb l'extensió que 's mereixen, abans que la moda imperant 
·cte tot lo exòtic i la inevitable pèrdua del cabal tradicional canço
nístic, etis desarrelin el nostre genuí esperit musical, que resultarà 
empeltat de germànic, eslau i més que tot hibridat dins d' una 
grisor cosmopolita. 

Les Cansons melòdiques constituiràn, en conseqüència, . una 
agrupació tan important com les rítmiques, encara que diferen
ciant-se'n totalment. Són les més estudiades baix els prismes li
terari i musical, perquè solen tenir un argument i desenrotllen una 
acció, a vegades d' un interès poètic marcadíssim, independent
ment de la tonada que s' hi inspira i s' hi esplaia, sense traves. 

Més, no 's poden pas midar amb un mateix, raser totes les me
lodies; aixís és que deixant de banda les categories que en el or
dre purament musical podrien establir-se, ens sembla que folklò
ricament caldria distingir les cançons en les quals l'element mu
sical esta totjust iniciat, d'aquelles en que la melodia hi campeja 
en absolut; puig, encara que per un music siguin diametralment 
oposades, per un folklorista seràn totes enes melòdiques. 

A les primeres, hi refeririem les cansonetes de maitiada que no 
puguessin agrupar-se entre les «cançons de ritme secundari» i les 
cansons de capta. Les cançonetes de mainada, són rimes infantils 
amb cadències molt senzilles, adaptades a les escasses facultats 
musicals de la quitxalleta. Serveixi d' exemple la següent: 

"'A B C. 
La pastera ja la sé; 

si hi ha pa me 'l menjaré; 

si hi ha peix faré 'l mateix; 

si la marc m' hi atrapa, 

fugiré com una rata; 

si el pare no m' hi vol, 

fugiré com un cargoh. 
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Per altra part, les cançons de capta veritables, que jà s' estàn 
perdent, han de tenir un caient especial, de tò planyívol, reposa
des, i sense grans ornaments musicals, com destinades a vellets 
o a pobres esguerrats que les han d'anar repetint, dèu, vint o 
cent voltes cada dia, per a obtenir una insignificant almoina. Una 
criatura pot cantar una «cançó d' infants», com un pobre pot can
tar un «Dies ine, dies illa», però no seràn ni cançonetes de mai
nada ni cançons de capta, respectivament. Cal esmentar-ho, per- · 
què les criatures han après moltes cançons que 'Is músics han 
composat per a les mateixes, i fins troços d'òpera molt coneguts; 
aixís com molts pobres entonen cançons religioses de vàries me
nes, sobre tot goigs, que no s'han pa·s de considerar com can
çons de capta. Es a dir: el fet de que una criatura o un pobre 
cantin cançons apropiades per la lletra a llur condició, no vol. dir 
que folklòricament siguin cançonetes de criatures ni cançons de 
captaires. 

La segona divisió de les cançons melòdiques, o sigui aquelles 
en les quals la melodia hi predomina, comprèn tres sèries molt 
diferents en essència: I, les que 'l cant és sols el medi d'expressió 
de la llefra; II, les de diada, i Ill, les que 'l cant evoca per sí ma
teix la expressió de la lletra. 

Les primeres, eH les quals la· melodia és sols el marc i la lletra 
és el quadr.e, formen gairebé la totalitat de !_es cançons estudiades 
a Catalunya. Son: a) les cançons cavalleresques i llegendóries, de 
gran valor poètic, llargues, algunes d' elles inacabables, com 
pròpies dels treballs sedentaris i arrítmics (fer mitja, puntes, es
pardenyes, espellofar, esgranar, triar, guardar bestiar, cullir oli
ves, cusir, etc.), o totes aquelles coses que exigeixen cantar (fer
se passar la por, matar la estona, distreure's de les cabòries, 
cridar l'atenció d'algú, evitar l' aborriment, entretenir les criatu
res, recordar els grans fets passats, etc.) b). Les històrica-políti
ques (per a no confondre-les amb les històrica llegendàrie~, que 
són la major part de les esmentades) que com «En Serrallonga», 
«Els segadors», «En Bach de Roda», «En Boquica», «Els mi que-

. lets d'En Pujol», «La patuleia.», «La mort d'En Cabrinetty», etc., 
són la expressió més genuïna de l' esperit del poble a travers de 



- 35 -

les èpoques i de gran valor històric, oposant-se molt sovint a la 
versió «oficial» dels fets. c) Les de lladres, d' expressió vulgar, 
però que per a compendre la psicologia de les multituts, tenen 
bastant valor docúmental. d) Les satíriques, fuetejant modes, pas
sions i tendències socials, que són molt dignes de notarse; tant 
per la observació justíssima que sovint representen, com pel «mo
ment psicològic» en que prou vegades se cantaven (censures a la 
autoritat, torneigs cançonístics entre minyons i fadrines, en els 
quals se treien els drapets al sol, manifestacions de rivalitat entre 
pobles, etc.) 

