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Excel~lentíssimSenyor President,
Il~lustrfssimsSenyors Acadbmics,
Senyores i senyors,
Les meves primeres paraules han d'ésser d'agraiment profund perque higiu volgut acceptar-me, no pels meus mkrits sinó per la vostra
generositat, en aquesta corporació tan arrelada a la vida cultural catalana, de la qual han formar i formen part tantes persones admirades i estimades, des del meu confrare Benet Ribas, arxiver montserratí del segle mii i del comenGament del xix, fins a mestres, companys i amics de
la Universitat o d'altres institucions de Barcelona.
És amb una emoció especial que he d'evocar avui la figura del meu
antecessor en aquesta Academia, el Dr. Felip Mateu i Llopis, que vaig
tenir de professor de paleografia i que he recordat sempre amb afecte i
amb veneració, i amb qui, d'altra banda, no vaig perdre mai del tot el
contacte, personal -record0 molt bé que el vaig saludar en aquesta
casa, el dia de i'acte de recepció d'Eulilia Duran-, per escrit i sobretot
a través de les seves filles Maria Dolors, que
- ja coneixia des de la meva
epoca d'estudiant de bauiller a Mallorca - q u a n ella feia practiques de
biblioteciria a la Biblioteca Pública de Palma-, i Josefina, que substituia algun cop el seu pare a les nostres clases, arnb les quals he continuat mantenint al llarg dels anys una relació cordial.
Felip Mateu i Llopis va ser proposat com a «Académico de número.
d'aquesta corporació el 20 de novembre de 1940, per Ferran Valls i Taberner, Joan Givanel i Mas i el marques de Caldes de Montbui, a fi de
cobrir la vacant que havia deixat Daniel Girona i Llagostera, i ja aleshores era presentat com a .Doctor en Filosofía y Letras (Sección Historia),
Director de la Biblioteca Central de la Diputación provincial de Barce7

lona, y autor de interesantes estudios dedicados a numismritica y bibliografía~.La seva recepció pública a i'Academia, pero, no tingué lloc
fins al 14 de mar5 de 1943, amb un extens discurs sobre Los h k t o d o res de la Corona de Aragh bajo los Awtrias, publicat més endavant, el
1944. Abans, el president de I'Academia havia hagut de demanar a la
Delegació Provincial de Barcelona de la Vicesecretaría de Educación
Popular de F.E.T. y de las J.O.N.S. I'autorització preceptiva per a I'acte,
que li fou concedida pel cap del Departamento de Propaganda, Josd
Pardo. Perla premsa del moment ens consta que es va tractar d'una sessi6 especialment IluTda, en la qual van ocupar la presidencia el president
mateix de I'Academia, marques de Caldes de Montbui; Tomh Carreras
i Artau, en representació de I'Ajuntament; Josep Maluquer Cueto, per
la Diputació; Josep Gros i Raguet, en representació del bisbe; Josep de
Peray i March, per la Comissió de Monuments; el doctor Arnorós, per
la Universitat; els senyors Peyri i Alcobd per les Academies de Medicina
i de Ciencies, i Lluís Monreal, comissari del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Naciotial. Després d'unes parades del secretari, Joan
Givanel i Mas, Mateu, que fou acompanyat al saló de sessions per Frederic Camps i per Ernest Martínez Ferrando, comen$ «con un sentido
recuerdo a la memoria de don Fernando Valls y Taberner, presidente
que fue de dicha Academia)),que no figura al text publicat.
Humil com era, Mateu feia constar a I'inici d'aquest text que els
seus «merecimientos tan pequeños)) no servien «sino para pregonar
vuestra benevolencia» i assenyalava que procuraria «llenar en la medida
de mis fuerzas aquel hueco, no fácil de cubrir, que dejara un benemérito investigador de la historia catalana: Daniel Girona y Llagosteraa, que
caracteritzava, amb unes parades que rambé li podríem aplicar a ell mateix, &«hombre de arraigadas creencias religiosas y de ejemplarísimas
costumbres», que «actuó en el orden social con elevadas miras», mereixedor d'homenatge per .su patriotismo, su erudición y sus bondades)).
Felip Mateu i Llopis havia nascut a Valencia el 15 de novembre de
1901 i el 1943 era, doncs, un home encara molt jove, pero que havia fet
una carrera considerable i que s'havia guanyat a pols un prestigi ben merescut. Martínez Ferrando, al seu discurs reglamentari de contestació, va
posar en relleu -amb justificar orgull de paisi- <elhondo sentido de
responsabilidad siempre latente en las actuaciones de nuestro recipien-

dario, pero no es el suyo un sentido de responsabilidad burocrático sino
sinceramente de conciencia personal, y a la vez de conciencia patriótica;
hay en Mateu y Llopis como una constante ansiedad de lograr eficacia de
cada hora, de cada minuto de la realidad cotidiana. Indudablemente,
con él ingresa en esta Academia un temperamento afanoso, emprendedor, dispuesto en todo momento a estimular el espíritu de colaboración,
por todo lo cual y en nombre de aquélla le reitero la bienvenida*.
En aquel1 moment, Martínez Ferrando podia destacar els estudis de
Mateu a Valencia mateix, on va freqüentar amb assiduitat la Biblioteca
Universitaria i I'Arxiu de l'antic Regne de Valencia, on va aprendre a estimar la ({figurameditativa,) de Joan Lluís Vives, al qual ja havia dedicat
((algunosexcelentes trabajos biográficos y bibliogr:ificos», i on es va posar en contacte amb erudits com Vives Liern, Rodrigo PertegaF, Martinez Aloy, els Cebrián, Francesc Almarche, Sanchis Sivera, etc., que <<fueron como un último destello de aquel ambiente cultural que en torno a
la figura patriarcal de Teodoro Llorente floreció en Valencia, coincidiendo con el renacimiento literario catalán del pasado siglo». En
aquest context -tot i que aixb ja no ho deia Martínez Ferrando, per
culpa de les circumstincies histbriques, a I'epoca del primer franquisme- no és estrany que Mateu s'integrés a les files dels escriptors i erudits valencians que recuperaven I'interes per la cultura propia, fins al
punt que esdevingué el primer director de la revista Acció Valenczana,
forma part del grup Acció Cultural Valenciana, juntament amb Manuel
Sanchis Guarner i amb altres, i signi les anomenades Normes ortografiques de Castelló. Més encara, publica un seguit d'articles en catala,
fins i tot a I'Homenatg~a Rubid i Lluch dels Estudis Universitaris Catalans i de la Biblioteca Balmes, i a la Mzscel.lania Fabra (que, a causa de
la guerra, no aparegué fins al 1943, a Buenos Aires, impulsada per Joan
Coromines), i un parell d'obres, ami oblidades, que tenen un valor
considerable: la conferencia L'actual moviment cultural de Va62ncia davant l'hora present de Catalunya (Tarragona 1931 ) i I'assaig El País Valencih (Valencia 1933), que formava part dels Quaderns d'Orientaci6
Valencianista *L'Estel».
Durant els anys anteriors a la guerra civil, el jove Mateu dugué a terme una activitat extraordinaria. Llicenciat el setembre de 1923, ja el
1924 era ajudant de classes prictiques a la Facultat de Filosofia i Lletres

de la Universitat de Valencia, on havia fet els estudis anteriors. Entre el
1924 i el 1926 estudia i treballa a Madrid amb vista a la redacció de la
seva tesi doctoral, defensada brillantment a la Universidad Central el 13
de febrer de 1926 i publicada el 1929 amb el títol Ensayo sobre una Casa
Real de Moneda de uno de los Estados de la Corona de Aragbn: la Ceca de
Valenciay las acufiaciones valencianas de los siglos X l l l a l m I I . El 1930
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arva ingresar
"
queólogos i, després d'una estada temporal a la Secció de Numismitica
del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, fou nomenat director del
Museu Arqueolbgic i de la Biblioteca Provincial de Tarragona, cosa que
afavorí els seus contactes a n b el m6n intel.Iectual de Cataiunya i reforla seva dedicació a un món culmral que unia «Catalunya, Valencia i
Mallorca»,com quedava ben reflectit al seu llibre Les relaciom del finczpat de Catalunya i els Regnes de ValPncia i Mallorca amb Anghterra i el
paraI.&lirme monetan dirquests paiisos durant eh segles XII, Xllr i XV
(Castelló de la Plana 1934). L'estiu de 1931, després d'un concurs, torna a la Secció de Numismitica del Museo Arqueológico Nacional, com
a conservador i, entre moltes altres tasques, hi cataloga les monedes previsigodes i visigodes, en una extensa obra apareguda a Madrid mateix el
1936. Ben poc temps després, moltes de les monedes d'or que havia estudiat van desapareixer enmig de les turbulencies a que va donar lloc el
trist període de la guerra civil de 1936-1939, durant el quai Mateu treballa, primer a Madrid i després -a partir del mar$ de 1937- a Valencia, per salvar tot el que fos possible. D'una manera ben especial cal
destacar la seva tasca com a vocal de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico, que tenia la seu al Col4egi del Patriarca de Valencia, i com a director accidental de I'Arxiu del Regne de Valencia, que li permeté d'impedir in exwmlr la destrucció dels arxius de les catedrals de Toledo, de
Valencia mateix i de Sogorb, i de les biblioteques valencianes dels Capuarins, del Seminari, dels convents de IaTrinitat i del Calvari, i del canonge Josep Sanchis Sivera.
En acabar la guerra, Mateu fou reintegrar al Museo Arqueológico
Nacional, després de passar favorablement l'expedient de depuració al
qual eren sotmesos tots els funcionaris que havien restar a la zona republicana. Ben aviat, pero, al final de gener de 1940 hagué de canviar radicalment la seva vida, en ésser nomenat director de la Biblioteca de Ca-

-

talunya, de Barcelona, fins aleshores biblioteca de 1'Institut d'Estudis
Catalans, que depenia de la Diputació de Barcelona i que havia rebut el
nom, adequat a la nova conjuntura política, de Biblioteca Central. Eufemii Fort i Cogul, gran historiador de Santes Creus que conekia Mateu des de la seva estada a Tarragona, em va explicar que aquest mateix
li havia confessat que havia rebut ordres de destruir una bona part dels
fons catalans de la biblioteca, perb que el1 es negava a fer-ho, tot i que
en aquells moments s'havia inscrit, com tants altres, a la Falange, el partit únic del nou regim. El Dr. Mateu i Llopis -don Felipe, com li deien
familiarment les seves bibliotecaries- va anar passant la maroma com
va ~ o d e ir fins a la seva iubilació -el 1972- va dur a terme una labor
molt important a la Biblioteca de Catalunya i a la xama annexa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, que compagina amb
el cirrec de cap del Servei de Recuperació Bibliografica del Ministerio
de Educación Nacional a Barcelona -encarregat de les restitucions dels
fons procedents de la guerra civil-, amb la direcció de l'útil Anuario de
h Bibliotecas Populares de la Diputació (a partir del 1940), amb la direcció de I'Escola de Biblioteciries (a partir de 1943; ja n'era professor
des de l'any anterior) i de la seva impokant revista Biblioteconomia (fundada el 1944), i cap de secció de 1'Instituto «Nicolás Antonio. de Bibliografia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1947).
Tota aquesta feina relacionada amb el món del Uibre no fou encara
suficient per a Mateu, que des del 1940 fou professor encarregat de curs
a la Universitat de Barcelona, de diplomitica i IlatI medieval i de filologia rornanica. El 1943 aconsegui una catedra de Paieografia i Diplomirica a la Universitat d'Oviedo i aquell mateix any, mitjanpnt concurs, la
trasllada a la Universitat de Valencia. Dos anys desprks esdevenia catedritic de Barcelona, on seria vicedegi i degi de la Facultar de Filosofia i
Lletres i on havia de restar fins a la seva jubilació el 1971.
Aquesta activitat desbordant -augmentada encara per viatges, assistencia a congressos i reunions, conferencies, assessories, intervenció
en acadkmies i institucions diverses, etc.- no va fer minvar gens la producció intel.lectua1 del Dr. Mateu i Llopis, que, fidel al seu lema zn labore qutes, continua publicant incessantment articles i llibres sobre les
materies que l'atreien des de jove: bibliografia, numismatica, sigil.lografia, histbria en general, etc., sense oblidar necrologies i articles biogra-

'

fics i abundoses ressenyes. La Bibliografla & Felele Matm y Llopis, compilada amb motiu dels seus setanta anys (Barcelona 1972), i sobretot el
volum Titula de Felipe Mateu y Llopis. Su obra cient@ca al conmemorar
el WWLIII aniversario (Barcelona 1984) -fruit de l'esfors de les seves
filles Josefina i Maria Dolors- permeten de resseguir la llista impressionant de les seves obres i de veure el gran paper que hi tenen el seu
país natal i la Catalunya que el va acollir des de jove. Permeten encara
d'adonar-se de la seva ~resknciaconstant en tantes coses i en tants indrets i dels honors que va rebre arreu del m6n.
Quan el Dr. Mateu va morir, el 13 d'abril de 1998, el dia de Pasqua
de Resurrecció -un dia molt adequat per a ell, que era catblic fervent
i sentia especial afecció pel cicle litúrgic-, a noranta-sis anys, era un
patriarca que havia aconseguit I'estima de tots els qui s'hi posaven en
contacte. L'~ssociaci6Orquestra de Cambra de Barcelona, per exemple, agcai en aquel1 moment les facilitats que els havia donat sempre per
a les seves audicions a la Biblioteca de Catalunya i remarck ~L'erudició,
talent, sapikncia i bonhomia que atresorava han d'dsser coneguts per
tothom: la seva vida va ser un model d'intel.lectual dedicat en cos i ?mima a la cultura del país. Reposi en pau!» El1 mateix havia deixat escrits
els seus Recuerdos -que ens agradaria de veure publican algun dia- i
havia guardat gelosament un ric epistolari, que sera molt útil per a coneixer encara més de prop aquesta vida tan fecunda, a la qual el1 no donava gaire importkncia:feci quodpotui -deia, amb els antics-,faciant
meliora potentes.

L'obligada evocació del Dr. Felip Mateu i Llopis ens duu a una altra
figura insigne, també ben relacionada amb la nostra Academia, la del
mallorquí Maria AguiM i Fuster (Palma 1825-Barcelona 1897), una de
les persones que he admirar i he estudiat més al llarg de la meva vida. Ja
de petit vaig poder llegir i rellegir el primer -i únic- volum del seu
Romancerpopular de la terra catalana, que el meu avi folklorista feia servir com a llibre de capcalera, i em vaig introduir en els secrers de la Iletra gbtica amb la seva edició de la Histbria & Elter e & la pacient Griselda i amb alguns fascicles del seu Cangoneret. Més endavant, en vaig
sentir parlar sovint als meus mestres de la Universitat i dels Estudis Uni-

versitaris Catalans, Martí de Riquer, Ramon Aramon i Serra i Joaquim
Molas, i vaig tenir la gran sort que un il.lustre company nostre -que no
troba temps per a redactar el seu discurs d'ingrés a I'Acadkmia-, I'editor i filbleg Josep M. de Casacuberta, em deixés una bona part de les
carpetes procedents de I'arxiu de Marii Aguiló que guardava a casa seva
i que ara són a la Biblioteca de Catalunya. Molt més tard vaig tenir la
sort encara més extraordinaria de rebre els materials de I'Obra del Canqoner Popular de Catalunya que la familia Patxot, seguint les instruccions del seu avi, va fer arribar a Montserrat el 199 1, i hi vaig trobar un
bon nombre de noves carpetes procedents de I'arxiu de Marii Aguiló.'
A I'hora de triar el temj. d'aquest discurs no he tingut, doncs, cap
dubte. Havia de dedicar-lo a Maria Aguiló, un poeta i un erudit &una
talla immensa i d'una repercussió considerable, tot i que la major part
dels seus projectes no van poder arribar mai a bon port o foren enllestits, amb penes i treballs, un cop el1 ja era mort. 1 m'ha semblat ben escaient de parlar dels viatges
folkibrics que va anar fent al llarg dels Pa.
sos Catalans, un tema que el meu estimat amic -i mestre en tantes
coses- Josep M. de Casacuberta tenia en cartera i al qual volia dedicar
un llibre similar al que va fer sobre les Excursions i sojorns de jacint Verd a p e r a les conhadespirinc~~que
(Barcelona 1953). He pogut fer servir
fins i tot, a la Biblioteca de Catalunya, els documents d'Aguiló que Casacuberta havia ordenat i les notes que havia pres amb vista a aquesta
obra, que volia abastar tots els viatges d'Aguiló, no solament els destinats a recollir material folkibric. No cal dir que avui no puc allargar-me
tant com el1 hauria fet i sé que, per molt que m'hi esforci, no arribaré a
assolir la minuciositat i la precisió que brillaven sempre en els seus treballs, modklics en tots els aspectes.
No sóc tampoc el primer a parlar d'aquest tema a la nostra Acadkmia. Mari2 Aguiló mateix, el 22 de desembre de 1855, hi va llegir algunes peces «toma& de la boca del pueblo» que procedien del seu arxiu,
-

1. Cf., en general, el meu discurs «Mari&Aguiló, entre la poeria i I'erudició,,,
publicat 2 Joan MAS1 VIVES
- Joan Min~ursI MONSERRPT
- Pere ROSSEI.LO-BOVER
(eds.),
Acres de I'Onz? ~ o ~ l olqternacional
~ui
de L l e n p i Literatura Catalanes. Palma (MaIhrral, 8-12 de setembre de 1997, 111 (Barcelona-Palma 2000), 347-372, reprodiit,
amb alguna correcció, al meu llibre Ercriptors i enrdirs contemporanis, Segona serie (Barcelona 2001), 9-36 (amb la bibliografia rnés imporranr).
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junt-ent
w b altres poesies biiginals, i el presidentide la sessib; Josep
. A. ~ l o b ei tVallosera -vicepresident
de la corporació des den6 feia gai.. .
re- i'«excitó [...] a que continuase cultivando nuestra enérgica lengua
satisfactoria las composiciones
.'pro"incial con el celo de que son
que acababan de !e&se».z Molt mésendavant, ainb motiu del centenari
del naiiement d'Aguiló, un altre il.lustre academic de.quim'he hagut
d'ocupar llargainent, :Rossend Serra i Paghs,3 va parlar en unasessióde
:.
l'~cadhmia,.~1'21
a'octubfe de .1925,4d'«En Marian Aguiló, folklorista», confirhncia publicada sencerá al número 88 del butlletí de lacork
poració, corresponent a octubre-desembre de 1925.5
.
.
'.
Amb tota la raó, Seira i Paghs, tan bon coneixedor deltema, posavi:
:
en relleu
~I'Aguilóera prosista, poeta, biblibfil, exhumidor detex. tes antiihs, folkloris~
y palebgraf; perb, peb darnint de tot, era cbnexedor de la llengua catalana. El1:sabia totes les formesdialectals del "be11
catalanesch", puix, nascut a Palma de ~allorca;exercint lacariera a Va- ' .
lenciay aqui [a arcel lona]; ahont v i passarse 1á majorpart de la vida, y
viatjant per rots els. indrets ahont s'enrahona'la nostra llengua, en possehía tots els secrets. A la disciplina clhssica de la carrera de Ileys, y a sa
immensaerudició adquirida ab I'estudi de les obres catalanes escrites
desdi l'aparició del romanc vulgarfins a I'kpoca actual, s'hi ifegía res.
tudi pacient dela parla viva,.qu'any darrera d'any havía anat few per les
. afraus mis amagades deles montanyes d i la'nostra terra y pels reconets .
més solitaris i incornunicats del'aspra costa» (pig. 257). Serra i Pagks
. assenyala encara que va ésser el contacte:amb Pau ~iferrei;del qual fou
auxiliar a la Biblioteca Provincial de Sant Joan,que .va deterniin,arI'orientació del AguiI,ó»,.elqual. «va
trobar niés bonichr estudiar i imitar la
..
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2. J . Miw.~u SANS,«DOSsiglos de vida acadbmican, B01etí11de la RealAcadtmia
d ~ B u ~ n r L e t r a r d e ~ i r c i ~(1917-1920),
na9
311.
.
,
.
3.' A i'arxiu de I'Obra del Cangoner Popular de Caralui~yahi ha un tor reguitzell
de earpetes procedents de Serra i Pages, catalogades a I'lnuentari de ieArxiu de 1'0bra
del Canconer Popular da Catalunya, fascicle 11 (Barcelona 1994); corrisponent al volum IV/2 dels Materiah de I'Obra.
por lo; senores Acadbmicos en las sesio4. -Vegeu"Plan de trabajos a
nes ordinarias del curso 1925-l926u, Boletín de (a RealAcademia ck R~nasLemas de
Baicelona 12 (1925-1926),295, i.«Noticiasn,ibid.,296.
5 . Iba:, 257-283. .
'

.

