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L’any 2022 celebrarem, a tots els Països 
Catalans, el centenari de l’inici dels tre-
balls de l’Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya, un projecte fundat a finals de 
1921 per l’empresari i mecenes català —i 
catalanista— Rafael Patxot. Ha de ser i 
serà un gran motiu de celebració i memò-
ria. L’Obra va néixer amb la idea, expres-
sada pel mateix Patxot, de «fer un corpus 
musical de totes les cançons populars nos-
tres: les que ja són publicades; les mol-
tes que hi ha recollides, emperò romanen 
inèdites; les que encara ignorem, per mor 
de que vaguen esquerpes per les nostres 
contrades, on caldrà sobtar-les» (Massot, 
2013, p. 419).

L’empresa era d’una envergadura immen-
sa, i fins i tot, 100 anys després, podríem 

pensar que un xic il·lusa ja que, simple-
ment, és impossible recollir totes les can-
çons, perquè de cançons i de tonades se’n 
fan i en desfan cada dia. Malgrat això, 
en els seus 14 anys d’existència, des del 
1922 fins el 1936, els missioners i treba-
lladors de l’Obra del Cançoner varen ar-
ribar a recollir i acumular més de 50.000 
documents i tenien més de 36.000 fitxes 
de música copiada. Entre aquests materi-
als, cal desatacar la valuosíssima col·lec-
ció de Marian Aguiló, uns 13.000 texts de 
tots els territoris catalans, o la del l’erudit 
felanitxer Cosme Bauçà, que va fer dona-
ció de l’Obra del seu recull de 4.000 fitxes 
de cançons mallorquines.

Sense cap dubte, l’Obra del Cançoner va 
ser la iniciativa més ambiciosa i metodolò-

gicament preparada, d’estudi i recol·lecció 
de la música popular catalana fins a l’èpo-
ca, i tot i les mancances  i la mirada essenci-
alista que encara tenien bona part dels col-
laboradors, va suposar la implementació 
de la perspectiva positivista i científica en 
l’estudi de la cultura popular a casa nostra. 
Alguns treballs dels seus missioners, com 
els del mallorquí Baltasar Samper, són fun-
dacionals per la moderna etnomusicologia 
catalana; i fins al punt que el mateix Sam-
per, una vegada exiliat a Mèxic, va copiar 
la metodologia de l’Obra del Cançoner per 
a dirigir la recerca etnomusicològica de la 
Sección de Investigaciones Musicales de 
l’Instituto Nacional de Bellas Artes a par-
tir de 1947: així, un cop acabada la guerra i 
dissolta l’Obra del Cançoner, l’impacte de 
l’empresa fundada per Patxot va perdurar 
a l’altre costat de l’Atlàntic i va servir per 
posar les bases de l’etnomusicologia me-
xicana.

Al llarg de la seva vida, Patxot va fundar i 
impulsar moltes obres de caritat, sobretot 
beques d’estudis, i de recerca científica, 

entre la que destaca, sens dubte, la col·la-
boració en la fundació del Servei Meteoro-
lògic de Catalunya (1921) i la seva Secció 
Nefològica, la de l’estudi dels niguls, la 
seva altra gran passió. Però la nineta dels 
ulls del mecenes català va ser l’Obra del 
Cançoner, de la qual se n’ocupava perso-
nalment, treballant a l’oficina que l’enti-
tat tenia a la Via Laietana de Barcelona. 
A partir de 1936, doblement perseguit pels 
anarquistes i pels feixistes, Patxot s’exilià 
a Suïssa, on hi moriria el 1965; a l’exili se 
n’hi endugué quasi tots els materials del 
Cançoner, gelós del seu valor i perquè no 
caiguessin en mans dels franquistes com 
havia passat amb les seves fitxes nefolò-
giques. Patxot era, per damunt de tot, un 
patriota català: abans de morir, va deixar 
escrit que tots aquests materials no po-
guessin tornar a Catalunya fins que no hi 
tornàs a haver una democràcia segura i 
se’n garantís un bon ús. 

