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     «i he explorat, germans, quanta mortal veritat,  

   sense arrencar de la innúmera entranya el mot que hi dormia,  

               l'incalculable mot, pur en l'espera dels déus!» 

              CARLES RIBA 
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Resum 

Palmira Jaquetti és una poetessa, musicòloga i pedagoga que no ha aconseguit el lloc 

que li pertoca en la literatura catalana del segle XX perquè part de la seva obra literària 

ha restat en silenci. Aquest treball vol donar a conèixer la figura, la trajectòria i el llegat 

de l’escriptora, i sobretot posar èmfasi en una de les seves facetes. En la primera part del 

treball, s’ha elaborat una biobibliografia de Jaquetti amb l’objectiu d’atansar i fer 

conèixer la seva vida i les obres que va escriure i publicar. En la segona part del treball 

es presenten els dietaris que va redactar Jaquetti durant les missions de recerca per a 

l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Aquests dietaris tenen importància per la 

qualitat literària de les descripcions, tant dels paisatges del Pirineu com dels pobles del 

territori català que visita. Així mateix, s’aprecia el tarannà i la sensibilitat de l’autora a 

l’hora de descriure les persones i realitzar reflexions íntimes lligades a la bellesa de la 

natura.  

PARAULES CLAU: Palmira Jaquetti, poesia, dietari, Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya. 

 

Abstract 

Palmira Jaquetti is a poetess, musicologist and pedagogue who has not achieved her 

deserved place in Catalan literature of the 20
th

 century because part of his literary work 

has remained in silence. This work aims to make to know the figure, the career and the 

legacy of the writer, and above all one of her facets. In the early part of the project, a 

biobliography of Jaquetti has been developed with the goal of bringing her life and 

work closer to society. The second part of the document presents the diaries that 
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Jaquetti wrote during the research missions for the Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya. The importance of these diaries lies in their literary descriptions of the 

Pyrenees’ landscapes and other Catalan towns that Jaquetti visits. Therefore, the 

author’s mindset and sensitivity are reflected in human descriptions and in her intimate 

reflections about the beauty of nature. 

WORDS KEY: Palmira Jaquetti, poetry, diary, Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓ 

El treball que esteu a punt de llegir sorgeix del desig de voler reivindicar la figura 

literària que representa Palmira Jaquetti. Es tracta d’una dona que va contribuir a 

enriquir la cultura catalana de la seva època amb especial dedicació a la música, a la 

literatura i a la docència. Malauradament, Jaquetti no va arribar a veure part de la seva 

obra literària publicada. La informació que es coneix sobre la vida i les obres que va 

publicar Jaquetti és escassa i encara no han sortit a la llum els diversos llibres de 

poemes inèdits que es troben en la Biblioteca de Catalunya. Això no obstant, enguany 

és el 125è aniversari del naixement de Palmira Jaquetti i el Departament de Cultura 

Catalana de la Generalitat de Catalunya està treballant en la publicació de la seva 

biografia. També havien organitzat diversos actes arreu del país i publicacions de tota 

mena com a commemoració de l’escriptora, però a causa de la situació actual no s’han 

pogut dur a terme. 

En la primera part d’aquest treball s’ha realitzat una biobibliografia de l’autora que 

recull les seves facetes i inquietuds, els fets més importants i influents de la seva vida i, 

alhora, les obres literàries i musicals que va veure publicades. Creiem que el present 

treball és l’estudi més extens que s’ha realitzat fins ara sobre Jaquetti, però aquest 

només pretén ser una humil aportació a la coneixença d’aquesta escriptora.  

La segona part del treball se centra més en els dietaris que va escriure durant la tasca de 

recol·lectora de cançons. Jaquetti va realitzar diverses missions de recerca de músiques 

populars catalanes per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya entre el 1925 i el 

1940. Les esmentades missions es van publicar en nou volums de l’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya, i és on es troben els dietaris que va escriure durant catorze 

missions de recerca, a més d’una selecció de músiques i cançons que va recollir.  
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Per dissort de l’autor del present treball no s’ha pogut disposar amb dos dels nou 

volums en què apareixen els dietaris de Jaquetti: la situació actual i el tancament de 

biblioteques ha impedit poder accedir-hi. Així doncs, en els apartats 3 i 4, dedicats als 

dietaris que va escriure Jaquetti, s’han estudiat set dels nou volums en què es troben, i 

n’han quedat exclosos, per les raons apuntades, els vol. XVI i XX, (els quals pertanyen 

a tres missions). En aquests apartats sobre els dietaris es mostra la prosa poètica de 

l’escriptora i els diferents tipus d’entrades que realitzava, com ara: descripcions dels 

paisatges, la influència que té la natura en l’estat anímic de les persones, la descripció 

dels trets característics d’alguns cantaires, l’actitud que prenien a l’hora de reclamar 

diners per haver cantat, el dietari com a exercici catàrtic per a Jaquetti i diverses 

anotacions sobre comentaris musicals.   

S’ha elaborat, finalment, una bibliografia de Palmira Jaquetti, en la qual hi ha les obres 

publicades i les que resten inèdites. Per concloure el treball, en l’apartat d’ANNEX, s’ha 

representat una aproximació als itineraris de les missions de recerca estudiats: d’aquesta 

manera, tenim un acostament als camins per on va passar Jaquetti i als pobles que va 

visitar durant les respectives missions. Per il·lustrar-los, s’hi ha afegit una breu cita del 

que escrivia Jaquetti en els seus dietaris sobre els indrets per on passava i diverses 

fotografies d’alguns pobles, que corresponen a l’època en què va dur a terme les 

missions de recerca. 
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2. BIOBIBLIOGRAFIA 

La majoria de dades biogràfiques de Palmira Jaquetti provenen del treball que va 

publicar Roser Matheu el 1972: Quatre dones catalanes, on hi ha l’autobiografia que va 

escriure Jaquetti l’any 1958. 

Palmira Jaquetti i Isant va néixer el 21 de setembre de 1895 al Poble-sec de Barcelona.
1
 

Durant molts anys visqué al que és, actualment, el carrer de la Creu dels Molers núm. 

87. Era filla d’Ignasi Jaquetti i Sardà i de Maria Isant i Torra, i l’única supervivent dels 

cinc fills que varen tenir. El seu pare, de naixement urgellenc, va aprendre l’ofici 

d’obrer de la construcció a la seva ciutat natal i, posteriorment, es desplaçà a Barcelona 

per treballar. Ell, era un muntanyenc que estimava la seva terra pirinenca, les lletres i la 

música. Aquestes passions va impregnar-les a la seva filla. Tot i que no es va poder 

dedicar professionalment a aquestes activitats, Ignasi Jaquetti, formà part dels cors del 

Liceu, d’on com a mínim, rebia una petita retribució econòmica. Tampoc pogué formar-

se acadèmicament, però ho va substituir per nombroses lectures que el van ajudar a 

adquirir certa cultura literària i un bon nivell d’anglès i de francès.  

El anys en què la seva filla estudiava, Ignasi Jaquetti marxà a Cuba perquè tenia la 

possibilitat d’accedir a un salari més ben remunerat. Des d’allà ajudava econòmicament 

a la seva dona i a la seva filla, sobretot, en els estudis i, també redactava «cartes 

precioses on el meu pare, home enamorat de la natura, descrivia meravellosament la 

seva vida i viatges».
2
 La mare de Palmira Jaquetti, Maria Isant, va néixer a Vilanova de 

                                                           
1
 Llibre de Registres de Naixements de l'Ajuntament de Barcelona, any 1895, núm. 5395 de registre. 

2
 Palmira Jaquetti, «Intent de fer-me jo mateixa una fitxa» (1958), dins Roser Matheu, Quatre dones 

catalanes, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972, p. 180. 
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l’Aguda i procedia a la noblesa dels Castellvell. Maria Isant era mestressa de casa i 

s’encarregava, excel·lentment, de l’economia familiar.  

Palmira Jaquetti, el 30 de juny de 1914 va obtenir el títol superior de Magisteri i el 1918 

va aconseguir les oposicions per anar a treballar a una escola de Vilaplana, al Baix 

Camp, on més tard realitzà el primer recull de cançons populars, ampliat amb versions 

de la seva mare i fent recerques pel voltant de Solsona. Cal ressenyar que durant els 

estius de 1915 a 1917 treballà com a monitora en colònies escolars a Santa Coloma, 

Olesa de Montserrat i Banyoles.
3
  

Després d’adquirir el títol de Magisteri,
4
 Jaquetti es va continuar formant: obtingué la 

titulació de mestra de català a l’Escola de la Mancomunitat, la qual cosa li permeté fer 

classes de català i poder ajudar l’economia familiar. A l’Escola de la Mancomunitat va 

rebre classes de Lluís Nicolau d’Olwer i de Carles Riba; amb aquest darrer i amb la seva 

dona, Clementina Arderiu, va establir una relació d’amistat i de confiança. També va 

finalitzar el batxillerat lliurement mentre treballava de mestra.
5
 En poc temps, però, va 

sol·licitar l’excedència, perquè no volia abandonar ni els estudis literaris ni musicals a 

                                                           
3
 Les colònies escolars estaven organitzades per la Comissió de Colònies Escolars i Escoles de Bosc, la 

qual publica una llista amb el nom de les professores que anirien a les colònies escolars per a nenes i una 

altra llista amb la dels noms dels professors que anirien a les colònies per a nens («Colonias Escolares» 

[sense signar], El Diluvio, núm. 202, 20 de juliol de 1916). «Colonias Escolares Municipales» [sense 

signar], Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, 1915. «Comisión de Colonias Escolares y 

Escuelas de Bosque» [sense signar], Gaceta municipal de Barcelona, núm. 44, 3 de novembre de 1916.  

4
 «Instrucción pública» [sense signar], La Vanguardia, núm. 15585, 9 d’abril de 1916. 

5
 L’octubre de 1921, la Comissió de Cultura acceptà la renuncia de Palmira Jaquetti i Isant del seu càrrec 

de professora de Cultura general a l’Escola de Labors i Oficis de la Dona («Comisión de Cultura» [sense 

signar], Gaceta municipal de Barcelona, núm. 41, 13 d’octubre de 1921). El març de 1922, la Comissió 

d’Hisenda exposa que s’ha d’abonar la quantitat de 28’80 pessetes a Palmira Jaquetti com a part 

proporcional al període que havia treballat de professora («Comisión de Hacienda» [sense signar], Gaceta 

municipal de Barcelona, núm. 13, 30 de març de 1922). 
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Barcelona. A més a més, s’inicià com a escriptora de poesia i de proses poètiques en 

revistes. Aleshores, les firmava amb el pseudònim de «P. de Castellvell»,
6
 cognom de la 

mare.  

Des de petita cursà estudis musicals i de piano a l’Escola Municipal de Música de 

Barcelona i, més tard, al Conservatori del Liceu, on va aconseguir les millors notes i va 

guanyar diversos premis. El 31 de desembre de 1922, Jaquetti, presentà al Concurs de 

l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya un aplec de cançons recollit a Vilaplana i a 

Solsona entre el febrer i el juliol de 1921, amb el títol: «Cançons populars catalanes. 

Lema: Les velles cançons, dolces i belles».
7
 Aquest recull va ser premiat i li va donar 

l’oportunitat de fer la seva primera visita a l’oficina de l’Obra del Cançoner el 16 de 

juny de 1923. Al mateix temps, treballava de professora a l’Institut de Cultura i 

Biblioteca Popular per a la Dona i també s’enriquia com a lectora i com a alumna en 

Instituts de llengües i com a assistent en conferències.
8
 

Un any després de la mort del pare de Palmira Jaquetti, el 1925, la seva tasca de 

traductora es va fer visible amb la publicació de la traducció de tres novel·les breus de 

l’autor francès Gerard de Nerval: Jemmy en un volum i Emília i La mà encantada
9
 en 

                                                           
6
 Entre 1922 i 1924, Palmira Jaquetti va publicar poemes en vers i proses poètiques sota el pseudònim P. 

de Castellvell en la revista Marinada, de Palamós (Marinada, núm. 107, 1 d’octubre de 1922; Marinada, 

núm. 112, 1 de març de 1923; Marinada, núm. 7, 1 de juliol de 1924). 

7
 Llista d’autors premiats en el concurs del 1922 («Obra del Cançoner Popular de Catalunya» [sense 

signar], Revista Musical Catalana, núm. 238, octubre de 1923). 

8
 Palmira Jaquetti, «Intent de fer-me jo mateixa una fitxa» (1958), dins Roser Matheu, Quatre dones 

catalanes, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972, p. 181. 

9
 La narració La mà encantada, però, va publicar-se incompleta. L’editor adjunta una nota d’advertiment 

intercalada al final del volum en la qual s’excusa d’aquest fet i exposa que per causes estranyes i 

involuntàries a la seva voluntat no havia estat possible publicar la novel·la completa (Nerval, Gérard de. 

Emília. La mà encantada, trad. de Palmira Jaquetti, «La Novel·la Estrangera», vol. 28, 1925). 
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un altre. Les traduccions es van publicar en dos volums de la col·lecció «La Novel·la 

Estrangera». A més, el 1926 es van publicar en la «Biblioteca Popular de “L’Avenç”» 

les traduccions de Jaquetti, també del francès, de tres obres d’Alfred de Musset: 

Carmosina, Selecta de poetes medievals i La nit veneciana. 

Entre 1925 i 1934 va ser l’etapa de les grans missions per a l’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya.
10

 La primera tasca oficial com a recol·lectora de Jaquetti per a 

l’OCPC va realitzar-la el 9 de juliol de 1925 amb Maria Carbó i Soler, companya i 

amiga de l’Institut de Cultura de la Dona. La missió de recerca començà per la Seu 

d’Urgell, ciutat natal del seu pare i de dues generacions més dels Jaquetti. També van 

recórrer altres pobles de l’Alt Urgell, els dos Pallars, la Vall d’Aran i Andorra. Després 

de ser enviada com a col·lectora de cançons pels pobles del Pirineu, Jaquetti, expressà:   

 en ésser (jo) enviada de Col·lectora a les missions del Cançoner Popular de Catalunya i 

 en entrar tan de ple al cor de la parla nostra conservada a la cançó, vaig comprendre què 

 devia als meus pares: l’ànima humil i tan bella dels dos em quedava, com unes ales, als 

 dits.  

L’estiu de 1926, també amb Maria Carbó, va tornar a fer una recerca al Pallars i a la 

Conca de Tremp i, a principis de gener de 1927, ambdues, realitzaren una breu missió a 

Sant Feliu de Guíxols, ciutat natal del mecenes de l’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya, Rafael Patxot. Aquell mateix any, Jaquetti, finalitzà, la carrera de Filosofia i 

Lletres a la Universitat de Barcelona i va obtenir el Premi extraordinari de Llicenciatura. 

Palmira Jaquetti va iniciar una pràctica epistolar en francès amb un artista belga 

anomenat Henri Daoust, del qual es va enamorar. Daoust i Jaquetti van començar una 

                                                           
10

 «Sobre l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, vegeu més avall.» 
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relació a Barcelona, ciutat natal d’ella, però aquesta relació no era gens bona per a 

Jaquetti, ja que, ell, explicava al grup d’artistes i d’escriptors que l’envoltaven les 

relacions íntimes amb ella. Tanmateix, un bon amic de l’escriptora, en Josep Farran i 

Mayoral, avisà Palmira Jaquetti d’allò que feia i tafanejava el pintor belga quan es 

reunia amb les seves amistats.
11

 Tot i que, ella no li va fer cas, perquè el 27 de juny de 

1927 va contraure matrimoni amb Henri Daoust a Montserrat, ell tenia 21 anys i ella 32. 

Henri Daoust, per la seva part, estava encantat amb el tracte de la família Jaquetti i amb 

la vida a Barcelona, de manera que va decidir canviar-se el nom per tenir una aparença 

més catalana i va anomenar-se Enric d’Aoust. Aquell mateix dia, el matrimoni s’endinsà 

en la que seria la quarta missió de recerca de Jaquetti: al Pallars i a la Ribagorça.  

Del 25 al 28 de desembre, ambdós, van dur a terme la cinquena missió a Torroella de 

Montgrí i a l’Estartit. Un any després, de l’1 de juliol al 19 d’agost de 1928, la parella 

Jaquetti-d’Aoust, realitzaren la sisena missió de recerca per a l’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya al Pallars i a l’Alta Ribagorça. La següent campanya van iniciar-la 

en el punt en què havien abandonat l’anterior de 1928, a l’Alta Ribagorça. Abans, però, 

van aprofitar per realitzar-ne una altra durant les vacances de Nadal a alguns pobles del 

Baix Empordà, del 23 de desembre de 1928 al 2 de gener de 1929. Durant la novena 

missió de recerca de Palmira Jaquetti, duta a terme del 24 al 30 de desembre de 1929, 

també amb el seu marit, visità l’Escala, on va poder conèixer Caterina Albert. 

L’estiu de 1930, del 20 d’agost al 21 de setembre, Palmira Jaquetti i Enric d’Aoust van 

desplaçar-se a Verges i altres pobles propers del Baix Empordà per realitzar la desena 

missió per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Aquesta seria la darrera missió 

                                                           
11

 Roser Matheu, «La vida i l’art de Palmira Jaquetti», dins Quatre dones catalanes, Barcelona, Fundació 

Salvador Vives Casajuana, 1952, p. 172. 
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de recerca en què participaria d’Aoust, atès que ell considerava que era una tasca massa 

dura. De manera que, en la següent missió, tornaria a acompanyar-la Maria Carbó; 

juntes, van recórrer la Ribagorça i el Pallars del 27 de juny al 27 d’agost de 1931. 

L’amistat de Jaquetti i Carbó no es limità al treball per a l’Obra del Cançoner Popular 

de Catalunya, sinó que, després de les darreres missions de recerca, ambdues dones 

també van gaudir viatjant per a Itàlia, Oberammergau i Viena. 

L’escriptora, musicòloga, compositora i recol·lectora Palmira Jaquetti, continuà la seva 

tasca de docent als instituts. El curs 1926-1927 es va iniciar com a professora interina a 

l’Institut Balmes, però també va treballar a l’Institut Verdaguer i a l’Institut Montserrat, 

entre d’altres. L’octubre de 1931 passà a cobrir una substitució a l’Institut Maragall i el 

22 d’agost de 1932 aconseguí, per oposicions, la càtedra de Francès a l’Institut de 

Calataiud, la qual cosa, segons explica Jaquetti: «havia estat una profunda escissió amb 

el meu marit».
12

 Aquell mateix any no va poder realitzar cap missió de recerca. I, el 

1933, mentre treballava de professora a l’Institut de Calataiud van informar-li que havia 

estat assignada a la càtedra de Francès de l’Institut-Escola de la Generalitat de 

Catalunya a Barcelona.
13

 

La dotzena missió de recerca de Palmira Jaquetti per a l’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya va ser del 27 d’agost al 27 de setembre de 1933 als poblets de Setcases i 

Tregurà, amb Mercè Porta i Pino, antiga alumna seva. L’estiu de 1934, també amb 

Mercè Porta, van explorar Molló, Prats de Molló i Pardines del 21 de juny al 18 de 

                                                           
12

 Palmira Jaquetti, «Intent de fer-me jo mateixa una fitxa» (1958), dins Roser Matheu, Quatre dones 

catalanes, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972, p. 182. 

13
 «Instrucción pública» [sense signar], El Diluvio, núm. 46, Barcelona, 23 de febrer de 1933. 
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juliol. L’octubre de 1934 Jaquetti va patir artritis reumatoide, una malaltia que va 

obligar-la a restar al llit més d’un any i, després, a passar diverses vegades pel quiròfan.  

Dos anys més tard, el 1936, Enric d’Aoust aparegué a casa amb un notari i, segons diu 

Palmira Jaquetti: 

 i em féu firmar la renúncia a tota alimentació ni ajut (que mai no havia tingut) de part 

 seva i una separació que digué necessària per assegurar la meva paga sencera car la 

 dona casada, afegí (érem al ple de la guerra civil), anava a perdre, per una llei nova, la 

 meitat del sou.
14

 

Des d’un principi, aquesta relació havia sigut tòxica: Enric d’Aoust va fer prometre a 

Palmira Jaquetti que no publicaria els seus poemes, perquè ell havia de ser qui lluïs en 

la parella. Jaquetti, però, continuava enamorada del belga.  