'

.

((literatura popular» que no pas als «textos jurldichs, y va dedicarse de
ple al recull folklbrich, especialisantse en les canqons y paremies, havent
comenqat va a ferho per pura curiositat en 1835. Perb, per a&, ho recullia tot: rondalles, Ilegendes, goigs, oracions, tota mena de llibres popular~,y axí anava engruxint, de mica en mica, sa biblioteca y son anriu
particular» (pig. 258). 1assegura que d'aplech de canqons populars, en
epoca en qu'encara I'opereta y '1 "couplet" no ofegaven la musa popular
y '1 maquinisme no ho havía invadit tot, ha sigut providencial y fari inapreciable servey al "Canconer popular de Catalunya" instituit per l'eminent patrici don Rafe1 Patxot y cedit generosament per don Angel
[Aguiló]» (pig. 259) .6
Mar& Aguiló mateix, al prbleg de l'únic volum que va poder publicar del seu Romancerpoplrlar de la terra catalana, subtitulat Canfonsfeuúah cavalleresqtlps (Barcelona 1893), ens explica que ~durantla llarga
temporada en que '1 comencat renaxement literari de la llengua materna
dormia com un infantó malaltic ensopit en el brepl, sens que 'Is pochs
qui '1 vetllavam poguessem endevinar la vinguda dels Jochs florals, que
havian de transformar per encantament aquel1 brec en carro triumfal; lo
dal&de veurel pujar y crexer sanitós me feya esperancarne el miracle mes
aviat de la poesía popular que de la artística, atesa la fredor ab que entre
'1s literats aquesta fou rebuda en un principin (pig. XIV). Aleshores «exa
poesía anbnima y humil, la única capa$ de desarmar la critica y la enveja, me semblava aposta per tornar á encendre '1 foch de I'amor patri en
los cors en que n'hi covás una sola espurna. La fruició misteriosa, increible á qui no la haja sentida, que exos cants atractivols tenen pels infants
qui ab ells se agombolaren, y I'amor que mes tart despertan á la llengua
que s'ha apr&sde confegir tot brecolantse y condormintse al sb de ses tonades, men exageraven el poder y la válua, fins al punt de creurels ab
prou f o r p per axecar ells sols la sacrilega llosana d'oblit que n'hibau, en
Cortada, en Martí, y singularment en Rubió y Ors havian intentat remoure y alcapremar ab llurs rimes catalanes))(pigs. XIV-XV).
6. Els materials d'Aguil6 cedits a I'Ohra del Cangoner Popular de Catalunya sán
ara a Montserrat i els he catalogar a I'hventarzde IArxiu de IObm del Canconer Popular de Catalunya, fasc. 1 (Barcelona 1993), corresponent al volum IVI1 dels Materid
de robrai

Sigui quin sigui el grau de melangia romantica i de reconstrucci6 literaria que s'amaguin darrere aquestes paraules, és ben cert que Aguiló
s'havia engrescat des de petit amb la poesia popular que ja havia mamat
a casa seva, a Mallorca, i que havia trobat iguaiment ben viva a Barcelona? 1 és ben cerr igualment que el gust per la poesia popular l'havia d u t
a llargues i n o sempre facils exploracions arreu dels Paisos Cataians, a les
quals, feia a%lusióe n el mateix prbleg al Romancer:
.Desgraciadament per realisar aquest somni jovenivol tot lo que 'm
sobrava d'entussiasme y d'abnegació, mancava de temps y de medis;
puix caiia visitar encontrada ptr encontrada tots los territoris ahont se
parla nostra 1lengua:Desitg que may logri satisfer del tot, jatsía á copia
de viatgesarribás personalment á recullir ab mes i, manco sort un bon
esplet de canGons en distints pobles.de cascuna de la vintena de veguerles en que Cataiunya abans estava compartida, y en especial en totes les
d l s pirinayques, en les ylles Balears y en diferents llochs del antich regne de Valencia.
Mentres poguí dispondre de les vacacions d'Agost, que llavors se'ns
concedian, solia destinar quasi cada any dita mesada á una d'exes treballoses caceres quem renian el cor robar. L'espectacle de la naturalesa, la
riquesa del llenguatge de la pagesia, los monastirs y les esglesies bizantines, los castells, sovint los archius p&roquiais i, '1s de les batllies, y á vegades los llibres vells tirats en les gorfes i, graners, compensavan Ilargament les molesties y perills d'algunes d'exes apressades exploracions.
Ventura d'agb, puix que I'aplega dels cants tradicionals es una de les
feynes mes fexugues y de mai fer. Tot lo que aquesta poesía té d'agosarada y franca, sembla que les minyones, axí vilajanes com camparoles qui
son les qui apecialment la guardan, ho tingan de desconfiada y de vergonyoses per dirla al foraster qui de sopte se presenta ab desitg de trans«MarianAguiló i Fustern, dins Obra
7. Vegeu, en general, Joan PUNTIICOLLELL,
da1 Cangoner Popular da Catalunya. MateriaL, 11 (Barcelona 1928), 11-60; Margalida
TOMAS,Marid Apild (Paima 1984), 35-36, 55-61 i 77-83, i els meus articles «Mar&
Aguiló, wl~lecrorde cansons popularsn, dins Acta del Cinqu2 CoLlOqui Internacional
de Llenpa i Literatura Catalanes (Barcelona 1.980),287-324, i «Mari&Aguiló i la
descoberta de la poesia popularu, dins Actes del CoLloqui robre elRomanticisme (Vilanova i la Geltni 1997), 115-135 (n'hi ha una altra edició, mes completa, a Randa40
(1997), 51-70).

críurela. May arriban á creure que persona de'distint estament puga fer
cabal d'exes cancons passades de moda com lo ret y la filosa; y qiian se'n
persuadexen no saben explicarsho sino per un ram de bogeria.
Lo temps que 'S pert en cada poble en que un atura á pararhi los filats que 'S fan mester per exa c a p singular, acaba per ferse incomportable, ates lo migrar profit que les mes de les voltcs se'n sol traure. Per
acursarne tan amohinós preparatiu, sempre á recomencar, puix que 'n
lloch es possible arribar y moldre, triava los llogarets arreconats de les
comarques mes enderrerides, ahont la poesía popular, amiga dels pobres, hi conserva ecos llunyans de les veus de la Edat mirjana. Sovint les
afraus mes rbnegues me donavan les millors cullites; y quan no, un que
altre exemplar sencer é incorrupte d'exa poetica flora, marcida, esfullada y quasi perduda en la terra baxa y á punt de perdres fins en l'alta
Montanya. Si la fosca m'hi atrapava ab unes quantes cancons de les desitjades ja en cartera, me aconortava ben aviat de no trobarhi llit ni palliFa ahont jaure (com prou vegades m'esdevingué), y estesa la manta demunt la terra broxa, lo sach de nit per coxí, m'adormia somiant aquell.
ideal que may de la vida arriba a copiarse» (pigs. XVI-XVII).
Els primers d'aquests viatges dels quals ens han arribat noticies corresponen al 1850 i no es limiten ni de bon tros a les vacances d'estiu.
No sabem si n'hi havia hagut altres d'anteriors, ates que una nota manuscrita d'Aguiló ens fa saber que «Apesar que la l a cantó que vaig copiar data del desem[bre] de 1835, el fort d'aquest replech abraca del any
1844 al 1860»,8Joan Puntí i Collell, que va donar a conkixer parcialment aquesta dada, suposa que ,<jaen l'any de la seva arribada a Barcelona*, el 1844, quan encara no tenia vint anys, AguilÓ inicia «la recollida de cancons per la muntanya catalana,), a Ripoll.' Efectivament, per
les notes manuscrites d'Aguiló que utilitzi Punti, i que ara són a I'arxiu
de I'Obra del Canconer Popular de Caralunya, ensconsta que el 1844
mateix va sentir «unes quantes posades de la Canqó del Comte I'Arnau
[...] abans de conexerla en [Pau] Piferrer y en [Manuel] Mili [i Fontanalsl (segons crech).. Les hi féu coneixer Joan Monbardó, dies Joan de
IaTerrissera, que, segons uns apunts que deuen procedir d'Enric Pigrau,
8. h i u de I'Obra del Can~onerPopular de Caralunya, A-19,111, doc. 20.
9. P u ~ i i? COLLELL,
~MarianAguiló i Fusten,, 37.

de Barcelona, «era fill &una casa que benían, faxas, barretinas y mocados de fabricació Oletina. Fou fadrí de una adrogueria establerta devant
de la entrada de la iglesia de S. Eudalt anomenada casa "Band6" que era
la que proveia de cera al monestir de Ripolln, perb, després de ula crema
de eixa vilai, s'establí «á Barcelona y comensá a enginyarse retorsen cutó
ab una máquina que adquirí y ananli malament eixa perita industria entrá de dependenr en la cereria del PArdiz, que la tenía en la plaseta de
Moncada frente lo carrer dels Sombrerer~,).~~
La crema de Ripoll fou el
1839 i, per tant, Aguiló degué posar-se en contacte amb Monbardó a
Barcelona.lL
El 22 de marc de 1850 Aguiló va sortir de Barcelona i el dia 30 va
arribar aTortosa. El 4 d'abril va dormir a Reus, i el 5 a Tarragona.l2 El
6 torna de Tarragona a Barcelona, passant per Vilafranca del Penedks.I3 El 3 d'agost es va traslladar a Granollers i a Canovelles i a partir
del dia 14 del mateix mes ani a Sant Feliu de Codines, passant per Sabadell i per Calaf. Encara el 23 de desembre del mateix any 1850 ens
consta que gasri dos rals, a Barcelona mateix, «buscando canciones
populares)).
10. Arxiu de I'Obra del Canqoner Popular de Catdunya, A-1, 1-2.
11. En unes notes manuscrita sobre la seva relació amb Piferrer, precisa que estigué <<adespesa en una familia procedent de Muntanya, que'm feu conexer ja de bon
principi, encara que trocejades, varies de les canpns mes antigues dels Pirineus, entre
elles la del Comre I'hnau, que despertá á en Piferrer un interés extraordinarin (Arxiu
de l'Obra del Cansoner Popular de Catalunya, A-19, IV, docs. 10 i 13).Sobre aquesta versió, recollida en primicia per Aguiló i passada al Romancerillo de Mili i FontaFIGUERAS,
El mito de 'El Comte Arnnunen
n a l ~a travgs de Piferrer, vegeu Josep ROMEU
la canciónpopular, la tradición literaria y la literatura (Barcelona 1948), X-XI (prbleg
deTomhs Carreras i Artau), 12 i 188.
12. No se si va ésser durant a q u a t viarge que Aguiló passi per Poblet, on ens
consta que recolli alguna can@ (Invmtari de 1Xrxiu de /Obra del CanfonerPopular de
Catalunya, fasc. 1, 88).
13. Si no dono cap altra referencia, rores les dades procedeken del dossier elaborat per Josep M. de Casacuberta al qual ja he fet al.lusió, conservat entre els papers
de Marii Aguiló de la Biblioteca de Catalunya, on hi ha notes de Casacuberra i un bon
nombre d'originals d'Aguil6 mateix. He d'agrair ben de cor les facilitats que m'han
donat per a la consulta d'aquest material Reis Fontanals, responsable de I'amiu de la
Biblioteca de Catalunya, i Margalida Tomjs, que hi ha ordenar i catalogar el fom Mana Aguiló.

El 5 de gener de 1851 féu un viatge a Sant Cugat del Valles, amb els
germans Mili -Pau i Manuel, aquest darrer futur editor de I'important Romancerillo cataiún- i amb Manuel de Bofarull.
El setembre de 1853 ani del dia 17 al dia 21 a Lleida, procedent de
Madrid, on havia passat un any estudiant manuscrits i llibres cataians, i
sabem que el dia 20 hi pagi dos rals i tres quartos a la «mujer que me
dijo los romances», i I'endemi, dos rals «por canción larga castellana>).
El 22, tot sortint de Lleida, dini en un poble on paga quatre rals per romancos impresos, una aitra de les seves deries.
Al prbleg del Romancer, Aguiló ens comenta que durant les vacances de 1852 tenia pensat d'anar a les illes d'Eivissa i Formentera, que «lo
cor me deya, y no m'enganá, que era mester visitar», ates que Nnecessariament la vella poesia que cercava, s'hi havia de trobar viva encara é zn
fiaganti*, perb I'estada a Madrid amb Josep M. QuadradoL4l'obligi «A
perllongar fins á I'any següent lo viatge á les Pityusesn, que en aquel1
moment en feia en un Ilaüt, en una ~travessianque *cap vapor disputava a les veles Ilatines~.'~
Efectivament, el 4 d'octubre de 1853 Aguiló
arriba a Eivissa, procedent de Mallorca, i i'endemi paga sis quartos .a
una muchacha que me dijo un romance», i el 7, a Santa Euliria, quatre
rals «a la criada de Mosseña16 que me dijo algunas canciones».El 8 torn i a Eivissa (la Vila, com diuen els eivissencs) i I'endemi hi paga un ral
((aotra muchacha por un romance».
El dia 11 d'octubre escriví des d'Eivissa al seu pare, Tomis Aguiló i
Cortes: «Dentro de unos momentos me embarco para ir a Formentera;
mañana es la fiesta mayor de la Mola y espero divertirme mucho.. A la
mateixa carta li confessava: .Estos que en Mallorca llamamos salvages se
han portado divinamente conmigo. Sin conocer ni querer conocer a nadie, desde el brigadier gobernador de la plaza hasta el secretario del Ayuntamiento, incluso diputados a Cortes, Alcaides &&han venido a buscar14. Mari?+Aguiló tingué sempre una gran amistar amb Quadrado, al qual féu
arribar una sbbria dedicatbria, especialment afectuosa, del Romancerpopukzr de la tev a catalana: «AD. Josep Maria Quadrado son mal dexeble y gran admirador* (Biblioteca de Catalunya, rns. 1180).
15. ~Prblechual Romanrprpopukn de la tena catalana. Cangonsfe& cavalkresques, pig. XIX.
16.
a dir, MorsPnyer, norn que encara avui es dóna als sacerdors a Eivissa.

me para abrirme sus cortos archivos, para proporcionarme cuanto podía
desear».Ja des de Palma, el 5 de novembre de 1853 feia saber al seu amic
romances
-Tosep Vich i Sastre: «Encontré en la Mola de Formentera l...]
populares caballerescos de portentosa antigüedad que me han decidido a
trabaiar sin demora en la publicación de mi romancero .
popular lemosín)).
L'emoció que va sentir a Eivissa i a Formentera queda plasmada en
altres notes que va deixar escrites. Anota, per exemple, que a Formentera havia «oido algunos pastores cantando el libro antiguo catal. titulado
Llibre del pelegrí)). O bé que, a Formentera mateix «dos mujeres hermanas me han contestado al pedirles roman.'"Mumare ne sabia molts
molts, un sens fi, pero '1 Bon Jesús la sen dugué y ella sen va anar ab totas ses cansons, no'ns en va romandre cap, ni una ni sabérem prendren».
Recordava igualment un i<esrribiilode una canción de bandidos», que
havia escoltat a Formentera i ,<queno copié»:
&

A

Per Granada y per Sevilla
corre l'aygua cristalina,
per Sevilla y per Granada
corre cristalina I'aygua.

. .

