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EL PLAER DE LLEGIR 

CA�ADORSDECAN�ONS 

Pere Fabregues 1 
Morla 
Llibreter jubilat Aquest llibre monumental, tan! 

pel seu contingut com, fins i tot, 
pel seu volum esp lendid, confir
ma la ja famosa frase «Qui perd 

els seus orígens, perd la seva identitat», 
atribuida a Joan Salvat-Papasseit i a Sal
vador Espriu, i que Raimon ha popularit
zat amb la seva can,ó. Hom pensa que el 
fons de la frase el podríem !robar fins i tot 
en els classics i estic pensant en San! 
Tomas o d' altres. 

Si he parla! de la dita i de la can,ó, que 
he tret del soterrani de la memoria on 
queden moltes idees justament en ser can
tades, és perque s'adiu amb la tasca ben 
feta de l' autor del llibre «Ca,adors de 
can,ons», (Publicacions de !' Abadía de 
Montserrat), en Josep Massot i 
Muntaner, on ens retorna bona 
part de la nostra identitat per 
mitja de les can,ons que es van 
recollir en les missions de 
!' obra del Can,oner Popular de 
Catalunya entre els anys 1920 
al 1940. 

Com no podia ser d' altra 
manera les 65 missions catalo
gades i ben indexades al llibre, 
s' estenen per tot el territori de 
parla catalana i per als menor
quins sera un goig aturar-nos 
en la missió 30 que van fer Bal
tasar Samper - Ramon Morey i 
Andreu Ferrer a Mallorca i Me
norca. 

Ens diu !'autor: «1'11 d' agost 
a la nit, Samper i Ferre partiren 
cap a Maó amb el vaixell «El 
Balear ... », parlem de l'any 
1927, i a partir d'aquí podem 
llegir els seus treballs de recer
ca entre els diferents pobles de 
l'illa. Ressalta l' ajuda del vicari 
de San! Lluís, Antoni Orfila, un 
deis sacerdots folklorista assas
sinat el 1936. També ens diu 
que: «només a Menorca havien 
mobilitzat uns cent quaranta 
informants de lotes les edats i 
de tots els estaments». 

Tot aquest treball, anava a 

LA HEMEROTECA 

dir feixuc pero penso que !'autor en deu 
haver tret més satisfacció que cansament, 
ve acompanyat per una extensa i rica in
formació fotografica que el lector no té 
més remei que aturar-se en les fotografíes 
i els seus peus on ens diu els noms i els 
llocs deis personatges. M'he fixat, entre 
d' altres, en les deis grups de «sonadors de 
balls» des Migjorn o de Ciutadella, pero 
veure la deis sabaters cantadors i molles 
que són fetes a l' entorn d' altres oficis de 
!'epoca, ens apropen al dia a dia deis nos
tres antecessors i ens desperten un gran i 

La gran majoria del folklore 
popular el va crear, mantenir 
i transmetre la gent 
treballadora 

emotiu respecte en veure la senzillesa de 
les seves maneres de viure, on l' esfor, i el 
treball eren acceptats i estimats amb or
gull de saber que defensaven, no només 
el pa de cada dia, sinó també uns treballs 
que calia fer ben fets que els donaven i 
que en trobarien el reconeixement social 
de bons artesans i menestrals o agrícoles. 

Tot aquest món, el món del qua! en som 
hereus, tenia la saviesa que havien apres 
en la gran escala del tracte huma deis ca
rrers i els conreus i una forma de la seva 
expressió eren les can,ons, les codolades, 
els glosats, les poesies, una manera de 
deixar dit i escrit en la memoria el que 
sentien, les seves vivencies, les alegries, i 
també les seves reivindicacions. 

* LA PART GRÁFICA del llibre ens 
mostra una societat, si no pobra almenys 
molt humil. Ciar que hi havia bona gent
amb possibles, erudita i també amb una 
sensibilitat propera al poble i els seus cos
tums, pero la gran majoria del folklore 

popular el van crear, man
tenir i transmetre la gent 
treballadora per qui les 
can,ons eren, potser encara 
són, una bona manera de 
fer-se presents en la socie
tat i esplaiar-se en els mo
ments d' esbarjo i per rela
cionar-se amb les seves co
munitats. 

Aquest llibre, com a ob
jecte, és preciós! Són 400 
pagines que cal repassar 
amb paciencia i delectan,a, 
perque a cada una d' elles 
hi trobarem motius de re
cords del que vam veure o 
ens han contat. Trigareu a 
posar-lo a l' estantería per
que el voldreu comentar 
amb familiars, amics, vems 
i coneguts, per gaudir 
junts del que se' ns mostra 
de manera tan elegant i al
hora tan austera en el seu 
contingut, com correspon a 
la tematica que, de ben se
gur, ens donara unes bones 
estones de companyia, 
somriures, i si ens hi 
capbussem a fons, també 
tendresa, bondat i cultura. 

És par! de la nostra 
identitat. 
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El Consell controlará -•-" 
el rústico de EsMigjom ª� 
pese a salir del Consorcio :::.:..," 

1996 
HACE25AÑOS 

presario Rafael Roselló Olivar. 
► La Salle Mahón ficha al alero
Óscar del Pozo, procedente del 
Forum Valladolid. 

de actividad de Can Saura que
da desierto. 
► Herido grave un motorista
al chocar con un guardarraíl
cerca de Ciutadella.► Abastecimiento de agua y

saneamiento, un importante 
proyecto para todo el término 
de Es Mercada!. 
► Concesión de la Cruz del
Mérito Aeronáutico a Don Ga
briel Seguí Mercada!.
► «Tanto la juventud como los
adultos tienen cabida en el
Sport Club Mahón», por Ra
món Roselló Reynés.
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Portada del diario «Menorca» de 
día 17 de julio de 2020. 

► Cañellas descarga sobre Be
rastain la responsabilidad de
las cuentas del PP. 
► El mar de Fornells se vistió
de fiesta.
► La ocupación hotelera ha ba
jado un 10 por ciento. 
► Graves problemas de sumi
nistro de agua en Son Carrió y
Cala en Bosc.
► Fallece a los 97 años el em-

2020 
HACE1 AÑO 

► El Consell controlará el rús
tico de Es Migjorn pese a salir 
del Consorcio.
► La mitad de los radares de
Tráfico no funcionan a diario. 
► El concurso para la licencia

► Maó se lanza a promocionar
el puerto como foco de interés
turístico.
► Los alumnos de la Isla, los
mejores de la selectividad: el 94
% ha aprobado.
► Víctor Moreno, talento exte
rior para el Hestia Menorca.
► Laura Morón, «muy motiva
da» con su fichaje por el Avarca.