Les cansons de dwda, són d' un valor excepcional, per a com
pendre la vida catalaria del camp i de la ciutat; formen diverses 
sèries ben compactes com les «nadales», «divinos>, «carame
lles», etc., lligades totes amb les festivitats religioses, com és de 
suposar, però que no s'han pas de confondre amb les cançons 
propiament «religioses». Una subdivisió, les cansons· curtes, (cor
randes, cançons de pandero, etc.) és curiosíssima petquè se re
fereix a diversos actes de la vida i origina la improvïtzació ben 
sovint, aspecte molt popular de la literatura oral, però poc tradi
cional com se comprèn, encara que ambdues circumstàncies sem
blen contradir-se. 

Les cansons evocadores per la tonada de lo que la lletra ex
pressa, són les que representen el grau més elevat dins la música, 
referint-s'hi -de plè, tots aquells estats anímics que la melodia es
boça vagament, però amb força energia moltes vegades. Les 
«bàquiques» (de beure), «epitalàmiqnes» (de bodes), «serenates», 
«patriòtiques», «religioses» (goigs ¡que n' hi ha milers!, rosa
ris, etc.) i altres encara són les que hi -pertanyen. 
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VIII 

Per l'amor a Catalunya 

Les cançons que se 'n diuen populars, són del poble 'i per al 
poble, que en forma poètica i musical, expressen ingènuament els 
aféctes, portant el segell etnogràfic. La musica que podríem cali
ficar d'aristocràtica, en contraposició a la anterior, a l'igual que 
la sagrada, la coral dirigida al poble mateix, la de concert i totes 
les divisions que vulguin establir-se, representen urta perfecció 
indubtablement, però que fuig de la senzillesa primitiva i s' acos
ta a una mena de patró universal, on s'hi troben barrejats tots els 
elements ètnics; alguns dels quals per això ha de predominar en 
els autors, acusant-ne llur origen. 

No pot crear musica popular, un pobfe que abandoni la seva 
tradició-. El poble català va abandonant-la depressa i corrents; 
sols la conserva, bastant debilitada encara, en algunes bandes 
arreconades, com en els Pirineus. En les ciutats i viles, es fuig de 
lo tradicional, perquè 'Is fa horror tot allò que sigui «pagès», i 
fins en molts llogarets insignificants, on la gent és sumament 
inculta, no volen ·saber res de tot quan sigui genuïnament català. 
Hem sentit a vàries persones de diferents punts de la província de 
Tarragona, que no saben pas enraonar en castellà, i no obstant 
no canten cap cançó catalana, ni diuen cap endevinalla en la nos
tra llengua, arribant alguns a haver-me assegurat que en llurs 
pobles no se n'hi coneixen, sent totes castellanes; és a dir cas
tellanes, en una espècie de 11e·ngua «criolla» tarragonina. 

Suposem, doncs, que en aqueixes bandes hi neix un o. bard»; 
no tindrà ressò i haurà d' emmudir davant de la indiferència ge
neral. Un dels últims «bards», potser l'últim, és En Calic (Can
çoner del mateix, fet per Mossen Serra i Vilaró) que anyora :__ o 
~nyorava, puig no sabem si és n1ott o viu - els temps antics en 
que _la gent feia cas de les seves cançons, i tenint més de 80 anys, 
com ja no podia treballar, per a no ser gravós a la seva família, 



- 37 -

tenia la intenció de fer-se imprimir cançons a tall de romanço de 
cec i anar-les venent pel món tot ensenyant-les a cantar. ¡Aquest 
és el veritable cançonista català! Tindrà si es vol, poca vena mu
sical i poètica i mala veu per a cantar, però aquest sí que hi posa 
l' ànima, sentint ben bé lo que diu, podent assegurar-se que quan 
ell canta, canta tot el poble de Catalunya. Ell és la supervivència 
dels antiquíssims rapsodes; i a I' anar a cantar per la plaça pública 
o entre un rotllo de pagesos, desinteressadament sols per a pro
pagar les nostres cançons, exerceix amb tota humilitat, una mis
sió en el fons més-enlairada, que 'Is poetes de frac, que sols pre
sentin una poesia per a guanyar cent pessetes, amb tot i que això 
no impliquï una censura per als últims. 

La tradició cançonística catalana, ha acabat ja per ara, com 
suposem que ha acabat a Galícia i a Vascònia, tal vegada per a 
sempre. No passa pas lo mateix en tots els pobles: a Suiça, a Es
candinàvia, a Bèlgica, entre 'Is pobles cristians dels Balkans i a 
tot arreu on amb conciència nacionalista i h~Iè renovadora, se 
afermen en el passat per a solidar el present, obrint ample camí 
al pervenir, la mussa popular hi està en plè període d'elaboració; 
i per això, el poble adopta fins lo artificiós que ·,¡s musics fan, 
perquè obren inspirats per l'amor a la pàtria present, el caliu de 
la llar i les gestes dels passats. Aquí sols lo íntim de la família 
troba acceptació, com ho troba fins en les tribus més endarreri
des, exceptuant-ne però, alguns dels nostres prohoms que 's te
nen per aristòcrates; tot lo altre que no sigui això, per a la major 
part de gent, és un sentiment inexpressiu o una antigualla ana
crònica. 