Comentava encara que «en Iviza hablan todavía los payeses de Gayfcros y Melisendra denominándoles Esjauferro y na mily rentera ..."
A les notes al Romancerpopular de la terra catalana, Aguiló assegurava: «La exploració de la vella poesía popular cavalleresca en el regne de
Valencia, que comencí ab poca sort ja en 1854, está encara per fer, y des
que la amor y '1 conreu de la llengua materna va estenentshi ab tanta
gloria, sería molt mes factible, ajudada y profitosa que quan I'emprenguír.18ÉS ben cert que del 8 al 18 de julio1 de 1854 Aguijó fiu una estada a Valencia, procedent de Madrid, i sabem que el 14 hi paga quatre
rals «a la mujer que vino de Catarroja a darme conseja antiguas>).El dia
anterior ell mateix havia anat a Catarroja, (<pasandopor Alfafar y Masa17. També al iiPrblechn del Romancerpopular & ie terea catahna. Canyomf&h
ca71aksque1,p3g. XXI, &id6 recordava que «la mesada curta» que va passar a ~ivissai
Formentera ufou tan fmytosa, que senipre mes m'ha racar no trobar Ucure per tornarhh.
18. «Notes>>
a .Don Joan y don Ranlon o les 29 iíangadesr, dins Romancerpopular ie terra catalana. Canfomfeuda¡s cavalkrergues, 352 nota.

nasa con la criada Eduvigis a recoger canciones populares», i hi
tres rals i dos quartos. En una carta al seu protector d e Madrid, I'erudit
don Agustín Durán, director d e la Biblioteca Nacional i estudiós del
Romancer, Aguiló li comentava el 1 0 d e novembre de 1854 que el pronunciament de Vicálvaro, del juny de 1854, li havia dificultat les seves
enquestes pel País Valencia:

<Aidespedirme de V. a principios de Julio fuime a Valencia y aunque
el pronunciamiento malogró el plan que tenía de recorrer despacio la mayor parte de las poblaciones antiguas de aquella provincia y la de CasteIlón, pude sin embargo en algunas escursiones que hice encontrar restos
de la poesia cavalleresca lemosina cerciorándome de que han cantado los
mismos romances que nosotros aunque los más hayan pasado ya al osario
que las rondaiallar les reservan. Recogi muchas de estas y vistos con alguna
detención los archivos y bibliotecas mas notable pase a Barcelona.»
Tot seguit, del 28 d e julio1 al 3 d'agost d e 1854 reposa a la Puda,
balneari situat a la vota d e Montserrat, i com sempre h o aprofita per a
la seva tasca. Ben e n concret, ens consta que el 3 d'agost va pagar u n rai
«a u n nifio d e CasaTuvellaL9al pie d e Munserrates, i catorze quartos per
~pastorcitoso d e N a ~ i d a d n . ~ '
Al cap de ben pocs dies, el 5 d'agost de 1854, comen$ una expedició cap al Ripolles i la Val1 de Ribes que havia de durar fins al 13 d'octubre. Del 7 d'agost al 1 4 de setembre dona diners a molts cantaires de Ripoll, entre els quals Rosa Foradada, la seva filla i Elena d e Gombreny,"
19. Can Tobclla, masia que encara avui existeix.
En aquesra estada o en alguna altra deu situar-se I'episodi que explica'Agui16
en una nota recollida per Joan P U N ~r IC o m , Idean' canfonlrticAgutld (Palma-Barcelona 19931,234. Parlant de la verdrica, 6s a dir, de les cansons erbtiques, apunta: «Con20.

tar l'esc'ena quem passh ab les dues donotes al peu de Montserrat després de la guerra
dels rnatiners. Vaig sentir cantar estranyamenr ab veu avinada y regullosa, etc. Volgui
saber quk podian cantar. Única vegada que he volgut baxar a la sentina del Parnis.»
21. En aqúest viatge o en algun altre Aguiló degu6 passar per Gombrkn (cf. les
referencies del Romancerpopular de la terra catalana. CanFomfeudalrcavallererques i
I'índex toponimic de I'lnuentari de I'Arxiu de I'Obra del Canfoner Popular de Catalunya, fasc. 11). Fa igualment referencies molr concretes a Gombrkn a les seves notes sobre el «Come Arnaun (Pu~1.i
1 COLLELL,
Idean' can~onlrticAguil6,144).

per «romances».22Del 15 al 17 recorregué la zona Núria-Puigmal i el 17
paga dotze quartos (<alpastor que me dijo varios romances*. Del 17 al
on paga diners a diverses persones, entre les
24 el trobem a Queralb~,'~
quals Maria Curissona, que «me dijo romances la mayor parte del día)),
el 18, el 21 i el 22.'' El 24 i el 25 era a Ribes de Freser, i del 25 al 29 a
Bruguera, on el 27 va donar dotze quartos «a la mujer del Sort por los
romances» i un ral ,<porvarios romances a unos muchachos», i el 28,
Precisament el 27 de sedotze quartos a la mateixa dona per canqon~.'~
tembre va escriure al seu pare des de Bruguera, entusiasmat amb els resultats d'un viatge que en aquells moments era difícil i pesat, a peu, en
unes condicions molt preciries i sense companyia de cap mena:26
22. En altres indrers, Aguiló ens parla de la nMaria Foradadan de Ripoll com
una de les millors cantaires que va trobar mai, (cf. PUNTIi COLLELL,
Ideari canconístic
Aguiló, 202). Es deu referir a eUa i a la seva mare una altra anotació d'Aguiló: ~ A x bme
susehi ah lo mot tor per torre a Ripoll ab dues canqoneres, mate y filla, les que he trobar de mes inrel.lig&ncia»(ibid., 201).
23. Deu correspondre a aquest viatge I'ankcdota que conta SERA I Pi\Cts, .En
Marian Aguiló, folkloristan, 260: al proleg del Romancerpopuiar de la teva catalana,
.no es que'l mestre exageres, ab lo que conra tan galanament, puix no parla per res
d'alguns incidents enutjosos, y fins, com a Queralps, qu'una vegada va córrerhi farsa
perill, havent de fugir corrents y arriipit per aquells carrers tortuosos, empayrat a cops
de pedra per genr incivil y ignorant que's figuraven qu'era un inspector de contribucions disfresat de folkloristan.
24. Sobre Maria Curissona, vegeu lnventari de robra del Canroner Popular de
Cataiunya, fasc. I,44.
~
Ideari canfoniitic Aguiló, recull una nota curiosa referent a
25. P L ~ NI TCOLLELL,
Bruguera: *En Bruguera el alcalde y varios de la población, todos de edad, me cantaron en coro una infinidad de canciones antiguas sumamente notables.. Vegeu la nota
sencera. Bruguera surt altres vegades, que a t i no cm puc entretcnir a detallar, al mareix Idean canfoniitic.
26. Jaume Collell, bon amic vigati d'Aguiló, posa en reUeu que aquest va obrir
run camí que no havía afressat ningú, puix lo nom deFoik-lore no s'havia inventar encara y havían de trigar molts anys en venir los Eircursionistes»,trescant *de nit y dia, correnc perills de toca mena, les comarques mes inexplorades de Caralunya, sobre tot les
afraus Pyrenaiques, verges aleshores de petjades de turista y mes verges encara de influencies exbtiquesn Uaume COUELL,
En Marian Aguiló.Discurr Ilegit en la vet1lada que:
cekbrd'ldia bde/uny de 1898 a I'Ateneu Barcelones (Barcelona 1899), 28-29). Jaume
Massó i Torrents, al discun necrolbgic d'AguilÓ que va llegir al Centre Excursionista de
Caralunya el 26 de novemhre de 1897, assegura que en les seves excursions - e n les

.Por mucho que viva n o podri olvidar estos d i a y siete d e rutas que
Uevo solo, por esas encumbradas montanas. A tener mi alma en estado d e
completo sosiego hubiese enloquecido de placer... H e estado en parages
que solo los lobos, las cabras salvajes y las águilas frecuentan. U n morral
a contera del
provisto y u n bastón de viaje eran mis únicos compañeros. L
bastón se ha rozado más d e u n dedo. Los zapatos de tres suelas claveteadas
se han estropeado, y gastado de una manera n o vista. H e dejado algunos
pares d e calcetines por esas montañas porque cuando me los quitaba eran
ya inservibles. Al volver d e estas escursiones encontraba un puñado de
paja para descansar y unas sopas de pan negro y agrio para regalarme. H e
estado nueve días sin comer pan de trigo. En cambio he visto todo el Principado como se ve Mallorca desde el Puig-Major y he visto de Francia todos los Pirineos orientales, Conflent, Cerdaha, el Rosellon etc. Además en
esta sola escursión llevo escritos diez cuadernillos d e papel de antiguas
canciones, muchísimas de ellas en estremo preciosas para mí.»

Del 29 al 30 de seternbre d e 1854 Aguiló resta a C a m p d e v i n o l , on
paga quatre rals i tres quartos a d a Cigaleta y a laTeresa por los romances que me dijeron)). L'enderni t o r n i a Ripoll i el 2 d'octubre anide Ripoll a Vic, on passi del dia 2 al 13." El 13 a n i arnb diligencia d e V i c a
Granollers, i de Granollers a Barcelona en tren.2RL'enderni rnateix exquals actuava com un xveritable precursor.- Aguiló ~s'dunyavade les carreteres, cercant els camins poc fresats. i explica una ankcdota que sabia directament de I'interessat: u 0 bé iin alrre dia contava que, retur per la fadiga, s'havia ajegur en un prar al bo
de la florida a l'ombra d'uns arbres que I'agombolaven amb el seu remoreig, i que am
i'impressió d'un gran benesrar s'hi havia adormir moltes hores amanyagat per somnis
deliciosos» (J. Mas6 TORKENTS,
En Marian Aguild i Furter (Barcelona 1898), 14-15).
Ideari canconirtic Aguild, 182,
27. En una nota recollida per Pwri I COLLELL,
Aguiló assenyala que va [robar a Vic «romanceros económicosn en castellh, impresos a
Cataiunya. Una alrra nota manuscrita precisa: <<Elprimer romo [del Can~onerpopular catalh] podria llamarse mas que caballerescos romances desasrrosos. En Vich á los
romances parecidos les llaman c m de Tragedia,,(Arxiu de I'Obra del Canqoner Popular de Catalunya, A-19, VI, doc. 12).
28. En aquesta excursió o en una altra de similar hem de situar I'an&cdotaque
conta MASSO
TORRENTS,
En Marian Apild i Fwter, 14-15, que «una vegada, a Pardinesu, Aguiló «& pres per malfactor, i, desfet I'erro, la gent se li torna sobtadamenr afectuosa, i el1 se por entregar a una de les mes fructuoses arreplegadicesn. Les referkncies
a Pardines, tanmateix, són molt escasses a l'lnventari de I'Arxiu de I'Obra del Canconer
Popular de Catalunya.

p l i d aquest llarg viatge a Francisco d e Seijas i li comenta: iCorno cabalmente tanto como paciencia y tino para llevar adelante m i trabajo h e
necesitado dinero para arrancar de la memoria d e los montaneses esos
cantares antiguos que espero que sean tan preciosos para la historia
como deleytosos para los literatos me veo en la necesidad de pensar en
mis pagas.» El 10 d e novembre, a la carta que ja h e esmentat a d o n
Agustín Durán, li resumia encara amb emoció la seva eixida, amb alguns detalls que n o ens consten per cap altre conducte:
uQuince días después [de tornar a ~arcelona'desdeval&ncia]salí
de esta ciudad para Granollers, Vich y Ripoll y de esta villa fui a buscar
los pueblecitos más antiguos, más pobres, más solitarios y salvages hasta llegar lo más encumbrado de los Pirineos. Detúverne muchos días
en el Santuario de Nurii desde donde hice varias escursiones a Fran~ i a . Dos
' ~ meses y pico he empleado en esta última peregrinación siempre a pie y sin más compañeros que mi bastón y mi escarcela de viage.
Mi pluma es incapaz de indicarle la mitad siquiera de losinmensos goces que he encontrado en esta cacería; comprados es verdad con toda
suerte de privaciones y d i peligros. Por fin regresé a la ciudad de los
Condes y he tenido el gusto de agregar a los legajos de romances lemosines que ya tenía un refuerzo de más de seicientos resultado de mi última cacería, ningunode ellos despreciable, muchos en estremo preciosos y todos salpicados.de frases y de palabras que yo creía muertas
olvidadas desde el siglo xv y que he encontrado todavía llenas de vida
entre aqueilos riscos. De cada día veo estenderse y crecer en importancia este trabajo que empeck en la niñez como un juego cualquiera y que
ahora me hace temblar de miedo al verme tan pequeño delante de él. Si
V. no me gula mi buena voluntad no me ha de bastar para salir bien de
.
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29. Pel material conservat a i'antiu de I'Obra del Can$oner, ens consta que
Aguiló va recollir cangons al Vallespir i al Rosse116 diverses vegades. S'hi refereix en
wncret al Vol6 (1893) i a Bages (Inventaride IArxz'u de I'Obm h
L Canpntr Popular de
Catalunya, fasc. 1, 42-43, 101, 110 i 228). S'hi refereix tambe bastant a Perpinyi (cf.
ibid., fasc. 11, índex roponímic).
30. Em una extensa nota manuscrita, Aguiló sinretirzava les dificultats de la
seva tasca i com s'havia esforqar perqu* resultés profitosa: <<Si
la.pac[i]enciabastase
para hacer una buena colección de romances, lamía sería excelente. Con el afán de
arrancar del olvido un canto antiguo y hasta una estrofa, me he sentado al humbral
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Tot seguit, Aguiló explicava a D u r d n q u e j a havia comenqat a ordenar el seu material i q u e es proposava de publicar-lo, perb que abans volia continuar les seves caceres per totes les terres catalanes:
«He clasificado los romances que tengo en seis secciones que pueden formar otros tantos tomos d e u n tamaño parecido a los de la primera colección que V. publicó." Sin exagerar puedo decir que me sobran materiales para Uenar cada una d e e s m seis divisiones, las mds
principales y caracterizadas. Sin embargo engolosinado con m i última
pesca deseo que no me quede rincón por ver d e la Corona Catalana antes de publicar el primer tomo, mayormente cuando llevo recorridas
mas de nueve décimas partes.32 Si V. empero quiere verlos como están,
de cien cabañas, he acariciado el perro del pastor solitario y compartido w n 4 mi
provisión para congratularme con s u a ~ yarrancarle
o
[ratllat: he besado los mugrienros niños] eltesoro de poesía guardado en su memoria. El carácter severo, austero, callado, taciturno y susceptible catalán me ha hecho atesorar con sudor lo que en otros
puntos hubiese sido más fácil. He repartido dulces y dinero a niños sucios y mal criados para que sus madres y sus abuelas me confiasen los antiguos cantares. No hay oficio, no hay estado que no me haya [ratllat: dicho] dado alguna hoja de este libro. Las
criadas han sido las primeras colaboradoras, las hilanderas, las pobres de las casas de
beneficencia, los presos, los segadores, elr ercloflladorr del maíz, los [rarllat: que hacen el] prensadores del aceite en sus ahumadas tafonar, los molineros de agua y de
viento, los marinos, eL rraginm & &. Al salir a esas escursiones, he dejado mis inclinaciones, mi carácter en mi casa, he empezado ha hablar w n los mendigos de las
carreteras, y donde sabía que había una memoria privilegiada, allí he corrido a esplotarla* (Arxiu de I'Obra del Canqoner Popular de Catalunya, A-19, VI, doc. 67). MASso TORRENTS,
En Marian Aguild i Furter, 14, comentava: ~Imaginem-nos-elrecorrent
regions apartades per alla a I'any 1845 o 1850 [...] i presentant-se en I'humil Ilogarreto en la pobra masia esgarriada o al pastor al mig de la pleta; ptocurant tocar el cor
d'aquella gent, de natura desconfiada o esquerpa, per poder-los atrencar, sense que se
n'adonguin, el tresor de saviesa popular que guarden. D'aquestes excursions de jove
era de lo que mes li plavia parlar,an el vell que hem conegur; i la seva paraula, dotada de gran encís, tot i esrroocant-se, s'anava convettint en i'espill del recort qual evocació s produia.i>
31. Es deu tractar del Romancero de romances morücos, aparegut a Madrid el
1828, un dorze de 248 pagines, segons Antonio P m u Y DULCET,
Manual del librero
hispanoamericano, IV (Barcelona 1951), 557.
32. Al nPrblechn al Romancerpopular dc la terra catalana. Can~omfeudalrcavalkrerqws, pag. XVIII, en canvi, AguiM afirmava: .Recorregut tan sols, y encara ab sobrera cuya, una tercera part del territori catalanes& que 'm proposava seguir, vaig in-

Solsona, la Seu d'urgell, les Vails d'Andorra,g5 la Val1 &Aran, Caldes de
Boí, la Conca de Tremp, Baiaguer, Agramunt, etc. «El país que quiero
recorrer -comentava Aguiló al seu pare- es muy agreste pero bastante pacífico. He citado las poblaciones principales que encontraré, pero
no las aldeas, objeto predilecto de mi viaje.» L'arxiu de I'Obra del Canconer Popular de Cataiunya ens dóna fe que Aguiló passa -aleshores o
més endavant- per tots aquests indrets i, com de costum, hi féu una
bona ~ o l l i t a . ~ ~
Per Nadal de 1857 Aguiló fdu un altre viatge a Blanes i a Lloret,
unes contrades totalment diferents de les pirinenques.37Sortí d'henys
el 27 de desembre a les 8'30 del matí, amb cotxe, i arriba a Blanes a les
12'30. De Blanes a Lloret féu el camí a peu. Dormí a Lloret i I'endemi,
a les 9'30 del matí, sorti cap a To~sa,~'
acompanyat pel parró de I'Hostal Nou. A Tossa, on el trobem del 28 al 31 de desembre, pagi quatre
rais «por té y gratificación por varias canciones)).El 29 paga destina quatre rals al mateix objecte, i el 30, de^.'^ El 31 de desembre, a les 8 del
matí, partí de Tossa i, tot tornant-ne, s'aturk altre cop a Lloret durant
un dia, fins a 1'1 de gener de 1858, i hi paga sis quartos apor varios
goigsr. A les 5 del matí de 1'1 de gener partí de Lloret, esmorda a PineIdeari canconrricc Aguild, 152 diu, tor referint35. Una nota de PUNTII COLLELL,
se a la cangó «LeJalou de Tolosa»: «Lo he oido cantar en Escaldas de Andorra a varias
mujeres. La sabe y no pensk en recogerla, la patrona que tuve en dicha población.*
Mas6 i To-nts explica que Aguiló mateix ucontava com s'havia perdut en les monranyes d'hdorra; i explicanr-ho, comunicava realment la sensació del cansament, de
la por, de la nit que s'atanp i de la fred que enrampa; a la fi, amb els peus destrogats,
erts, i esparracada la roba, arribaa poblat, on troba una noia sola que tot seguir li prepara aigua calda i ella mateixa li torca els peus i els hi cura. ( h k s 6 TORRENIS, En Ma>ianAguild i Fuster, 15).
36. Vegeu, per a aquests indrers i per a t o s els altres, I'index toponimic que hi
ha al final del fasucle 11 de I'Inuentak de IAmiu de I'Obra del Canconer Popular dp Catalunya, ja citat.
37. En una nota manuscrita, Aguiló recordava que havia recollit :romancesa a
.las costas de Catalufian (Arxiu de I'Obra del Canqoner Popular de Catalunya, A-19,
VI, doc. 74).
38. Vegeu mes aval], nota 43.
Ideari canconlsricAguild, 202, ens per39. Una nota inclosa a PUNTII COLLELL,
met de saber que nMaria GIoM del café de Tossa es la que más romances me ha dicho
en aquella población y se conoce que ha sabido muchlsimos~~.