Així va ser com la història de l’Obra del 
Cançoner, les seves cançons, fotografies, 
diaris de camps, fitxes, etc., esdevingueren 

Josep Massot i la musicologia catalana
per Amadeu Corbera i Jaume
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poc més que un mite que durant 50 anys, 
coneixedors i estudiosos de la música i la 
cultura popular havien sentit contar i ano-
menar, conscients del valor d’aquells tre-
balls,  de memòria tènue, però, enmig del 
misteri i l’ombra de la derrota republicana 
i la dispersió de l’exili. El mateix Josep 
Massot ho explica així (1993): 

L’interès que es va anar suscitant 
pels diversos aspectes del folklore i 
de l’etnomusicologia a casa nostra 
va dur, lògicament, moltes persones 
i moltes institucions a cercar una ma-
nera o altra de recuperar per a Catalu-
nya els materials de l’Obra del Can-
çoner i la família Patxot fou objecte, 
al llarg de molts anys, de demandes, 
de pressions i de supliques perquè 
aquests materials esdevinguessin as-
sequibles. […] Al V Col·loqui Inter-
nacional de Llengua i Literatura Ca-
talanes em correspongué de presentar 
una ponència sobre Marià Aguiló i la 
poesia popular, un tema que m’apas-
sionava des dels meus anys universi-
taris, durant els quals havia tingut el 
privilegi de tenir a les mans les car-
petes d’Aguiló guardades llavors per 
Josep M. de Ca-
sacuberta i ara a 
la Biblioteca de 
Catalunya. No 
cal dir que, en 
parlar d’Aguiló, 
no podia obli-
dar el tema de 
l’Obra del Can-
çoner, que con-
tenia una altra 
rastellera de car-
petes del poeta, 
folklorista i fi-
lòleg mallorquí, 
cedides genero-
sament a l’Obra 

pel seu fill Àngel. Una simple al·lu-
sió es convertí en detonant d’una dis-
cussió inacabable i interessantíssima, 
en la qual tothom hi digué la seva i 
on es comentaren aspectes dignes de 
la millor novel·la policíaca, bé que 
no sempre prou exactes, com quan 
ens asseguraren que els materials de 
l’Obra que encara hi havia a Barce-
lona havien estat enviats a 1’estran-
ger i, juntament amb els de Suïssa, 
venuts a una prestigiosa universitat 
americana, on casualment llavors era 
professor Diego Catalán en persona. 
(p. 748)

Això va passar el 1979. Va ser arran 
d’aquest episodi que varen començar les 
negociacions amb els descendents de Pat-
xot per retornar els arxius de l’Obra del 
Cançoner; unes converses que es varen 
allargar prop de 10 anys, i que es varen re-
soldre satisfactòriament, amb l’arribada de 
tot el material a la biblioteca del monestir 
de Montserrat el 1991 (Massot, 2003): 

I fou conseqüència d’unes llargues 
negociacions entre la família Patxot 
i els abats de Montserrat Cassià M. 
Just i Sebastià M. Bardolet, inicia-
des pel superior d’una casa religi-
osa —en la qual després vam saber 
que havien restat dipositades, del tot 
o en part, les carpetes, les fitxes i la 
resta de l’arxiu de l’Obra del Can-
çoner Popular de Catalunya que ha-
vien estat traslladades de Barcelona 
a Suïssa durant els anys cinquanta 
del segle passat— i culminades pel 
senyor Rafael Carreras i Patxot, que 
actuava com a representant dels seus 
germans, tots ells hereus del seu avi i 
zelosos complidors dels seus desigs. 
(p. 550)

Per indicació de l’abat de Montserrat, el 
pare Massot va ser designat conservador 
dels materials, que va tenir cura d’editar, 
a poc a poc, des de 1994 fins l’any 2014. 
En total són vint-i-un volums que confor-
men tot el corpus de cançons, fotografies, 
diaris de camp i notes de treball de l’Obra 
del Cançoner, i tots junts són una font in-
estimable i inesgotable de coneixement i 
investigació de la cultura popular catalana 
del primer terç del s. XX.