Durant aquell temps, Jaquetti va tenir el suport de la seva mare i d’amistats lleials com 

Rafael Patxot, Clementina Arderiu i Carles Riba.
15

 El 1936, amb l’esclat de la Guerra 

Civil espanyola, les futures missions de recerca per a l’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya se n’anaren en orris i Rafael Patxot va haver d’exiliar-se a Suïssa. Palmira 

Jaquetti, no aturà mai la seva tasca literària i musical, sinó que, d’aquest fet i de la fi del 

seu matrimoni, va sorgir el seu esperit lluitador i va decidir fixar-se més en la producció 

de la seva obra poètica i musical. Jaquetti abandonà el pseudònim i continuà publicant 
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 Palmira Jaquetti, «Intent de fer-me jo mateixa una fitxa» (1958), dins Roser Matheu, Quatre dones 

catalanes, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972, p. 182. 

15
 Carles Riba, en la carta del 24 de maig de 1937 desitja a Palmira Jaquetti «Bon coratge!» i fa una 

al·lusió al text de la dedicatòria, el qual correspon al vers: «calma arran de l’extrema escuma» del sonet 

d’«Un nu i uns ulls», primera secció del llibre de Carles Riba Tres suites (Barcelona, Edicions de la Rosa 

dels Vents, 1937, p. 27) (Carles Riba, Cartes de Carles Riba I: 1910-1938. Recollides i anotades per 

Carles-Jordi Guardiola, Barcelona, Edicions de la Magrana, 1990). 
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poemes en les millors revistes de Catalunya i enviant poemes per Nadal i per Santa 

Llúcia a les seves amistats. Tampoc abandonà el seu compromís amb l’ensenyament en 

català, de manera que, el 1936,
16

 des de l’Associació Protectora de l’Ensenyança 

Catalana va escriure una crida en forma de quartilla on apel·la, dirigint-se a pares i 

mares, a la necessitat i al dret dels infants a rebre un ensenyament en català.
17

  

Un cop Jaquetti rebé l’alta mèdica, va sortir de l’hospital amb la seva mare i es 

traslladaren a viure al que és avui el carrer Pi i Margall, a Barcelona, per cuidar-se 

mútuament. El 24 d’abril de 1937 es decretà el divorci de Palmira Jaquetti amb Enric 

d’Aoust per la Sala Especial de Divorcis de l’Audiència de Barcelona. Tot i que no va 

ser fins el 1951 que es va dictar la sentència de divorci. El 1937, Palmira Jaquetti, amb 

només 42 anys ja havia de caminar amb l’ajuda d’un bastó. En plena Guerra Civil, 

l’octubre de 1937, es reincorporà a l’Institut-Escola Pi i Margall de Barcelona. 

L’escriptora explica les seves vivències durant aquella època a l’Institut:   

 Entretant jo anava a l’Institut estintolada en braç llogat o en la mare i en cotxe 

 manllevat o ambulància, o en el que fos, camió o cotxe de cavalls. [...] Quan les sirenes 

 anunciaven bombardeig em quedava on era car la baixada d’un pis em representava tant 

 de temps com la durada de l’alarma.
18 

                                                           
16

 El 1936, després de sortir de l’hospital, Jaquetti, va pronunciar un bell parlament a la ràdio de 

Barcelona per enaltir la tasca de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (J.S. «Les Institucions 

de Cultura», La Veu de Catalunya, núm. 12402, 20 de març de 1936). 

17
 Palmira Jaquetti, «Ja sou de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana?», Diari de Sabadell, 

núm. 4621, 1 de març de 1936. 

18
 Palmira Jaquetti, «Intent de fer-me jo mateixa una fitxa» (1958), dins Roser Matheu, Quatre dones 

catalanes, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972, p. 184. 
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També, durant la Guerra Civil espanyola, el 1938, va sortir a la llum l’únic llibre de 

poemes, pròpiament, de Palmira Jaquetti. Abans però, Jaquetti volgué tenir el vistiplau 

d’algunes de les amistats intel·lectuals més properes, entre les quals hi havia Josep 

Maria López-Picó, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, que van animar-la a 

publicar aquest recull de poemes. Un cop decidit, el grup «Oasi» publicà el seu llibre, 

anomenat L’estel dins la llar. Aquest llibre està dividit en dues parts: la primera, que no 

duu títol, conté disset poemes en què elogia les feines domèstiques («Bugada», «Cançó 

de cosir», «Tinc la roba per planxar»...) i expressa sentiments de solitud i d’enyorament 

a la seva llar, que en essència, significava el seu refugi («Ara mateix m’he llevat», «Si 

tot el món fos meu», «Casa», «Mimosa»...): 

    Me’n torno a casa per sentir-me al cor 

    tota la casa, 

    Me’n torno a casa i tot em crida el nom, 

    el nom de casa.
19

 

La segona part, amb el títol de «Joguines» i amb catorze poemes, manifesta l’anhel de la 

infantesa i de l’amor, alhora, però, es tracta d’un cant amb sensibilitat que exposa el 

gaudi de viure des del somni i el desig, sovint, el d’un infant («Joc», «Cançó dels 

elefants», «El cor per fanal», «Si em besaves»...): 

    Caminava dins l’atzur, 

    caminava sense mur. 

    Caminava 

    I ara volo dintre un cant 
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 Palmira Jaquetti, L’estel dins la llar, Barcelona, Edicions «Oasi», 1938, p. 26. 
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    i ara volo caminant 

    dins la vida.
20

 

La publicació del llibre va ser un èxit: els tiratges de l’editorial Edicions «Oasi» eren de 

dos-cents exemplars, però per al llibre de Jaquetti van fer-se’n quatre-cents. Tot i això, 

van exhaurir-se el mateix dia de la seva publicació i obtingué excel·lents crítiques.
21

 El 

21 de juny de 1938, Jaquetti començava a fer conferències explicant les seves cançons 

per a infants en actes públics.
22

 Aquell mateix any, començà a publicar, periòdicament, 

des d’octubre fins al novembre, a la revista Meridià diversos poemes; tots sota el títol 

«Gronxador de llum». Es tracta de 16 poemes, dividits en tres publicacions d’aquesta 

revista (núm. 36, 39 i 46).
23

 Encara que tenen el mateix títol no han estat recollits en cap 

poemari. El 24 de desembre de 1938, també a la revista Meridià, en el núm. 50, sota el 

títol de «Poemes», publicà tres poesies: «Home i dona», «Flor blava, flor blanca, flor 

rosa» i «La tarda se m’ha clos en ventalleigs de plata». El 14 de gener de 1939, en el 
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 ibíd., p. 46 

21
 Sobre el poemari de Palmira Jaquetti, Rafael Tasis i Marca diu: «Una ben agradable revelació d’un 

poeta directe i emotiu, sense preocupacions de forma ni exhibicions d’imatgeria. L’estel dins la llar. Un 

estel que resplendeix i que il·lumina les menudes aventures quotidianes, que dóna ales al somni i crida, 

entre cants i músiques primaverals, l’amor ignot.» (Rafael Tasis, «Sis poetes de l’”oasi”», Revista de 

Catalunya, núm. 88, 15 de juliol de 1938). 

22
 L’acte va tenir lloc al Casal de la Cultura, Plaça de Catalunya, 14 («Diversos» [sense signar], La 

Humanitat, núm. 1971, 21 de juny de 1938). També va realitzar una altra sessió per mostrar les seves 

cançons d’infants el 3 de novembre de 1938 («Diversos» [sense signar], La Humanitat, núm. 2087, 3 de 

novembre de 1938). Un dels títols de les conferències de les seves cançons tenia com a lema: «La canción 

en el alma del niño» («Cultura» [sense signar], Gaceta municipal de Barcelona, núm. 1, 8 de gener de 

1945). 

23
 Palmira Jaquetti, «Gronxador de llum», Meridià, núm. 36, 16 de setembre de 1938; Palmira Jaquetti, 

«Gronxador de llum», Meridià, núm. 39, 7 d’octubre de 1938; Palmira Jaquetti, «Gronxador de llum», 

Meridià, núm. 46, 26 de novembre de 1938. 
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núm. 53 de la revista Meridià va publicar un poema anomenat: «Tinc una ala a cada 

mà». 

L’abril de 1939 morí la mare de Palmira Jaquetti, un gran pèrdua en la seva vida, cosa 

que li provocà més impulsos per a escriure. Amb la fi de la Guerra Civil espanyola, l’11 

de novembre de 1939, Jaquetti ascendeix a la vuitena categoria com a Catedràtica 

d’Institut
24

 i és adscrita a l’Institut de Montserrat de Barcelona d’ensenyament femení. 

Amb l’acabament de la Guerra Civil espanyola i un tímid optimisme, Jaquetti va decidir 

realitzar una missió de recerca voluntària als pobles de Setcases, Manyanet, Anglès i a 

la Vall d’Aran, pensava però que l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya tornaria a 

renéixer. Encisada per la Vall d’Aran i pels pobles de Salardú i Arties, s’establí durant 

llargues estades en aquests pobles de muntanya, els quals considerà la seva llar i nucli 

de la seva creació poètica i musical. Tot i que no va voler deixar la seva vida social a 

Barcelona, on en reunions privades, recitava els seus poemes a les amistats literàries 

més properes.
25

 

Uns anys més tard, el 1943, va publicar Mis canciones, un llibre de poesia i música per 

a infants a l’Editorial Juventud (Barcelona, 1943).
26

 Com a conseqüència de la repressió 

                                                           
24

 L’orde de l’11 de novembre de 1939 estableix que el fet de pujar de categoria als Catedràtics d’Instituts 

és degut a la jubilació d’alguns professors i a les baixes definitives des de l’inici de la Guerra Civil 

espanyola el 18 de juliol de 1936. La categoria a la qual ascendeix Palmira Jaquetti i Isant està dotada, 

econòmicament, amb 8.000 pessetes (José Ibáñez Martín, «Orden procediendo a la corrida de escalas en 

el escalafón de Catedráticos de Instituto», Boletín Oficial del Estado, núm. 326, 22 de novembre de 

1939). 

25
 Maurici Serrahima va assistir a dues lectures de poemes de Palmira Jaquetti el 29 de novembre de 1941 

i el 2 de gener de 1945, en aquesta darrera va coincidir amb Osvald Cardona, amb el qual van comentar 

després els poemes de Jaquetti (Maurici Serrahima, Del passat quan era present, vol. I, Barcelona, 

Edicions 62, 2003, p. 76 i 177-178). 

26
 «Escaparate infantil» [sense signar], Destino, núm. 337, 1 de gener de 1944. 
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del franquisme i la censura va haver de traduir-les al castellà per a poder publicar-les. 

En aquest llibre hi consten algunes cançons seves i d’altres de populars que havia 

recollit i harmonitzat, es tractava d’una manera d’escriure per als fills que mai havia 

tingut. Jaquetti tampoc abandonà la tasca de col·lectora de cançons: el 1945 va realitzar 

una darrera missió de recerca a set asils de Barcelona. Tenint en compte la inactivitat de 

l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, Jaquetti les lliurà a l’«Instituto Español de 

Musicología», fundat per Mn. Higini Anglès el 1942 i presidit per ell mateix. Jaquetti 

tampoc no va perdre mai el desig per la lectura, freqüentava actes culturals, visitava i 

enviava cartes a biblioteques per a poder adquirir llibres.
27

 En aquestes, realitzava 

conferències on exposava temes com: «El alma femenina en la obra de Balmes»
28

 i 

altres per a infants, com ara: «Flores silvestres».
29

  

El 1946 Jaquetti va patir un accident mentre intentava pujar a un tramvia: va caure a la 

vorera i, com a conseqüència, va perdre part de la mobilitat d’una cama. Quatre anys i 

                                                           
27

 En el llibre d’actes de la Biblioteca del Vendrell hi ha anotada la presència de l’escriptora. En aquest 

llibre es detalla que Jaquetti tenia la voluntat d’adquirir uns llibres (Actas [sense signar], Biblioteca 

Popular del Vendrell, 5 de març de 1944 al 31 de juliol de 1950, p. 59 i 126). 

28
 Palmira Jaquetti va realitzar una conferència basada en aquest tema el 30 d’abril de 1948 a la Biblioteca 

Popular Ignasi Iglésias de Barcelona (Actas [sense signar], núm. 2, Biblioteca Popular Ignasi Iglésias, 16 

de maig de 1944 al 4 de novembre de 1950, p. 66-68). També l’any 1948, Jaquetti, va dur a terme una 

conferència a Reus amb el tema «Canciones, poesía y prosa de montaña». Segons consta a la revista 

Ritmo, va ser la conferència més destacada, «con alto estilo y atrayente amenidad» («El mundo musical» 

[sense signar], Ritmo, núm. 216, 1 de novembre de 1948, p. 20). 

29
 La conferència que duu aquest títol correspon al 18 d’abril de 1951, realitzada a la Biblioteca Popular 

de Santa Creu, on també va fer una conferència sobre la «Figura de San Jorge» el 24 d’abril de 1953 i, 

una altra exposició sobre «Rosas» el 28 de maig de 1954 (Diario [sense signar], Biblioteca Popular de 

Santa Creu, 1 d’octubre de 1948 al 2 de juny de 1963, p. 52, 82 i 100).  
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mig més tard, una amiga de Palmira Jaquetti, Maria Vila d’Albert,
30

 li aconsellà que 

adoptés Guillermina Jeggle Soler. Es tractava d’una noia de nou anys que havia perdut 

la seva mare i, el seu pare, treballava per a Maria Vila.  

El 1949, Jaquetti, va publicar Roda de Nadals (Barcelona, Tip. Studium). A partir de 

1952, Palmira Jaquetti va incrementar les seves publicacions i participacions en 

conferències i en premis literaris i musicals. El 1952 publicà Trenta cançons 

nadalenques per a cant i piano (Barcelona, Gràfiques J. García Gelabert). Aquell 

mateix any va rebre dos accèssits als Jocs Florals de Tolosa: l’un, del Casal Català 

d’Asunción (Paraguai), pel llibre de poemes l’Alliberament i, l’altre, del Premi Musical 

Antoni Nicolau pel Centre Català de Mendoza (Argentina), per la cançó popular 

harmonitzada Casa Coix d’Alins.  

El 1953 va sortir a la llum un llibre de cançons harmonitzades: Cançons de caramelles 

per a chor d’homes, quartet vocal o chor mixte a dues veus, tres o quatre veus 

(Barcelona, Gràfiques J. García Gelabert). El mateix any, Jaquetti va escriure els Goigs 

de Sant Pelegrí d’Arties (Barcelona, Imp. Mariano Galve). El 1954 va fer públic un 

altre volum de cançons de Nadal: Selección de canciones navideñas: originales y 

populares (Barcelona, Grab. i imp. J. Parés). Un any més tard, el 1955, guanyà la Flor 

Natural amb el poema Elegies de la solitud als Jocs Florals celebrats a San José de 

Costa Rica. 

El 1956 va publicar un altre Goig de Sant Pelegrí d’Arties (Barcelona, Tip. Studium) i 

l’abril d’aquell mateix any es desplaçà a Florència, en el marc del VIIIè Congrés 
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 Palmira Jaquetti, «Intent de fer-me jo mateixa una fitxa» (1958), dins Roser Matheu, Quatre dones 

catalanes, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972, p. 188. 
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Internacional d’Estudis Romànics,
31

 per presentar «La comptina», un estudi de 

cantarelles infantils. El 1958, Jaquetti no se sentia suficientment reconeguda i va decidir 

fer una autobiografia: Intent de fer-me jo mateixa una fitxa, la qual va incloure Roser 

Matheu en el seu llibre Quatre dones catalanes el 1972 (Barcelona, Fundació Salvador 

Vives Casajuana). 

El 1958, Palmira Jaquetti, va rebre el premi de poesia Montserrat al Círculo Catalán de 

Madrid i, un any més tard, el 1959, va rebre un accèssit de l’Institut d’Estudis Catalans 

als Jocs Florals de la Ginesta d’Or de Perpinyà pel llibre de poemes Ofrena. El 1961 va 

fer públic el «Poema de Santa Llúcia» (Barcelona, ed. de l’autora). Aquell mateix any 

va rebre el premi Viola d’Or i Argent als Jocs Florals de l’Alguer pel llibre de poemes 

anomenat Vies.  

El gran premi, però, no van ser les diverses distincions que va rebre per les seves obres 

literàries i musicals. Jaquetti reconeix que el millor guardó va ser haver-se conegut amb 

l’ajuda de les seves creacions poètiques i musicals. A més a més, sobre el premis rebuts 

anota: «Podria dir, però, que el millor premi és el meu propi bisturí i la certesa que he 

adquirit amb els anys, del que podem atrevir-nos a donar i del que hem de rebutjar».
32

  

També l’any 1961 van publicar-se dos treballs lingüístics que havia realitzat Jaquetti 

sobre l’aranès: «Apport à l’Hydronymie du Val d’Aran» en el VIè Congrés 

Internacional d’Onomàstica a Munic el 1958 (München, C.H. Beckschen 

Verlagsbuchhandlung München, p. 437-443). I, la segona publicació: «Contribution à la 
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 Antoni Maria Badia i Margarit, «Noticias», Revista de Filología Española, vol. 40, núm. 1/4, 1956. 

32
 Palmira Jaquetti, «Intent de fer-me jo mateixa una fitxa» (1958), dins Roser Matheu, Quatre dones 

catalanes, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972, p. 187. 
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sintaxe de l’aranais» en el IXè Congrés Internacional de Lingüística Romànica a la 

Universitat de Lisboa el 1959 (Lisboa, Universidade de Lisboa, p. 377-393).  

El 8 de maig de 1963, Jaquetti va patir un accident de cotxe a l’alçada del municipi dels 

Monjos. L’acompanyaven Anna Guitart, amiga seva i Guillermina Jeggle. Ambdues van 

tenir ferides greus, però Palmira Jaquetti i Isant ens deixà en aquell accident. Després 

del seu traspàs va ser objecte de diverses publicacions necrològiques en revistes i diaris 

de Catalunya,
33

 tant per la figura d’artista com per la persona que havia estat.
34

 

 

3. L’OBRA DEL CANÇONER POPULAR DE CATALUNYA (OCPC) 

La institució de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC) va néixer el 1921 

amb el mecenatge de Rafael Patxot i amb la col·laboració de l’Orfeó Català, en aquell 

moment presidit per Francesc Pujol. L’objectiu principal d’aquesta institució era 

elaborar un corpus musical amb totes les cançons populars catalanes, el qual hauria 

d’haver estat el Cançoner popular català. Per dur a terme aquest ambiciós projecte es 

van organitzar, per arreu del domini lingüístic català, unes campanyes de treball de 

camp que havien de realitzar diversos grups de recol·lectors constituïts per un filòleg i 

un músic. En cada missió els missioners cercaven informants en cada poble a fi de 

conèixer algunes cançons populars. De manera que ells poguessin transcriure les 
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 Altres persones que van fer publicacions necrològiques a Palmira Jaquetti i Isant van ser Arturo Llopis i 

Guillermo Díaz-Plaja, Francisco Balldelló, Osvald Cardona, Tomàs Garcès i José Mª Razquín, entre 

d’altres. 

34
 Osvald Cardona escriu que Palmira Jaquetti havia aplegat la seva producció literària en un volum inèdit 

titulat El pobici, la gran família (Osvald Cardona, «Record de Palmira Jaquetti». Serra d’Or, Barcelona, 

segona època, núm. 2-3, Febrer-Març de 1964, p. 76). 
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melodies, lletres i escriure una memòria de cada missió, en què hi constés: el lloc on 

havien recollit la cançó, el nom de la melodia, el llinatge i l’edat del cantaire.  