da i arriba amb come a Canet, a les 10. Després de visitar el santuari de
la Misericordia, dina a Canet i a la 1'30 va prendre el tren a Arenys cap
a Barcelona.
El 28 de mar$ de 1858 Aguiló s'embarci cap a Mallorca, on resta
fins al 19 d'abril, abans d'anar a Valencia a prendre possessió del cirrec
de bibliotecari primer de la Universitat. El dia 19 mateix, anant de Palma a Valencia, el vapor va fer escala a Eivissa. Ben aviar, el 8 de juliol,
torna a arribar en vaixell a Mallorca, després que el vaixell, elJaime1,fes
una escala de dues hores a Eivissa. Del 6 al 9 d'agost a n i a Sóller, on el
dia 8 pagi quatre quartos «para papel para copiar canci~nes».'~La resta
del temps, fins al 19 d'agost, no sortí de Palma, on compra llibres i fullets mallorquins, i ens consta que el 27 de juliol hi pagi sis quartos upor
algunas canciones».
Del 21 al 23 d'agost de 1858, AguiM féu una escapada a Vilafranca
del Penedes, on tenia tan bons amics. Sortí de Barcelona el 21 a les
12'30 del mati i a Vilafranca s'hostatji a casa d'en LIorens i Barba. El 23
torna a Barcelona. El 26 ani un cap més al balneari de la Puda i torni a
Barcelona el 6 de setembre.
El 10 de setembre partí de Barcelona altre cop cap a Valencia. Tota
la tarda d'aquell dia s'aturi a Vilafranca i menji (dinar i sopar) a can
Llorens. El 12 de setembre el trobem a Tarragona, on compra llibres i
fullets. Ana a Reus i paga disset rals per ~goigs,folletos y canciones catalanas)).A les 5'30 de la tarda d'aquell mateix dia va sortir amb come
cap a Valencia, on arriba l'enderni a les 9'30 de la nit. L'esborrany d'una cana aue escriví el 9 d'octubre de 1858 a un bibliotecari de Madrid.
que devia ésser Agustín Durdn, mostra que Aguiló no va poder complir
els bons proposits que s'havia fet de tornar al Pirineu, pero que així i tot
va aprofitar els mesos de vacances:
<<Hace
ya un mes que me tiene V. en esa del Cid de vuelta de mi espedición veraniega. Mi familia y mis amigos, los baños de mar y las bibliotecas me retuvieron en Mallorca mucho más de lo que contaba
cuando nos despedimos. Las aguas de la Puda en Cataluña y algunos de
40. En una nota manuscrita, Aguiló recordava quc havia rccouir uromancesn,
«surner)idoen los naranjales de Sóllern i aen los melancólicos olivares de Mallorcan
(Arxiu de I'Obra del Can~onerPopular de Catalunya, A-19, VI, doc. 74).

los cornpaneros de la Universidad acabaron de robarme los dos meses de
vacaciones y con ellos mi proyectada peregrinaci6n al Valle de Arán ecc.
Con todo algo han crecido mis mamotretos para la Biblioteca lernosina
y el romancero en las escursiones al interior de la Isla y en los descansos
que hice en Villafranca, Tarragona y varios pueblecitos de la Costa de
Valencia al regresar a mi destino.»
El 1859 fou un any especialment mogut per aAguil6. Ja el 6 de gener, tornant a Valencia des de Madrid, on havia anat al final de I'any anterior:' es va aturar a Moixent, de les 9 del matí a les 4 de la tarda. Hi
paga dos rals «por limosna a un soldado viejo que cantaban. Uns quants
dies mks tard, el 20 de gener, a Valencia mateix, dona altres dos rals «por
canciones catalanas».
El 15 d'abril de 1859, anant de Valencia a Palma, Aguiló féu escala
un cop més a Eivissa, on passi unes quantes hores. Hi paga sis rals «por
folletos y manuscritos catalanes». Del 15 al 27 d'abril fou a Mallorca i
després pasa a Barcelona.
C11 d'agost del mateix any 1859, Aguiló arriba a Sant Feliu de
Guíxols des de Barcelona, en el vapor Negrito, i I'endemi, a les 8 del
matí, sortí cap a Palamós amb carruatge. Hi arriba a les 11 del matí i hi
paga quatre rals «por canciones)).L'endemi dia 13, al migdia, es trasllad i a Palafrugell, on arriba a les 2 de la tarda, amb come. L'endemi, a primera hora de la tarda, va anar amb cotxe al Mas Rustei de Torrent, casa
del seu amic Josep Col1 i Vehl. El 15 torna, igualment amb cotxe, a Palafrugell, on paga quatre rals «al tejedor de Bafiolas por las canciones*.
El 1G al matí se n'ani cap a Begur a cavall i el vespre torna a dormir a
Torrent, passant per Regencós.
A partir del 18 al vespre fou a Girona, on el 20 paga dinou rals «por
libros catalanes, folletos y goigsn, i el 22 a les 8'30 del matf ja el trobem
a Banyoles, on havia anat amb come des de Girona mateix. El 29 al vespre, des de Banyoles, arriba a Olot, on el dia 2 paga deu rals a Maria
Berga, de Beget, «que vino varias veces a decir cantares.. El 2 mateix

41. Cf. Tom, Marid AguiM, 39, que explica que duranr aquesr viarge a Madrid
Aguil6 es compromete a redactar el CatAlogo de obrar en lengua catalana impresa &Sde 1474 barra 1860 (cf. ibid., 3941).

sorti d'olot amb come cap a Roda de Ter, esmorza a I'hostal d'en Grau
i dini a ca na Rutllada de Collsacabra. Fku una petita aturada a Cantonigrbs i arriba a Roda a les 4'30 de la tarda. L'endema dia 3 ani cap a
Vic, on arriba a les 8'30 del mati. El 4 a les 9 del matí sortí deVic amb
come i dina a Granollers, des d'on continua en tren fins a Barcelona.
Aviat, del 12 al 20 de setembre, passa uns quants dies a Mallorca,
abans de reincoporar-se a la biblioteca de Valencia. El dia 15 ani a Andratx a veure el seu amic poeta «Vich moribundo)) i dona cent rals a la
seva mare.
Encara el 24 de desembre de 1859, des de Valencia, amb Teodor
Llorente i altres «profesores de esta Universidadu, Aguiló va fer una expedicd a la cartoixa de Portaceli.
El 1860 torna a ésser un any molt mogut. Del 5 al 24 d'abril Agui16 fou a Mallorca, deixant, com de costum, Valencia durant les vacances de Setmana Santa i Pasqua. A i'estiu, el 16 de juliol arriba a les 6 de
la tarda a CastelM, amb diligencia, i el 17 continua cap a Benicassim
amb tartana. Puja a peu al Desert de les Palmes i I'endema a les 6 torna
a Benicbsim. El mateix dia 18 de juliol el trobem a Orpesa, des d'on
s'embarch «para ir al vapor» que el 20 I'havia de dur a Barcelona, fent escala el 19 a Tarragona.
Del 28 al 29 de juliol de 1860, Aguiló torna a Montserrat, juntament amb el seu amic Clarós. El 28 anaren amb tren, des de Barcelona,
fins a Monistrol i passaren la nit i una part de I'endemi al monestir. El
29 mateix retornaren a Barcelona via Monistrol. Durant aquest viatge,
Aguiló pa& sis quartos «por gozos, etc.».
El 3 d'agost comen+ una altra expedició important. Aquell dia
Aguiló ana cap a Lleida juntament amb el seu amic i col.laborador Ramon Muns. Sortiren de Barcelona amb tren a les 5'30 del matí i arribaten a Lleida a les 12'30. A les 3 de la tarda, continuaren cap a Balaguer,
on arribaren, amb diligencia, a les 6 de la tarda del dia 4 d'agost. Aguiló puja a la capella del Sant Crist i hi compra «goigs»,i paga dotze rals
a «dos mugeres por dos o tres sesiones de dictar romances». A les 6'30
del matí del dia 7 sortiren cap a Bellpuig de les Avellanes i Ager. Arribaren a les Avellanes el 7 al matí i a la tarda ja partiren cap a Ager, on
de ponerse el sol,>.El 8 d'agost molt de matí sortiren d.'Ager
eren <<antes
cap aTremp, a cavall, i hi arribaren igualment «antes de ponerse el sol».

Tot el viatge fins a Tremp era fet amb ncabderia desde Balaguer y
mozo», que costaren a Aguiló quaranta-vuit rals i trene rals més per
«manutención del mozo y del caballo desde que llegamos hasta que ha
partido esta mañana estafándonos)). A les 6 del matí del 10 d'agost,
Aguiló sortí de Tremp tot sol, a cavall, i arriba a Gerri de la Sal a les 12
o la 1 del mati. L'11 paga 6 rals (<alas mugeres» de Gerri aque me dijeron canciones catalanas». L'endema, dia 12, a les 6'30 del matí sortí a
cavall de Gerri i a la 1'30 arriba a Sarroca de Bellera. Pel camí s'aturi
a Peramea, on compra els goigs dels Innocents i assisti a la Festa Major,
«que celebran con mucha bulla y ceremonias extrañas». El 12 d'agost, a
Sarroca, paga vuit rals «a las mujeres que me dijeron romances)),i I'endemi dia 13, a les 9 del matí, sortí cap a Pont de Suert, a cavall. «Me
acompañaron varias de las cansonerm, és a dir, de les dones que li havien cantat canqons, cdespidi6ridome amorosamente en la plaza arenosa, pobre, esposa de un cartrayre con sus lindas criaturas». Abans de la
posta de sol ja era a Erill la V d , després de dinar a Pont de Suert i passar per Llesp.
El dia 13 d'agost mateix, Aguiló paga a les «cansoneras»d'Erill la
Val1 tres rals i l'endemi, dia 14, molt d'hora, sortí a peu cap a Caldes de
Boi, on arriba a les 7 del matí. Fou a Caldes fins al dia 23, perb el 19 féu
una excursió a Taüll i a Boí. El dia 2 1 paga dotze rals a les cansoneras
que vinieron a mi cuarto durante tres noches, las mismas que me habían
dictado los romances en Erilavall*. Precisament del dia 16 d'agost tenim I'esborrany d'una carta, adrepda sens dubte a Agustín Durán («Mi
respetable amigo y Sr.w) que demostra que Aguiló recorria per primer
cop aquells paratges i, amb el seu entusiasme, dóna una nota de calor
humana als escarits resums que normalment posseim d'aquests viatges.
«Ya no me queda en toda Cataluña comarca alguna por ver. He llegado
gracias a Dios a realizar la difícil y postrera escursión que hace aíios anhelaban, li assegurava, i continuava amb tota mena de detalls:
nMe he encaramado hasta el estremo del Valle de Bohí contiguo al
de M n y pasar6 algunos dias en Caldes, donde necesito tomar las aguas.
No he visro ni espero ver cosa más pintoresca: Montañas vestidas de espesos bosques de abetos y coronadas de nieve me circuyen, pueblecitos
con su iglesia bizantina y con su castillo destrozado dan testimonio da-

ro de los esfuerzos de la reconquista. La tradición vive con toda la energía de la edad media en esta Covadonga catalana. Respiro el aire que necesitaba.
En lo que llevo de viage no he encontrado hasta ahora muchas páginas nuevas para el romancero pero en cambio he completado y rectificado varias y he tenido la satisfacción de cerciorarme de lo abundante
de mis recolecciones anteriores.
Si presento en Noviembre el ~ a t d a g de
o ~los
~ libros impresos en cataldn el a150 que viene lo dedicaré al romancero para no dejarlo, Dios
mediante, de la mano. Esta tarea me será más grata pues no puede V. figurarse lo ímprobo y penoso que me ha sido buscar en un año y medio
los mil quinientos artículos que hasta ahora llevo visto de esta literatura
estirpada. Los libros catalanes son mucho más difíciles de encontrar que
los romances populares y para ambas cosas se necesita un tiempo y caudal mayores a los que me ha sido dable disponer..

El 23 d'agost de 1860, Aguil6 sortí de Caides a les 7'30 del mati, a
cavall, juntament amb el seu amic Muns, i es dirigí cap a la sospirada
Val1
o n entra «por el puerto intransitable de Caldesa. Van arribar a Arties «al anochecer)). Del 23 ai 28 s'estigueren a Arties, o n el 26
Aguiló paga quatre rals na Juan el Cieguecito l...]
que me dijo los romances». El dia 24 s'havia acomiadat de Muns.
El 28 al mati, Aguiló ani a cavall cap al Pallars. Pel camí compra
goigs a Gessa, per d o n e quartos, i a Salardú, per deu quartos. Va dinar
a I'hostal de la Bonaigua i a les 5 de la tarda va arribar a Esterri d'Aneu,
o n romangui fins al dia 3 1. H i pagi un ral per *cantares», u n altre per
«goigs» i dos per «canciones».
42. Abans I'esborrany diu: "Si salgo este afio como espero de la lmproba tarea
del*: Es tracta del ~ a t á & de
o obrar en l e n p catalana al quai ja ens hem referir, que
presenta realment el 1860 al concurs de la Biblioteca Nacional de Madrid, en el qual
fou premiar.
43. En una nota.manuscrita, Aguilá comenta: «En los llochs que mes se senyalen pel diaiecre no Saprofitan per cantar com en Mallorca ahont tots los canu kpichs
duen eis articles cataians & (Venian de la cacada &).A la Vail $Aran, a Tossa y a toca
la costa que salen, que ramh4 parlan distint, cantan y escriuen el cataid general y lo
mateix i Pollen~ade Ma!locca»(Arxiu de robra del Canqoner Popular de Catalunya,
~ 1 1 9VI,
, doc. 51). '.

El 31 d'agost, a les 7 del mati, sortí, sempre a cavall, d'Esterri i arriba a Sort a les 5 de la tarda, passant per diversos indrets. S'hi queda només fins l'endemi, 1 de setembre, a les 3 de la tarda, que continua el
viatge cap a la Pobla de Segur. Va arribar a Gerri «a puesta de sol» i pass i una snoche romántica))dins «una cueva de Collegats durante la tempestad*. Va arribar a la Pobla el dia 2 de setembre, abans d'esmor~ar.~
En sorti a les 11 i arriba a Isona a les 4 de la tarda. Hi paga dos rais per
cancons.
Continuant el seu rapid itinerari, a les 7 del matí del dia 3 de setembre, Aguiló sortí d'Isona i ani fins a Llinars, prop de Vall-llebrerola.
Passa per Benavent, per Folquer (~masiagrandiosa pasado Comials,
donde estuve unas 3 horas));hi paga un tal i tres quartos per «canciones») i per Montargull. El vespre arriba a Llinars, «casa-posada))on s'havien refugiat molts traginers a causa de la pluja. Entre aquells traginers
«oí contar de un caballero que pagaba las canciones que le decían. Un
hombre que estuvo en Caldes de Bohi me contó mi historian ...
El 4 de setembre. a les 4'30 de la matinada, Aguiló ana de Llinars cap
a Tbrega, passant per Artesa, Malfet (on «me dirigí a la casa de Pepa Albatalla o de Cal Batalla, medio ciega, que me dijo cancionesi,; li paga vuit
rals per i'esmorzar i per «losromances»)i Agramunt, on arriba a la 1. Sortí d'Agramunt, amb tartana, a les 4 de la tarda i a les 6 arriba a Tarrega,
on ag& el tren cap a Barcelona a les 2 de la tarda del 5 de setembre.
L'any següent, 1861, és molt més tranquil pel que fa a viatges. El 4
d'agost de 1861, quan ja feia un mes que havia pres possessió del seu
&rec de bibliotecari a Barcelona, ani a Vilassar «con los rusos.. Del 13
al 16 d'agost féu una eixida a Sant Hilari Sacalm, en tren -fins a Breda- i a cavall. El 18 d'agost torna, «con los rusos», a Sant Cugat del Valles i a les 5 de la tarda del mateix dia arribaren a un altre monestir,
Montserrat. L'endemi pujaren a Sant Jeroni. Eren Natalia, Lina Kiritz,
el comte de Vernaz i Bofarull. «Firmamos en el áibum de la Virgen*, on
encara en queda constincia. El dia 20 a les 12'45 partiren cap a Barcelona, on arribaren a les 5 de la tarda.
44. A i'arxiu de I'Obra del Can~onerhi ha una tradició sobre *La Cova del
Drac, o el forar de la serpenru, <<Conrada
pel jove qui me acompanyá de Gerri a la Pobla» (Inventuri de 1'06ru def Canconer Popular de Cutalunya, fasc. 1 , 2 19).