Fóra inútil que un music inspirat en les tonades nadiue~ i un 
poeta que respirés a plè pulmó l'agre del terrer, dictessin una 
cançó sobre la conquista de Mallorca o la expedició dels catalans 
a Orient. A la ·gent en general, això no 'Is diria res, i s'interessa
rien en canvi per I' últim crim o les cobles atrevides d' una canço
netista massa despreocupada. 

La cançó catalana agonitza, mentres la castellana ho invadeix 
tot. Passada la guerra dels Set anys, el poble va anar acostu
mant-se a cantar en castellà, i ens recordem encara de quan érem 
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petits, que sentí-em cantar desventures del nostre poble en ameri
canes; sols al_guna que altra cobla .de carreró, dolenta i alusiva a 
les circumstàncies polítiques, era repetida pel vulgo i encara amb 
musica forastera. 

Més tard, en l'alta montanya, un vagarós sentiment de patrio
tisme faltat d' orientació i _per tant des.viat, duia a fer renéixer per 
moments la cançó popular, recordant alguna que altra feta de la 
última guerra dels carli-ns. ¡ Si fins al Rosselló, s' operava una 
transfusió en les antigues canço1~s, canviant la tonada genuïna 
per les flamants habaneres, com pot veure's en l'aplec d'En Vi
larem, amb la que titula «La Remendayr·e» (de filats) i la de guar
dar bestiar que comença: «Bon matí me lleví ~ 'Vant del sol 
eixir!» 

Més ara, cal preguntar-nos: El fenòmen de decadència de les 
nostres cançons ¿és exclusiu de Catalunya? Aquesta és una qües

. tió, que substancialment entranya dues parts: 
Primera: ¿La cançó popular en general té l' universalitat de 

abans? Creiem que nó. Una pila de causes hi actuen: el maqui
nisme modern, abolint l' interesantíssima cançó de treball, que 
amb son ritme · guiava les feines; la substitució dels balls ari tics 
pels actuals de parella, que ha dut l' oblit de les cançons amb 
que aquell s s'hi aprenien i s'hi acompanyaven, quan eren molt 
escassos els musics a fòra; les estones mortes d'abans que 's 
passav.en· en part cantant entre varis amics o amigues, van per
dent la raó de ser per la implantació ·de diversions fins en els 
llocs més arreconats ( cines, teatres, cafès, cassin os, sales de 
ball, etc.); les costums rurals antiguíssimes que duien la celebra
ció de tot acte remarcable per medi del cant, van perdent-se per 

·tot, devant l'instint d'imitació de lo que fan a ciutat; i per últim 
el desplaçament constant- de la gent, mercès a la !acilitat de co
municacions ~ fi de millorar sempr_e de sòrt, porta la pèrdua de 
les cançons ~omarcals sabudes pels nou-vinguts que no respo-

. nen a la modalitat d' allí. on s' estableixen, i en canvi no aprenen 
les peculiars del país adoptiu, que són incompreses per ells. 

Segona: ¿La cançó popular catalana, ha decaigut com a tal, 
sent suplantada en bona part per la forastera? No 'ns hem d' es-
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forç~r en pensar-hi; malhauradament és aixís i no s'ha de fer 
més que veure les criaturetes nostres pels carrers, com canten 
cançons castellanes, les minyones vingudes de pagès, com tot 
rentant plats repeteixen les tonades de les coblatistes i de les 
operetes, i com fins les mateixes mares canten a · llurs fillets, 
allò de: 

«Duérmete, niño chico, 
que viene el coco 
y se lleva a los niños 
que duermen poco». 

En general, totes les manifestacions de la musica popular, són 
cada dia més en · castellà. Abans estaven castellanitzats els «se
nyors» nomès; avui la corrent s' extèn depressa a totes les capes 
socials; advertint que precisament els intelectuals i la classe mit
ja han reaccionat saludablement en sentit català, d' uns quants 
anys en aquesta banda, mentres que la classe aristocràtica conti
nua com abans, i la popular, cada dia més divorciada de l' espe
rit de la terra; lo que és altament sensible, perquè una nacionali
tat no 's pot reconstituir, sense comptar amb el poble. 

No obstant, s'ha de tenir present, que la vida d'una nació, és 
molt més complexa que la d' un individu a la qual s'ha comparat 
sovint. No hi ha poble. que mori si s'hi oposa amb voluntat fer
ma. Quan els homes de lletres més ente·sos, donaven per morta la 
llengua catalana, creient que sols serviria en to · successiu pel sí 
de la família, quedant arreconada i sols servible per a expressar 
lo més vulgar, en ·pocs anys, gairebé podríem dir d'un salt, s'ha 
posat al costat de les més avençades i ha produït obres literàries 
immortals, presentant un esplet de poesia, com probablement cap 
altra llengua novo-flatina. 