Qui ocupa el protagonisme del present treball, Palmira Jaquetti, va ser una de les 

encarregades de realitzar aquestes missions de recerca a Catalunya. Jaquetti va recopilar 

més de 10.000 fitxes per a l’Obra del Cançoner Popular en missions dutes a terme a 

alguns pobles de l’Alt Urgell, Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, 

Ripollès, Empordà i Andorra, essent així, una de les persones que més en va recollir.
35

 

El projecte de l’OCPC es mantingué actiu fins a l’esclat de la Guerra Civil espanyola, el 

1936. Rafael Patxot hagué d’exiliar-se a Suïssa durant la dictadura del general Franco i, 

amb ell, s’endugué diversos materials perquè no es perdessin. Tots els documents que es 

coneixen van ser cedits per Patxot a l’Abadia de Montserrat, amb l’objectiu que es 

poguessin conservar i estudiar.
36

 Alguns foren enviats des de Suïssa i, d’altres, des de 

Barcelona pels descendents de Rafael Patxot durant els anys cinquanta i van continuar 

el 1991, el 1993, el 1994 i alguns, encara inèdits, en aquests darrers anys.
37

  

L’any 1991 Josep Massot i Muntaner esdevingué encarregat i curador de l’arxiu de 

l’Obra del Cançoner i, alhora, d’estudiar-lo i publicar les memòries de cada missió. El 

1993 des de Publicacions de l’Abadia de Montserrat i amb la col·laboració del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya es va donar continuïtat a la sèrie 

de Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya que ja havia publicat tres 
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 «Sobre les missions de recerca realitzades per Palmira Jaquetti, vegeu més avall.» 

36
 Josep Massot i Muntaner, «L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques». Llengua & 

Literatura, núm. 14, 2003, p. 549-561. 

37
 Josep Massot i Muntaner, A la ciutat dels llibres, Tercera sèrie, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat, 2019. 
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volums (I-II-III) abans de la Guerra Civil. El 1993 i el 1994 va sortir a la llum el volum 

IV en dos fascicles (1 i 2): el primer, conté tot el material de l’Obra del Cançoner 

recollit de Barcelona i, el segon, aplega el material corresponent rebut des de Suïssa. El 

volum V es va publicar el 1995 i, inclou detalladament, el material arribat des de Suïssa 

i, també, conté la història de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Les missions 

de recerca es van dur a terme entre el 1922 i 1936 i, eventualment, el 1940. 

Entre el 1996 i el 2011 es publicaren els Materials de l’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya, els quals corresponen als volums VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX i XXI.  

 

3.1. Missions de recerca de Palmira Jaquetti per a l'OCPC 

En els volums de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya es troben les memòries, 

escrites en forma de dietari, que havien de realitzar els recol·lectors en cada missió de 

recerca i una selecta de cançons que, val a dir, no són totes les cançons i músiques que 

es van recollir, sinó que es tracta d’una petita mostra.  

En aquest apartat es descriuen els volums en què apareixen els dietaris de les missions 

de recerca realitzades per Palmira Jaquetti pels diversos indrets del territori català.  

Els dietaris de Jaquetti es troben en els volums: VI, VII, IX, X, XI, XII, XIV, XVI i XX. 

En el sisè volum es troba el dietari de la missió de recerca realitzada per Palmira 

Jaquetti i Maria Carbó a la Seu d’Urgell i altres pobles de l’Alt Urgell, Pallars, Aran i 

Andorra. La memòria és escrita per Palmira Jaquetti del 9 de juliol fins al 3 de setembre 

de 1925 en 54 pàgines (p. 99-153). En el mateix volum, a continuació de la memòria, es 

troba l’apartat de selecta, on estan algunes de les cançons populars i músiques que van 
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transcriure Jaquetti i Carbó en aquesta missió de recerca, el qual té un total de 77 

pàgines (p. 155-232). 

El setè volum aplega tres missions de recerca: la primera, duta a terme per Palmira 

Jaquetti i Maria Carbó al Pallars i a la Conca de Tremp, del 26 de juliol al 2 de setembre 

de 1926. La memòria d’aquesta missió també ha estat redactada per Palmira Jaquetti i té 

un total de 50 pàgines (p. 11-61). Tot seguit, les cançons que varen recollir Jaquetti i 

Carbó durant aquesta missió es troben entre les pàgines 63-136 (73 pàgines). La segona 

missió que es recull en el setè volum va ser realitzada a Sant Feliu de Guíxols, de l’1 al 

9 de gener de 1927, també per Jaquetti-Carbó. La memòria és escrita per Palmira 

Jaquetti en 5 pàgines (p. 261-266). La selecta de cançons populars i músiques comprèn 

un gruix de 33 pàgines (p. 267-300).  

La tercera missió que es troba en el setè volum de materials de l’OCPC va ser realitzada 

per la parella Jaquetti-D’Aoust al Pallars, del 27 de juny al 31 d’agost de 1927. El 

dietari d’aquesta missió no és escrit en la seva totalitat per Palmira Jaquetti, sinó que 

també hi ha la intervenció d’Enric d’Aoust. De manera que les pàgines escrites per 

Palmira Jaquetti van de la 301 a la 328 i també, de la pàgina 334 a la 372 (67 pàgines). 

La selecta de cançons populars i músiques que van recollir té un total de 50 pàgines (p. 

373-423). 

Pel que fa al novè volum: la cinquena missió de recerca que va dur a terme Palmira 

Jaquetti per comanda de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya va tenir lloc del 25 

al 28 de desembre de 1927 a Torroella de Montgrí i a l’Estartit, amb Enric d’Aoust. La 

memòria de recerca d’aquesta missió va ser redactada íntegrament per Enric d’Aoust en 

6 pàgines (p. 11-17). La selecta de material de cançons populars i músiques s’estén en 

10 pàgines (p. 19-29). En aquest mateix volum també es troba el dietari de la missió 
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realitzada per la parella Jaquetti-D’Aoust al Pallars i l’Alta Ribagorça de l’1 de juliol al 

19 d’agost de 1928. La memòria tampoc ha estat escrita en la seva totalitat per Palmira 

Jaquetti, les pàgines que va redactar són de la pàgina 31 a la 73 (42 pàgines). La selecta 

de cançons populars i músiques comprèn 73 pàgines (p. 77-150).  

En el desè volum es troba el dietari de la missió de recerca realitzada per Palmira 

Jaquetti i Enric d’Aoust a Torroella de Montgrí, Verges, Pals i l’Escala. La memòria és 

escrita per Palmira Jaquetti del 23 de desembre de 1928 al 2 de gener de 1929 en 9 

pàgines (p. 241-250). L’apartat de selecta que conté les cançons populars i músiques té 

un total de 99 pàgines (p. 251-350). 

L’onzè volum recull el dietari de Palmira Jaquetti corresponent a la missió de recerca 

realitzada en diversos pobles de l’Alta Ribagorça. Aquesta missió es va dur a terme del 

29 de juny al 4 de setembre del 1929 a la Ribagorça pel matrimoni Jaquetti-D’Aoust i la 

memòria, escrita per Palmira Jaquetti, consta de 68 pàgines (p. 11-79). Mentre que la 

selecta de materials de cançons populars i músiques té 242 pàgines (p. 81-323). 

En el dotzè volum hi ha la missió de recerca que va realitzar Palmira Jaquetti amb Enric 

d’Aoust del 24 al 30 de desembre de 1929 a l’Escala. La memòria conté 11 pàgines (p. 

195-206) escrites per Jaquetti. La selecta on es troben algunes de les cançons populars i 

músiques que van recollir té 34 pàgines (p. 207-241). 

La desena missió de recerca que va realitzar Palmira Jaquetti, amb l’ajuda d’Enric 

d’Aoust, es recull en el volum XIV, catorzè volum de l’OCPC. Aquesta missió es va 

dur a terme a Verges i rodalies, del 29 d’agost al 21 de setembre de 1930 i, el dietari, 

escrit per Palmira Jaquetti, comprèn 19 pàgines (p. 11-30). Mentre que la selecta de 

cançons populars i músiques recollides fan un total de 85 pàgines (p. 37-122). Aquest 

catorzè volum també aplega una missió, la qual va fer Palmira Jaquetti amb Maria 
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Carbó del 27 de juny al 27 d’agost de 1931 a la Ribagorça i al Pallars. La memòria 

d’aquesta missió, redactada per Jaquetti, té 54 pàgines (p. 123-177). L’apartat següent, 

dedicat a una mostra de les cançons populars i músiques que es varen recollir en aquesta 

missió consta de 87 pàgines (p. 179-266).  

El volum XVI recull dues missions de Palmira Jaquetti amb Mercè Porta: la primera es 

va dur a terme a Tregurà i a Setcases del 27 d’agost al 23 de setembre de 1933. La 

memòria, escrita per Jaquetti, consta de 59 pàgines (p. 11-70). La selecta de cançons 

populars i músiques d’aquesta missió aplega 104 pàgines (p. 71-17). Tot seguit, la 

segona missió que va realitzar amb Mercè Porta i que es troba en aquest volum, 

correspon a la tretzena missió de recerca de Palmira Jaquetti. Aquesta missió es va fer a 

Molló, Prats de Molló i Pardines del 21 de juny al 18 de juliol de 1934. El dietari 

d’aquesta missió va ser escrit per Jaquetti en un total de 61 pàgines (p. 195-256). 

L’apartat que conté una mostra de les cançons populars i músiques recollides per 

Jaquetti i Porta té 155 pàgines (p. 257-412). 

La darrera missió de recerca que va dur a terme Palmira Jaquetti per a l’OCPC es troba 

en el volum XX. Jaquetti va fer una missió de recerca sola a Setcases, Manyanet, 

Anglès i la Vall d’Aran el 1940. Aquesta missió va ser totalment voluntària, l’activitat 

de l’OCPC ja havia acabat, però Jaquetti va realitzar-la durant l’estiu de 1940 i, tot que 

no va incloure-hi cap dietari, va voler fer entrega de la seva tasca. En aquest volum 

s’aplega una selecta de cançons populars i músiques en 10 pàgines (p. 265-275).   
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Volum Missió Data Lloc Parella 

Dietaris 

Palmira 

Jaquetti 

(pàgines) 

VI 1 
Del 9 de juliol al 3 de 

setembre de 1925 

La Seu d'Urgell, 

Andorra i Pallars 

Maria 

Carbó 
54 

VII 2 
Del 26 de juliol al 2 de 

setembre de 1926 

Pallars i Conca de 

Tremp 

Maria 

Carbó 
50 

VII 3 
De l'1 al 9 de gener de 

1927 
Sant Feliu de Guíxols 

Maria 

Carbó 
5 

VII 4 
Del 27 de juny al 31 

d'agost de 1927 
Pallars i Ribagorça 

Enric 

d'Aoust 
67 

IX 5 
Del 25 al 28 desembre de 

1927 

Torroella de Montgrí i 

l'Estartit 

Enric 

d'Aoust 
— 

IX 6 
De l'1 de juliol al 19 

d'agost de 1928 
Pallars 

Enric 

d'Aoust 
42 

X 7 

Del 23 de desembre de 

1928 al 2 de gener de 

1929 

Torroella de Montgrí, 

Verges, Pals i l'Escala 

Enric 

d'Aoust 
9 

XI 8 
Del 29 de juny al 4 de 

setembre de 1929 
Ribagorça 

Enric 

d'Aoust 
68 

XII 9 
Del 24 al 30 de desembre 

de 1929 
Escala 

Enric 

d'Aoust 
11 

XIV 10 
Del 29 d'agost al 21 de 

setembre de 1930 
Verges i rodalies 

Enric 

d'Aoust 
21 

XIV 11 
Del 27 de juny al 27 

d'agost de 1931 
Ribagorça i Pallars 

Maria 

Carbó 
54 

XVI 12 
Del 27 d'agost al 23 de 

setembre de 1933 
Tregurà i Setcases 

Mercè 

Porta 
59 

XVI 13 
Del 21 de juny al 18 de 

juliol de 1934 

Molló, Prats de Molló 

i Pardines 

Mercè 

Porta 
61 

XX 14 
Juliol de 1940 i altres 

dates 

Setcases, Manyanet, 

Anglès i Vall d'Aran 
— — 

Taula 1: Descripció dels volums de l’OCPC en què es troben les missions de recerca de Palmira Jaquetti.  

 

 



 

29 

 

Després d’aquesta taula i abans d’iniciar el següent apartat he considerat necessari 

abreujar el nom de cada missió de recerca que es mostrarà tot seguit. Així doncs, la 

referència a les entrades de dietari de les deu missions estudiades que va fer Jaquetti 

queda de la següent manera: 

1. Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1925, vol. VI. 

2. Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1926, vol. VII. 

3. Missió de recerca Jaquetti-Carbó hivern de 1927, vol. VII. 

4. Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1927, vol. VII. 

5. Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1928, vol. IX. 

6. Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust hivern de 1928 a 1929, vol. X. 

7. Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1929, vol. XI. 

8. Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust hivern de 1929, vol. XII. 

9. Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1930, vol. XIV. 

10. Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1931, vol. XIV. 

Les referències de cada volum es troben a l’apartat de la bibliografia de Palmira 

Jaquetti. 
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4. ELS DIETARIS DE PALMIRA JAQUETTI 

Les memòries que escriu Palmira Jaquetti de cada missió de recerca no es limiten a 

prendre nota de les cançons, les melodies i les lletres que anava recollint i transcrivint, 

sinó que també hi trobem descripcions de paisatges, persones, sentiments i pobles, amb 

una escriptura acurada i, sovint, íntima. Jaquetti va decidir que s’encarregaria, 

personalment, de redactar les memòries, però, com hem vist més amunt, Enric d’Aoust 

també va escriure’n una i va participar en un parell més. En aquest apartat només 

tindrem en compte les pàgines dels dietaris redactades per Jaquetti. 

En la seva escriptura trobem una riquesa de detalls rigorosos sobre tot el que passava 

durant les missions: les impressions que rep sobre la vida de la gent i el paisatge, la 

dificultat de trobar cantaires, la transformació que esdevé en els adults el fet de ser 

retratats, totes elles van ser recollides en les seves reflexions. En la lletra de Jaquetti 

apreciem pinzellades de poesia que confeccionen una obra literària. Així com, Joaquim 

Molas advertia que: «la millor prosa poètica catalana dels anys trenta la va escriure 

Palmira Jaquetti als dietaris de l’Obra del Cançoner».
38

  

Tanmateix, des de la Secretaria de l’OCPC no estaven gaire contents amb les memòries 

que realitzava Jaquetti, atès que les consideraven lleugerament extenses en relació a les 

memòries dels altres recol·lectors.
39

 Però la veritat és que gràcies a les seves 

descripcions podem conèixer, d’una manera més detallada, totes les experiències 

viscudes durant les missions. 

                                                           
38

 Jordi Lara, «Descobrir Palmira Jaquetti», La Lectora, 19 de novembre de 2019. 

39
 Josefina Roma, «La descoberta de la música tradicional del Pirineu. Palmira Jaquetti i l’obra del 

Cançoner Popular de Catalunya», Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, núm. 1, 2012, p. 

235. 
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No obstant això, Jaquetti no va poder veure publicats els seus dietaris sobre les missions 

a causa de la interrupció de l’activitat de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya 

quan esclatà la Guerra Civil espanyola. Ella se’n doldria d’aquests fets, perquè era 

conscient que allò que havia escrit tenia un valor important i potser no veuria mai la 

llum. Aleshores, els seus dietaris i les cançons que havia recollit quedaven inèdits «amb 

tot aquell gran tresor en el silenci».
40

  

Ara, però, podem llegir els viatges que va fer, l’experiència que anota en cada missió, 

els esdeveniments més rellevants i la memòria literària que ens ha deixat amb una 

pulcra escriptura. 

 

4.1. Els paisatges 

Palmira Jaquetti en els seus dietaris ens mostra les sensacions que li evoquen els 

paisatges, les muntanyes, el mar i els pobles per on passa. En les seves descripcions 

reprodueix poèticament la bellesa de l’entorn on es troba. Es fixa en els llocs i els 

descriu, sovint, amb algunes personalitzacions, com ara: «Aquelles muntanyes blaves i 

morades ens han ofegat l’última espurna de recança i aviat la mansuetud dels prats ha 

tornat a l’ànima la tendresa que li mancava, un xic torbada i esfereïda pel viatge».
41

 

Trobem aquesta mena de personificacions tant en els itineraris de muntanya com en els 

                                                           
40

 Palmira Jaquetti, «Intent de fer-me jo mateixa una fitxa» (1958), dins Roser Matheu, Quatre dones 

catalanes, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972, p. 185. 

41
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1925, vol. VI, p. 101. 
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de mar: «El mar, esquerp i altiu a estones, és manyac i fa niar la dolcesa al cor dels que 

l’estimen».
42

 

Jaquetti, sobretot aprecia la manera en què el contacte amb la natura és capaç d’influir 

en l’estat anímic de les persones, com ara: «La davallada, a trenc d’alba, pels prats 

gemats de claror delicada, arremorats dels rius, fa oblidar un xic els pesombres i 

malastrugances».
43

 Aquests elements de la natura acostumen a alleugerir els moments 

de debilitat o solitud que pateix: «Aquí només compten els prats, que us sadollen 

l’ànima de suavitat i contentament».
44

  

A banda d’exposar els sentiments que experimenta causats pels diferents paisatges, 

Jaquetti també es fixa en el mar, en el seu moviment i en les qualitats que té: «Les 

onades juguen en florida inestable i l’aigua n’esdevé viva i cruixent».
45

 I detalla amb 

algunes comparacions i enginy literari el veritable encant que veu en el paisatge: «Vestit 

mirífic de la terra sadolla de neu, esmalt de l’ànima que voldria també decantar-se al pas 

del ventijol, com una flor de marge!».
46

  

Així doncs, els components de la natura són elogiats i prenen protagonisme en els seus 

dietaris: «L’ombra fina dels salzes cau a l’aigua com una xarxa, i els ponts s’alcen amb 

altívola feresa, damunt un bocí d’aigua morta, fosca».
47

 Fins i tot descriu l’entorn com 

                                                           
42

 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust hivern de 1929, vol XII, p. 201. 

43
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1925, vol. VI, p. 118. 

44
 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1929, vol. XI, p. 23. 

45
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó hivern de 1927, vol. VII, p. 265. 

46
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1925, vol. VI, p. 140. 

47
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1926, vol. VII, p. 30. 
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una representació mitològica en afegir elements mítics al paisatge i en les comparacions 

que simulen un món de fantasia: 

 El sol s’ha ajupit al riu, ara les fades es passegen pel pont, al pou s’ha encès una claror 

 viva com una rosa, i els follets s’empaiten al canyar; les canyes punxen la seda de la nit, 

 el vent s’hi adorm.
48

 

De la mateixa manera descriu les característiques climàtiques i el predomini que tenen 

durant la jornada de treball: «La boira ha rodat tot el matí per les roques i per la plaça, i 

donava un vel més fi d’intimitat a la nostra festa».
49

 Posa esment i sensibilitat en la 

imatge de cada fenomen climatològic viscut: «La gebrada té estès el fràgil polsim i el 

sol comença a desdibuixar contorns imprecisos, a desfigurar les inestables cares de la 

fantasia».
50

  

Com hem vist en les descripcions visuals, el mateix ocorre amb les anotacions que fa 

sobre les percepcions auditives: «Mentre escrivim, el ferrer marca el pas del temps 

picant el ferro a l’enclusa».
51

 Descriu amb molta cura i amb personificacions els sons 

que escolta i la capacitat que tenen de dur-la tant a moments de calma com de catarsi: 

«Els rius fan aquella remor dolça que adorm l’esperit i atura els record, per crear una 

imatgeria nova».
52

 Així mateix, veiem una minuciositat a l’hora de deixar nota dels 

detalls del cant dels ocells i d’altres criatures, com si descrivís una orquestra del món 

animal: «El pinsà fa dringar el seu cant curt, damunt la branca preferida. 

                                                           
48

 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1930, vol. XIV, p. 36. 

49
 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1927, vol. VII, p. 303. 

50
 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust hivern de 1928, vol. X, p. 243. 

51
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1925, vol. VI, p. 102. 