Del 6 al 23 d'octubre de 1861 Aeuiló
fou a Mallorca, on arriba des
"
de Barcelona, i el 2 de novemhre torna, en tren, a Montserrat, amb familiar~;en torni el 4.
El 1862 és un any de molt poca activitat, tot i que al final de 1861
Aguiló havia rebut la promesa &una subvenció de la reina regent Maria
Cristina per a I'edició del Romanccr sospirat i havia promes al secretari
particular de la reina, Miguel Tenorio, que faria un aúltimo esfuerzo
durante dos o tres meses para terminar la recolección, recorriendo las islas de Menorca y de Cerdeña, comarcas en que se habla la lengua catalana y que todavla no me ha sido dable visitar».45Només ens consta que
el 12 de maig Aguiló agafa el tren a Barcelona fins a Mataró. .Me detuve en Vilassar con Uosep] Coll [i Vehí], [Estanislau] Reynds [i Rabassal, Beltrán y Terenci Thos [i Codina].~El 13 ja va dormir a Cabrils. Va
pujar al Montcabrer i al vespre va tornar a Barcelona en tren, des de Vilassar.
El 1863, en canvi, es va rescabalar de la inactivitat dels anys anteriors. El 23 de julio1 va anar fins a Martorell (el viatge li va costar catorze rals) i prengue un come cap a la Puda (6 rals). Aquell mateix dia passa per Esparreguera i hi dedica trenta-quatre rals a petites despeses. A les
11 del matí arriba a la Puda, on romanguc! fins al comenqament d'agost.
Hi paga quatre rals per canqons. El dia 1 d'agost passa per Olesa, on fou
fins a les 4 de la tarda i doni quatre rals «a las mujeres que me cantaron
canciones*. El dia 2 arriba a Sabadell, des d'Olesa, en tren i aquella mateixa tarda torna a Barcelona.
El 7 d'agost de 1863, Aguiló emprengué una altra excursió important cap a Girona. El1 mateix anota: «Salí de Barcelona a las 6 de la tarde con P. Uosep] Coll para la excursión de verano. Llegamos a las 9 noche a Gerona.. A les dues de la matinada del dia 8 arribaren a Besalú,
amb come des de Girona, i l'endemi dia 9 feren una excursió a Palera.
i
entre la poesia i I'eru45. Vegeu la carta sencera al meu trebail ~ M a r iAguiló,
dici6., dins Errriptorr i eruditr contemporanis. Segona s h e , 26-27. A l'hora de la verirat, Aguiló no va poder anar mai ni a Menorca ni a Sardenya, rot i que tenia materia
tanr $una banda com de I'aitra (vegeu els meus trebails «Menorca dins I'Obra del
Canconer Popular de Cataiunyan, dins Publicaciom dpr Born, núm. 6 (Ciutadella, desembre 1999), 184-185, i &Obra del Can~onerPopular de Catalunya i Sardenyau,
dins el volum ~emblanieri comentaris (Barcelona 1999), 282-283).

Aguiló aprofita els dies 8,9 i 10 per recollir material folklbric: ens consta que pagi setze rals en concepte de «gratificacionesa las personas que
en los tres días me diieron las canciones».
El dia 11 d'agost cal amanecer» sortiren de Besalú i passaren per
Maia i per Sant Martí Sesserres. Ja «despuésde anochecido>)arribaren al
santuari del Mont, on passaren el dia 12 i feren una excursió al unonasterio bizantino arruinado)) de Sous, «al pie de la Mare de Déu del
M o n [ t ] ~El
. ~ 13,
~ a les 8 del mati, sortiren del Mont, on Aguiló va pagar dos rals per «gozos y varios libritos»; passaren per Lliurona (ara Llorona), i al vespre arribaren a Sant Aniol &Aguja:' d'on soniren el 16 a
les 3 de la tarda, desprds de fer una bona feina. Aguiló hi pagi trentacinc rals per I'estada «y gratificaciones para las canciones)),arnés de vuit
rals per aun cantor que pagué aparten, i de quatre rais donats el dia 15
en concepte de ((gratificaciónpara el juglar de Oix que vino a tocar». El
16 a la nit, Aguiló i el seu company arribaren a Beget, després de passar
per Talaixi. El 17, Aguiló paga dos rals i sis quartos .para papel para copiar canciones», i el 19, rrerze r a l ~i setze quartos a «las mujeres que me
dijeron las canciones*.
El 17 d'agost mateix, Mari&Aguiló explicava per carta des de Beget
~ ~ havia «consumido todo el
al seu germi i fidel col~laboradorI ' l i ~ i dque
[paper] que me llevé, más dos quadernillos; figúrate qué tal habrá sido
la cosecha para mi diccionario y cancionero», i li comentava: «Hasta
aquí el viaje ha sido escabrosisimo, la 2a parte será más fácil. No te digo
46. W s s 6 TORRENTS,
En Marian Aguild i Fuster, 15, explica: «Una vegada era a
la Mare de Deu del Monr, i furgant entre les mnes del quier monestir de Sous, fa la
ti-oballa d'una grossa medalla abacial que deu remontar ben bd al sigle ix o x.
47. En una nota manuscrita sobre la poesia popular, Aguiló comenta: «Encara
I'he trobada viva y palpitant en alguns pohlers verraderament illars com per exemple
S. Aniol de Guja (que manca en el mapa de Aparici), en Formentera &c. En les demes
parw hi queden ruines daquesta poesia que cada dia se van enrunant mes. Pero en
aquests punts la he agafada o trobada infmanti y plena de vida,, ( h i u de l'Obra del
Canqoner Popular de Caralunya, A-19, VI, doc. 35).
48. Pkcid Aguiló i Fuster (Palma 1842-Barcelona 1910) va estudiar Filosofia i
Llerres a la Universirar de Barcelona i ajudh el seu germh Maria, tant a la biblioreca com
en la replega de materials de tota mena. Cf. EpUtokzri dp jacint Vnúugwr. Volum 1
(1865-1877). Transcripció i notes de Josep M. de CASACUBEKTA
(Barcelona 1959), 38-39
i pussim.

los pueblos que he recorrido porque hay algunos que no están en el gran
mapa de Cataluña de la Biblioteca, que es el más completo.» Li explicava encara: .Hacemos el itinerario desde lo alto de las sierras, y wmo si
fuéramos unos bandidos hemos seguido los caminos más intrincados y
los pueblos más arrinconado s.^
El 19 d'agost, després de dinar, Aguiló i Coll sortiren de Beget cap
a Rocabruna, on es quedaren fins al 20. Pujaren al cim de Montfaigars
i ((fuimosa dormir al santuario renovado de Nuestra Señora del Coral
ya france!~)).~~
El dia 20 a la tarda se n'anaren cap a Camprodon,'«con el
mismo guía que nos acompañó a Coral*. Del 21 a 26 rrobem Aguiló a
dotze quartos per «papel para canciones))i
Camprodon, on el 22
quatre rals per «canciones».El 23 ana a M0116 i pagi vuit rals per «gratificaciones a las caQqoneresn.L'endemi paga doae quartos «por canciones~.
El 24 dagost mateix, Marii Aguiló torna a escriure al seu germa
Plicid des de Canprodon: «No hay novedad. Llevo escritos más de
cincuenta pliegos de papel [...l. Desde que salí de Besalú no he ido más
que dos horas a caballo y he perdido la cuenta de las leguas que he recorrido por los caminos más escabroso s.^ Li feia saber que «antes d i último de mes estaré de vuelta. Si quieres puedes escribirme todavía en
Ripoll~.
El 25 d'agost al matí, Aguiló i Coll sortiren amontados en burros
para Llanás*. A Llanars; Aguiló destina cinc rals i quatre quartos a ugratificación canciones ñotablesn. Visitaren Vilallonga (de Ter) i Setcases i
tornaren encara a Campiodon. A les 8 del matí del dia 26 sortiren de
Camprodon cap a San't Joan de les Abadesses. Passaren per la Ral, on
Aguiló pagi tres rals i sis quartos «alas que me dijeron canciones)),i per
Sant Pau (de Segúries), on paga vuit rals i quatre quartos «por canciones y limosnas».Arribaren a Sant Joan de les Abadesses el 26 al vespre i
s'hi quedaren fins al 29. El dia 27 Aguiló hagué de tornar a comprar
«papel para canciones)), que li costa dos rais, i dedica altres dos rals a
goigs i estampes. El dia 29 paga doae rals i tres quartos en concepte de
«gratificacióndurante 3 días a las cansonerasn.
Idean canfonirac Agurld, 153-154 1 el ja esmentat In49. Cf. PUNTII COLLELL,
ventan de l i l m u de I'Obra del Ginfoner Popukír de Catalunya, fasc. 1, 19-20.

A les 5 de la tarda del 29, Aguiló i Col1 sortiren de Sant Joan de les
Abadesses cap a Ripoll. E1 dia 30 anaren amb come de Ripoll fins a Granollers i soparen a Vic. A Granollers prengueren el tren fins a Barcelona,
on arribaren a les 8 del matí. A Barcelona, Aguiló anota que s'havia oblidat d'apuntar deu rals que havia donat a Maria Foradada, «la Hija)),de
I'hostal de la Roqueta, que «en 1854 me dijo un sin fin de canciones),.
En l'esborrany d'una carta sense data ni destinatari, Aguiló feia
constar que havia passat uns dies «de agradables penalidades recorriendo a pie varias poblaciones de Cataluña que ni siquiera están en el mapa
mayor de Cataluña algunas de ellas., i el 18 de setembre de 1863 escrivia
a Bartomeu Muntaner: «Mi escursión a los Pirineos fue fructuosísima:
duró 22 días, y volví con 222 romances cabales, sin contar un número extraordinario de ~ a ~ e l e tpara
a s el Diccionario, algunas bibliografías, un
par de preciosísimas alhajas arqueológicas etc. etc.»
El 1864 només tenim noticia d'un viatge d'Aguil6 a Alacant i a Valencia, de 1'1 al 7 d'abril. El dia 2 al matí desembarca a Alacant i a les 3
de la tarda sortí cap a Elx,loon romangué fins al dia 3. El dia 4, a la 1 de
la matinada, ana d'Elx a Alacant amb tartana, i el dia 6 a les 5 del matí
agafh a Alacant una diligencia fins a Alcoi, on paga deu rals per ,(goigsy
varios folletos valencianos». L'endemi al matí continua amb diligencia
cap a Xativa i hi arriba a les 4 de la tarda, després de dinar a Albaida. Tot
seguit prengué el tren cap a Valencia.
Entre el 1865 i el 1867 només ens ha arribat una minsa informació
referent a excursions d'Aguiló. El 18 d'agost de 1867 escriu al seu germ i Placid des del Castell del Mas d'Esparreguera, i li torna a escriure
des d'alla mateix el dia 26, amb una al.lusi6 a les aigües de la Puda. A
l'arxiu de l'Obra del Canqoner Popular de Catalunya bi ha mostres de
les peces que recollí al Castell del Mas i a la Puda, i ben en concret hi
trobern documentada una nova pujada a Montserrat: el maig de 1865,
una dona de Collbató li dicta una canqó de Kcostums moderns* a rermita de Sant Jeroni de Mont~errat.~'
50. En una nota manuscrita, Aguiló recordava que havia recollit «romances. aen
medio de los bosques de palmeras de Elche. ( h i u de i'Obra del Can~onerPopular
de Cataiunya, A-19, VI, doc. 74).
5 1. Invenrari de IArxiu de robra del Canpner Popular de Catalunya, fasc. 1, 5 5 .

Sabem, en canvi, que el 1868 va ésser ben aprofitat. C11 d'agost
d'aquell any, Aguiló enviava una carta ai seu germi Plicid des de Camprodon. Li feia saber que hi havia anat «ab pau y treball))des de Ripoll,
*en un carro per un camí de cabres. El sol nos estavellava y a pesar d'axb hem vist moltes vegades les estrelles. Mare de Déu quin camí! no tenim cap os romput, y és un miracle dels grossos...». El 15 d'agost de
1868 Aguiló encara era a Camprodon i, recordant temps passats, hi va
compondre una «Lletra en romancn, titulada «Les flors de montanyan,
ctramesa a mon amich ben volgut En Joseph Coll y Vehi».52Alcap d'un
mes, el 14 de setembre, Aguiló escrivia aitre cop des de Barcelona al seu
germh Plicid i li comentava: ((TenchCamprodon molt esplotab),pel que
fa a «canqonsa, i li demanava que fes diverses gestions per aconseguir un
manuscrit del «Ball de Serrailonga))i altres peces i que aprofités que Vilailonga era «un gran niu de canGons». «Corren per conte meu los gastos que fasses -li comentava-, no plangues paper. Si'm dus alguna
alaja desconeguda en materia de cansons o rondailes, tu't farh la paga.»
Aquesta llarga relació no exhaureix encara sens dubte la llista deis
viatges folklbrics d'Agu~ló,que aprofitava totes les avinenteses -a Mallorca, a Barcelona mateix i a tot arreu on es trobava- per completar les
seves col~leccionsde canpns, de r ~ n d a l l e isde
~ ~refranys i per engruixir les
paperetes destinades al Diccionari que apareixeria molt m& tard i d'una
manera ftagmentitia,'* en I'esforc constant que feia per a i'enaitiment de
52. Publicada dins Marian AGUILO,
Poesits comple&r, 111 arcelo lona, Ilustració
Catalana, s.a.), 140 SS.
53. Per a l'activitat d'Aguil6 com a col.lector de rondailes, vegeu el meu treball
nMarii Aguiló, precursor d'Antoni M. Alcovera, dins el volum Ermptorr i erudits contemporanir(Barcelona 1996), 11- 17. Jaume Guiscafrt?, de la Universitat de les IUes Balear~,enllesteix en aquest moment la seva tesi doctoral sobre Aguiló i les rondailes.
54. Comés prou sabut, fou publicat per 1'Iostitut d'Estudis Cataians. La guerra
civil, perb, va impedir que n'apareguissin uns volums d'apendixs, les paperetes manuscrites dels quals són ara a I'anllu de I'Institut, i la llista bibliogdica completa, que
de moment no m'ha estat possible de localitzar. Tampoc no hi he pogut localitzar fins
ara el materia folklbric que:n'havia estat suprimir i al qual fa al.lusió el fill de Mari&
Aguiló, Angel, en una carta a Rafael Paotot i Jubert del 30 de novembre de 1925: «Del
Inventari de la llengua catalana publicat per I'Instirut, comenprlo a estampar separaren, no se si ab prou acert, la copia de noticies folkloriques que acompanyava molres paperetes; per ventura I'aplech del que resta per publicar (si I'lnstitut volguls ce-

.

la llengua i de la literatura catalanes de totes les kpoques." És cosa sabuda
que el 1869 i el 1870 va passar -per motius ben diferents- dues temporades a V i ~ , on
5 ~tenia amics i col.laboradors tan importants com Jacint
Verdaguer i Jaume Collell, i és possible que fos aleshores que visités Folgueroles, on un traginer i la mare de Verdaguer li van cantar o recitar versions complement&riesd'«Els segador^».^' D'altra banda, I'analisi minuciosa del material d'Aguil6 conservat a I'anriu de I'Obra del Canpner
Popular de Catalunya ens permet, no solament constatar la gran quantitat d'informaci6 que aconseguí de reunir al llarg de les seves expedi~ i o n s , sin6
~ ' també adonar-nos de Ilocs, en general no gaire lluny de Barcelona, no esmentats fins ara, perb on Aguiló treballa intensament, com
ara la Garriga, Sant Julia de Vilatorta, Borredi, Sagh o Sant Joan D e s ~ i . ~ ~
dicho) juntament amb un curiós inventari de Castells de Catalunya y altres noticies
recullides, podrian constiruhir un volum prou inreressant* (Arxiu de I'Obra del CanGoner Popular de Catalunya, A-37; doc. 2).
55. En una nota manuscrita, Aguiló mateix confessh: nPer trobar el llenguatge
menys corromput vatx fer el replech de mes canGons en els pobles mes aislars b arreconats que han conservar millor la puresa de la Ilengua; mes salvo un petit vocabulari
de mots que en la part baxa de Catalunya ja no son populars com jugíar, tor per torre
&& no hetrobat les diferencies que esperava, (Arxiu de l'Obta del Cansoner Popular
de Catalunya, A-19, VI, doc. 52).
Epi~toíarideJacinr Verdaguer,I,78-79 i 94-96; COLLELL,
En
56. Cf. CASACURERTA,
Marian Agrrild, 43-48, i T o , ~MariAAguild,
,
56-57,
57. Cf. Inventan de lXmiu de robra del Canconer Popular de Catalunya, fasc. 1,
142-143. Pera les relacions entre Aguiló i Verdaguer, vegeu el meu tnba¡l ~JacintVerdaguer i la poesia popular., A n w n Vmdaguer 1995-1996(Vic 1999), 157;188. Recordem que, encara el 1872, Jaume Collell anomenava Aguiló el lsenyor dc lcs canprisa (carta cirada per CASACUBERTA,
Epistoían de Jacint Vérdaguer, 1, 126, nota 7).
'58. Recordeu que aquest material s'ha de completar amb el que tenia Josep M.
de Casacubero, ara a la Biblioteca de Catalunya.
59. Vegeu I'index roponlmic de l'lnwentari de lXrxiu de I'Obra del Canconer Popu(arde Catalunya, fasc. 11. Recordem que a la Garriga hi ha un halnexi, al quai fa aibsió
Aguiló mateix (en una nota manuscrita escrivia: «EnJohan Ula de Corro damunt que va
esrar 25 anys a Cánoves y viu al esrabliment den Blancafort de la Garriga es un tipo dels
cantadors que conjuminen y refann; Amiu de I'Obra del Cangoner Popular de Catalunya, A-19, VIII, doc. 7). D'alrra banda, Francesc MATHEU,.En Marian Aguiló. Recordances personalsa, dins Obra del CanfonerPopAr d@ Catalunya. Materialr, 11 (Barcelona 1928), 244-245, comenta que Aguiló solia passar els estius, wsos últims anys, a Sanr
Julia de Vilatorta hont els passava jo tambgn. N'havia passat t q b é a Sant Joan Despi.

para mi no aumente mis mamotretos siquiera con algunas hojas, estas
empero hoy sirven para enriquecer nuestro abundantísimo diccionario, especie de borcegui sin saleta que nunca lograr6 hartar; 6 la complicada gramática y su caprichosa ortografía; mañana son datos biograficos 6 bibliograficos de nuestros poetas, cronistas, asceticos &; ora
es la rondllla 6 romance popular que logro recoger, cosa ya rara en Barcelona, ora una aclaracion de un hecho obscuro 6 desconocido, una
costumbre caracteristica 6 curiosa, la descripción de un traje, armadura, edificio de la edad media &c &c. Despreciar estas aportaciones
cuando leo un codice antiguo, que Dios sabe cuando volvera a ser leido, es casi imposible aunque lo estudie con un objeto determinado [...]
Para emprender la publicacion de la Biblioteca popular me falta una
ultima peregrinacion á los Pirineos de un par de meses; para la de la
erudita necesito todavia ver la Biblioteca Colombina y tres 6 cuatro de
las extrangeras que custodian numerosos codices de que no se conocen
otros ejemplar es.^
Tot plegar, com ja he explicat prou en altres avinenteses, va dur
AguiM a un refredament progressiu de la seva afecci6 per les cangons
populars. El1 mateix comentava, en una nota destinada a algun dels
prblegs que mai no va redactar: «Desde que acabí ma tasca o lo alicient
de i'esperanp de trobar una cangó important nova. Desde queja no hi
havia per mi mes que poblets desconeguts y no cap comarca o cap de
partit o arxiprestat de que no'n conegues alguns pobles, perdí aquest
afany que fa miracles per anarlos a recorrer y me falta '1 temps puix com
a gefe de la Biblioteca no podia separarme del establiment ni el mes de
vacacions que a poch no tenguerem.,) Una mica més endavant s'hi afegí un altre motiu, que li causa una profunda uistesa i el desanima molt:
«Lespublicacions den Mila y den Briz" en part inutilisavan aquesta y el
progres del nostre renaxement demanava mes els classichs antichs que
les canqons populars y tot axo feu que les dexes de racó si be no he dexat may d'acaramullar les que m'han vengut al pas o m'han proporcio64
nat alguns amichs.~
63. l?sa dir, les dues versions del RomanceráIb cafalán de Manuel Mili i Fontanals
(1853 i 1882) i les Clmonr &la tm de Francesc Pelai Briz, aparegudes a partir del86G.
64. Arxiu de I'Obra del Can~onerPopular de Caralunya, A-19, VI,doc. 53.