Comenci's per-crear escoles catalanes per a pàrvuls, adaptant
hi cançonetes en la nostra llengua; segueixi's l' exemple del be
nemèrit «Orfeó Català» per a propagar les cançons arreu de Ca
talunya; faci's teatre nostre en totes ses formes, perquè si 'l poble 
veu que en la escena no 's canta en català, creurà que no és llen
gua digna de ser cantada; procuri's . que 'Is nostres musics s' ins
pirin més sovint en la musica del país, seguint l' exemple d' En 
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Brahms, Grieg i molts d' altres; fomenti's la publicació de cart · 
çoners comarcals en condicions acceptables en periòdics propis 
de les petites localitats, en revistes d' excursionisme i en un or
gue general folklòric; concedeixin-se premis, més d' estima que 
de vàlua, a les persones del poble que sàpiguen major nonibre de 
cançons, i per últim, publiqui's el «Cançoner musical popular Ca
talà», que serà el nostre inventari artístic, la dèu inestroncable de 
inspiració, l'arxiu de «documents humans» més preuat per a la 
nostra història, a la vegada que per a la filiació ètnica, i una de 
les proves més bones que podrem donar d'amor a Catalunya, 
que entenent-ho tothom, ens unirà a tots de la manera més coral, 
perquè 'l cant, és el llaç més poètic i germanívol.-



APÉNDIX 

PER 

EN JOAQUIM PECAf'JINS 

Després de l'orientador treball sobres el Cançoner Musical 

Popular Català, que honra les modestes publicacions del «Centre 

Excursionista de Bages», hem cregut pertinent l'estampació de 

aquests exemples de vàrie~ menes recollits d'ací i d'allà, la ma

jor part en les comarques de Bages i del Lluçanés, per a deixar 

entreveure un xic el tal i el com d'això que en conseqüenc~a 

entenèm que caldria fer en bé del nostre veritable Folk-lore. 

Aquest és el desitg exprés d'En Rossend Serra i Pagès que 

gustosíssims complim, segurs de que 'l sortós llegidor de la seva 

obra, sabrà trovar alguns d' aquets exemples de ses raons, en 

el lloc corresponent d'aquest apèndix. 
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L' Enyor 

II 

Una certa enyor 
s'ha amparat de mi. 
Benhaja l'enyor 

Lluny la meva amor, 
per ignot camí 
suspirant d'enyor, 

que aixf'm fa sofrir. 
Benhaja l'enyor 

deu pensar en mi. 

que endolç el sofrir. 

III 

Quan el sol es mor 
jo· li dic així: 
-du-li ta esplendor 
-du-li esguarts de mi. 

Benhaja ... 

IV 

Ventitjol sonor 
rès-li dolç i fi 
entre ta remor 
du-li veus de mi. 

Benhaja ... 

Benhaja ... 

V 

Pòrta-li, estel d' or 
trist i ponentí, 
junt amb cl teu plor 
els suspirs de mi . 

Benhaja ... 

Les paraules en cursiva son veritablement les de la cançó 
del poble i les demés en són glosa. 

Aquesta tonada excelsa fou reculli da a l'etzar d'un home gairebé 
cec i decrèpit, qui no recordà més que la lletra de la primera estrofa 
i encara barbaritzada. La primera posada i la tonada transcrites, 
constitueixen un document folk-lòric fragmentari; les altres posa
des són una glosa del pensament enclòs en aquella, feta pel 
nostre pu-lcríssim poeta En Joaquim Ruyra a precs d'un amic 
músic, a fi de poder tornar al poble una cançó sortida d' ell, que 
era de les que agonitzaven . 

•••••••••••••••••• 
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Els tres tambons 

Cançó de conduir bestiar a muntanya 

2 ~ .l 
Si , n ' e - ren tres tam - bons qu e · n ve - nen de la 
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La lletra, igual a !( coneguda. 