Així, Josep Massot, que no és músic ni 
musicòleg, gràcies a l’edició i estudi dels 
materials de l’Obra del Cançoner, la seva 
aportació a la història de la música i a la 
musicologia catalanes ha estat, senzilla-
ment, superlativa.

Un aspecte derivat de l’interès de Massot 
per la cultura oral ha estat la recuperació 
de la memòria del mallorquí Baltasar Sam-
per, artista polifacètic a qui ja hem men-
cionat: compositor, etnomusicòleg, crític, 
pianista, director d’orquestra i intel·lectual 
republicà i catalanista, que es va exiliar el 
1939 i va morir a Mèxic el 1966, a qui el 
temps i les circumstàncies varen esborrar 
de manera injusta. Ara sabem que Samper 

va ser una de les grans figures de la música 
i la cultura catalanes del s. XX, però això 
no hagués estat possible sense els treballs 
de Josep Massot.

En el personatge de Samper hi convergei-
xen els dos grans temes que han centrat 
l’obra investigadora de Massot: la cultura 

popular catalana i la Guerra Civil i l’exili. 
Un dels llibres essencials per començar a 
conèixer la història del músic mallorquí és 
el recull d’articles Estudis sobre la cançó 
popular (1994). Massot hi va reunir set ar-
ticles de Samper sobre el cant popular de 
Mallorca, escrits entre 1929 i 1945, inèdits 
o difícils de localitzar a l’època (quan les 
hemeroteques digitals ni es plantejaven), 
fruit dels seus aprenentatges de les missi-
ons de l’Obra del Cançoner. Són uns texts 
realment reveladors, interessantíssims, on 
molt encertadament Samper hi tracta la re-
lació intrínseca entre el fet musical (can-
tar) i el fet social (la feina), i que era, tal 
i com ell havia observat, inseparable; tot i 
els anys, aquestes observacions no han es-
tat superades per investigacions posteriors 
(Ayats, Vicens i Sureda, 2004) que en tot 
cas només han confirmat i ampliat allò que 
Samper havia escrit (1994): 

La primera observació que tot se-
guit hom pot fer a Mallorca, respecte 
d’aquests cants de treball, és el fet de 
l’íntim lligam que existeix entre ells 
i els treballs particulars a què corres-
ponen. Els pagesos mallorquins la 
senten tan naturalment, aquesta rela-
ció, que no sabrien considerar el cant 

com una cosa estranya a la feina, com 
una cosa accidental de la qual hom 
pugui prescindir en un moment do-
nat, sinó que per a ells és quelcom de 
consubstancial amb la mateixa feina, 
un element del tot inseparable —un 
element, diríem, orgànic. (p. 36)

Així, Josep Massot, que no és músic ni musicòleg,
gràcies a l’edició i estudi dels materials de l’Obra del
Cançoner la seva aportació a la història de la música
i a la musicologia catalanes ha estat, senzillament,
superlativa.
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Aquest plantejament acosta Baltasar Sam-
per als primers etnomusicòlegs «culturalis-
tes» nord-americans, com George Herzog, 
i l’allunya en canvi d’altres investigadors 
coetanis de la música popular com Béla 
Bartók, a qui per altra banda molt proba-
blement va conèixer (Massot, 1995), i el 
situa com un autèntic avançat en el context 
etnomusicològic català i espanyol.

A Massot cal atribuir-li el mèrit d’haver 
rescatat aquests texts i el seu autor del 
semioblit. Per a l’edició del llibre, va es-
criure una introducció que, de fet, era una 
petita història on hi sintetitzava bona part 
de la informació sobre el Cançoner i sobre 
Baltasar Samper, i que ampliava la que ja 
havia donat a un capítol de Els intel·lectu-
als mallorquins davant el franquisme: col-
laboració́, oposició́, exili (1992, p. 211-
238). Molta de la informació que ara en 
sabem, tant de l’Obra del Cançoner com 
de Samper, apareix per primera vegada en 
aquests dos texts; el llibret, no gaire ex-
tens, és encara ara en el seu conjunt una 
obra de referència per la història de la mu-
sicologia catalana.