Un altre apunt inacabat d'Aguil6 referma i complementa els motius
que el dugueren a paralitzar pricticament una feina que tenia gairebé
llesta i per a la publicació de la qual havia obtingut una important subvenció reial:
aMort d. Agustí Duran Gefe de la Biblioteca Nacional que havia
manifestatG1
afexugat pel pes de la traslacio de la Biblioteca publicaGG
y pel defalliment de la edat y per desenganys de la vida o de conegudes arnistats.»"

...

Va caldre la nfibladar punyent de Joan Mañé i Flaquer -una denúncia pública des del Diario de Barcelona del 19 de mar$ de 1893,
queixant-se que Aguiló, malgrat la subvenció rebuda, no havia publicat
encara res- perquk, amb penes i treballs, sortís -amb un colofó datat
el 30 de juny d'aquell mateix any 1893- el primer volum del Romancerpopular de la ten-a catalana, que no havia de tenir continuitat, malgrat les bones intencions del seu col.le~tor,~~
que moriria el 1897 i que
tenia des de feia ternps, segons les seves mateixes paraules, un «decandiment del cos y del esperit, qwe trenca '1 fil del discurs, aminva y d u x a
les energíes vitals y privant de rota concentració y de tot escalf fa caure
impotent la ploma dels dits...»"
Jaume Massó i Torrents, jove deixeble i col.laborador de Marii
65. Segueixen unes ratlles indicant que el text s'havia d'acabar de redactar. Durán mori el dia 1 de desembre de 1862.

66. Des del monestir de Sapt Joan de Jerusalem a I'edifici nou de la Universirat
Literaria de Barcelona (cf. Acur~o,Romancerpopuíur dc la tpwa ca&lana. Cangomfeudah cavallererquer. 367-369; Puwr11COLLELL,
~MarianAguiló i Fustern, 44-45).
67. Entre els quals els disgustos que tingui perla efrissorn de Mili a publicar el
Romancerillo i pels atacs d'htoni de Bofatull (cf. PUKTII COLLELL,
«MananAguiló i
Fustera, 49-58 i els meus rreballs citats i<Mari+Aguiló,col.lector de canqons popularsu
i .Mari&Aguiló i la descoberta de la poesia popularn). Aquesta nota es troba a I'Arxiu
de I'Obra del Canqoner Popular de Catalunya, A-19,111, doc. 22.
68. CL els rneus articles vMarii Aguiló, col.lecror de canqons populars catalanes,,, 316-324 i <<Jacint
Verdaguer i la poesia popularn, 169-171.
69. Acui~o,Romancer popular de íu terra catalana. Canpns fiudah caualkwsques, 369.

Aguiló," a 1'homenatge.pbstum que li va retre al Centre Excursionista
de Catalunya el 26 de novembre de 1897, recordava que Aguiló «va esser el primer excursionista a la manera nostra; era mogut per l'estudi,
pero sentia a cada petjada que feia per un nou territori tot I'escalf de
I'amor patri», i feia una aftrmació que concorda del tot amb els testirnoniatges personals d'Aguil6 que podem espigolar a I'arxiu de I'Obra
del Cansoner Popular de Catalunya: «El1cercava 1s comprovants de la
llengua, i quan trobava una paraula que creia desapareguda, existent
en totes les regions de la nostra nació, no era tant sols I'orgull de filolec lo que sentia, sin6 que també mostrava complascut el seu amor de
patriota. Ell, que havia vingut de Mallorca am la creenqa de trabar
aquí malmes I'idioma, va arribar, mercks a les seves excursions, a la següent conclusió: no hi ha un mot en el mailorquf actual que no s trobi vivent en una banda o altra de Catalunya.»" 1 una mica més endavant, Massó esmentava I'impressionant discurs presidencial dels Jocs
Florals de 1867, en el qual Aguiló cagafa per simbol de la nostra Ilengua la sentida canqó que tots sabeu A la vora del mar n'bi ha una don~ellan,'~
i en transcrivia alguns parigrafs en els quals I'autor resumia les
seves experiencies al llarg de tants anys de recórrer els Pasos Catalans
de cap a cap:

«Sí: desde les singleres conglassades deis Pirineus fins á les planes calitjoses de Valencia y d'Elx; desde les valls patriarcals de i'alta montanya
de Cataiunya y del Rossell6 fins á les cornallerades rublides d'arbres que
perfumen les illes Bdears; desde les platges del golf mes enllá de Portvendres fins rnolt passada la costa d'illacant, per tot arreu y en tots los
endrets rn'ha comparegut, á cada jornada que hi he feta, la figura benvolguda de nostra dolga, de nostra valenta llengua catalana: y en lloch,
en lloch (fora de les ciutats mes principais) i'he sabuda veure tan malaltissa y afollada com alguns ens I'han descrita, sino forra, sanitosa y vividora. Mes com si exa gentil minyona volgu6s sorprendre'ns á la primera
70. La dedicatbria de I'exemplar del Romancerpopular dp la tema caralana que
Aguiló li va adregar deia: <<Alvalent catalanisra en J. Massó Torrenrs, per amistosa recordan~ay per agrahimenr de les cangons rebudes..
TORKEN.~~,
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escomesa, á casi cada encontrada I'he vista ab un vestit un xic desigual,
y m'ha parlar ab un to un si es no es diferent.
Sota dels abetás altívols y de les rouredes pirinayques, l'he guaytada
fent de pastora, i radbs d'un single, los peus dins els esclops, la filoseta
al costar, mi~arraulidabaix 14 fexuch abrigall ab que 'S guardava del al&
de les congestes y de les bufades del torch. Mes avall, I'he trobada ab
I'ayrosa Fpuoreta negra y I'espardenya blanca, resant ab los ulls baxos
dins lo fosseret de la sagrera,al peu de la Pomada de I'esglesia bisantina.,. ya& dwallant sempre, de I'afrau á la conca, de la ribera á la plana,
del camp á la marina, per tot, per tot I'he anada veyent endressada y aKrida, allá replegant boscails per les pinedes y garrigueiies, 6 a t r a f h d a en
í
llesta los boxets del cuxí de fer ranles feynes de la masía; a ~bellugant
da, 6 ajudant á I'espigolada y á la verema. A les fires, riallera y fent I'ull
viu; pe'ls aplecs y festes. majors
.
ballant fal&uera lo tirabou y les cerdanes.
~.
De territori en territori m'ha vengut á escometreamorosa, ab la gen;
tilesa de sempre, y sempre ab una giacianovella, acompanyantme Ilargues estones, y á voltes de sol á sol en m& viatges; y baratantse d'amagat, del cim de les serres partioneris, 6 al atravessar los rius que xipen les
comarques mes que son preuhat y conegut vestit, alguns no mes de sos
joyells antichs que te en tanta d'abundó per endiumenjarse,segons ella
ovira que muden també y cambien los nubolets del cel, les fulles de les
arbredes, les refiladesdels esbarts d'aucefls que hi volarejen, y fins la color de les poncelles que pe'ls márgens la guayten rialleres.
Cosa apar d'encantament pensar com aquella nina que pe'ls pobles
del Rosselló y de Cerdanya me va comparexer ab la cofa blinca, lo cabe11
ros y els ulls blaus (agabatxant de vegades qualque mot),se va transformant á poch á poch, y sens que hom puga may adonarse'n ben be de sos
cainbis, en la jovensana de pell bruna, d'abundosa cabellera d'actabeja,
que les grosses agulles d'argent ab ties rodades de pedres lluentes no son
prou per subjectar; en la xicota gallarda, 61111s encara mes negres quesos
cabells, que vestida ab la faldilleta curta, encreuhat al davant lo mocador
de pita de colors virolades (y barrejant en sa conversa algun vocable de
Castella), s'enfila resolta y lleugera dalt de les moreres que rodejen les
derreres fites del regne de Valencia, pera despullarne lo füllatge de ses
branques; ó se n'entra mes enllá, á replegar lbs dátils ensicrats que caúhen d'aquell bosch mavellós de palmers sarrahins, que per totes parts
ombrejen l'africana vila d'Elx, y que per oratjarla sempre vinclen á tota
hora los estelats ventalls de ses paumes verdes.

Y no es exa sola, no, com ja he'dit, la terra flayrosa que servex d'espayós alberch á I'encisadora noya de que us parl. Altra de bellissima li'n
resta que no perilla pas may de perdre, y ahont viu ab tota seguranp y
afalagament: romanli encara l'antich reyalme de Mallorca... Si trescada
tota I'alterosa Catalunya, si corregut lo planer y delitós verger de la moriscavalencia, eus arribau fins al avinent estol de les Balears que com vaxells eternals carregats de flors y d'emmelats fruyts guarden lo centre de
la costa Ilemosina, lo cor se us axampla al mot primer que hi sentiu, veyent que no per atravessar les ones haveu exit per $0 de la patria cadana. Dalt de sos monts espadats, dalt de ses serres altívoles podeu ovirar
y escomeue los tres caps blanquinosos del geganti Montseny, los turons
esquerps que formen la corona emmarletada de Montserrat, y giranwos
vers garbí, lo putx acimat y ardit del Ilun~adáMongó. Entraune dins los
fruyterás de ses enclotades comes, seguiune los viaranys de ses vails d'esbalahidora verdor (sia en la quesvulla de les illes germanes), y aviat veur&upassar ála vore la garrida al-lota falaguera, que tresca comuna dayna aquell paradís. Son trajo ayrós, recordanp viva de la poktica Edat
mitjana,.podd esser que us sorprenga un xich;mes si posau esment á
son do15 parlar, que's barreja amorós ab l'ambat suau que arriba tot embegut y ple de la flayre dels tarongerds; si escoltau sa veu harmoniosa,
son atractivo1 enrahonar; si esguardau de fit á fit sos'ulls, que la blancor
del rebosillo clar fa encara mes negres y enlluernadós, notadu ben aviat
que aquella fesomía no us es nova, que I'al-lota del honest gambuix, la
de la llarga cabellera en amollada trena, la del gipó de sati ab botonades
d'or y pedrería que hi dringuen á rengleres, no es altra mes sino' la nina
matexa que ja conixeu; aquella que creyeu haver dexat pe'l continent, y
que ara de nou se us presenta, mes enllestida y engalanada que may, ab
joyes que li donen un cert ayre d'antiguitat que rennoblex&nsens enveIlirla; ab joyes que us son conegudes y de vostra usanGa, puix treballades
foren per gent catalana, y per acl, gracies á Deu, si be mes escampades,
encara vuy en dia s'hi conserven totes ab bon estament.

[...l

,

Si'm preguntau cbm She coneguda entremim dels milenars de xamoses noyes, que son les flors mes gentils de la nostra terra, cbm l'he
descoberta en la varietat de disfresses que pren passant &encontrada á
encontrada, vos respondr.4 que be fa de bon conexer... Per tot arreu m'ha
arribat al cor lo ressb de sa veu aymada. Per totes les afraus m'ha enrahonat ab les matexes paraules y ab los matexos adagis. Per tots los endrets mes allunyats de nostra patria m'ha donat per immortal penyora

'

.

de sa unitat, de sa noblesa, y de sa forta vida, uns matexos cants popular~y unes rondalles matexes. Per tot, per tot m'ha parlat lo catald del
que ara a p a r h , lo mateix catalanesch talment que han sabut escrzure los
autors mes triats de nostra literatura, desde lo rey en Jacme el Conqueid01 fins á n'Aribau.~'~
q Q u í estará á la prova per moure les armes de Roldán, y prosseguir
la publicació de aquest riquissim tresor de la nostra poesía popular?»,es
preguntava Jaume Collell al discurs necrolbgic que va dedicar a Aguiló
Avui, més de cent anys després de la morr del
a I'Ateneu Barcelonk~.~~
nostre patriarca, ens podríem fer encara la mateixa pregunta. Després
de molt temps d'incertesa, hem pogut recuperar el riquíssim fons Agui1ó de I'anriu de I'Obra del Can~onerPopular de Catalunya i ara es troba a disposició de tots els estudiosos, i esperem que molt aviat tambk
podrem disposar de I'inventari detallat d'un altre fons encara m& important per al coneixement de la vida i I'obra d'Aguiló: el que, com ja
sabem, va pertinyer a Josep M. de Casacuberta i que a partir de la seva
mort és a la Biblioteca de Catalunya. Durant la segona meitat del segle
xx, d'aitra banda, han aparegut rot un seguit de trebails sobre els diversos aspectes de Marii Aguiló. Queda, perb, molt camí per recórrer i hi
ha feina per a rothom. Per part meva, sóc feliq d'haver pogut posar, a
empentes i rodolons, aiguns granets de sorra en aquesta tasca urgent de
recuperació de la figura de Marii Aguiló i Fuster, i sóc més feliq encara
de la participació important que hi han tingur i hi rindran els rneus antics i estimats deixebles MargalidaTomb i Joan Mas i Vives. Estic segur
que el lligam més estret que a partir d'avui m'uneix amb I'Acadkmia de
Bones Lletres sera un estímul per continuar endavant en aquesta tasca.

73. Jochs FhraL de Barcelona en 1867 (Barcelona 1867), 33-36.
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DISCURS DE CONTESTACI6
Per
1
Joaquim Molas

Sr. President,
Srs. Academics,
Senyores, senyors:
Haig de confessar que el fet de donar, en nom de I'Acadkmia, la benvinguda a Josep Massot i Muntaner no és, per a mi, una obligació imposada per I'ofici, sinó un goig, un autkntic goig. Vaig coneixer Massot a
les classes dels Estudis Universitaris Catalans, quan el1 devia cursar tercer
o quart de carrera i jo reprenia, després &una llarga abskncia, la meva activitat docent a Barcelona. 1 de seguida vam lligar una amistat no sols
professional, sinó també personal, que ha durat fins avui. Si, com en
aquesta ocasió, haig de remenar I'olla dels records, em surt sempre una
mateixa imatge, la del savi modest, generós i replegat sobre si mateix,
amb la mirada baka i un mig somriure permanent penjat dels Ilavis,
obert a tota mena d'interca~viserudits i jocs dialectics, perb segur de les
swes conviccions i fins i tot, en alguns casos, intransigent. 1, amb la
imatge, les campanyes de tots colors que hemcompartit i que el1 ha evocat en un paper que corre per aquests mons de Déu i que m'abstinc de
repetir. Només recordaré, per si el1 no la recorda, una peripecia que, em
sembla, defineix la seva capacitat d'obediencta i, a la vegada, la seva capacitat per girar, o per intentar de girar, les siruacions més complicades:
el dia que va entrar de novici a Montserrat i va haver de complir amb el
costum de substimir el nom per un de patrís* o monistic, va ordir, segons.la'vella sentencia del prlncep de Saiina, ccanviar-ho tot perquk res
no canviiu, un pla estratkgic ple de subtilesa p q conservar-lo o, almenys,
per conservar-ne la inicial. Un pla, tanmateixl que a I ' h ~ r ade la veritat,
els nous aires que comengaven a imperar a la comunitat van fer innecessari. Josep Massot va néixer a Palma de ~ a l l o r c ael
, 3 de novembre del