Els pastors del Lluçanés · i dell Bergadà amb sos remats res
pectius, es reunien cada any a l' Hostal del Vilar per la diada de 
Santa Anna, per a empendre, a la tarde del mateix dia, la primera 
jornada camí dels Pirineus. Cada pastor portava la se~a sim
fònia, instrument d'acer amb una púa que 's fa vibrar amb l' ín
dex de la dreta i que s'aguanta amb les dents-que extrenyenl·les 
més o menys, el seu so metàlic, puja o baixa; - molts adqu_irien 
aquest instrument a la fira d~ Sant Jaume de Prats de Lluçanés i 
en la que actualment els firataires encara en venen. - Un cop 
tenien els remats en barreja, com formant un gran exèrcit, se ano
menava 'l Majoral-que se solia donar aquesta categoria al pas
tor més vell- i aquest es posava al devant de la gran remada 
vora del manyac i del seu gos; els demés pastors al darrera de 
aquest exèrcit formant un semièercle i a distància l'un de l'altre 
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d'unes tres o quatre passes. El so de les simfònies era la senyal 
d' empendre la marxa, i quan el temps d'aquesta estava ben fixat, 
que solia quedar al d'una semínima M= 84 més o menys, un pas
tor del semicercle dava to a la cançó, entonant el: Si n'eren tres 
tambons, els demés s'hi afegien al segón vers: que 'n venen de la 
guerra, continuant fins al riau, riau pata-pliau pliu plau pliu pliau; 
- paraules d' armonia imitativa de la simfònia - llavors les sim
fònies paraven de sonar i el Majoral se girava de cara als pastors 
del semicercle, i amb tota la força dels seus pulmons, entonava la 
rescobla o tornada: Porta un ram de rosetes, retardant les últimes 
notes tot el que permetia la seva manxa toràcica. Aquesta resco
bla la cantava aturat, per esperar els caps de bestiar que s'havien 
quedat endarrer-a, i quan començava de jogar les notes que cauen 
en la e de rosetes_, feia voltejar unes xurriaques o tralla, fent espe
tegar la frisel·la immediatament després de l'última nota de la 
cançó: aquest espetec era com un comandament per a tornar a 
sonar les simfònies i a caminar, i aixís, amb la mateixa llei de 
manera, començar la segona estrofa. 

Aquesta bella i antiga costum l'hem apuntada ( orni tint encara 
molts detalls) com a exemple de lo molt que 's podria aportar a 
la història popular de Catalunya, recullint tot això que, per manca 
d' interés o per creure-ho d'una valor insignificant, es deixa per
dre llastimosament. El pastor de Lluçà que això 'm contava va 
dir-me moltes coses, que farien glatir els nostres bons narradors 
i els poetes hi travarien motius per a grans poemes. Aquesta ma
teixa narració de Els tres tambons no crec pas que 'ns capigués 
en cap marc dels nostres esceparis i al mateix «Teatre de la Na
tura» li vindria estret; perquè no trovariem fàcilment prous pers
pectives naturals per a veure-ho tal com un hom s' ho imagina, 
apagant-se 'l se de cada estrofa per la llunyària, i veient com se 
enxiquia aquell exèrcit nombrós, fins a perdre's de vista . 

•••••••••••••••••• 
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El cant dels ocells 
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La lletra , igual a la coneguda. 

Aquesta tonada ve a ser una variant de la ja coneguda, però 
en diferenta modalitat i desenrotllo. Musicalment considerada no 
podem pas pendre-la com a variant, ja que per l'efecte dels sons 
no fa pensar en la · coneguda ( en to menor) sinó en els intèrvals 
anacrúsics del començament. La llefra podem dir que és gairebé 
igual. Al Lluçanés no 's coneix altre melodia de El cant dels ocells 
que la qu.e transcribim; i que per aquel-Is que l' µem viscuda de 
petit, sempre'ns commourà més i la sentirem més nostra que la 
que 'n diriem variant d'aquesta. 

····••11••··· 
El Comte l'Arnau 

Corn vet, - lleu vos to - ta so - la mu - ller lle - - al -
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La lletra, igual a la coneguda . 

• 
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Aquesta melodia, que qualificariem indegudament de variant 

a la que generalment sapiguda, és per ço que podem veure ben 

diferenta, tant pel ritme com per les modalitats: és particular que 

tant l' una com l'altra tenen una meteixa nota per anacrusa i ca

dencien també totes dugues a 1a dominant. La varietat o novetat 

de les tonades populars sobre la lletra d'aquesta cançó, viva 

encara en totes les encontrades de Catalunya, és tanta, que creiem 

podria ferse 'n un llibre ben voluminós. En les lletres trovariem . 

ço que anomenem variants la major part, i en les melodies, les va

riants serien les menys; però, això sí, el nombre de tonades dife

rentes inconegudes, considerable . 

••••••••••••••••••••• 

Les aures 

Cançó de travau 
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que si no t · a - fa - nyes et des - pal - xa - rem. 

Aquesta cançó és ben popular a Manresa i 'ns la va dictar 

l'Enric Clarena, teixidor betaire i bon aimant de nostres tradi

cions. Ell ens digué: «que la música d'aquest cant és tan apro

piada al compàs del remar (fer rodar el teler amb el rem), que 

sense remar no cal cantar-la, perquè perd la gràcia . .. , si és que 'n 

té». Efectivament, la val~r musical és insignificant, però el seu 

interés rau principalment en la feina de fer betes, no amb telers 

mecànics, sinó amb telers de mà; se fa més seguida, perquè cada 

creueta}_i ndica una passada de trama i d'aquesta manera no 's 

retarda 'l teixidor i la feina surt uniforme . 

•••••••••••••••••• 
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Ba11et de quatre o ballet de Deu 
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Sense més lletra. 