Dèiem, doncs, que en el personatge de Bal-
tasar Samper, Josep Massot hi ha va trobar 
un argument per treballar-hi el seu interès 
per la cultura popular i per les conseqüèn-
cies fatídiques de la guerra del 1936-1939. 
Com a historiador, Massot ha intentat, 
durant anys reconstruir «un gran mallor-
quí oblidat» (Massot, 1992, p. 211) —el 
primer article on en parla és de 1964!—, 
tasca dificilíssima degut a la gran disper-
sió de les fonts —de Palma a Mèxic— i 
de l’ombra de controvèrsia familiar que va 
envoltar la seva fugida a l’exili —Samper 
va deixar a Barcelona la seva dona i els 
seus sis fills, ja grans, i se’n va anar amb 
la seva alumna Dolors Porta, 22 anys més 
jove, amb qui es casaria a Mèxic i forma-
ria una nova família. Ell mateix reconeix 

que aquestes circumstàncies complicades 
en extrem fins i tot el varen dur a cometre 
errors, com li va passar amb Julià Samper, 
capellà i organista de la Seu de Mallorca i 
germà de Baltasar, que el va enganar quan 
li va explicar que la fugida del seu germà 
gran s’havia produït el 1938 i no tenia mo-
tivacions polítiques. Encara amb poques 
fonts a l’abast, Massot va haver de donar 
per bona aquesta informació, i així va apa-
rèixer a Cultura i vida a Mallorca entre la 
guerra i la postguerra: 1930-1950 (1978); 
en la publicació de 1992 va poder corregir 
l’afirmació i destapar l’engany.

Avui dia Samper torna a despertar interès. 
Diferents articles, treballs, el documental 
Baltasar Samper. El ritme amnèsic estre-
nat a IB3 el 2018, però sobretot el retorn 
del seu llegat des de Mèxic a Mallorca 
(Corbera, 2018), fan que la figura d’aquell 
gran mallorquí oblidat comenci a deixar 
de ser-ho. Han estat més de 50 anys de de-
satenció cap a una de les figures, sense cap 
mena de dubte, més rellevants de la mú-
sica i la musicologia catalanes del s. XX, 
personatge fonamental per entendre la 
vessant musical del Noucentisme —aspec-
te fins ara ben poc atès—, i un mallorquí 
amb una projecció artística, intel·lectual i 
política poc habitual al primer terç del se-
gle XX. Tot això que just ara començam 
a concretar no hagués estat possible sense 
la tasca de 40 anys de Josep Massot i la 
seva perseverança en retornar a la dignitat 
la memòria de Baltasar Samper.

Pels investigadors més joves, els que ens 
dedicam a la musicologia catalana, Josep 
Massot forma part del nostre univers: el 
llegim i el rellegim, els nostres treballs van 
plens de referències als seus articles, quasi 
bé ens els sabem de memòria. Difícilment 
li podrem agrair el tresor que és, per la cul-
tura catalana, l’edició completa de l’Obra 
del Cançoner Popular de Catalunya, opus 

de conjunt que hauria de rebre la conside-
ració que tenen altres obres magnes de la 
nostra cultura com el Diccionari Fabra, el 
Diccionari Català-Valencià-Balear d’An-
toni M. Alcover i Francesc de Borja Moll 
o el Diccionari Etimològic de la Llengua 
Catalana de Joan Coromines, per citar-ne 
algunes.

El centenari de l’Obra del Cançoner ser-
virà per posar en valor la riquesa del seu 
llegat i la importància que va tenir per la 

Fotografies https://universpatxot.diba.cat/ca/gallery/canconer-popular

història de la música i la cultura catalanes. 
I el 2022 també podrem recordar els 80 
anys de l’arribada de Baltasar Samper a 
Mèxic i l’inici d’un exili de no retorn que 
va suposar el principi del seu oblit. Oblit, 
però, que no va ser complet gràcies, segu-
ríssim, a la tasca ingent de Josep Massot i 
el seu afany per rescatar-lo.

I és per tot això i molt més que li estarem 
sempre agraïts.
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