52
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1926, vol. VII, p. 13. 
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Sincrònicament, contesta un altre pinsà, la gralla obre el sac de gemecs i el vedell, sol a 

l’estable, crida la mare».
53

 

També reprodueix delicadament i amb ironia algunes olors desagradables: «L’aire de la 

cambra era perfumat dels subproductes del cavall i no hem tingut necessitat de rentar-

nos, en eixir de la carbonera, perquè l’absència d’aparell-lavabo ens demostra que no 

n’hi ha necessitat».
54

 Descriu la fortor que sent a l’hora d’entrar als estables: «Dintre la 

cort, d’inqualificable fetor i deliqüescència, hi ha, com a senyal divisori entre la 

locomoció humana i la d’aquells paquiderms».
55

  

Però també posa èmfasi en les olors més agradables i reconfortants amb 

personalitzacions que engrandeixen una plaent aroma: «A la segla, un perfum de prat 

llisca en el suau correntiu».
56

 Fins i tot, el goig de poder olorar un menjar acceptable o 

només el d’un sol ingredient, com ara el de la farina quan la mestressa de la casa cuina 

unes coques per a Jaquetti: «Ixen ondulades, daurades, tèbies i oloroses de farina, olor 

essencial i seriosa, que duu l’emoció del viure i de la terra, que us fa alçar el front al sol, 

com una branca».
57
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 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1929, vol. XI, p. 18. 

54
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1926, vol. VII, p. 29. 

55
 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1929, vol. XI, p. 23 

56
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1931, vol. XIV, p. 168. 

57
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1931, vol. XIV, p. 173. 
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4.2. Les persones 

En els dietaris de Jaquetti es pot apreciar la influència que tenen les persones en 

l’escriptora, tant pel seu caràcter com pels trets facials i físics més remarcats de 

cadascuna. En les descripcions que realitza posa èmfasi en el rostre de la gent i en les 

imatges que li suggereixen: «La seva cara florentina guarda el cel dels somnis de 

joventuts passades».
58

 Fins al punt que mostra empatia pel que transmeten segons les 

seves faccions i la seva mirada: «Ja és vella, té els ulls enfondits i la barba sortida. Però 

té l’expressió humil i piadosa, i quan no recorda tonades o no li ve la lletra, li sap 

greu».
59

  

El tarannà que es representa en el rostre de cada cantaire el podem veure descrit amb 

l’ajuda de comparacions amb diferents fruites, animals o, sovint, diversos elements de la 

natura: «Quan riu, decanta la mirada i mostra, neta, l’ànima, com una magrana que 

s’esberla».
60

 O bé pels trets facials quasi caricaturitzats: «Tot seguit ha cantat Jerònima, 

que té una cara arrodonida com una poma, amb ullets que li brillen ni peixos [sic]».
61

 

De la mateixa manera ho fa amb les descripcions sobre l’actitud que percep de cadascun 

dels seus protagonistes segons algunes característiques físiques: «És alta i esprimatxada, 

tímida com un conillet».
62

 Alhora, es fixa en la vivacitat que tenen algunes dones 
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 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1926, vol. VII, p. 32. 

59
 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1927, vol. VII p. 313. 

60
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1925, vol. VI, p. 103. 

61
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1925, vol. VI, p. 101. 

62
 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1929, vol. XI, p. 15. 
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muntanyenques: «És una figura minsa i blanca, nerviosa, i viva com un peix».
63

 Sovint 

veiem també reflectida, amb aquest tipus de comparacions, la representació de l’edat 

avançada en els trets facials: «La filla, vella, de cabell blanc, cara arrugada com una 

poma al caliu».
64

 Jaquetti mostra molta empatia amb la gent gran en les seves 

descripcions: «La Peranera ens ha fet conèixer la seva mare; és una petita vella de cos 

de gipó, cintura d’abella, mirada d’acer, alegre com una cadernera».
65

 Així doncs, les 

comparacions també donen riquesa al seu llenguatge poètic en les descripcions físiques. 

Tanmateix, l’escriptora també remarca, a banda de les comparacions amb animals, la 

semblança que figuradament pot tenir algun cantaire amb un personatge literari, com ara 

en Manelic, el personatge principal de l’obra d’Àngel Guimerà Terra baixa (1896):  

 El pastor té cara d’òliba, i un punt beneit. De moment, amb l’aire de muntanya que duu 

 als llavis, recordava el Manelic, però no té les espatlles amples, sinó estretes com les 

 d’una noieta, i té la veu esquerdada, i el que és més de doldre, no s’adona que, quan 

 obre la boca, tothom busca la millor posició per riure més de gust. Jo volia entaular 

 conversa de llops i guineus, però aqueix infeliç mai no seria en Manelic, perquè mai no 

 ha vist cap llop.
66

 

La seva implicació en el dietari la duu a fer associacions amb imatges literàries com 

aquesta d’en Manelic. Una cosa similar ocorre quan descriu l’arribada de Magdalena 
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 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1930, vol. XIV, p. 26. 

64
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1931, vol. XIV, p. 142. 

65
 Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1928, vol. IX, p. 47. 

66
 Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1926, vol. VII,  p. 19-20. 
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amb els seus cabrits:
67

 «Els cabrits blancs tenen un encís especial i recorden un conte de 

Pirandello molt suggestiu i mogut, d’una milionària novaiorquesa i un cabrit negre».
68

 

Palmira Jaquetti en les seves descripcions deixa constància de la personalitat dels 

muntanyencs i de la sensibilitat que poden mostrar en alguns moments. Això és el que 

explica quan una dona li ofereix un petit formatge:    

 És una de les proves de simpatia que ens afalaguen molt i que ens donen la convicció, 

 cada cop més ferma, que sota la capa rústega, a voltes misèrrima, un xic grollera, 

 esquerpa, de cada muntanyenc, s’hi sol amagar un cor capaç de les més delicades 

 tendreses.
69

  

En una prosa més narrativa, Jaquetti també descriu les vivències que li expliquen alguns 

cantaires i, ella, hi afegeix el seu punt de vista, com per exemple un home que havia 

estat a la guerra de Cuba: «Ell, avesat a matar cubans, n’hauria enllestit filerades com si 

se les hagués amb mosques. Els indígenes varen tenir sort que es posà malalt, i fou 

remès als seus, amb el cos dolorit i la valentia apaivagada».
70

 El mateix ocorre amb un 

home anomenat Esteve Soler: «Anà 9 anys per les muntanyes i amb els carlins, que han 

romàs el seu ideal. Qui no és carlí, ell el fulminaria».
71
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També redacta la història que li confessa Carme, sobre el cop més dur que va patir a la 

seva vida:     

 Té la veu càlida i amorosa, i no s’avergonyeix de confessar-se pobra. I, cas insòlit a 

 muntanya, ens conta els seus petits amors de noia rica, desheretada pel pecat d’estimar 

 un pastor servent seu, “com únic home que m’havia entrat al cor”.
72 

 

4.3. Actituds 

Jaquetti descriu les actituds i reaccions que tenen els cantaires quan se’ls demana la seva 

participació. A vegades li sobta la gasiveria que tenen i el preu que reclamen per 

ensenyar-li les cançons que coneixen. Sovint ha de recórrer al regateig per aconseguir 

que cantin: «Li hem ofert 3 pts. i donades 4; ell aspirava a cinc, cert que del que cantava 

n’hauríem de treure molt».
73

 Jaquetti s’adona que alguns cantaires pretenen aconseguir 

el jornal. Fins i tot compara un fondista amb el protagonista de l’obra El marxant de 

Venècia de William Shakespeare: «el fondista (que és una mena de jueu com el del 

Marxant de Venècia), hem hagut de fer-lo cantar a l’altre cafè. Ací els cafès són 

proporció del trenta per cent».
74

 Altres cantaires deien que s’havien oblidat les cançons 

fins que escoltaven que rebrien diners:  

 —Quines cantades els devíeu fer! Oi que encara en recordeu alguna? 

 —Ja se m’han eixoblidat totes. 
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 —Bé, però ja us pagarem força, àvia. 

 —Donques demà matí, ho miraré una micotota.
75

 

Jaquetti també deixa mostra de les reaccions de les persones que es negaven a cantar i 

arribaven al punt de no voler que es quedessin al poble: «En arribar, hem vist el senyor 

rector, qui, com d’altres, ha dit que allà no hi ha cançons, com qui fa avinent a una 

senyora que s’equivoca, que el balneari no és d’aigua termal, sinó gelada».
76

  

A més a més, fa una reflexió sobre les persones que no volien cantar perquè els 

semblava que eren poc diners el que els oferien i per l’afany de més: «Continuen vivint 

per inèrcia, més dominats dels instints que del pensament i el cor, amb un Déu que els 

impera i adoren: el diner, l’unça d’ull rodó, el bitllet de tacte de seda».
77

 

Sortosament, durant les missions de recerca es troben altres cantaires amb bona voluntat 

i que no mostren interès pels diners. Jaquetti, en deixa mostra en els dietaris, com ara la 

reflexió sobre els cantaires de Verges: «Ací, cal remarcar l’interès de tothom per 

enriquir-nos la carpeta, interès net de gasiveria i desig de lucre».
78

 Anota en els dietaris 

les persones que realment desitgen cantar però no ho fan perquè serien criticats per la 

gent del poble: «Altres dues dones, tingudes com a cantaires per la fama, han refusat de 

demostrar-ho. Dols i desgràcies els ho impedien. I, “què diria, la gent del poble, si 
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cantaven!”».
79

 D’aquesta manera, descriu la mentalitat de la gent de poble i el refús a 

cantar obertament per vergonya: 

 Aparentment, doncs no hi havia obstacle per cantar, car és tinguda per bona cantaire. 

 Però en rebre’ns, no se li ha encomanat res de la nostra alegria, i la cara se li ha 

 enfosquit en una revelació de prejudicis i pesombres que feia una mica de basarda.
 80

  

Un altra cosa que apunta Jaquetti en els seus dietaris, en relació a les reaccions de les 

persones, és l’efecte que produeix en els cantaires el fet de ser retratats. Jaquetti ens 

descriu l’alegria que mostren i la importància que li donen. Tant, que es vesteixen amb 

les seves millors gales que tenen i mostren la voluntat d’esdevenir models, com li va 

ocorre a en Pere, un vellet de l’Asil de Sant Josep:        

 A l’Asil, sense veritable intenció, hem trasbalsat el cor d’en Pere, en anunciar-li el 

 propòsit de retratar-lo. Ell, que no ha rebut en tota la vida la carícia d’un objectiu, ens 

 n’ha pregat l’ajornament fins diumenge, que és el dia en què es muda i podrà lluir un 

 barret de palla nou que només es permet les diades de gran solemnitat.
81

 

Tots volien presumir en les fotografies i treien de l’armari la millor roba i tota mena de 

complements: 

 La ruixada i l’aparell fotogràfic han dut una revolució a la casa Capverd; enagos amb 

 puntes, llaços, sabates noves, mitges netes, medalles amb cadena; la pinta ha passat i 
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 repassat per la clenxa mullada, i els moneders de festa major han instal·lat la destronada 

 reialesa.
82

 

Jaquetti descriu l’interès i l’alegria que mostraven els cantaires al ser retratats: «És feliç: 

per a retratar-se, vesteix el davantal de seda, la bruseta brodada, la faldilla de quadres, 

de quan va ésser a ciutat, i era dida».
83

 Fins i tot, algunes dones acudien amb la roba de 

casament i l’escriptora deixa constància del vestit i del sentiment que revivien en agafar 

una peça tan especial com aquesta:   

 La Peranera no hi veia de contenta. S’ha anat a vestir! I quin vestit, Déu meu! El de 

 casament, amb plecs i tavelles, de color de llangardaix; s’ha clenxinat millor que els 

 altres diumenges, però recordava joventuts a Barcelona i li dolia no tenir una 

 pentinadora per alçar el cabell.
84

 

 

4.4. La implicació del «jo» 

En els dietaris de Palmira Jaquetti podem identificar el «jo» de l’autora com en un 

dietari íntim. Jaquetti anota moments en què la implicació personal pren més solidesa 

que els detalls de la seva tasca. Algunes converses amb els cantaires produeixen 

l’exteriorització dels seus sentiments en les seves notes.  

Sovint exposa el desig de tornar a ser infant durant uns instants. Aquest afany era 

provocat la tendresa que evocaven algunes persones, com ara, l’exemple de Maria 
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Albós, una dona de l’Asil de la Seu d’Urgell que cantava com si realment estigués 

cantant a un nadó:  

 També ens ha cantat Maria, grossa, d’ulls una mica tristos, mocador al cap i cabell 

 cendrós, tan amorosa, que en cantar-nos Lo fillet de la Mare, de bon grat m’hauria 

 deixat esdevenir infant, per acollir-me sota aquells braços de mare.
85

 

En els dietaris de Jaquetti trobem sovint l’anhel de la infantesa quan escolta les cançons 

dels cantaires dirigides als minyons: «Narcisa, ara l’un ara l’altre, ha tingut lleure 

d’amanyagar tots els néts i ha cantat tant i tan bo, que m’hauria tornat menuda de bona 

gana».
86

 El sentiment i l’expressió de cada persona quan canta el descriu en el dietari 

acompanyats amb l’emoció que li ha provocat:       

 Els ulls se li entelen i plora amb sentiment en cantar el romanç de Margarida, la 

 donzella que va fer penjar un estudiant, qui, al cap dels set anys, en passar la mare, 

 encara vivia. El relleu de la cançó quan, per la força de l’amor matern, es fa el miracle 

 de ressuscitar gall i gallina a la taula del jutge, l’emocionà en tanta manera, que va 

 acabar fent-me plorar a mi i tot.
87 

Jaquetti utilitza el dietari com a exercici catàrtic per abocar-hi algun patiment o mala 

experiència: «A l’hora que escric, encara veig, com si els tingués davant, no la casa i la 

bona gent que ens va donar sopar, sinó els lladres i bruixes que han perseguit el meu 

insomni».
88

 També ens revela que l’ús del dietari l’ha ajudat a alliberar-se dels seus 
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sentiments de tristor, com ara, en el cas de la mort de Teresa, una noia jove, a la qual 

una malaltia l’havia obligat a restar immòbil en un llit durant anys:  

 L’esperit de la noia és ací, en el llaç que amoroseix el mirall, en el drap brodat que 

 cobreix la tauleta. És molt ben ensenyada. Parla, amb gràcia i perfecció, les quatre 

 llengües usades a la vall. És educada a França. Per què he dit tot això? Per alleugerir-me 

 el cor feixuc.
89

 

Jaquetti descriu la duresa que li representà el fet de tractar amb gent que no coneixia i 

haver d’esperar que volguessin cooperar amb ella i ensenyar-li cançons, però sobretot 

remarca la dificultat de trencar el gel en el primer contacte: «Trencar el glaç d’una nova 

coneixença, per bé que efímera, és sempre un esforç per al meu esperit, que sent la 

solitud i l’estima, però es complau a ensinistrar-se en el tracte de l’altra gent».
90

 Així 

mateix, observem que també anota en els dietaris els sentiments de tristor que brollen en 

l’escriptora quan ha de marxar d’algun poble en el qual s’ha trobat com a casa: «Hem 

deixat la parra que ha endolcit els nostres somnis».
91

 Descriu el que sent quan ha 

d’acomiadar-se i en concret a l’hora de finalitzar les missions de recerca: 

 Aquestes fiblades, que ens han avesat i endurit la vida d’estiu i tant de profit han dut a la 

 nostra ciutadania, ara, encara, malgrat de tot, ens punxen endins de l’epidermis, si bé 

 són esbarzers de marge, en aquesta vida serena i emocionant que duem de vall en 

 muntanya, com un llum encès.
92
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També deixa mostres en els dietaris de les reflexions més íntimes del camí de la vida 

dels humans. Tot el que ha pogut experimentar sobre les persones al llarg dels viatges i 

de les missions que ha realitzat i la importància que ha tingut en el seu camí: 

 La petitesa humana, ensems que la preciosa adaptació al moment, se’m fan foteses 

 sovint, però sobretot quan em deixo dur, com ara, per la rapidesa que brinda paisatge i 

 emocions fugisseres, que són, tot i el control de la pròpia inconsistència, l’encís de la 

 vida, el meu conte de fades.
93 

 

4.5. Comentaris musicals 

Un dels altres tipus d’anotacions que fa Jaquetti en els dietaris són els que fan referència 

a la música en un sentit més tècnic. L’autora deixa constància de diferents tipus, estils i 

detalls musicals de les cançons que reprodueixen els cantaires:     

 La modista de Gósol canta tan bé i té un repertori tan ric, que ens està suggerint  la idea 

 temptadora d’anar a la mateixa pedrera; ella, però, és jove i canta la frescor de la 

 sanitosa joventut, amb cançons fresques de ritme i melodia, plenes de dolcesa, molt 

 afinades i amb lleugeres apoiatures de la seva invenció.
94

 

L’escriptora descriu alguns de tecnicismes musicals referents a la interpretació dels 

cantaires: «La melodia no té modulacions ni fioritture, que són coses barroques i 

sempre decadents, és neta i sana com una branca de freixera».
95

 Així com la forma que 

donen a les cançons i els salts entre intervals, de manera inconscient, que fan alguns 
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cantaires: «La cançó era de coro, amb uns intervals desesperats i aquells ai si, ai no tan 

atabalador».
96

 De la mateixa manera anota la tonalitat de cada cançó en cas que els 

cantaires ho fessin fora de to: «No sap entonar. Si comença en do major, acaba una 3a o 

una 4a més alt o més baix».
97

 Veiem, doncs, que en els seus comentaris al·ludeix a la 

desconeixença sobre música i cant que tenen la majoria de cantaires. Però, alhora, 

mostra empatia amb ells: «Espaia el cant de moltes pauses afectades, i precipita les 

notes següents per anivellar el temps perdut; els seu forts i pianíssims són de les coses 

més còmiques que hem sentit».
98

  

Jaquetti anota en el dietari la preferència que tenen algunes persones per cantar un tipus 

de cançó a l’hora de treballar: «Les cançons de tonedor no al·ludeixen el treball. 

Serveixen, amb llurs petites anècdotes, per ritmar i regular el treball de tots i per estar 

amatent unit».
99

 

Fins i tot, a fi de trobar cançons populars catalanes de cada zona, Jaquetti havia d’ajudar 

els cantaires a aprendre a diferenciar l’estil de cada cançó: «Miquel és entusiasta de 

valsos i americanes corejats. L’ajudem a treure-se’ls del davant. Per fi brolla una cançó 

tirant, enrevenxinada, de carlins».
100

 Però és difícil fer canviar d’opinió. També escriu 

en els dietaris aquests entossudiments graciosos d’alguns cantaires quan només canten 

un tipus de música: «Jotes! Jotes per pregar, per estimar, per riure, per dansar. Jotes per 

fer cruixir l’aire tebi de la vesprada confident. Jotes per cantar la brunzidora lluïssor 
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dels estels. Jotes per marcar l’arada lenta i desolada».
101

 Tant Jaquetti com la parella que 

l’acompanyava a recollir cançons en cada missió havien de tenir paciència perquè cada 

cantaire podria sortir amb qualsevol tipus de cançó. I Jaquetti fa una breu reflexió sobre 

haver d’entendre cada persona, i la perseverança que havien de tenir per aconseguir que 

cantessin: «La comprensió és el talismà que obre cors i boques, la deu de la simpatia, 

l’espurna que encén la joia».
102

 

 

5. CONCLUSIONS 

En aquest treball, en l’apartat de la biobibliografia s’han pogut observar les diverses 

facetes de Palmira Jaquetti. D’una banda, hem vist el seu gran interès per la docència i 

l’aprenentatge en català, així com d’altres llengües, com ara el francès, del qual va 

aconseguir una càtedra i va traduir diverses obres al català. D’altra banda, hem 

descobert la gran dedicació de l’autora en les missions per a l’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya i en altres que va realitzar pel el desig de contribuir en el 

patrimoni musical de la cultura catalana. Tot i l’època que li tocà viure va continuar 

formant-se i destacà acadèmicament en els àmbits de docència, música i literatura. 

La seva persistència com a escriptora i musicòloga en diverses creacions literàries i 

musicals, com ara la publicació de poemes en diverses revistes i la d’un llibre de poesia, 

així com diversos llibres de cançons populars harmonitzades i d’altres pròpies per a 

infants.  
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En la segona part del treball, en els apartats sobre els dietaris de Palmira Jaquetti durant 

les missions de recerca per a l’OCPC, hem pogut observar la implicació de l’autora en 

la tasca com a recol·lectora de cançons populars i, la qualitat literària amb què escriu les 

memòries de cada missió. En els dietaris s’aprecia la seva delicadesa i sensibilitat a 

l’hora d’expressar els seus sentiment en el paper. La particularitat de les seves 

descripcions, com ara, dels paisatges i dels camins per on passava, o les anotacions 

sobre les reaccions dels cantaires i dels diversos comentaris sobre música, com també de 

les reflexions que hem pogut observar, ha significat, sens dubte, el descobriment de la 

seva capacitat i riquesa lingüística i literària, la qual cosa ha fet possible aquest treball.  