Un de tants ballets generalitzats a la nostra terra, i vergonyo-· 

sament sustituits pels balls de patacada o d'envelat, és el quin 

donem aquí com a botó per mostra. No fa pas gaires anys que 

en diades de festa major, carnestoltes i vuitada de Corpus els 

pobles del Lluçanés dançaven aquests ballets de quatre, perquè 

eren de quatre en quatre les colles que 's feien, o també ballets 

de Deu, per la simplicitat i honestedat en que 's dançaven. Eren 

plens de ceremònies i serietat, i la indumentària a la catalana anti

ga, els homes amb gambetos i les dones amb caputxa blanca les 

solteres i negre les casades. Com que 'l poble no comptava amb 

instruments, els espectadors cantaven el ballet posant-hi una 

lletra qualsevulla. Mes tard (i del nostre record ja) se substituí el 

cant per la tocada d'un violí acompanyat del serpent, una mena 

de trombó que donava les notes tonals. Diuen que abans del violí 

i del serpent, hi hagué sac dels gemecs, flaviol i tamborí. 

•••••••••••••••••• 
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El cabell rubio 
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De lletra 'ns sembla que no n'hi cal més. 

Veus-aquí una d'aquelles cançons de quan la gent catalana 

volia castellanitzar-se, esforsant-se a posar lletra castellana a les 

seves tonades. L' adobar una lletra com aquesta representaria 

mistificar, la història de la cançó, que és la història del poble, i per 

això creiem que 'l fidel folk-lorista ha de transcriure les paraules 

i les solfes tal com les hi dicta el poble; l' adobar una lletra 

o una tonada, en tal cas seria feina d'especialització en labora

tori; però mai s'en podrà dir en veritat un travall folk-lòric. La 

tasca material del folk-lorista és, al nostre modo de veure, com 

un objectiu que retrati çò que veu i com la d'un fonògraf que 

digui ço que sent. 

·············••ó•• 
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Els Romeus 

Per a explicar folk-lòricament aquesta tradicional cost,;m 

( desapareguda ja) de les festes del Carnestoltes del Lluçanés, cal

dria començar per la indumentària amb que s'abillaven els ro

meus (balladors i anda~ins), topografia dels carrers del poble, 

instruments i sonadors, _llei consuetudinària que regia per a les 

categories dels que podrien pendre-hi part, etc.; però l' esplicar

ho minuciosament aixís, seria tasca entretinguda que traspassaria 

els límits d' unes petites notes, que donem solament a tall d' orien

tació per ço que caldria fer. 
Els Ronieus consistien en Ball de Pitofa i Correguda. El Ball 

de Pitofa el ballaven al so del flaviol i tamborí eJs propis romeus 

(homes sols, de 18 a 40 anys) posats en dugues rengleres vis a vis, 

braços ·enlaire i fent espetegar les puntes dels dits; a continuació 

sense parada, el flaviol executava el segón troç, o sia la Corre

guda, que era cursada en una sola renglera fent passes saltades i 

llargues, subjectant però cada passa al valor d'un corxera. El ro

meu que anava al devant, _que li dei~n· el Çap de colla, passava 

per allà on volia, i tots els altres l'havien de seguir en el traçat· 

que describia i que en conjunt feien com una mena de serp; el 

quin anava a la qüa li deien ei Parabaf, o Pare-abat, i anava pro

vist d' unes xurriaques molt musicades del mànec ( com aquelles 

o les mateixes del Majoral de la cançó Els tres tambons) i les feia 

espetegar en senyal qe parada. Els sis compassos del mig de la 

Correguda eren repetits tantes vegades com convenia a la llargà

ria del carrer, o punt de parada prefixat. Amb tot això s'hi feia 

molta tabola, s' .hi menjava molta coca ensucrada i s' hl bevien 

tragos de vi a dojo. 
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Ball de Pitota 
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Collcer ola 

Cançó de camí 
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A vlnticinc d'abril començo 

de l' any mil vuit cents i tants: 

a dictar una cançó molt ben dictada, 

quatre companys que varen fê una passejada. 

Allà vora 'l Portal de l' Angel 

allà 'ns aquadr ill arem: 

un traguet de vi beurem, pendrem coratge, 

i allavors destinarem nostre viatge. 

Aquesta costa és molt cansada 

minyons, per l'amor de Deu: 

al veure que tots pujeu tot m' aconsol·a, 

ben aviat serem a dalt de Collcerola . · 

Quan serem dalt de Collcerola 

gran vista descubrirem: 

quan a Montserrat veurem, qu' és cosa fina, 

a genollons resarem tots Salve Regina. 

No donem més estrofes, perquè moltes no tenen sentit. 