1941, en el si d'una família profundament arrelada a la terra i amb connotacions artistiques. El seu avi, per exemple, Josep Massot i Planes, rnúsic i fill de músic, va dedicar molts dels seus afanys a recopilar el canconer popular de Mallorca, recopilació que va deixar prhcticament inkdita
i que el nét, a qui avui donem la benvinguda a I'Acadkmia, va publicar,
amb la col~laboracióde Baltasar Bibiloni, el 1984. Aiuament, el seu oncle-avi Marih i la seva gerrnana Merce, poetessa i gran amiga de Maria
Antbnia Salva, van mantenir a casa seva, en els anys més obscurs del
franquisme, un sal6 literari, que, amb el temps, s'ha convertit en un mite
i que el1 ha estudiat més d'un cop. Així, de petit, ja va Ilegir, anava a dir
que de manera natural, les rondailes de mossen Aicover i, corn Aguil6, va
rebuscar en el magamm de la lírica popular. El 1958, va comengar a la
Universitat de Barcelona la carrera de Lletres, Secció de Filologia romanica, que va donar per acabada cinc anys després. 1 simulthn&ent va
seguir els cursos de llengua i literatura als Estudis Universitaris Catalans.
El 1962, va entrar al rnonestir de Montserrat, on va fer estudis d'bumanitats, filosofia i teologia. 1 el 1971 va ser ordenat sacerdot. En I'endemig, va completar la seva formació al monestir de Münsterschwarzach i
a Munic amb dos semestres sobre llengua i cultura aiemanyes.
Massot és, tot d'una pega, un gestor i un investigador. Probablement, la seva feina de gestor o, amb més exactitud, de programador político-cultural, que, aigun
- dia, caldra anditzar amb tots els ets i uts, és,
si no la més reconeguda, la més coneguda. Aixi, ha estat durant vint
anys secretari de I'AssociaciÓ internacional de llengua i literatura catalanes (1973-1993), primer president de la ~ocietat-catalanade llengua i
literatura (1985-91) i, des del 2001, tresorer de la Secció histbrico-arqueolbgica de I'Institut d'Estudis Catalans. Altrament, és, des del 1975,
director de la revista «Randa*, capitai per a I'estudi de la cultura mallorquina, i des del 1986, ha és de «Llengua i Literatura., de la Societat
catalana de Uengua i literatura, oberta en aquest cas, a tot el territori.
Ara: el seu gran centre d'operacions han estat, i son, les I>ublicacions de
I'Abadia de Montserrat, que dirigeix, intentant d'equilibrar els interessos del mercar amb els prbpiament culturals, des del 1971 i que, amb rls
canvis produits al llarg dels 90, s'ha convertit en una de les poques, si no
única, possibilitat de sortida per a la producció histbrico-literaria. De
fet, Massot no sols tria els textos, sin6 que molt sovint orienta els autors

i revisa a fons els productes. Del seu conjunt, que va del llibre d'espiritualitat al muntanyenc, passant per l'infantil o el juvenil, destacaria
dues series: la ((BibliotecaSerra d'Or», més literiria o d'assaig, i sobretot, la ((BibliotecaAbat Oliba», la mes personal i controlada, que alterna les tesis doctorals amb les miscel~lhniesd'homenatge, i aquestes, amb
les hisrbries locals. O les actes de congressos, entre elles i de manera regular, les de I'Associació internacional de llengua i literatura catalanes i
les de la North Arnerican Catalan Society. Dins la shrie, han aparegut
també, en tretze volums, les obres completes de Jordi Rubió i Balaguer,
o en quinze, incloent-hi I'epistolari, les de Josep Torras i Bages. S fora de
serie, dues obres monumentals: I'Amiu K h l i Barraquer (7 vols.) i els
Materials de I'Obra del Can~onerpopularde Catdlunya, impulsat per Rafael Patxot (1 1 vols. fins ara). Per últim, en el compte de les Publicacions, cal posar la direcci6 de dues revistes, els ~StudiaMonastican
(1965-94) i (&erra d'Or» (des del 1994), la primera, d'alta especialització, i la segona, d'especulació i d'informació cultural. A mes, Massot, i
amb ell, les Publicacions, amb voluntat mes de servei que d'acumulació,
han col.laborat, o col.laboren, amb d'altres institucions i editorials. Amb
les Edicions Curial, per exemple, en una rigorosa col~leccióde «Textosi
estudis de cultura catalana».Amb la Universitat de les Illes Balears, en
dues «Biblioteques»,una, de textos, la «MarihAguilÓ»,i una altra, d'estudis, la ((Mique1dels Sants Oliverw. Amb I'Institut Inreruniversitari de
Filologia Valenciana, en una «Bibliotecas, aquest cop, d'estudis i sota
I'emblema de ,,Sanchis Guarners, i una revista filolbgica, uCaplletra>).
0 , amb diverses associacions internacionals de catalanistica, en uns «Estudis de llengua i literatura catalanes»,que aplega repertoris bibliografics o miscel.linies d'homenatge.
Pel que fa a I'altra cara, la d'investigador, Massor, home d'arxiu com
el Dr. Rubió o el P. Batllori i no lector literari, com Riba o Riquer, ni
que aquest ho sigui en termes filolbgics, es mou en la frontera de la historia intel.lectua1 i la historia pura. S, com el Dr. Rubió i el P. Batllori,
tendeix a treballar a fons en aspectes o fets concrets, en principi, de tipus biografic o polític, reelaborant o reajustant, com ells, els resultats
obtinguts a mesura que va descobrint noves fonts d'informació, mes
que a construir grans síntesis interpretatives, síntesis que, en tot cas, són
simples marcs o simples conseqükncies, no objectius en si mateixos. 0,

a tot estirar, simples panorames bibliogrifics. En conjunt, les investigacions són fruit de la seva doble condició de mallorquí i de monjo. 1de
la necessitat d'explicar-se el1 mateix, i de retop, d'explicar el món que
I'envolta. En efecte: Massot, fidel a l'ambient de la seva adolesckncia,
converteix en materia d'estudi la poesia popular i la memoria encara
viva de la guerra o de la immediata postguerra, buscant i analitzant, en
tots dos casos, I'<<altra»
Mallorca, la vencuda. 1, com a monjo, en uns
moments particularment tensos i agitats, la histbria de I'Església contemporinia. 1 ho Ed, d'acord amb I'esperit que viu a Montserrat, amb
una gran amplitud de criteri. De fet, el seu primer artide, escrit i publicat quan estudiava, és una contribució a El romancero tradicionaldeMallorca, que li va valdre, si record0 bé, una tarja d'identitat del ve11 mestre don Ramón Menindez Pidal. 1 els dos primers Ilibres, apareguts
respectivament el 1972 i el 1973, quan tot just acabava de ser ordenat
sacerdot, són Els mallorquins i la llengua autbctona i Aproximacid a la
histbria religiosa h la Catalunya contemporAnia. Aixi, la seva feina d'investigador ha girat al voltant de quatre grans eixos, que, segons les kpoques, apunten o es ramifiquen. O cohabiten, com els polítics francesas,
sense tensions. Primer: el canqoner i el teatre tradicional, un tema insistent al llarg de tota la seva vida, perb que, els darrers anys, ha guanyat
en intensitat gricies a la recuperació de I'Obra del Canconer promogut
per Rafael Patxot. Dos: I'Església, com a institució i com a foc creuat
d'idees, en particular, la mallorquina, i en general, la catalana, especialment Montserrat, al qual ha dedicat tota mena d'estudis, que van de la
refosa i ampliació de la historia clksica del P. Albareda o la uaducció del
Eyage de Laborde fins a I'estudi dels seus abats. O de les seves derivacions liriques. Tres: la guerra
civil a Mallorca, un estudi, aquest, que va
iniciar cap als primers anys 70 i que s'ha convertit a poc a poc en un dels
i sobretot
seus centres capitals d'interks. Ha fet introduccions generals
ha dedicat rnonografies plenes de rigor a punts concrets: el desembarcament del capiti Bayo (1987), la VidB i miracles del ~condeRossi»(1988),
els informes del cbnsol Alan Hillgarth (1996), els bombardeigs (1998)
o les peripkcies biografiques d'un parent seu, el conseller Sbert (2000).
O sobre la posició que van prendre davant el conflicte els escriptors més
eminents, siguin de la confessió que siguin, de Gabriel Alomar a Joan Estelrich, i d'aquest, als glosadors populars, els germans Villalonga o Ber-

nanos, de qui és un dels mkims experts europeus. 1quatre: la llengua i
la literatura catalanes dels segles XVIII-m:
Agustí Eura, Pere &A. Penya,
Verdaguer, A. M. Alcover, M. A. Salvi o Miquel Ferri i, per extensió, alguns historiadors i escriptors de postguerra com el P. Batllori o Josep M.
Llompart.
Un dels temes recurrents de Massot, almenys des de les acaballes
dels anys 60, ha estat Marii Aguiló, un personatge, per a mi, fascinant,
com a mínim, per dos motius. Aguiló, que movia des de l'ombra, amb
consells i fins amb intrigues, molts dels fils del m6n literari catala, va
idear, a mes d'una obra poetica original, un vast programa per omplir
els enormes buits culturals del país: una bibliografia dels llibres i pamflets impresos en llengua catalana, un diccionari d'autoritats, una «biblioteca))de clissics i una recopilació i classificació del patrimoni popular, des de les canqons o els goigs fins a les rondalles i els refranys. Ara:
el rigor i l'afany d'exhaustivitat li van impedir d'acabar-lo i, per tant, no
va publicar pricticament res en vida, ni tan sols els llibres premiats, com
la Bibliograj'a i els Focsfollets. O que havien p u d i t d'ajuts reials. Verdaguer, en un article necrolbgic meitat d'elogi, meitat elegíac, va sintetitzar a grans trets la vastitud del programa i, a travks &una metifora rondallística, molt propia del taranni d'Aguiló, va apuntar les raons
psicolbgiques de la seva paralització. Dissortadament, ea ser publicats,
després de mort, de manera fragmentaria i fora de temps, no va tenir el
ressb que, publicats en el seu moment, hauria pogut tenir. Massot,
aprofitant dos fons documentals importants, el reunit per Casacuberta
i el recuperat de I'Obra del Canqoner, ha realitzat una pila d'estudis sobre un dels punts, el de la lírica popular: Marid Aguiló, coblector de canconspopulars (1980), Canconetes mallorquznes (1985), Marid Aguiló i la
descoberta de hpoesiapopuhr (1997) i Maria Aguiló, entre kzpoesia i I'erudició (2000) ... En el magnífic discurs que acabem &escoltar, ha analitzar per dir-ho així, I'esquelet d'aquests estudis, vull dir: les campanyes
d'arreplega de material que els han fet possibles, iniciades el 1844, si no
abans, i completades, amb moments de gran intensitat, en la vintena
d'anys que van del 1850 al 1868 o 1870. Unes campanyes amb les quals
Aguiló va pentinar tot el territori, dels Pirineus a Alacant, i de Lleida a
Eivissa i Mallorca, utiliaant, per als llargs trajecres, el tren o el vaixell,
fins i tot el llaüt, pero anant, en general, a peu, a cavall o en tartana i

«sin más compaiieros que mi bastón y mi escarcela de viagen. Més exactament: ha analinat l'altra cara, I'obscura, de I'erudició. Probablement,
en aquest sentit, és un dels estudis més precisos i més ben armats que
conec. Vull donar la meva més fervent benvinguda a Josep Massot i
Muntaner. Tots plegats esperem molt de la seva capacitat de treball. 1de
la seva erudició. Gricies.
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15. Col.laboraci6 a la Gran Enciclopedia Larourre, 11 (Barcelona: Editorial Planeta, s.a. [1967]).
16. "Notes sobre la supervivencia del teatre catali antic", EstudU Romlinics 11 (1962 [1967]), 49-101. Reimpris a Joan Castaíio i Garcia 1 Gabriel
Sansano i Belso (eds.), Hirtbria i critica de la Festa d'Ek (Universitat d'Aiacant
1998), 15-57.
17. "Bibliografia del cardenal Aibareda", Studia monastica 9 (1967),
195-206.
18. "Llibres mallorquins", Qüestionr de vida cristiana 38 (1967), 84-94.
19. "Per una bibliogrha dels monjos catalans", I CoLLoqui &Historia del
Monaquisme Catah, 1 (Santes Creus 1967), 179-182.
20. "Una descripción dieciochesca de la Cartuja y las ermitas de Valldemossa", Studia monastica 10 (1968), 151-160
21. "El 11 Congrés Litúrgic de Montserrat", Qüestionr de vida &una
42 (1968), 87-89.
22. "Mosskn Alcover i la nostra cultura popular", Llur, setembre 1968,
9-12.
23. "Josep M. Quadrado i la Renaixenp", Serra d'Or, desembre 1968,
87-88.
24. "Deu anys de I'Editorial Estela. Perspectives del llibre cristii", Qüestiovude vida cristiana 45 (1969), 101,115.
25. "El Cardenal Albareda", fitudior Lulianos 12 (1968), 217-228.
26. "Somis Aguiló i la poesia popular", Lluc, abril 1969, 8-10.
27. "Perita crbnica de Mallorca", Qüestions de vida cristiana 46 (1969),
80-88.
28. "Un artide oblidat de Joan Alcover", Lluc, juny 1969,4-6.
29. "Barcelona i Mallorca", Lluc, juliol-agost 1969, 6-7.
30. "Pompeu Fabra i Mallorca", Serra d'Or, agost 1969,4142.
31. "Aguiló i Fuster, Marid", Gran EnciclopPdia Catalana, 1 (Barcelona:
Edicions 62 1969), 303.
32. "Els mallorquins i la llengua autbctona", Llur, desembre 1969,6-8;
marc1970,8-12; juny 1970,4-8.
33. "No a la carta dels escriptors francesas", Lluc, maig 1969, 1-2.
34. "Raoul Follereau i la lluita contra la lepra", Lluc, gener 1970, 9-1 1.
35. "Antologia Catalana", Gran Enciclop?dia Catalana, 11 (Barcelona:
Edicions 62 1970), 253.
36. "Antoni de Sant Jeroni", i b a 256.
37. "Fe i Esgl&sia",Qüestiom de v i ' cristiana 52 (1970), 80-82.
38. "L'abat Guillem Riera i el seu comentari a la Regla de sant Benet",

MbrceLhnia hbrtdrica catalana. Homenatge al P. Jaume Finestres, historiador de
Poblet (Poblet 1970), 521-531.
39. "Veinte años de investigación sobre la literatura catalana (19501969). a. De la Edad Media a la «Renaixenp>,",Norte (Revista hispánica de
Amsterdam) 11 (1970),67-92.
40. "Col.loqui internacional sobre el catala (Amsterdam, 16-19 mar$
1970)", Serra d'Or, abril 1970, 43-44.
41. "Z'opinió dels catblics alemanys", Qüestions de vida cristiana 53
(1970), 85-91
42. "Dachau, vint-i-cinc anys després", Qüestions de vida cristiana 54
(1970), 74-80
43. "Els catblics holandesas", Qüestionr de vida cristiana 54 (1970),
84-87.
44. "Balaguer, Antoni", Gran EnciclopPdia Catalana,111(Barcelona:Enciclopedia Catalana 1971). 58.
45. "Barceló i Tortella, Bartomeu", ibid, 192.
46. "Berard i Sola, Jeroni", ibid., 454.
47. "Biblioteca de escritores baleares", ibid., 539.
48. "Biblioteca Les Illes d'Or", ibid., 540.
49. "Binimelis i Garcia, Joan", ibid., 565.
50. "Bisbetó", ibid., 586 (en col~laboracióamb Jordi Tomas).
51. "Bohigas i Balaguer, Pere", ibid., 662-663.
52. "Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana", ibid., 688.
53. "Bover, Rafael", ibid., 786.
54. "Bover de Rosselló, Joaquim Maria", ibid.
55. "Noms biblics amb "-es" o arnb "-as"?", Qüestions de u& crishana 55
(1971), 117-119. Aparegut igualment, una mica m& curt, al Butlletí interior
deh SeminarU d'Ensenyament de Catala 56, gener 1971,6-7.
56. "Els mallorquins, I'Esglksia i la llengua autbctona", Llur, marG1971,
10-13.
57. "Tenim una versió «tradicional»del Parenostre?", Qüestions de vida
cristiana 56 (1971), 135-140.
58. "Un vocabulari mallorqul-castellh del segle xviii", Erhddis Romknics
13 (1963-68 [1971]), 147-163.
59. "Els nostres clbsics i nosaltres", Serra dOr, maig 1971, 31-32.
60. "Encara sobre els noms bíblics en -es", Butlletí interior delr Seminaris denwnyament de catala 60, maic 1971,45-46.
61. "Publicacions peribdiques en la nostra Ilengua", Lluc, juny 1971,s-9.
62. "Una miscel.l?mia d'bomenatge a Pompeu Fabra", Lluc, juny 1971,21.

63. "Joaquim M. Bover vist per Bartomeu Rosselló-Pbrcel", Lluc, juliolagost 1971,25-27.
64. "Els abats de Sant Feliu de Guíxols (segles MI-xot)", Shrdia monatica 13 (1971), 331-404. Edició a part, amb la mateixa paginació, a la col.lecci6
"Subsidia monastica", 2 (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat
1971).
65. "Sobre el romanc de .Les transformacions»", Lluc, novembre 1971, 1.
66. Revisió, adaptació i prbleg d'Anselm M. Aibareda, Historia de
Montserrat, 5a edició (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat
1972). Traducció castellana, arnb noves rnodificacions, Historia de Montserrat
(Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1974). Sisena edició catalana, revisada i ampliada, HUtdria de Montserrat (Barcelona: Publicacions de
I'Abadia de Montserrat 1977; Biblioteca Abat Oliba, 12).
67. EL mallorquiñs i la llengua autbctona (Barcelona: Curial 1972; Biblioteca de cultura catalana,l). Segona edició augmentada, 1985.
68. "La Federació de Joves Cristians de Catalunya, avui", Qüestions de
vi& cristiana 62 (1972), 90-94.
69. Prbleg a Anselm M. Aibaredi, Labar Oliba,fun&or de Montserrat,
nova edició (Barcelona: Publi&cions de I'Abadia de Montserrat 1972; Biblioteca Abat Oliba, l), 7-8.
70. "Estudis recents de literatura catalana anriga", Serra d'Or, agost
1972,41-43.
71. "Revistes i editorials", Lluc, setembre 1972, 25.
72. "Mosskn Dalrnau i la Federació de Joves Crisrians", Serra d'Or, octubre 1972, 33.
73. "Llengua i socierat", Lluc, octubre 1972, 27. Reproduit a Polemica
d'en Pep Gonella (Palma de Mallorca: Moll 1972).
74. "Sobre les .tesis irabsn", Lluc, novernbre 1972, 2.
75. "Bulbena i Tusell, Antoni", Gran Enciclop2dia Catalana, IV (Barcelona: Enciclop&diaCatalana l973), 3-4.
76. "~abrit,Guillern",ibid., 75 (en col~laboracióamb Pere Jofre i
Bosch).
77. "Calafat, Nicolau", ibid., 114.
7 8 . "Calafat, Rarnon", ibid.
79. "Calafat iDanús, Baltasar", ibid.
80. "Carnpaner i Fuertes, Aivar", ibid., 209 (en.col~laboraci0
arnb Roger
Alier).
81. "Cancó" [popular a Catalunya, historia], ibid., 264.
82. "Canconer popular de Mallorca", ibid., 268.