Resta a l’espera la publicació dels seus dietaris aplegats en un sol volum, en el qual es 

podria contemplar Jaquetti com una escriptora de dietaris. Així com l’edició dels seus 

poemes inèdits que es troben en la Biblioteca de Catalunya. 

No gosaria ometre la personalitat que he conegut de Palmira Jaquetti: una dona que va 

néixer en una família humil i va treballar força per guanyar-se un lloc en la cultura 

catalana a pesar dels obstacles que suposava ser dona i haver de fer front a la repressió 

viscuda durant la Guerra civil i la postguerra. Jaquetti no abandonà mai l'essència 

humana que la caracteritzava i ha aconseguit ser pionera en la tasca de recol·lecció de 

cançons.  

Tampoc voldria oblidar-me de la importància dels itineraris que s’han adjuntat en 

l’ANNEX, perquè podrien esdevenir, digitalment, rutes literàries. Tot i que caldria 

completar aquest apartat i considerar les missions de recerca que no s’han pogut 

estudiar.  
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El fet que, enguany sigui el 125è aniversari de Palmira Jaquetti i des del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya estiguin promovent la seva coneixença, afavorirà 

a què alguns estudiosos es decantin per aquesta escriptora i que, en un futur bastant 

proper, puguem descobrir més informació sobre aquesta autora que, ara, comença a 

prendre importància públicament. Si no aconsegueix tenir el lloc que li pertany en la 

literatura catalana, almenys haurà estat força influent en qui ha escrit aquestes ratlles i 

ha parafrasejat d’alguna manera la vida i l’obra de Palmira Jaquetti. 
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     7. ANNEX 

    7.1. Itineraris de les missions 
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INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es mostren els mapes orientatius dels itineraris que va seguir Palmira 

Jaquetti en les deu missions de recerca estudiades en el present treball. S’ha inclòs 

l’enllaç en línia (amb accés a Google Maps) de cada itinerari, la qual cosa permet 

resseguir la ruta de les missions i veure alguns dels pobles visitats. També apareix una 

breu cita de Jaquetti sobre els indrets indicats i una imatge d’aquests. Les il·lustracions 

dels pobles han estat escollides segons el criteri històric i intentant aconseguir la 

màxima aproximació a la realitat del moment en què es van realitzar les missions de 

recerca. Així doncs, les fotografies que hi ha a continuació van fer-se entre 1900 i 1930. 

Malauradament no hi ha imatges de tots els pobles, atès que no s’han pogut localitzar. 

Seguidament als itineraris hi ha una taula en la qual he anotat, resseguint el dietari de 

cada missió de Jaquetti, la data, el lloc, el cantaire, l’edat d’aquest (majoria de vegades), 

el nom de casa a la qual pertany i/o sobrenom, el títol de les cançons o músiques que 

s’han transcrit de cada cantaire i, en alguns casos, l’instrument amb què s’ha 

acompanyat el cantaire.  
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1. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I MARIA CARBÓ A LA SEU D'URGELL, 

PALLARS I ARAN, DEL 9 DE JULIOL AL 3 DE SETEMBRE DE 1925 

Enllaç: https://url2.cl/tb3L4 

 

Imatge 1: Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1925. 
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A. Dijous 9 de juliol de 1925 - La Seu d'Urgell: 

«A la Seu, buscada casa, l'hem trobada a cal Bartolo.» 

  

Imatge 2: Fonda Bartolo a la Seu d’Urgell. 

 

B. Divendres 10 de juliol de 1925 - Asil de Sant Josep: 

«Mª Pujol ens ha acompanyat a l'Asil de Pobrets: bella idea. La nostra presència els ha 

estat una joguina falaguera, i ens hem fet amigues de moltes velletes.» 

  

Imatge 3: Asil de Sant Josep a la Seu d’Urgell. 
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C. Dilluns 13 de juliol de 1925 - Castellciutat: 

«De l'Asil hem anat a Castellciutat, on diu que hi ha un home que canta. Damunt mateix 

del pont de l'Envalira, que passa amb gran remor d'aigües i estén una catifa de verd 

pertot arreu, hem conegut aquest homenet, viu com un follet.» 

  

Imatge 4: Castellciutat.          Imatge 5: Pont del riu Valira. 

 

D. Diumenge 26 de juliol de 1925 - Andorra: 

«Som a Andorra; la primera velleta que hem topat tot seguit ha dit coses curioses 

referint-se a la seva pàtria.» 

  

Imatge 6: Andorra La Vella. 
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E. Dilluns 3 d'agost de 1925 - Organyà: 

«Organyà. En arribar, hem vist el senyor rector, qui, com d'altres, ha dit que allà no hi 

ha cançons, com qui fa avinent a una senyora que s'equivoca, que el balneari no és 

d'aigua termal, sinó gelada.» 

  

Imatge 7: Organyà. 

 

F. Dilluns 10 d'agost de 1925 - Montanisell: 

«Som a Montanisell, a dues hores d'Organyà; hores de pagès. Camí de cabres, ferest, 

insospitat.» 

 

G. Dijous 13 d'agost de 1925 - Abella de la Conca: 

«Abella és un poble enfilat en una roca i aixoplugat sota una altra, com un musclo.» 
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H. Dimecres 19 d'agost de 1925 - Tremp: 

«En tornar a Tremp, ja ens esperava una dona a casa Mn. Monsó; ha cantat bellament.» 

  

Imatge 8: Plaça Capdevila a Tremp. 

 

I. Divendres 28 d'agost de 1925 - València d'Àneu: 

«Nit a València, en aquest pom de gaverneres en flor. Des d'ací ens mirem en l'espill de 

la Vall d'Esterri. El riu és una llançada de sol.» 

  

Imatge 9: València d’Àneu. 
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J. Dimarts 1 de setembre de 1925 - Canejan: 

«Canejan senyoreja la vall, com un castell. Trenta-tres voltes, tantes com pobles hi ha a 

la vall!» 

  

Imatge 10: Canejan.  

 

Data Lloc Cantaire Edat Cançons o músiques Instrument 

10-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 

Jerònima 

Fages 
70 1. Cançó de bressol — 

10-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 

Rosa Miraball 

«Roseta» 
72 

2. Cançó d'Andorra la 

Vella 
— 

10-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 
Maria Albós 69 3. Pastorets de Judea — 

11-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 
Josep Guiem 84 4. El pomer — 

11-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 

Ramon 

Farrero 
68 

6. De tres germanes que 

som 
— 

12-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 

Isabel 

Vilaginés 
68 

5. Pastorets d'esta 

muntanya 
— 

12-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 

Ventura 

Moliné Pont 
73 

7. L'any mil vuit-cents 

quaranta-dos;               

10. Lo ball dels bastons 

— 

13-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 

Martí Bordas 

«Fideuaire» 
73 

8. Si fossa moixonet;     

9. Quan lo pare no té pa; 

28. Qui matarà la mosca 

— 

13-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 

Pere Màrtir 

Soldevila 

Fornell 

«l'Ermità» 

73 

11. Cançó del Josep 

Bigarrat;                       

21. Les Camilleres;       

25. Bolangera 

Flabiol 
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14-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 
Esteve Soler 76 12. Són tres capellans — 

14-jul-25 Castellciutat Josepa Balart 35 

13. Cançó de les 

mentides;                       

14. El pardal 

— 

15-jul-25 
La Seu 

d'Urgell 

Dolors Soler 

«La modista 

de Gósol» 

40 

15. Barcelona ciutat 

gran;                              

16. Una matinada 

fresca;                             

18.El príncep de 

l'Aronja;                            

20. Si tu te'n fas la lluna; 

22. Dansa de 

Campdevànol;                     

23. Ball pla;                       

24. En Savalls 

— 

16-jul-25 
La Seu 

d'Urgell 

Anton 

Perramon 
53 17. Una matinada fresca  — 

16-jul-25 
La Seu 

d'Urgell 
Ignàsia Doll 40 19. La dida — 

17-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 
Llorens —  

26 i 27. Marxa dels 

Gegants 
Tambor 

17-jul-25 Castellciutat Anton Moliné 60 

29. Quan els carlins 

sortiren de la ciutadella 

de la Seu;                     

30. Cobles 

— 

23-jul-25 
Asil (La Seu 

d'Urgell) 
Anton Brunet 72 

31. I a l'horta del meu 

pare 
— 

23-jul-25 
La Seu 

d'Urgell 
Josep Ingla 72 

32. Barcelona, ciutat 

gran;                             

33. Mossèn Bruno de 

Peramola 

— 

23-jul-25 
La Seu 

d’Urgell 
— — 

34. Hauríeu vist lo meu 

marido 
— 

26-jul-25 
Andorra la 

Vella 
Cinta Torres 74 

35. Tira una pedra 

enlaire;                        

38. Troba l'esposa 

prenyada;                     

39. Maria se'n fa en 

finestra;                            

43. El comte Arnau 

— 

27-jul-25 Escaldes 

Concepció 

Guitart 

«Conxita» 

30 

36. De dotze lladres que 

eren;                                  

37. La dida;                     

43. Si n'hi haví tres 

dames;                            

44. Sota l'olivera;               

45. Sota el pont de Lió 

— 
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27-jul-25 
Andorra la 

Vella 

Joaquima 

Serqueda  
35 

40. Cal Coix d'Alins;       

41. El dia de Sant Pere 
— 

28-jul-25 
Andorra la 

Vella 
Isabel Colell 77 42. La Passió — 

30-jul-25 Engordany 
Carme Calva 

«l'Estanyeta» 
50 

46. Quatre fadrinets;        

47. Ball de Santa Anna 
— 

01-ag-25 
Sant Julià de 

Lòria 
Dolors Camps 57 

48. Ball de la marratxa; 

49. Ball Cerdà 
— 

01-ag-25 Canillo Dolors Vidal 50 
50. Los tres reis de 

l'Orient 
— 

03-ag-25 Organyà Carme Batriu 45 
51. Non, non canta la 

mare 
— 

05-ag-25 
Fígols i 

Alinyà 

Joan 

Estragués 
66 

55. Si n'hi havia tres 

segadors 
— 

06-ag-25 Sallent Maria Puig 38 

56. El rossinyol;              

57. Ai, mi padre m'ha 

casat 

— 

07-ag-25 Organyà 

Josep 

Soldevila 

«Jepo Lluna» 

72 

52. La cançó del Cabrer; 

53. Un dia els carlins; 

54. Déu lo guard, galant 

Minguet 

— 

07-ag-25 Organyà Antònia Pons 40 58. Dona i prenda — 

07-ag-25 Organyà Antònia Riba 60 
59. On aneu, Mare de 

Déu 
— 

 10-ag-25 Valldarques 
Jaume Llach 

«Lo Sebre» 
78 60. La nostra minyona — 

11-ag-25 Fenollets Maria Campà 50 
61. Perpinyà n'hi ha una 

nina 
— 

11-ag-25 Fenollets Rosa Campà 26 
62. La mestressa de 

l'hostal 
— 

13-ag-25 
Abella de la 

Conca 

Francesca 

Perramon 
74 

63. Marieta, vós sou 

meva 
— 

13-ag-25 
Abella de la 

Conca 

Francesca 

Lleiro 
72 

64. Sa mare per 

contentar-la 
— 

14-ag-25 Isona 
Maria Mas 

«Marieta» 
45 65. Adriana — 

15-ag-25 Isona 
Josepa Farrés 

(cegueta) 
79 66. Allà al pla ja ballen — 

17-ag-25 Tremp 
Concepció 

Pons 
69 67. La parauleta de Déu — 

17-ag-25 Tremp 
Juliana 

Mñanet  
82 

68. Quan son pare se'n 

va al llit 
— 

19-ag-25 
Palau de 

Noguera 
Rosa Gasol 50 68bis. L'Escriveta — 
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20-ag-25 
Esterri 

d'Àneu 
Maria Aleu 68 

69. Les campanes de 

París;                            

73. Camisa me'n venria; 

74. Sant Joan va per les 

costes 

— 

20-ag-25 
Esterri 

d'Àneu 

Josepa Uet 

«Miqueua» 
71 

70. Dia de Sant Pere;  

71. I ai, festa de Nadal; 

72. La xica del marxant; 

75. Si n'eren tres fadrinet 

— 

25-ag-25 
València 

d'Àneu 

Antònia 

Consol 
65 76. Cançó de Sant Josep — 

25-ag-25 Son Isabel Pubill 63 
77. El pardal que 

s'acotxava 
— 

27-ag-25 Borén 
Francesca 

Catarina 
55 

78. Cançons de les falles 

de Sant Joan 
— 

27-ag-25 Sorpe Serafina 74 

79. Mare de Déu del 

Poal;                                   

80. I una cançoneta nova 

— 

29-ag-25 Salardú Maria Mestre   81. Sant Ramon n'és nat — 

30-ag-25 Bagergue Maria Mola 73 
82. Els estudiants de 

Pamplona 
— 

30-ag-25 Bagergue Pau Moga 27 
83. Vosaltres soldats 

nous 
— 

01-set-25 Bossost Inès Benosa 52 84. Matinera Tresa — 

01-set-25 Bossost 
Rosa Pere 

Miquel 
66 85. I a l'entrada de Lés — 

Taula 2: Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1925. 
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2. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I MARIA CARBÓ AL PALLARS I CONCA 

DE TREMP, DEL 26 DE JULIOL AL 2 DE SETEMBRE DE 1926 

Enllaç: https://url2.cl/zMDD3 

  

Imatge 11: Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1926. 

 

 

 

 

 

 

 

https://url2.cl/zMDD3
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A. Divendres 2 de juliol de 1926 - Esterri d'Àneu: 

«Les muntanyes que encerclen la vall d'Esterri són clapades de congestes.» 

  

Imatge 12: Esterri d’Àneu. 

 

B. Dimarts 6 de juliol de 1926 - Borén: 

«Però la pluja ens ha atrapat pel camí i l'entrada a Borén no ha estat triomfal, sinó la que 

deuen fer els soldats en tornar de la guerra.» 

  

Imatge 13: Borén. 
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C. Diumenge 11 de juliol de 1926 - Cerbi: 

«A Cerbi, l'horitzó és molt tancat i restret, les muntanyes s'acaben en congestes i són 

florides d'escoba, daurada com la nostra ginesta, i de bardanals, que són arbusts 

semblants als rododendres, coberts de flor carmesina.» 

  

Imatge 14: Cerbi. 

 

D. Divendres 16 de juliol de 1926 - Jou: 

«Hem anat a Jou, amb un ruquet espavilat i una dona beneita. La Maria ha estat objecte 

de la seva observació, perquè feia rams de blauets i margarides.» 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

E. Dimarts 20 de juliol de 1926 - Escaló: 

«L'auto ha passat amb molt retard, i quan hem arribat a Escaló, el sol ja es ponia.» 

  

Imatge 15: Església d’Escaló. 

 

F. Dimecres 28 de juliol de 1926 - Estaon: 

«Estaon té la bellesa dels pobles alts i la frescor dels caserius de Ribera.» 

  

Imatge 16: Estaon. 
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G. Dijous 5 d'agost de 1926 - Llessui: 

«Llessui és dels pobles més senyorívols i d'arquitectura més elevada que hem vist. 

L'elegància i l'amplada de les places podrien servir de model als senyors que es 

trenquen el cap a la nostra ciutat.» 

  

Imatge 17: Llessui. 

 

H. Dimecres 11 d'agost de 1926 - Gerri de la Sal: 

«Al camí de Gerri hem trobat les primeres oliveres, d'aquell color del fumerol tranquil 

que s'escapa de les llars, a l'hora fosca.» 

  

Imatge 18: Gerri de la Sal. 
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I. Dissabte 28 d'agost de 1926 - Alsamora: 

«Quan pujàvem la costa d'Alsamora, els animals començaven el ball del mosqueig.» 

  

Imatge 19: Alsamora. 

 

J. Dimecres 1 de setembre de 1926 - Talarn: 

«Talarn és un mirador de la conca; al fons, el Montsec, partit, prometedor d'aigua, 

d'ombra basardós, altiu.» 

  

Imatge 20: Talarn. 
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Data Lloc Cantaire Edat Cançons o músiques Instrument 

03-jul-26 
Alós 

d'Isil 

Dolors 

Roquer 

«Miqueua» 

72 

1. La cançó del coix 

d'Alins;                          

2. Cançó de la 

Margalideta;                

3. Cançó gavatxa;        

4. Muntanyes de 

Corriols;                       

5. Cançó de Tarascó;      

6. La Bolangera;             

7. Ball pla;                         

8. Na cistelleta, brodada 

de seda;                            

12. Lo rossinyol 

Pandero 

04-jul-26 
Alós 

d'Isil 

Isidre Teig 

«El 

xollador» 

49 9. Cançó de Castilla;  — 

04-jul-26 
Alós 

d'Isil 

Cecília 

Badia 

«Sila» 

53 

10. Si hauriu vist i 

conegut;                       

11. Josep i Maria;        

14. Cançó dels segadors 

— 

04-jul-26 
Alós 

d'Isil 

Jaume 

Trillo 
50 13. Dia de Sant Pere — 

05-jul-26 Isil 
Modesta 

Guilló 
50 15. Cançons de bodes — 

05-jul-26 Isil 

Petronil·la 

Rosso «La 

vella de 

Catxes» 

63 

16. Si n'eren tres 

ninetes;                                

17. Si n'eren tres 

pastorets;                   

18. Cançons de Sant 

Joan;                             

20. Apa, minyons;              

21. La dama d'Aulion 

— 

06-jul-26 Isil Joan Gaspa 25 
19. Les campanes de 

París 
— 

06-jul-26 Borén 

Anna 

Forcada 

«Anneta» 

55 

22. La donzella de la 

costa;                                  

23. La vida de les 

galeres 

— 

07-jul-26 Isavarre 
Albina 

Verné 
45 

24. Barcelona, ciutat 

gran 
— 

08-jul-26 Sorpe 
Ventura 

Catarina 
65 

25. Ja n'era una pobra 

dona 
— 

08-jul-26 Sorpe 
Maria 

Barlabé 
27 

26. Sola és la una;       

27. Los tres reis 

d'Orient 

— 
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09-jul-26 
València 

d'Àneu 

Maria 

Manresa 
76 28. D'on veniu vós ara — 

10-jul-26 
Esterri 

d'Àneu 

Josepa Uet 

«Miqueua» 
72 

29. Ja en vindrà el mes 

de maig 
— 

10-jul-26 
Esterri 

d'Àneu 

M. 