D'aquesta llei de tonades d'aire marcial, no 'n falten en cap 

encontrada de la nostra terra. A judicar pel moviment que les 

informa i per lri. lletra, que va anomenant camins que 's travaven i 

llocs que 's veien en les perspectives que oferia l' encimbellar-se 

en turons determinats, fa que paguem consiçlerar-le_s c9_m a can
çons de camí, perque d'altra manera no s'explicaria la raó d'ésser 

tal com són. 
Les estrofes de la. present cançó anaven anomenant els llocs i 

camins que antiguament existien i 's divisaven desde 'l desapares

cut Portal de l' Angel de Barcelona fins dalt del Montserrat: 

essent una viva llàstima que ara ja no paguem donar totes les 

estrofes de la lletra de la cançó, tal com havia d'ésser, perquè 'l 
mateix poble l'ha oblidada y barbaritzada, tot volguent.,.la mo

ctèrnitzar. 

··················~ 
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L a C o .s t a d e l M o l i N o u 
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Les estrofes que segueixen son tan incorrectes, que quasi-bé 

no 'ns veiem en cor de copiar-les. 

Veus-aquí una cançó per 1' istil de Co!lcerola, amb la .diferència 

de que Collcerola parteix del pla per anar sempre amunt; i La Cos

ta del Molí Nou sempre s'ha fet servir per devallar la mateixa 

.cos.ta, nomenant aixís mateix el llocs que 's divisen tot devallant

la. Aquesta cançó encara és viva al Lluçanés, i nosaltres mateixos 

que l'hem viscuda, sabem el lloc apropòsit de començar cada 

estrofa, per els revolts que suavitzen la ·pendent; perq~e 'l !Íibre ' l 

teniem obert als nostres ulls, amb les ermites que anaven des.apa

reixent a mida que 'ns anavem enclotant. 

•••••••••••••••••• 

la tirallonga deJs Cossos Sants 

La ti - rfl - llon - ga dels Cos - sos Sants· 
l l 

,. ,. , 
11, r111~ ~,.,r 1.,; 

xics i ,, 
. ~ 

grans tots son Snnts San - ta A¡z - nès 

Y\'VM,w,[J,f.e_ ---. 

f Cl $;}J: E f\J 
ri - ei glo - ri • ós. 

t ili JJ;; F[ 
Sant Fruc - tuós Sant Mau-



- 53 -

Ve a ser un joc de mainada, tradicional i genui de Manresa. 

La quitxalla es dona les mans, fent una renglera d~ l'amplada dels 

carrers, i tot saltant ( el ritme d' una corxera amb punt i semi

corxera) van cantant la cançó, de la que no 'n coneixem altra 

lletra que la que transcrivim. Al dir la darrera o de gloriós, s'ajup 

tota la renglera; però lo particu·lar del cas és que el «Sant Maurici 

gloriós» és recit.at d'una faiçó inanotable, i no obstant els porta

ments del recitat son executats cada vegada amb intèrvals idèn.:. 
tics i amb la mateix.a entonació. 

De casos per l' istil ja n' hem travat d'altres, que solament 
podrien ser anotables amb una placa fonogràfica . 

L'infatigable historiador D. Joaquim Sarret i Arbós, s'ocupa 

d'aquest joc en la seva interessant «Ethologia de Manresa» . 

•••••••••••• 

Jesús .i M a r i a 

- Divina 
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Ara ve un Sant Diumenge - Sant Diumenge molt gran 

les taules son parades - Jesús Maria 

de palmes i de rams - Jesús tan gran. 

L'un cantó hi ha Sant Pere -1' altre hi ha Sant Joan 

i al mig d'aquestos dos - el bon Jesús sopant. 

Sa Mare piadosa - plo1:ava al seu devant: 



- 54 -

-¿D"e què ploreu vos Mare - de què pi oreu vos tant? 

-¡Ay fill, preciós fill!, - jo tinc que plorar tant: 

les portes de l'Infern - s'obren i no 's tanquen mai 

i les del Paradís - cerradetes n' estant. 

-Perxò no ploreu Mare - p_erxò no ploreu tant, 

que 'Is enviar{un càstic - que se'n recordaràn; 

faré perdre les vinyes - i també 'l blat pels camps, 

les pobres criatures - es rnoriràn de fam, 

faré aixugà les rieres - les fonts no rajaràn, 

. les pobres criatures - de set es moriràn. 

- ¡Ay fill, preciós fill! - no feu això pas tant, 

ara ve la quaresma - la gent confessaràn, 

ara ve Pasqua florida - la gent combregaràn. 

- ¡Ay Mare! si això feien - ¡Ay Mare! si això fan, 

faré tornar les vinyes - i també 'l blat pels camps, 

les pobres criatures - no 's _moriràn de fam, 

faré tornar les rieres - les fonts 'ja rajaràn, 

les pobres criatures - de set no 's moriràn. 

L'aplega i estudi d'aquesta llei de tonades tant curfoses amb 
les· tonalitats del cant pla, enriquiria considerablement el nostre 
tresor cançonístic, poguent-nos convèncer de que 'Is nostres pas
sats sabien lloar a Deu amb sa pròpia llengua i amb sa pròpia 
música, sense emmatllevaments de sentimentalismes romàntics, 
ni melodies decadents i efectistes, importades per gent de fora 
casa que no pensa, ni sent, ni prega a la catalana. 