82. "Cano, Alonso" [monjo de Sant Feliu de Guíxols], ibid., 285.
83. "CarboneU i de Ballester, Jordi", ibid., 370.
84. "Caro i Sureda, Josep, ibid., 463 (en col.laboració amb Vicent Gascó i Pelegrí).
85. "Caro i Sureda, Pere", ibid. (en col4aboració amb Vicent Gascó i Pelegrí).
86. "Casas i Homs, Josep Maria", ibid., 532.
87. "Quinze anys de revistes religiosa catalanes", Qiiestions de vida crütiana 65 (1973), 98-101.
88. 'Rportació atrangera a la histbria de la literatura catalana", Serra
d'Or, febrer 1973, 31-32.
89. "AnselmTurmeda, actual", Serra d'or, mar? '973,31-32.
90. "La literatura catalana al segle xviri", S e m d'or, abril 1973,71-73.
91. Aproximacid a La hütdria religiosa de la Catalunya contemporhia
(Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1973; Saurí, 11).
92. "La literatura sobre la guerra a Mallorca', Lluc maig 1973,22-23.
93. "Encara sobre Turmeda", Serra d'or, juny 1973,2.
94. "Sobre lacuituraautbctona a Mallorca", Lluc, juiiol-agost 1973,22-23.
95. Edició d'Anselm M. Albareda, "Els preveres de Montserrat", Studia
monartica 15 (1973), 57-63.
96. "Estudis recents sobre llengua i literatura catalanes", Serra $01,
desembre 1973,91-92.
del País, Jaume Pujo1 i el catala de Mallorca",
97. "La Societat
In memoriam Carles Riba (1953-1965)(Barcelona 1973), 261-275.
98. "De I'anatema al dialeg", Lluc, desembre 1973.
99. "Cervera i Bru, Antoni Maria", Gran Enciclophdia CataLana, V (Barcelona: Encidop&diaCatalana 1973), 42.
100. "Cirer, Francina Aina", ibid, 147.
101. "Ciutat de Maiiotca. Histbria" (des de "Palma, municipi roma"
fins a "La fi de I'Antic Rkgim"), ibid., 185-191.
102. "Cocchiara, Giuseppe", ibid., 276 (sense signar).
103. "Coirault, Patrice", ibid., 296 (sense signar).
104. "Col.lecci6 Blanquerna", ibid., 31 8 (sense signar).
105. "Colom i Ferra, Guillem", ibid., 337.
106. "Colomb&.i Llull, Benet", ibid., 338.
107. "Comte Mal, el", ibid., 429.
108. "Contado i Berard, Jaume", ibid., 501.
109. "Consueta" [Lir.], ibid., 541 (sense signar).
110. "Corranda", ibid., 632.
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111. "Dansa de-la mort",. Gran Enciclopkdia Catalana, Vi (Barcelona:
Enciclopkdia Catalana 1974),41.
112. "Denk, Viktor Martin Otto", ibid., 125: 113. "Díaz i Carbonell, Romudd", ibid., 241.
114. "Díaz i Sicart, Jacint", ibid., 242.
115. "Dombiec i Bover, Pere Gaieta", ibid., 344-345.
116. "Doncieux, George", ibid., 363.
..
117. "D~amalitúr~ic",
ibid., 388.
118. "Edicioiis 62", ibid., 463.
119. "Ennvistle, WilliamJames", ibid.; 662.
120. "Epístola farcida", ibid., 680.
121. "Estudios Lulianos", Gran Enciclop2dia Catalana, VI1 (Barcelona:
.Enciclopedia Catalana 1974), 171.
122. est tu di^ Rornbics", ibid.
. . .
123. "Federació de Joves Cristians de'Catalunya", ibid., 332-333.
.
124. "Ferrer i Ginard, Andreu", ibid., 401.
125. "Forteza i Cortb, Tornis", ibid., 614.
126. "Fouchi!, Pere", ibid., 638.
127. "Furió i Sastre, Antoni", ibid., 741.
128. "Gddicmo i Melii, Josep Maria", ibid., 767.
129. "Gdmds i Sanxo, Salvador", ibid., 790.
130. "Garcia, Jerónimo", ibid., 809.
131. "Garcia Villada, Zacarias", ibid., 815 (sense signar);
132. "Sobre la historia religiosa de la Catalunya contekpor;inia", Serra
d'Or, febrer 1974, 13-15.
133. "Presentació" a Michel Lafon, Elpare PeyripPIe (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1974), 5-7.
134. "Llibrea d'histbria de Mallorca", Serra d'Or, rnarg1974, 38-39.
135. "Noves publicacions sobre literatura cadana medieval", Serra
á'Or, abril 1974,75-76.
136. "El fons monistic de Sant Feliu de Guko1s.de la Biblioteca de
Montserrat", II Colloqari d'HistOria del Monaquüme Catala., 11 (Poblet 1974),
343-358.
137. "La literatura catalana al'estranger", Serra d'Or, eost 1974,44-45.
138. Edició i anotació d'Alexandre de Laborde, Viatgepintore~i historie
I. ElFrincipat (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1974;Biblioteca Abat Oliba. Serie il.lustrada, 1). [Cf. Studia monartica 22 (1980), 359-360.1
139. "Passat,,present i futur del llibre religiós", Serra d'Or, octubre
1974,47-48.

140. "Mil anys de Cuixi", AngelGuimerh (1845-1324) (Barcelona
1974), 14.
141. "Gayi i Sitjar, Miq~iel",Gran EnciclopPdia Catalana, VI11 (Barcelona: Encidopkdja Catalana 1975), 33.
142. "Gelabert i Riera, Sebastii", ibid., 38.
143. "Glosador", ibid., 143-144.
144. "Goig", ibid., 155-156.
145. "Gomis i Mestres, Cels", ibid., 164.
146. "Grand Selva, la", ibid., 214 (sense signar)
147. "Guasp i Gelabert, Bartomeu", ibid., 292.
148. "Gubianas i Santandreu, Alfons Maria", ibid., 295.
149. "Guerau, Francesc", ibid., 300.
150. "Gulsoy, Joseph", ibid., 334.
151. "Haensch, Günther", ibid., 350.
152. "HiUgarth, JoceIyn N.", ibid., 429.
153. "Iacopo da Varazd', ibid., 530.
154. "Illes d'Or, Les", ibid., 558.
155. "Joan de Gal.les", ibid., 763.
156. ']unq;6 i Tauran, Benet", ibid., 803.
157. "Estudis recents sobre literatura medieval i popular", Sewa d'Or,
gener 1975,39-40.
158. "Montserrat, realitat i mite", Qüestiom de u& crütiana 75-76
(1975), 107-110.
159. "Un libre a imitar: campos, ahir i avui.", S m d'Or, marc1975,35.
160. Edició i anotació d'Alexandre de Laborde, Viatgepintoresc i hütoric. 11.El País Vaknria i ks Ilks Bakan (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de
Montserrat 1975; Biblioteca Abat Oliba, Serie il.lustrada, 2).
161. "El abad Miguel Muntadas y .la restauración monástica en la Península Ibérica", Studia monustica 17 (1975), 73-91.
162. "Eduard Vaientí i Torras i Bages", Sena d'Or, rnaig 1975,35-36.
163. L'Esgksia catafuna al segk AX (Barcelona: Curiai 1975; Biblioteca
de cultura catalana, 14).
164.' "Presentació" de Rundu 1 (1975), 5-6 (signada conjuntament amb
Margalida Tomis).
165. "La guerra civil a Mallorca (I)", Ruvdu 1 (1975), 153-180.
. 166. "La clerecia mallorquina i la «Renaixenga»", Lluc, juliol-agost
1975, 19-21.
167. "Els bisbes catalans i la llengua de I'Esgl&ian, Sena d'Or, agost
1975,7-9.

168. "Sobre el Centre de Pastoral Litúrgica", FocNou, novembre 1975,22.
169. "Noves publicacions sobre la literatura catalana", Serra d'Or, novembre 1975,51-54.
170. "Miqulel Costa i Llobera i el mallorquinisme", Lluc, octubre 1975,
12-13.
171. "Església i poble a la Mallorca del segle m", Lluc, desembre 1975,
10-1
.. 3.

172. "Barberh (Josep de)", dins Érnile Brouette, Anselrne Dimier et Eugene Manning (e&.), Dictionnaire da auteurs cistercienr,1 (Rochefort,Abbaye
Notre-Dame de St-Remyl975), 82.
173. "Barttiélemy de Canals (de Canalibus)", ibid., 85.
174. "Barthélemy de la Dernosa", ibid., 86.
175. "Bernard (Mdlol)", ibid., 108-109.
176. "Laborde, Aiexandre de", Gran Enciclopkdia Calalana, IX (Barcelona: Enciclopedia Catalana 1976), 38.
177. "Lete i Triay, Manuel de", ibid., 115.
178. "Llabrés i Bernal, Joan", ibid., 171.
179. "Llabrks i Quintana, Gabriei", ibid.
180. "Llad6 i Ferragut, Jaume", ibid., 174.
181. "Llompart i Moragues, Gabriel", ibid., 284.
182. "Llorcns i Carreres, Sara", ibid., 291.
183. "Lluc" (revista), ibid., 304.
184. "Llui!; de Vddranca", ibid., 319.
185. "Lorcla i Aiaiz, Felip Maria", ibid., 358.
186. "Mallorca, bisbat de" (a partir de la guerra civil), ibid., 492.
187. "Mallorca Dominical", ibid., 496.
188. "Literatura mallorquina" (dins I'entrada "mallorqd"), ibid., 497-498.
189. "Mallorca" (histbria, guerra civil 1936-39), ibid., 491 (sense signar).
190. "Mdlorquinisme" (durant la guerra civil), ibid., 499.
191. "Marient i Segimon, Aibert", ibid., 522.
192. "Marti de Barcelona", ibid., 649-650.
193. "Maspons i Labrós, Maria del Pilar", ibid., 690.
194. "Massot i Beltran, GuiUernn,ibid., 700.
195. "Melii i Perick, Josep", ibid.; 776.
196. "La li!teraturareligiosa de 1'Edat Mitjana en la ttadició oral d'avui",
dins R B. Tate i Aian Yates (eds.), Acter del Tmer Colloqui Internan'onal de
Lkngua i Literatura Catalanes (Oxford 1976), 271-282.
197. "Esnidis sobre historia religiosa conternporinia de Catalunya",
Qüertions de vi& cristiana 80 (1976), 98-102.

198. "La guerra civil a Mallorca (11)", Randa 2 (1976), 15 1-18 1.
199. "L'antologia de poetes mallorquins de B. Rosselló-Pbrcel", Randa
2, 1976,203-210.
200. Frbleg a Baruch Braunstein, Eh xuetes de Mallorca (Barcelona: Curia] 19761, 5-9.
201. Prbleg i "Introducció a la histbria dels Paisos Catalans", dins A. M.
Badia i Margarit, Vlnt-i-cincanys d'estudir sobre la lkngua i la literatum catalaner. I. La lkngua (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1976), 56 i 9-30.
202. " ~ o v e spublicacions sobre la literatura catalana", Serra d'Or, abril
1976,77-82.
203. "La guerra civil a Mallorca (111)", Randa 3 (1976), 107-166.
204. "Precisions sobre el Col.loqui de Llengua i Literatura Catalanes de
Basilea", Canigd450 (22 de maig de 1976), 2.
205. "Un missal per als catalans de Vaíkncia", S m a d'Or, julio1 1976, 11.
206. "La Regla de S? Benito a través de la historia", La regla benedictina bajo un enfoquPpasroralypsicoldgico (Arevalo 1975 [1976]), 1-10.
207. "Dificultades en la interpretación de la RB",ibid, 11-17.
208. "La Iglesia en la sociedad contemporánea", ibid., 18-25.
209. "El monacato benedictino contemporáneo", ibid., 26-34.
210. "Contra la manipulació de Vidal i Barraquer", A w i , 6 agost 1976,
15 (i 12 agost, 3).
21 1. Edició i nota editorial de Problemes de /lengua i literatura catalanes,
Col.loqui d'Amsterdam (Barcelona: Publicacions de 1'Abadia de Montserrat
1976; Biblioteca Abat Oliba, 8).
212. La guerra civil a Malíurca (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de
Montserrat 1976; Biblioteca Serra d'Or, 9).
213. Adaptació i nota editorial de Ramon Muntanyola, W l i Barraqwr, cardecal de la pau (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat
1976; Biblioteca Abat Oliba, 9).
214. 'Mili i Fonontanals, Manuel", Gran Encichp2dia Catalana, X (Barcelona: Enciclopkdia Catalana, 1977), 67.
215. "Mii i Noguera, Joan", ibid., 102.
216. "Mir i Noguera, Miquel", ibid., 102-103,
217. "Miralles i Sbert, Josep", ibid, 109.
218. "Miscel.linia", ibid., 119.
213. "Misteri" (representacions catalanes), ibid., 127.
220. "Misteri de Santa &ata", ibid.,-128.
221. "Molas i Batllori, Joaquim", ibid., 162.

222. "Molhci, Maurice", ibid., 165.
223. "Moll, Editorial", ibid., 173-174.
224. "Moll i Casasnovas, Francesc de Borja", ibid., 174.
225. "Montoliu i deTogores, Manuel de", i b a 262.
226. "Morel-Fatio, ALfred", ibid, 304.
227. "Munar i Oliver, Gasparn, ibid., 364.
228. "Muntadas i Romaní, Miquel", ibid., 371.
229. "Mut, Maties", ibid., 408.
230. "Nin blauet", ibid., 539 (sense signar).
231. "Nolasc del Molar", ibid., 568.
232. "Nostres Clhsics, Els", ibid., 592-593.
233. "Obra del Canqoner Popular de Catalunya", ibid., 649.
234. "Obra d'Exercicis Parroquials", ibid.
235. "Olesa:.Jaurne d'", ibid., 705.
236. "Olesa i Rovira, Pere Bernat", ibid.
237. "Oleza i d'hredondo, Josep Maria d , ibid., 707.
238. "Olivar i Daydí, Alexandre", ibid., 721.
239. "Oliveir i Feliu, Antoni, ibid., 725.
240. "Muntaner i Garcia, Joan", ibid., 372.
241. "Muss:ifia, Adolf", ibid., 405 (sense signar).
242. Col.laboració al manual Ighia y sociedad. Kinte siglos de historia, 1
(Madrid-Barcelona 1976) i 11 (Madrid-Barcelona 1977).
243. "Noves; publicacions sobre la literatura catalana", Sera d'Or, desembre 1976,81-83.
244. "La guerra civil a Mallorca (IV)", Randa 4 (1976 [1977]),53-142.
245. Testimonis de la guerra i de I'exili a Mallorca, Randa 4 (1976
[1977]),217-243.
246. "Croni,logia de Mallorca (1930-1939)",Randa 4 (1976 [1977]),
244-266 (en col~laboracióamb Pere Gabriel i Damii Ferri-Pon?).
247. "Riera: Guillaurne", dins 6rnile Brouette et Eugkne Manning
(eds.), Dictionnaive der auteurs cistercienr, 11 (Rochefort, Abbaye Notre-Dame
de St-Remy 1977), 61 1.
248. "Historiador de la cultura catalana" (homenatge a Jordi Rubió i
Balaguer en els seis noranta anys), La Kmguardia, 30 de gener de 1977, 28.
249. "Vidal i Barraquer, cardenal de Catalunya", S m a d'Or, gener
1977, 11-14.
250. "Evoluci6 de I'EsglYia catalana durant el segle xx", La integracid dt
ks religioses a Catalunya (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat
1977), 59-135.

251. "Les festes de 1'Entronitzaciói la cultura catalana", Serra d'Or, abril
1977, 49-55. Ampliat a L'EsgDsia catalana entre la guerra i la postguerra (Barcelona: Rafael Dalmau 1978) i reproduit, a partir d'aquesta segona redacció, a
Les Festes de I'Entroninacid de la Mare de Déu de Montserrat (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1997), 41-52.
252. . EsgUsia i societat a la Mallorca delsegkXX(Barcelona: Curial1977;
Biblioteca de cultura catalana, 28).
253. "Bernanos y la represión nacionalista en Mallorca", Historia y uida
110 (maig 1977), 33-42.
254. "Els clergues escriptors davant la guerra civil", Serra d'Or, agost
1977, 10-12, i setembre 1977, 15-17.
255. Col.laboració a Expectatiues iperspectiuesde I'EsgDsia catalana (Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat 1977; Scripta et Documenta, 26).
256. "La aLlorengadan, un alzamiento carlista en Mallorca", Historia y
vida 113 (agost 1977), 5 i 7.
257. "El 19 de julio en Sa Pobla (Mallorca) y los carabineros", Historia
y uida 114 (seternbre 1997), 14.
258. "L'aventura del llibre religiós a la postguerra", Serra d'Or, octubre
1977, 11-12.
259. "Els poetes de les Illes i Montserrat", Randa 6 (1977), 152-173.
260. "Pacheco i Ransanz, Arseni", Gran Enciclopedia Catalana, XI (Barcelona: Enciclopedia Catalana 1978), 58.
261. "Palaol, Bernat de", ibid., 196 (sense signar).
262. "Pasqual i Fleixes, Antoni Ramon", ibid., 343.
263. "Passió" [LitITeat], ibid., 347.
264. "Passió de Cewera", ibid., 347 i 349.
265. "Pastoret" [Teatr], ibid., 354.
266. "Pérez i Martinez, Llorenq", ibid., 479.
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