Constança 

Rella 

56 

30. Ja acaben les 

setmanes;                   

31. Segador, el bon 

segador 

— 

13-jul-26 Gavàs 
Ventura 

Faro 
64 32. L'Escriveta — 

13-jul-26 Gavàs 
Dolors 

Sarradó 
45 33. Petiteta l'han casada — 

14-jul-26 Burgo 
Joan 

Castellarnau 
27 34. Lo rabadà — 

14-jul-26 Burgo 
Dolors 

Fillet 
18 

35. La dida;                         

36. El comte Arnau 
— 

16-jul-26 Jou Rosa Arnau 70 37. Cançons de bodes — 

20-jul-26 Escaló 
Maria 

Garreta 
65 

38. Si n'hi havia de tres 

Maries;                              

39. Qui en sirà lo 

gallardo mosso;              

40. Si tu n'eres l'herbeta 

— 

20-jul-26 Escaló 
Francisco 

Coll 
63 41. Cançó de Nadal — 

21-jul-26 Tavascan 
Blasi 

Colomer 
35 

42. N'ha estada 

matinereta 
— 

22-jul-26 Tavascan 

Maria 

Ramon «La 

Querona» 

— 43. Pastoreta galana — 

23-jul-26 Lladorre 

Josep 

Butxaca «El 

moliner» 

65 
44. Mon pare i la mia 

mare 
— 

24-jul-26 Lleret 
Francisca 

Roca 
50 45. Cançons de bodes — 

26-jul-26 Lladrós 
Teresa 

Sevilla 
60 

46. Ditxoses del mes 

d'abril 
— 

27-jul-26 Cassibrós Josep Ninó 80 47. Els misteris de dolor — 

29-jul-26 Surri Rosa Cortès 50 
48. Si n'era una 

donzelleta 
— 

31-jul-26 Llavorsí 

Raimunda 

Julià «La 

Munda del 

ferrer» 

68 

49. Catalunya, qui t'ha 

vista;                              

50. Ball pla;                           

51. I aquí dalt de la 

muntanya 

— 
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01-ag-26 Roní 
Agustina 

Riba 
54 

52. Pels aliments del 

bon vi 
— 

01-ag-26 Rialp 
Manel 

Caissà 
60 53. Les xiques de Reus — 

03-ag-26 Surp 
Francisca 

Jaumot 
65 54. Reis d'Orient — 

04-ag-26 Caregue 
Maria 

Fierro 
68 

55. I a l'horta del meu 

pare 
— 

06-ag-26 Llessui Teresa Riba 58 56. Linda Buena — 

 10-ag-26 Sort 
Teresa 

Parredon 
70 

57. Cançons de Sant 

Joan 
— 

11-ag-26 
Gerri de 

la Sal 

Dolors 

Navarra 
65 

58. Era filla d'un pobre 

home 
— 

12-ag-26 
Gerri de 

la Sal 

Emília 

Tarrés 
40 59. Jo, de la gallina — 

12-ag-26 Enseu 
Adelaida 

Cornella 
45 

60. Ninyes que aneu a 

l'aigua;                       

61. Ai, Joan, lo bon 

Joan;                          

62. Ja se'n va don 

Guespo/Vuespo 

— 

14-ag-26 Tremp Rosa Caralt 68 63. La madre me casó — 

16-ag-26 Tremp 

Teresa 

Castells «La 

Mònica» 

63 

64. N'hi havia tres 

garberets;                          

65. El comte l'Arnau; 

66. El pobre terrisser 

— 

19-ag-26 Llimiana 

Ventura 

Gimó «El 

vell Artús» 

53 

67. Cançó del 

llaurador;                     

68. Cançó del batre 

— 

21-ag-26 Tremp 
Maria 

Vilaspasa 
70 

69. 'Qui dalt a la 

muntanya 
— 

24-ag-26 Tendrui Josep Prió 50 70. La Castanya (ball) — 

26-ag-26 
Fígols de 

Tremp 

Antònia 

Forges 
64 71. Los tres fadrinets — 

26-ag-26 Puigverd 
Maria 

Boyer 
78 

72. Muntanyes de 

Tornafort 
— 

28-ag-26 Alsamora 
Antònia 

Belart 
45 

73. N'hi havia tres 

romerons 
— 

29-ag-26 

Santa 

Llúcia de 

Mur 

Rosa 

Colomina 
70 

74. I un dia i andando a 

missa 
— 

Taula 3: Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1926. 
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3. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I MARIA CARBÓ A SANT FELIU DE 

GUÍXOLS, DE L’1 AL 9 DE GENER DE 1927 

Enllaç: https://url2.cl/2ILb2 

 

 
Imatge 21: Missió de recerca Jaquetti-Carbó hivern de 1927. 

 

De l’1 al 9 de gener de 1927 - Sant Feliu de Guíxols: 

«Sant Feliu és una vila reposada. La gent té la rialla al llavi, no va de pressa; es passeja 

encisadora vora mar, com si cada dia fos el primer com de veure'l.» 

  

Imatge 22: Sant Feliu de Guíxols. 

https://url2.cl/2ILb2
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Data Lloc Cantaire Edat Cançons o músiques Instrument 

03-gen-27 

(Asil) Sant 

Feliu de 

Guíxols 

Salvador 

Riera 
72 

1. Non, non, canta la 

mare 
— 

03-gen-27 
Sant Feliu de 

Guíxols 
— — 

2. Sant Josep se posa 

a ballar 
— 

03-gen-27 
Sant Feliu de 

Guíxols 
Sr. Vinyes — 

3. Quan el pare Benet 

no hi és 
— 

03-gen-27 
Sant Feliu de 

Guíxols 

Teresa 

Girbal 
66 

4. Cançó de 

bressolar;                    

9. La bolangera 

— 

03-gen-27 
Sant Feliu de 

Guíxols 

«La 

Dolores» 
— 

5. I aquí dalt de la 

muntanya 
— 

03-gen-27 
Sant Feliu de 

Guíxols 

Carme 

Lleonart 
50 

6. Sant Vicenç, lo 

meu patró;                        

7. Un cop era un 

pagès;                          

8. Si n'era un frare 

d'auforges;                   

12. Quan n'era 

petiteta;                  

13. El meu pare m'ha 

casada;                     

21. Déu la guard, 

mestre Joan;               

22. Si n'era una font 

molt alta;                     

23. El mestre se n'és 

anat;                                 

24 i 25. Corrandes; 

30. Gerineldo 

Guitarra 

03-gen-27 
Sant Feliu de 

Guíxols 

Dolors 

Comas «La 

Dolorosa» 

74 

10. Passare tres 

traginers;                

14. Peixatera, 

peixatera;                  

15. Só estat amb una 

ciutat 

— 
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05-gen-27 
Sant Feliu de 

Guíxols 

Esteve Pujol 

«L'avi Peric» 
69 

11. Goigs de 

Montserrat;                

16. Tres soldats de 

Marsella;                     

17. Vostres goigs amb 

gran calor;              

18. Una filla d'un 

pobre home;           

19. Minyons de 

Cornellà;                   

20. Els tres 

estudiants;              

26. Si n'eren tres 

segadors;                        

27. Mambrut se'n va 

a la guerra 

— 

06-gen-27 
Sant Feliu de 

Guíxols 
Josepa Burg 65 

28. I un vaixellet sortí 

de Marsella;                

29. I a Blanes són 

flassaders 

— 

Taula 4: Missió de recerca Jaquetti-Carbó hivern de 1927. 
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4. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I ENRIC D’AOUST AL PALLARS I 

RIBAGORÇA, DEL 27 DE JUNY AL 31 D’AGOST DE 1927 

Enllaç: https://url2.cl/l3gH2 

 

Imatge 23: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1927. 

 

A. Dissabte 2 de juliol de 1927 - Montardit de Dalt: 

«Comenceu de passar carrers, eriçats de pedres, que amb el temps, han pres la perillosa 

turgència dels còdols.» 

  

Imatge 24: Un pati a Montardit de Dalt. 

https://url2.cl/l3gH2
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B. Dimarts 12 de juliol de 1927 - Peramea: 

«Peramea és una vila arredossada en una gran roca, que s'atura sota el campanar. Als 

voltants hi ha torres de densa que ara tenen un teulat vermell, serveixen de corralina. El 

camí comença a fer-se regular i ben empedrat. La plaça és orejosa i té un om al bell mig, 

florit de nius de pardal.» 

  

Imatge 25: Peramea. 

 

C. Dissabte 16 de juliol de 1927 - Tornafort: 

«No hem trobat animals, i amb la Teixidora de companya, hem començat la pujada a 

Tornafort.» 

  

Imatge 26: Tornafort. 
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D. Dimecres 20 de juliol de 1927 - Gerri de la Sal: 

«Som a Gerri. Després d'un sopar, ni bo ni dolent, fem venir un pagès que hauria 

d'acompanyar-nos a Enseu.» 

  

Imatge 18: Gerri de la Sal. 

 

E. Divendres 29 de juliol de 1927 - La Pobla de Segur: 

«Amb mitja hora hem sigut a la Pobla, aqueixa perla riallera a la vora del llac, falcada 

entre el Noguera i el Flamisell.» 

  

Imatge 27: La Pobla de Segur. 
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F. Divendres 5 d'agost de 1927 - Hortoneda: 

«En entrar a Hortoneda, un vol de gralles, una trentena, ens ha donat la benvinguda.» 

  

Imatge 28: Església d’Hortoneda. 

 

G. Dijous 10 d'agost de 1927 - Aramunt: 

«Aramunt és un torterol de cases dalt del turó.» 

  

Imatge 29: Aramunt. 
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H. Dimecres 24 d'agost de 1927 - Cabdella: 

«A Cabdella, la insuportable fredor dels timbres queda apagada per la remor de l'aigua.» 

  

Imatge 30: Cabdella. 

 

I. Divendres 26 d'agost - Mont-ros: 

«En haver sopat, a Mont-ros, hem fet cap a casa una pobrissona, neulida de cos i cervell, 

que no ha estat possible escoltar més de cinc minuts.» 

  

Imatge 31: Mont-ros. 
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Data Lloc Cantaire Edat Casa Cançons o músiques 

29-juny-27 Olp Maria Sabrià 18 
Cal 

Batlle 

1. Si n'eren dotze 

minyons;                       

2. Feina en faig de 

pastoreta 

29-juny-27 Olp — — — 
3. Mare de Déu de 

Montserrat 

29-juny-27 Olp «El Xau» 75 — 
4. Lo miret se'n 

passejava 

29-juny-27 Olp Maria Barbal 35 
Casa 

Josep 

5. La Samaritana;       

6. Antes de combregar; 

7. A la ratlleta de 

França 

30-juny-27 Pujal Maria Soldevila  45 
Can 

Picoi 

8. A on aneu, Mare de 

Déu;                             

9. Les dotze hores;           

10. La mel tira dolçor 

30-juny-27 Pujal «La Batista»  55 — 11. Ai que vella... 

01-jul-27 Enviny 
Josep Batalla «El 

Pillo» 
74 — 12. Aqui dalt... 

02-jul-27 Llarvén Isabel Pipó 82 
Cal 

Sabaric 

13. Blancafor;                

14. La viuda lleial;     

15. Fadrinets, sortiu en 

dansa 

02-jul-27 Llarvén Maria Sabirà 31 
Cal 

Marietó 

16. Qui en pogués 

dormir, sinyora 

03-jul-27 
Montardit 

de Dalt 
Carme Jaumot 57 — 

17. Ai, xiquets de Súria; 

18. La son, son 

03-jul-27 
Ribera 

Montardit 
«La Pepeta» 36 

Hostal 

Nou 
19. L'hostal de la Peira 

03-jul-27 
Ribera 

Montardit 

La mare de «la 

Pepeta» 
64 

Hostal 

Nou 
20. A la voreta del mar 

04-jul-27 Baro 
Josepa Pere 

Arnau 
87 

Casa 

Pere 

21. Cançó de nuvis;       

22. Set castells tinc a 

França 

04-jul-27 Arcalís 
Benventura 

Serraller 
56 

Ca la 

Gepa 

23. La vella de cent un 

anys 

07-jul-27 Llarvén Elvira Portella  36 
Cal 

Pretxa 
24. Driana 
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07-jul-27 Mencui «La Silla» 42 
Cal 

Guigua 

25. Falles de Sant Joan; 

26. Cançó de falles de 

Sant Joan 

07-jul-27 Ancs Maria Juan Martí 18 
Cal 

Jovanic 
27. La viudeta 

08-jul-27 Ancs Emília Porter 68 Cal Bos 
28. La mare de don 

Joan 

08-jul-27 Ancs Maria Lluç 64 — 
29. Totes les 

Caterinetes 

08-jul-27 Ancs Maria Tastera 44 
Can 

Torroda 

30. La xing-xing de la 

guitarra 

10-jul-27 Sellui Maria Puigfrà 41 Cal Peret 

31. I a l'hort del meu 

pare;                               

32. Se n'hi haví tres 

ninyetes 

10-jul-27 Sellui Fernando Batalla 59 
Casa 

Moronat 

33. Aquí dalt són, que 

ballen 

11-jul-27 Betrui Ramon Martí 
66 o 

68 

Can 

Ribet 

34. Mos pares i mos 

germans 

11-jul-27 Montcortès Agustina Boig 56 
Cal 

Teixidor 

35. Aqui sou, viuda 

lleial;                         

36. Cançó de falles 

11-jul-27 Montcortès Maria Boig 67 
Cal 

Joaquim 
37. Cançó de bodes 

13-jul-27 Peramea Magdalena Dries 76 Cal Cinto 38. Cançó de bodes 

13-jul-27 Peramea Pilar Agulló 53 — 

39. Qui en collirà el 

roser;                            

40. Cançó de falles;  

41. Sant Joan Baptista 

14-jul-27 
Gerri de la 

Sal 
Jaume Llorens 76 — 

42. Les penyes de 

Montserrat 

26-jul-27 
Gerri de la 

Sal 

Maria Pallà «La 

Manseta Sorda» 
83 — 43. La filla de marxant 

29-jul-27 La Pobla 

Maria 

Cormabella 

«L'Espardenyera» 

35 
Ca 

l'Isidro 

44. Cançó de segadors; 

45. Sant Ramon Nonat 

30-jul-27 La Pobla Rosa Franch 45 
Cal 

Martelló 

46. Lo cavallero se'n va 

a missa;                       

47. A com veneu els ous 
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01-ag-27 La Pobla Ramona Arqués 84 

Cal 

Ramon 

de la 

Molinera 

48. I a la vila de Reus; 

49. Ai, mare, feu-me la 

trena;                             

50. De la Seu fins al 

Cantó 

05-ag-27 Hortoneda 
Antònia Gasa «la 

Música» 
70 

Cal 

Bullada 

51. Ball pla;                

52. Cançó de segadors; 

53. Sant Isidro 

25-ag-27 Espui Josefa Escriva 73 
Ca 

l'Escriva 

54. Dia Santes Creus de 

Mai 

25-ag-27 Espui Jaume Espot 58 
Can 

Jaume 
55. Cançó de bressol 

Taula 5: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1927. 
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5. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I ENRIC D'AOUST AL PALLARS, DE L'1 

DE JULIOL AL 19 D'AGOST DE 1928 

Enllaç: https://url2.cl/m2qjQ 

 

Imatge 32: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1928. 

 

 

 

 

 

 

 

https://url2.cl/m2qjQ
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A. Dilluns 2 de juliol de 1928 - Sarroca de Bellera: 

«Un guiatge tan familiar i tan amorós es mereix un record tendre, perquè marca un 

lligam entre el marxo i la tracció automotora, nova de dies, al benaventurat poble de 

Sarroca de Bellera.» 

  

Imatge 33: Sarroca de Bellera. 

 

B. Dissabte 21 de juliol de 1928 - Manyanet: 

«Manyanet és un replà més alt que el Mesull.» 

  

Imatge 34: Manyanet.  
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C. Dimecres 25 de juliol de 1928 - Sas: 

«A Sas s'hi entra per un corredor fosc, practicat entre murs.» 

 

D. Dimecres 1 d'agost de 1928 - Sentís: 

«Sentís ocupa un pujol, sobre el torrent, i també s'eixampla a l'altra banda, a la penya 

avinagrada, de gres.» 

 

E. Divendres 10 d'agost de 1928 - Avellanos: 

«Som a Avellanos. El sol ha sortit ha rebre'ns, a més de mig camí, quan la terra es fa 

més eixuta i aspra.» 

 

F. Dimarts 14 d'agost de 1928 - Perves: 

«L'auto de Perves, per la carretera nova, puja lentament i ens descobreix, amb una 

veritat digna d'agraïments, tots els pobles que hem conegut aquest estiu.» 
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G. Dissabte 18 d'agost de 1928 - Viu de Llevata: 

«Viu de Llevata acaba la Festa Major. És una renglera interminable de cases, al llarg del 

cingle.» 

  

Imatge 35: Església de Viu de Llevata. 

 

Data Lloc Cantaire Edat Casa Cançons o músiques 

03-jul-28 
Sarroca de 

Bellera 
Ramon Lafont 68 o 69 

Cal Pep de 

Montanui 

1. Los tres reis de 

l'Orient 

03-jul-28 
Sarroca de 

Bellera 
Dolors Vidal 73 Casa la Jota 

2. Marieta n'està mala; 

3. D'a on veniu, lo meu 

fill?;                             

5. Si n'hi haví un 

pomer;                        

6.  Falles;                       

7. Vida de les galeres; 

14. Tres estudiants 

03-jul-28 
Sarroca de 

Bellera 
Anton Agulló 72 — 4. Cançó de bodes 

03-jul-28 
Sarroca de 

Bellera 
Carme Cierco 59 Casa la Jota 

8. Anna Maria;            

9. Moixonet, que vas 

volant;                           

10. La fill del rei;           

11. Sota el pont 

d'Olion;                         

12. Lo vellet se n'alça; 

67. Les 

transformacions;           

68. Cançó d'infants 

03-jul-28 
Sarroca de 

Bellera 
Josepa Martí — — 13. Portal de Betlem 
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03-jul-28 
Sarroca de 

Bellera 

Maria 

Matempè 

«Quica» 

— — 
15. Quan jo n'era 

petitet 

06-jul-28 
Les 

Esglésies 

Maria Joi 

«cistellera» 
— — 

16. El bon caçador;  

17. Anna Maria;           

18. Comte Arnau;       

19. Donzella de la 

costa;                        

20. Passant el pont 

d'Aulet;                     

25. Margarideta 

07-jul-28 
Les 

Esglésies 

Encarnació 

Carrera 
34 — 

21. La porquerola;      

22. L'hosta de la Peira 

23. Lo rei n'ha fet un 

convit;                          

28. Falles 

08-jul-28 
Les 

Esglésies 

Josep Martí 

«Teuler» 
— — 

24. Presó de Lleida; 

26. Garberet 

10-jul-28 
Les 

Esglésies 

Maria 

Bernatxo 
30 — 27. Setmanes de Daniel 

11-jul-28 
Les 

Esglésies 

Genoveva 

Palau 
35 — 

29. Què li'n darem al 

fillet de la mare 

12-jul-28 Buira 
Maria Franc 

«Masovera» 
60 — 

30. Unes històries us 

vull cantar;                 

31. Sant Ramon;            

36. Pasando un 

cavallero 

12-jul-28 Buira 
Josepa Bordes 

«Llorença» 
70 — 

32. Tres reis d'Orient; 

33 i 34. Cançó de 

bodes;                         

35. Samaritana 

16-jul-28 Avellanos Tonya Ferrer 60 Casa Pep 

37. Un dia me'n 

passejava pels carrers 

de Mataró 

16-jul-28 Avellanos 
La muller de 

can Miquel  
55 — 38. Fadrinets de sort 

17-jul-28 El Mesull 

Antònia Simó 

«Peranera 

jove» 

55 — 

39. Porquerola;         

40. Comte Arnau;           

47. Falles 

18-jul-28 El Mesull 
Maria Orcau 

«Peranera» 
70 — 

41. Hostal de la Peira; 

43. Josep i Maria 
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18-jul-28 El Mesull 
Genoveva 

Llonc 
35 Casa Cason 

42. Comte l'Arnau;        

46. Què en cerca lo 

cavallero 

18-jul-28 El Mesull 
Marieta 

Carrera 
— — 44. Hostal de la Peira 

19-jul-28 El Mesull 
Teresa Girós 

«La Gervàsia» 
50 

Casa 

Gervàs 

45. Lo maití de sant 

Joan 

23-jul-28 Benés 
Ramona 

Donisa 
75 

Casa 

Ramona 

48. Vida de les galeres; 

49. Goigs de 

Montserrat 

24-jul-28 Benés Maria Gairí 19 — 
50. La cançó dels 

carlins 

24-jul-28 Benés Celestí Donisa 73 
Casa 

Castell 

51. Sant Josep està en 

cadira;                       

52. Los carlins molt 

estimats;                        

53. Cançó de carlins 

26-jul-28 Sas 

Josepa 

Agullana 

«Teulera» 

70 — 54. Porquerola 

27-jul-28 Erta 
Maria Pedro 

«Dimasa» 
72 — 55. Lo rector 

29-jul-28 Erta Tomasa Palasí 26 Casa Vidal 

56. Cançó del vi;          

57. Ball pla;               

58. Dideta 

31-jul-28 Sas 

Dolors 

Clariana        

«La Mestra» 

73 — 

59. Dama d'Olion;         

60. Comte Arnau;     

61. El pardal 

02-ag-28 Sentís 
Carme 

Perutxó 
22 — 

62. A la vileta de 

Targa;                          

63. La vella 

03-ag-28 Sentís Sebastià Grau 23 Casa Roca 64. Jo pel bon vi 

04-ag-28 Sentís 
Generosa 

Ramoneda 
45 

Can 

Margalida 

65. Ball pla;             

66. Bolangera 

15-ag-28 Perves 
Tonya 

Castellarnau 
65 Can Pere 

69. Romanço del pare 

cruel 

15-ag-28 Perves Josep Consol 75 
Casa el 

Gros 

70. A mi m'han 'gafat; 

71. Minyons, si en 

voleu venir 

18-ag-28 
Viu de 

Llevata 

Engràcia 

Obiols 
70 — 

72. Qui la ballarà 

(Morisca);                   

73. Bolangera;                 

74. Comte Arnau;      

75. El Calçó 
Taula 6: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1928. 
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6. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I ENRIC D'AOUST A TORROELLA DE 

MONTGRÍ, VERGES, PALS I L'ESCALA, DEL 23 DE DESEMBRE DE 1928 AL 2 DE GENER 

DE 1929 

Enllaç: https://url2.cl/9VbYc 

 

Imatge 36: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust hivern de 1928 a 1929. 