Incloem en aquest apèndix 1' exemple d'un Divina que fa veri
table honor a la comarca de Bages. En Blai Padró coratjós vet
llador de ço bo que 'ns queda del gloriós passat, recullí aquesta 
beatífica tonada, en la que s'hi endevina l'esperit d' un poble 
devotament cristià. 

• ••••••••••••••••• 
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Un rep ic de campanes 

Un aspecte nou del folk-lore seria poguer tenir els tocs tradi
cionals_ dels nostres llogarets, pobles i viles: no tant de ciutats 
perquè la veu de les seves campanes ens sembla menys intel·li
gible i commovedora, ja que no parla tant a la intimitat del poble. 
No obstant, trobant-nos a Valencia, Mestre Chavarri, ens feu 
pujar dalt del Miquelet, i el campaner ens ensenyà un llibre vell 
que registrava tots els tocs de cam~anes (que n'hi havien molts); 
tots aquests tocs eren explicats sense l'anotació de cap valor 
musical, quedant imprecisats, naturalment, els intèrvals de temps 
d'una campanada a l'altra-que és ço que constitueix el r_itme.
Si aquestes explicacions haguessin sigut il·lustrades amb sqlfes, 
aquest llibre del Miquelet fora un exemplar interessantíssim de 
folk-lore de les campanes de la catedral de València. 

Aquí donem, com a exemple de ço que en aquest sentit es 
podria fer, el repicar de l' iglésia parroquial de Prats de Lluçanés. 
Aquesta anotació musical ens portaria al descobriment de ritmes 
característics i típics, que ara desconeixem gairebé per complert; 
travaríem també que hi han tocs que 'l poble hi ha posat lletra 
com el toca _a albat, toca a bon temps, etc. D'això en podria ve
nir una revisió dels intèrvals afinats i desafinats, que prou influei
xen en 1' acústica dels quins no senten altres sons, i travaríem que 
la 4." aumentada, a pesar de ser un intèrval qualificat amb el nom 
de diabolus in música, en molts campanars d' iglésia hi t~ la seva 
residència, quan no hi resideix algún intèrval inqualificable, que és 
pitjor que 'l diabo!us, perquè no arriva a tenir nom en 1' escala 
cromàtica ni diatònica. 

Llavors també entendríem millor ç.o que diuen les campanes 
del poble, que no és el nostre descobrint mantes vegades casos 
que resten ignorats i costums relacionades amb la veu que pu
blica el plor i l'alegria de les llars nostres i dels nostres germans, 
amb aquesta veu que convida a pregar, que desperta ferro en el 
somatent i que porta 'l pols del l_logaret, o poble, o ciutat. 
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El repicar de Prats de Lluçanés 
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La transcripció d'aquest toc de campanes és tal com l' execu
tava el Campaner de Prats fins l'any 1900. L'actual Campaner 
el toca si fa o no fa, fent sonar el re i el mi del setè compàs 
simultàneament, però amb el mateix ritme. Abans de tocar la Vi
centa (la grossa) o sia el sol, hi fa un calderó, ad libitum per la 
llargada. La campana xica un dia es va esquerdar, i no podeu 
figurar-vos la tristesa que en els pradencs ens produïa sentir la 
campana xica esquerdada! Semblava que 'ns havíem canviat de 
poble; i no poguent resistir aquesta mena de plany, se feu fondre 
de nou, i avui ja torna a sonar amb el mateix drinc d'abans. 

Si parla al cor la veu de les campanes, ¿ val la pena de fer 
entrar el seu so en el nostre Folk-lore? 





Butlletí del Centre, que 's reparteix de franc als socis. 

Suscripció anyal pels no socis. 4 pessetes. 

Sumari dels Privilegis de Manresa, per D. Joaquim 

Sarret i Arbós. . 2 » 

Les Creus de pedra del terme de Manresa, per D. Joa-

quim Sarret i Arbós. . . l l> 

El feudalisme de remensa amb notes referents a Castell-

galí, pe1 Dr. Antòn Vila. . l l> 

El Receptari de Manresa i la mort de l' t1:Jant Bn Jau-

me, Comte d'Urgell, (sigle XIV), per D. Oleguer 

Miró . . l l) 

Prèpies conviccions sobre educació, per D. Josep Este-

ve i Seguí. . l > 

Manresa en 1710 i 1711, còdex del P. Muxiga, amb 

presentació i apèndix per D. Leonci Soler i March. 2 » 

Art i artistes manresans, per D.Joaquim Sarret i Arbós. 2 > 

Ressenya de la trovalla de Sepultures antigues a Man-

resa, per Mossen Josep Guitart, Pvre. . . l » 

El Cançoner Musical Popular Català, per En Rossend 

Serra i Pagès, amb un apèndix per En Joaquim 
)) 

Se troben a Barcelona en la Llibreria Verdaguer, Rambla del 

Mig, 5, i a Manresa en la impremta de Sant Josep, Piques, 15. 

Pels socis del Centre a meitat de preu. 
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