 

 

 

 

 

 

https://url2.cl/9VbYc
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A. Diumenge 23 de desembre de 1928 - Torroella de Montgrí: 

«L'entrada a Torroella, en la plana beneïda, s'adverteix pel gep enorme, emmerletat del 

Montgrí.» 

  

Imatge 37: Torroella de Montgrí. 

 

B. Dimecres 26 de desembre de 1928 - Verges: 

«Ahir, en arribar a Verges, vàrem creure prudent de fer la primera visita al pastor, en un 

mas apartat del poble.» 

  

Imatge 38: Plaça Major de Verges. 
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C. Divendres 28 de desembre de 1928 - Pals: 

«Ben fosc hem arribat a Pals. La primera visita ha estat un intent i res més. El poble 

s'enfila i alça torres i merlets a mitja hora de l'hostal.» 

  

Imatge 39: Pals. 

 

D. Dilluns 31 de desembre de 1928 - L'Escala: 

«L'Escala. La gent parla quietament, amb gran prudència, la pau bressa el son dels 

pescadors.» 

  

Imatge 40: L’Escala. 
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Data Lloc Cantaire Edat Casa Cançons o músiques 

23-des-28 
Torroella de 

Montgrí 
Vicenta Poc 55 

Casa 

Agustí 

Panxa 

1. A París n'hi ha una 

dama;                            

2. Estudiants de Tolosa; 

3. Testament d'Amèlia; 

7. Corrandes;                

9. Quan era petitet;      

11. Pastoret, d'on véns; 

12. Bolangera;                  

13. Cançó de carlins 

24-des-28 
Torroella de 

Montgrí 

Genís Amat i 

Martí 

«Ollaire» 

80 — 

4. Tres pomeretes tinc a 

l'hort;                                     

5. A dintre del bosc;             

6. El mal de l'amor  

24-des-28 
Torroella de 

Montgrí 

Narcisa 

Creixell i Gic 
51 — 

8. Porquerola;                  

10. A Sant Jaume vull 

anar 

26-des-28 Verges 
Martí 

Maspoc i Poc 
37 — 

14. El pardal;                  

15. Ara sentireu una 

cançoneta 

26-des-28 Verges 
Narcisa 

Figueres 
62 — 

16. Pomer;                      

17. Rossinyol;                   

24. En Joan s'està a la 

vinya 

27-des-28 Verges 
Enriqueta 

Montaner 
50 — 

18. ¿Dónde estaba 

Dalión? 

27-des-28 Verges 

Quima 

Corretgé 

«Quima 

Lireta» 

62 — 

19. Goigs de 

Montserrat;                  

21. Totes les 

Caterinetes;                  

22. Sorteig de minyons 

27-des-28 Verges 
Josepa Poc i 

Poc 
57 — 20. Mariner 

27-des-28 Verges 

Josepa Blanc 

i Blanc 

«Pepa 

Xivera» 

54 — 23. Marta i Magdalena 

28-des-28 Verges 
Sor Roser 

Guinart 
40 — 25. El poll i la puça 

29-des-28 Pals 
Teresa 

Rovira 
64 

Casa Ciset 

Bolé 
26. Adriana 

29-des-28 Pals 

Anneta 

Borrat i Ros 

«Bolera» 

76 — 27. Sirbona 
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29-des-28 Pals 

Francisca 

Bonai 

Mascarós 

«Xica o 

Trompeta» 

60 — 
28. Cançó d'una 

minyona de Ceret 

30-des-28 Pals 
Enriqueta 

Roqué Mató 
50 

Casa 

Colomer 

29. La vida de les 

galeres;                          

30. Els estudiants de 

Tolosa 

30-des-28 Pals 
Anna Borrat i 

Ros 
— — 

31. El rei n'ha fetes fer 

crides;                            

32. L'hostal de la Peira 

30-des-28 Pals Isabel Riera 78 Casa Bel 

33. Anna Maria;          

34. Marianna;                  

35. Un dia me'n 

passejava 

01-gen-29 L'Escala 

Maria 

Artigas 

«Gallinaire» 

71 — 

36. Bon dia, Leonor;     

38. De la teva cabellera; 

39. Un cop era de 

pagès;                         

40. Quan el soldat ve de 

la guerra;                        

41. Els contrabandistes; 

43. Lo petit vailet 

01-gen-29 L'Escala 

Francisca 

Fajula 

Lloveras 

43 — 
37. De la vostra 

cabellera 

01-gen-29 L'Escala 
Marcel·lina 

Puig 
41 — 42. Quan era petiteta 

01-gen-29 L'Escala 

Joan Lleonart 

(filla de 

Maria 

Artigas) 

46 — 44. Margarideta 

01-gen-29 L'Escala 
Maria Albert 

Blanc 
86 — 

45. Bé s'hi estava 

Lienor;                         

46. Cançó de casament; 

47. Del bon Jesús i la 

Mare seua;                        

48. La presó de Lleida 

Taula 7: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust hivern de 1928 a 1929. 
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7. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I ENRIC D’AOUST A RIBAGORÇA, DEL 

29 DE JUNY AL 4 DE SETEMBRE DE 1929 

Enllaç: https://url2.cl/GpeHI 

 

Imatge 41: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1929. 

 

A. Diumenge 30 de juny de 1929 - Perves: 

«A Perves no hi ha ni un arbre, però des d'ací podeu descansar-vos els núvols flonjos, 

suspesos al cim de Cerbi i al port d'Erta, podeu recórrer les valls, aturar-vos un moment 

en l'estesa de pobles i resseguir les muntanyes botides, fines, com si les tinguéssiu sota 

el palmell.» 

 

https://url2.cl/GpeHI
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B. Dimarts 2 de juliol de 1929 - Viu de Llevata: 

«El camí de Perves a Viu és sec, per collades eixutes. Després ve el barranc, ombrós i 

fresc com un oasi. El poble, arrenglerat a mig aire del cingle, i l'església romànica, amb 

la façana esbotzada per mans barroeres, nafrada damunt el portal, erosionada i en un 

esta que no s'adiu amb el seu origen, senzill i noble.» 

  

Imatge 35: Església de Viu de Llevata. 

 

C. Dissabte 6 de juliol de 1929 - El Pont de Suert: 

«Pont de Suert és una dolça vileta recolzada al riu. Fa goig de considerar-ne les 

porxades, els pedrissos, les amples galeries, la irregularitat i la independència de les 

parets i cases.» 

  

Imatge 42: El Pont de Suert. 
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D. Dilluns 8 de juliol de 1929 - Vilaller: 

«Vilaller és la vileta gran, el primer aglutinant de tots els poblets, a la vora de la 

Noguera Ribagorçana.» 

  

Imatge 43: Vilaller. 

 

E. Dijous 18 de juliol de 1929 - Malpàs: 

«El camí de Malpàs planeja fins al serrat, davant Castanesa i Maleïdes. Passat el coll, hi 

ha un suau pendent, que mena a la més fresca roureda de la rodalia.» 

 

F. Divendres 26 de juliol de 1929 - Massivert: 

«Massivert, ultra dos canals enrunats, té quatre cases belles de veure, acollidores, netes. 

El sol ja és post a les últimes fules dels xops i al cim de Cerbi.» 
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G. Dijous 8 d'agost de 1929 - Boí: 

«Boí, damunt el torrent tumultuós, us rep en una delitosa abraçada de teulats negres, 

variats i a l'abast de la mà, diríeu.» 

  

Imatge 44: Boí. 

 

H. Dijous 15 d'agost de 1929 - Taüll: 

«A una hora de pujada s'estén l'antiga i gloriosa Taüll. Sant Climent encara és seu de 

beutat. Els tres absis intactes, resplendeixen en la penombra.» 

  

Imatge 45: Sant Climent de Taüll. 
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I. Dimecres 28 d'agost de 1929 - Astell: 

«Fa dos anys que esperàvem conèixer una santa velleta que viu a Astell. Hi mena un 

corriol poc fressat, joiós d'ocells, mig amagat en les rouredes.» 

  

Imatge 46: Astell. 

 

J. Dimarts 3 de setembre de 1929 - Pobleta de Bellveí: 

«Aquest és el petit centre de la vall, i el ressò de les petites noves i esdeveniments de la 

Pobleta vibra als confins habitats de la comarca.» 

  

Imatge 47: Fira a Pobleta de Bellveí. 
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Data Lloc Cantaire Edat Casa Cançons o músiques 

30-juny-29 Perves 

Joaquima 

Pellicer 

«Boneta» 

63 Can Riu 
1. Portal de Betlem; 

2. A la vila de Benasc 

30-juny-29 Perves 
Josepa Peruxo 

«Frara» 
60 Can Graït 

3. Noies del Campell; 

4. Tres ninetes;         

5. Margarideta;        

7. Comte l'Arnau;       

8. Segadors 

01-jul-29 Perves 
Tonya 

Castellarnau 
46 Can Pere 6. Oració 

01-jul-29 Perves 
Dolors Monpeiat 

«Magina» 
62 — 

9. El jugaire;          

191. El jugaire 

01-jul-29 Perves 
Maria Cònsul 

«La Vermella» 
66 

Can 

Vermell 

10. Dallaire;               

11. Vida de les 

galeres;                   

12. Hostal de la 

Peira;                           

13. Lindarbuena;  

192. La filla del rei; 

193. Tres ninetes 

varen fer un berenar; 

194. Cançoneta nova 

02-jul-29 
Viu de 

Llevata 
Manuela Gassa 63 Can Manel 

14. Lo maití de Sant 

Joan;                        

15. Tres ninetes;        

16. Estudiants 

02-jul-29 
Viu de 

Llevata 

Assumpció 

Castell (filla de 

la Graïda) 

19 — 17. La monja 

03-jul-29 
Viu de 

Llevata 

Pilar Laforga 

«Pilara» 
38 — 

18. Lo maití de Sant 

Joan;                         

19. Tres estudiants; 

187. Comte Arnau; 

188. Fadrins del 

Pont;                         

189. Calçó;                   

190. A la batalla del 

rei 

03-jul-29 
Viu de 

Llevata 
Maria Rosa 52 

Can 

Manela 

20. Porquerola;         

21. Cançó de minyona 

i polit fadrí;                   

22. Al pla de 

Barcelona 
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04-jul-29 Montiberri Ramona Tolo 54 Can Casòs 

23. Donzella de la 

mar;                           

24. Aquí, més avall de 

Lleida;                        

25. Estudiants;                

26. Io me'n llevo 

matinet;                  

27. Arguelita;           

28. Me'n poso els 

pecats al cor;             

29. Maria Santíssima; 

30. Dia de ma bodeta; 

31. L'oreneta i lo 

pilsà;                         

32. Testament 

d'Amèlia;                 

33. Comte l'Arnau; 

34. Les campanes de 

París 

06-jul-29 
Pont de 

Suert 
Ramon Tolo 53 Can Casòs 

35. Lo moliner;          

36. Cançó d'una 

minyona filla d'un 

llogató que 

s'anomena Santa 

Anna;                           

37. Si jo en fossa 

perdiu xarra;          

38. Estudiants;          

39. Tornareu lo dijous 

sant 

07-jul-29 
Pont de 

Suert 

Miquel Ceira 

«Franxon» 
70 — 

40. Fadrins de Sant 

Boi 

07-jul-29 
Pont de 

Suert 
Maria Jordà 53 

Casa 

Campaner 
41. Estudiants 

07-jul-29 
Pont de 

Suert 
Antoni Samerni 67 Can Pedro 42. Ball pla 

07-jul-29 
Pont de 

Suert 
Maria Montoliu — — 

43. Mentre que n'ereu 

viudo 

07-jul-29 
Pont de 

Suert 

Filomena 

Quintana 
55 

Can 

Serradell 

44. Cançó de 

tonedors 

08-jul-29 Vilaller 
Teresa Turmo 

«Floressa» 
49 Can Flores 45. L'arrencar el ball 

08-jul-29 Vilaller 
Montserrat 

Güerri 
20 Can Flores 

46. Esquerrana;       

48. Ball d'homes sols, 

que de vegades acaba 

en esbojarrament 
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08-jul-29 Vilaller Pilar Güerri — Can Flores 47. Ball pla 

08-jul-29 Vilaller Sebastià Güerri 54 Can Flores 49. Tres ninetes 

09-jul-29 Vilaller 
Constància 

Jordana 
54 — 

50. Porquerola;       

51. Presó de Lleida 

09-jul-29 Vilaller 
Josepa Jordana 

«Jan Boneta» 
68 — 

52. Sola n'hi balla 

una;                           

53. Anna Maria 

10-jul-29 Vilaller 
Petra Castel 

«Malera» 
47 — 

54. Marta i 

Magdalena 

10-jul-29 Vilaller 
Carme Castro 

«Sabatera Roca 
47 

Can 

Contrella 

55. Fadrinets que en 

festejau 

11-jul-29 Vilaller 
Maria Palacín 

«Ramonassa» 
— 

Can 

Marieta 

56. Oració de Sant 

Magí;                       

57. Calçó 

11-jul-29 Vilaller 
Domenica 

Permartí 
46 Can Call 58. Segadors 

12-jul-29 Vilaller 

Maria Plana 

«Maria de 

Tonya» 

58 — 

59. Porquerola;        

72. Aucellets que 

anau volant 

12-jul-29 Aneto Juliana Palacín 87 Can Feixa 

60. Diumenge de 

Rams;                         

62. Tres ninetes;     

63. La vella 

12-jul-29 Aneto 
Maria Peguera 

Pallàs 
69 Can Feixa 

61. Doña Isabel se 

pasea 

12-jul-29 Aneto 

Gregòria 

Bardagí 

«Puiola» 

87 Can Puiola 64. Sant Isidro 

13-jul-29 Bono 

Maria Teresa 

Joaquinet 

«Riua» 

52 Can Riu 
65. Campanes de 

París 

14-jul-29 Casós 
Carme 

Castellarnau 
18 Can Riu 

66. Dianeta;           

67. Serraller;          

68. Minyons, si en 

voleu venir;            

69. Comte Arnau 

14-jul-29 Casós Antònia Lafont 55 
Can 

Paratge 

70. Una cançó en 

cantaria;                   

71. Me'n llevo bon 

matí 

16-jul-29 Montanui Teresa Saura 27 — 

73. Jo en festejo una 

nineta;                    

74. Fadrins de Sort; 

75. El dia que em vaig 

casar 
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16-jul-29 Montanui — — — 76. Lo mal ric 

18-jul-29 Malpàs 
Ramon Llorenç 

«Dalmau» 
74 — 77. La Mariana 

18-jul-29 Malpàs 
Damiana 

Llemiñana  
80 

Casa 

Basurer de 

Llesp 

78. Si anau a 

Barcelona;                

79. Lo romer i la 

romera;                   

80. Sant Jaume de 

Galícia;                   

86. Comte l'Arnau 

18-jul-29 Malpàs Josep Llebot 52 Can Pere 81. Mariana 

18-jul-29 Malpàs Vicenta Mongai 74 
Can 

Llorença 

82. L'hostal de la 

Pera;                         

87. Cançó de la Verge 

Maria 

19-jul-29 Malpàs Empar Moner 36 
Can 

Englesis 

83. A la fira d'Aiton; 

84. La vella 

19-jul-29 Malpàs 

Concepció 

Permartí 

«Casalera» 

35 

Can 

Conilla de 

Barruera 

85. Portal de Betlem 

20-jul-29 Malpàs 
Pilar Roqué 

«jove de Pere» 
40 Can Pere 

88. La pilseta i el 

pilsà 

22-jul-29 Malpàs Concepció Sala  53 Can Roc 
89. Marta i 

Magdalena 

22-jul-29 Malpàs Josep Sala 49 Can Sala 90. Sant Corneli 

22-jul-29 Malpàs Filomena Fierro 46 — 
91. Minyona 

d'Andorra 

23-jul-29 Gotarta 
Joaquima 

Escales  
52 Can Pui 

92. A les fresques 

matinades 

23-jul-29 Gotarta 
Isabel Barri 

«Pepa» 
55 

Can 

Cortinat 

93. Què hi feu aquí, 

cavallero 

24-jul-29 Irgo Nues Cierco 25 Can Gassol 
94. Allà vora d'un 

pradet 

25-jul-29 Esperan Francisco Espot 55 Can Martí 
95. Tonada de la 

treballada 

25-jul-29 Erillcastell 
Ramona de 

Montgai 
62 — 

96. Oració;                   

97. Vida de les 

galeres 

25-jul-29 Erillcastell Maria Peiró 32 Can Rotgé  
98. Ball pla de 

Malpàs 

26-jul-29 Peranera Pere Mateu 52 Can Joano 
99. Matinet de Sant 

Joan 
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26-jul-29 Peranera Tonya Soro 43 Can Dretxo 100. Porquerola 

26-jul-29 Peranera Antoni Gil 44 Cal Viudo 
101. Muntanyes de 

Tornafort 

26-jul-29 Peranera Carme Permartí 33 

Can 

Conilla de 

Barruera 

102. La masovera 

26-jul-29 Castellars Maria Espot — — 103. Tereseta 

27-jul-29 Massivert Carme Vicent 23 — 104. Dallaires 

27-jul-29 Massivert Isabel Estaragué 52 Can Lluc 
105. Escriveta;        

106. Dida 

27-jul-29 Massivert Maria Palací — Can Batista 107. Terriser 

27-jul-29 Massivert Ramon Cònsol 60 Can Lluc 

108. Torre xica;        

109. Fadrins de Sant 

Boi 

29-jul-29 Massivert Teresa Gallart 19 Can Gras 110. Estudiants 

29-jul-29 Massivert Benet Molí 60 
Can 

Manuel 
111. Garberets 

29-jul-29 Massivert 
Pilar Molí 

«Pilara» 
20 Can Batista 112. La Jana 

01-ag-29 Buira Maria Arinyo 80 Can Oliva 
113. El molí dels 

pecats 

01-ag-29 Buira 
Maria Font 

«Mateua» 
60 Can Mateu 114. Matinada fresca 

02-ag-29 Cirès 
Carme Garanto 

«Triosa» 
33 Can Triós 115. Lo gallet petit 

02-ag-29 Cirès Engràcia Ballaus 45 Can Colau 116. Pastorets 

02-ag-29 Cirès 
Maria Prior 

«Joana Llanas» 
49 

Can Joan 

Llanas 
117. Reis de l'Orient 

05-ag-29 Bonansa Ramon Feixa 47 — 118. Dotze paraules 

09-ag-29 Boí Josep Paratge 80 
Can 

Xoromat 
119. Aquí baix al pla 

09-ag-29 Boí Teresa Gil 45 — 
120. Què busque lo 

cavallero 

09-ag-29 Boí 
Pietat Gil «La de 

Sastre» 
33 Can Marco 

121. Moixonet que 

vas volant;                       

122. Que trista està la 

infanta 

10-ag-29 Boí 
Ramona San 

Cerni 
47 Can Joana 

123. Porquerola;    

124. Goigs de la 

Verge de Montserrat 
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10-ag-29 Boí 
Maria Rotgerat 

«Cossauta» 
50 

Can 

Cossaut 

125. Diumenge de 

Rams;                          

126. Un dia, estando 

a la mesa 

10-ag-29 Boí 
Manuela Martí 

«Pedra» 
58 

Can 

Joaquim de 

Barruera 

127. Tres ninetes 

10-ag-29 Boí Ramona Jordi 53 
Can 

Simona 

128. La santa nit de 

Nadal 

10-ag-29 Boí Gabriel Martí 66 
Can 

Barruera 

129. Cançó de 

moliner 

11-ag-29 Boí 
Maria Norai 

«Tendera» 
65 — 

130. Oració de 

combregar 

11-ag-29 Boí 
Teresa Marco 

Gil «Marca» 
65 Can Marco 

131. El dia que em 

vaig casar;              

132. Peirot 

11-ag-29 Boí 

Filomena 

Montanera 

«Gaspara» 

40 
Can 

Ramon 

133. Fadrins que en 

veniu al món 

11-ag-29 Boí 
Pilar Joniquet 

«Xiqueta» 
29 

Can Sastre 

de la Roca 

134. Minyons que 

aneu pel món;           

135. Estudiants;   

136. Ai ciutat d'Egipte 

12-ag-29 Boí Teresa Tremosa 50 Can Lluïsa 137. Josep i Maria 

13-ag-29 Boí Dolores Jaumet 25 
Can 

Simamet 
138. Muller infidel 

13-ag-29 Boí Maria Peguera  19 
Can Pere 

d'Amunt 

139. Ve temps de 

primavera 

13-ag-29 Boí 
Magina 

Tremossa 
50 Can Lluís 140. Blancaflor 

13-ag-29 Boí 
Ramona 

Gordana 
67 

Can Ferrer 

Nou 

141. Francisca 

Ferrera 

13-ag-29 Boí Josep Gil 33 
Can 

Gaspar 

142. Una cançoneta 

nova 

15-ag-29 Boí Antoni Gil 72 
Can 

Gaspar 

143. Cançó de 

contrabandistes;       

144. Tu que n'ets tan 

cosidora 

15-ag-29 Boí Joan Grangé 66 
Can 

Correies 

145. Xiques del 

Cambril 

15-ag-29 Boí Josepa Joanati 17 Can Villita 146. Dallaires 
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15-ag-29 Boí 
Maria Ramon 

«Porquera» 
30 Can Jep 

147. Anneta;         

155. Testament 

d'Amèlia;                   

179. Soldadito 

16-ag-29 Boí Concepció Peroi 57 
Can 

Helena 

148. Per les festes de 

Sant Gil;                

149. Donya Isabel; 

150. Presons de 

Vallfarrera;            

151. L'any de l'eclipse 

del sol;                  

153. Ball de 

cascavells;               

154. Ball ras 

16-ag-29 Boí Ramona Puiol 31 
Can 

Helena 
152. Estaba una niña 

17-ag-29 Boí Ramona Peroi 38 
Can 

Quitèria 

156. Frare blanc; 

157. Hores de la 

Passió;                   

159. Estant al cap de 

la plaça 

17-ag-29 Boí Roser Carrera 19 
Can 

Quitèria 

158. Lo matí de Sant 

Joan 

17-ag-29 Boí 
Francisca 

Ramon 
— 

Can 

Ramon 

160. Les festetes de 

Nadal 

17-ag-29 Boí Isabel Ramon 57 
Can 

Ramon 

161. Vida de les 

galeres;                     

162. Viuda d'Orrià; 

163. Donya Arbuela; 

183. Cançó de bodes; 

185. Cançó de bodes 

18-ag-29 Boí Ramona Feixa 42 Can Janet 

164. N'hi havia una 

nineta;                   

170. Caterina;        

171. Dama del pont 

d'Olion 

18-ag-29 Boí Maria Gil 95 
Can 

Moliner 

165. Oració de 

combregar 

19-ag-29 Boí 

Concepció 

Ramon 

«Corrala» 

30 — 
166. Lo maití de Sant 

Joan 
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19-ag-29 Boí 
Concepció 

Llobet 
66 

Can 

Helena 

167. Goigs de 

Montserrat;             

168. Sant Josep;       

169. Lo romer i la 

romera;                  

177. Anna Maria; 

178. Dama de Reus; 

180. La camisa me'n 

vendria 

19-ag-29 Boí 
Francesc Sala 

«Ginesta» 
66 

Can 

Ginesta 

172. Lo dia que em 

vaig casar 

19-ag-29 Boí 
Dolors Sala 

«Ginesta jove» 
42 

Can 

Ginesta 
173. Portal de Betlem 

19-ag-29 Boí 
Maria Garcia 

«Calla» 
59 

Can 

Monell 

174. Porquerola;  

175. Matinada Fresca 

19-ag-29 Boí Remei Nadal 23 — 176. La vella 

21-ag-29 Boí Dolors Sirvent 18 Can Múria 181. Oració 

21-ag-29 Boí Maria Fórnols 50 Can Múria 
182. Robatori del 

sagrament 

22-ag-29 Boí 
Teresa Cambres 

«Antonyessa» 
— Can Franc 184. Vuit dolors 

23-ag-29 
Pont de 

Suert 
Emília Bernades 50 Can Cotori 186. La dida 

26-ag-29 
La Plana i 

Antema 

Francesc 

Fornons 
— Can Murrie 195. Cançó de presos 

26-ag-29 
La Plana i 

Antema 

Maria Peiró 

«Jaumarrona» 
— 

Can Isard 

de Paüls 

196. Cançó de presos; 

197. I allà al pla de 

Cervera;               

198. Les xiques de 

Perpinyà 

27-ag-29 Paüls Jaume Alegret 50 Can Pep 

199. Lo mes d'abril 

amorós;                  

200. N'estic regalat 

27-ag-29 Paüls Francesc Violant 67 
Can 

Violant 

201. A Barcelona 

m'estic;                 

202. Cançó de 

molinera 

28-ag-29 Astell Concepció Espot 70 
Can 

Jaumet 

203. Cadires del cel; 

204. Setmanes de 

Daniel 

28-ag-29 Astell 
Martí Palau 

«Pare San» 
81 Can San 205. Allà a sol eixent 
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28-ag-29 Astell 
Francesc 

Liminyana 
49 

Can 

Ramon de 

Cabdella 

206. Anna Maria 

28-ag-29 Astell Lluïsa Palau — Can Sord 
207. Io me'n vaig a 

collir flors 

29-ag-29 Astell 
Reparada 

Bigordà 
50 

Can 

Ramon 

Garc 

208. Carmesí 

29-ag-29 Astell Ramona Mentui 65 
Can 

Masover 

209. Una cançoneta 

nova 

29-ag-29 Astell Josep Fornons 17 Can Cansat 210. Cançó de Nadal 

30-ag-29 Guiró Josep Jordana — Can Móra 
211. Contrapàs;      

212. Bolangera 

31-ag-29 Oveix Mercè Mentui 18 Can Pau 213. Mariana 

31-ag-29 Oveix Maria Subirana 40 Can Pere 
214. Manaments de la 

llei de Déu 

31-ag-29 Oveix Maria Ricol 27 — 
215. Tres ninetes; 

216. Estudiants 

31-ag-29 El Castell Carme Montaner — 
Can 

Rotllan 
217. Matinada fresca 

01-set-29 El Castell Maria Pujol 56 
Can 

Françoi 

218. Oració de 

Nadal;                    

219. Quarentenes; 

220. Oració 

01-set-29 El Castell Concepció Virós — Can Virós 
221. Rellotge de 

Passió 

01-set-29 Estavill Teresa Navarre — Can Toni 
222. Lo dia de 

Corpus, Corpus 

01-set-29 Estavill Lluïsa Fornons — Can Beneta 223. Aquí baix del pla 

01-set-29 Antist Vicenta Ferrer — — 224. Coix d'Alins 

02-set-29 Antist Pere Boher 61 — 225. Tres pastorets 

02-set-29 Antist 
Agustina 

Maravilla 
— Can Ferrer 226. La cena 

02-set-29 Antist Antònia Vicent 23 

Can 

Agustina 

del Ferrer 

227. Sant Quirco 

02-set-29 Antist Manuel Jordana 34 
Can 

Jordana 

228. Una xica en 

festejava 

02-set-29 Antist Joan Jordana — Can Batala 
229. Ja en veig pujar 

lo meu fill 
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02-set-29 La Plana 
Joan Benavent 

«Pedro» 
74 Can Franc 

230. A l'hostal de 

Mataró;                      

231. Ja n'arribarà lo 

temps;                    

232. Adiós, vila de 

Reus 

03-set-29 
La Pobleta 

de Bellveí 
Teresa Sabaté 70 Can Punyet 

233. A Barcelona 

m'estic 

03-set-29 
La Pobleta 

de Bellveí 

Felipa Perutxo 

«Pereta» 
64 

Can 

Teixidor 
234. Tres pastorets 

04-set-29 
La Pobleta 

de Bellveí 
Francisca Sabaté 70 

Can 

Quando 
235. Batalla del rei 

04-set-29 
La Pobleta 

de Bellveí 
Mercè Camadall 33 

Can 

Andreu 

236. La mare i la 

filla;                       

237. Estudiants;       

238. Falles de sant 

Joan;                        

240. Carmesí 

04-set-29 
La Pobleta 

de Bellveí 

Ramon Cavaller 

«Macianet» 
— 

Can 

Macianet 

239. Rellotge de 

Passió 

Taula 8: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1929. 
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8. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I ENRIC D’AOUST A L’ESCALA, DEL 24 

AL 30 DE DESEMBRE DE 1929 

Enllaç: https://url2.cl/23iz2 

 

 

Imatge 48: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust hivern de 1929. 
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Dimarts 24 de desembre de 1929 - L’Escala: 

«La mar, com presa d'admiració, no es mou; la petja l'ombra, que obre les portelles dels 

estels.» 

  

Imatge 40: L’Escala. 

 

Data Lloc Cantaire Edat Casa Cançons o músiques 

24-des-29 L'Escala 
Maria 

Artigues 
73 

Can 

Gallinaire 

1. El dia de 

Carnestoltes;                 

2. Sant Josep va a 

buscar foc;                      

3. Serrallonga;              

4. Dida;                            

5. Presó de Lleida;          

6. N'és nit de Nadal;      

7. Porquera;                  

8. Mariner;                        

9. A la batalla del rei; 

10. Hostal de la Peira; 

11. A Barcelona han 

entrat;                                

12. Jo veig venir un 

galió;                               

13. Un vaixellet que 

sortia 

26-des-29 L'Escala 
Maria 

Gironella 
59 Can Vilarig 

14. Totes les 

Margaridetes;                 

15. Dama de Reus;       

22. Una cançó vull 

cantar 
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27-des-29 L'Escala 

Esperança 

Mallola i 

Sureda 

78 Casa Gran 

16. Donzella de la costa; 

17. Muller infidel;          

18. Vida de galeres;    

21. Vila de Reus 

28-des-29 L'Escala Remei Font 30 Can Peric 
19. Cavallero de sant 

Agustí 

28-des-29 L'Escala 

Màxima 

Sagaró i 

Serra 

84 Casa Batalla 20. A la ciutat de Sevilla 

28-des-29 L'Escala 

Dolors 

Farigola 

«Pallona» 

58 Can Pellona 

23. La vida del mariner; 

24. Gerineldo;               

25. Presó de Lleida;       

26. Mariner 

28-des-29 L'Escala 
Angeleta 

Nyarra 
64 Casa Nyau 27. Voreta del mar 

28-des-29 L'Escala 

Caterina 

Corroneda 

«Lluenta» 

85 
Can 

Gaudalla 

28. Cançó de la costa; 

29. Cançó de Nadal;     

30. Doña Arbuena;      

31. Corrandes;             

34. Cançó de carlins 

28-des-29 L'Escala 

Carme 

Casadevall 

Figuerola 

46 
Can 

Casadevall 

32. Jo en tinc una mala 

mairastra;                    

33. Contrabandistes 

29-des-29 L'Escala Siseta Aiats 93 Casa Aiats 35. El petit vailet 

Taula 9: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust hivern de 1929. 
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9. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I ENRIC D’AOUST A VERGES I 

RODALIA, DEL 29 D’AGOST AL 21 DE SETEMBRE DE 1930 

Enllaç: https://url2.cl/IUrfQ 

  

Imatge 49: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1930. 
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A. Dissabte 29 d’agost de 1930 - La Tallada d’Empordà: 

«La Tallada és un grapat de cases crescudes a l’ombra de l’antic castell. Les oques ens 

anuncien i guarden les torres de defensa.» 

  

Imatge 50: Església de la Tallada d’Empordà. 

 

B. Dimarts 2 de setembre de 1930 - Maranyà: 

«A un quart de Tor, equidistant de la Tallada, hi ha Maranyà. El sol esclafa la terra nua 

sense la pietat d'una ombra.» 
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C. Dilluns 8 de setembre de 1930 - Canet de la Tallada: 

«Canet. A mitja hora de Verges, entre Torroella i el riu, hi ha dotze cases amagades en 

el canyar, florides per un núvol de tamarius. Els camins que hi menen són enfonsats en 

la sorra; les aigües s'hi embassen i li donen joncs i herba tendra.» 

  

Imatge 51: Canet de la Tallada. 

 

D. Dilluns 8 de setembre de 1930 - Verges: 

«Verges és gran, i hem aprofitat l'ocasió d'explorar els rotllos que s'obren al peu de les 

botigues, els jugadors de cartes que reneguen perquè els lleu, les àvies que es planyen 

llurs mals, les que murmuren les altres dones perquè fan més bona planta, les que 

s'erigeixen àrbitres de moralitat i estrenyen l'anima de tothom a la llur exigua mida.» 

  

Imatge 52: Abeurador i Font de Verges. 
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E. Dijous 18 de setembre de 1930 - Jafre: 

«Jafre. A tres quarts de Verges, camí de Sant Jordi, hi ha la vileta de Jafre, més petita 

que Verges, potser la meitat.» 

  

Imatge 53: Jafre. 

 

Data Lloc Cantaire Edat Casa Cançons o músiques 

30-ag-30 La Tallada 
Rosa Teixidó 

i Grau 
50 

Can 

Martinot 

1. La Verge talla i cosia; 

2. Me n'iré a tocar un 

ballant 

31-ag-30 Tor 
Maria Costa 

«Bugada» 
56 

Can Costa 

de Ventalló 

3. N'eren tres galants;           

4. Ai cançó, qui t'ha 

dictada;                              

5. La lleugera 

31-ag-30 Tor 
Rosa 

Noguera 
25 — 

6. Dida;                              

7. Presó de Lleida;           

8. Selioneta;                         

9. Tres tambors;            

26. Segadors;                   

27. Antònia 

01-set-30 Tor 
Mònica 

Masmartí 
49 

Ca 

n'Estrada 

10. Cançó de soldat;         

11. Una cançó vull cantar 

01-set-30 Verges 
Pere Cortada 

Pagès 
72 

Can Miquel 

Cortada 
12. Contrapàs 

02-set-30 Maranyà Miquel Soler 66 — 13. Contrabandistes 
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02-set-30 La Tallada Miquel Ferrer 74 — 14. Follia 

02-set-30 La Tallada 
Emília 

Puigbò 
68 

Can 

Figueres 

15. Som fill d'un bon 

pare;                                   

58. Cançó de guerra;      

59. Puix me mata a mi 

l'amor;                          

60. Fadrí sastre;           

61. Minyons que hi aneu; 

62. Selioneta 

03-set-30 Tor 

Francesc Coll 

i Ros «Xic 

Rodet» 

67 Can Xico 

16. Muntanyes de Canigó; 

17. On va mi cavallero; 

Romanç;                        

18. Quan jo n'era petiteta; 

20. Tres ninetes;                  

37. El dilluns al dematí; 

38. La muller infidel;       

39. La gitana;                       

40. El pare em diu cap de 

tonto;                             

41. Matinada fresca 

03-set-30 Tor Maria Terrats 55 Can Terrats 21. La plana d'Urgell 

04-set-30 La Tallada Teresa Hereu 68 Can Nét 

22. Mossos que aneu a 

servir;                            

23. Francisqueta;               

24. Francisca;                   

25. Minyona lleugera;  

29. Dallaires;                

30. Pla de Tarragona;  

31. Marianna;               

32. Muller infidel;          

33. Francisco;               

34. Adéu-siau, 

Margarida;                        

35. L'Espanyolet;          

36. Nenes que aneu a 

l'aigua;                            

45. Tres segadors 

06-set-30 Verges Rosa Mateu 40 Can Maiol 28. Vida de galeres 

08-set-30 Canet 

Carme 

Navalls 

«Ginyosa» 

55 — 

42. Adéu, rossinyolet;   

43. Sastres n'eren;         

44. Malalt, qui està malalt 
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09-set-30 Verges 

Joaquima 

Maspoc 

«Torrenta» 

67 — 

46. Estudiants;              

47. Sastres n'eren sastres; 

48. Fadrins que en 

festegeu;                             

49. Son pare li diu;       

51. Filla robada;               

63. S'és casat un jove;   

64. El vell;                         

65. Donzella 

contrabandista 

10-set-30 La Tallada Maria Pous 76 — 
50. No descontentis ton 

pare 

10-set-30 La Tallada 
Elvira Amer i 

Canals 
56 — 

52. Recordes, viudeta 

mia;                                     

53. Un dia mentre era a 

taula 

12-set-30 La Tallada Fermí Canals 66 Can Ferrer 

54. Anneta;                     

55.El mal de l'amor;         

56. Segadors 

13-set-30 La Tallada 
Francesc 

Bagudà 
33 — 

57. La viuda;                        

66. Els estudiants de 

Tolosa;                             

67. Comte l'Arnau 

18-set-30 Jafre 
Joaquima 

Torrent 
  Can Blau 

68. Els estudiants de 

Tolosa;                               

69. Mon marit tingut 

enveges;                               

70. En Joan se'n va a la 

vinya;                            

71. Sileta;                          

73. Nostre rei se n'anava; 

76. Matinet me'n llevo jo; 

77. El dia trenta de mayo; 

78. Déu lo guard, mestre 

Joan 

21-set-30 Jafre 

Magdalena 

Poc i Font 

«Xiriaca» 

66 — 72. Tres ninetes 

21-set-30 Jafre 
Joan Batlle 

Teixidor 
75 Can Batlle 

74. Noies de Santa 

Coloma;                             

75. És del cert que en som 

casats 

Taula 10: Missió de recerca Jaquetti-D’Aoust estiu de 1930. 
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10. MISSIÓ DE RECERCA DE PALMIRA JAQUETTI I MARIA CARBÓ A LA RIBAGORÇA I 

AL PALLARS, DEL 27 DE JUNY AL 27 D’AGOST DE 1931 

Enllaç: https://url2.cl/ZqNqp 

 

Imatge 54: Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1931. 
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A. Diumenge 28 de juny de 1931 - Beranui: 

«Beranui. Un camí retort en la pedra foguera; racons mullats d'horta, voltats dels 

plomalls sedosos de freixera. Un poble reclòs en l'aixopluc del campanar.» 

  

Imatge 55: Tres freixeres i al fons el poble de Beranui. 

 

B. Diumenge 5 de juliol de 1931 - Montsor: 

«Montsor, damunt del cingle, és arremorat pel vent, batut de les pluges, sonant de sol. 

Mira el Pirineu i al Montsec.» 

 

 

 

 

 



 

126 

 

C. Dimarts 14 de juliol de 1931 - Pinyana: 

«Pinyana, d'esquena al cingle, també ha abandonat l'altura del planell.» 

  

Imatge 56: Pinyana. 

 

D. Dijous 16 de juliol de 1931 - Cadolla: 

«Cadolla. Vuit cares ajupides al barranc, de peus al rierol llisquent.» 

  

Imatge 57: Cadolla. 
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E. Diumenge 2 d'agost de 1931 - Erill la Vall: 

«Erill vigila, des del campanar. Quina estesa de sol! El campaneig del torrent s'ajunta al 

llunyà tritlleig del riu.». 

  

Imatge 58: Erill la Vall. 

 

F. Divendres 7 d'agost de 1931 - Barruera: 

«Barruera, al fons dels prats, pintada de gris i plata, es mira al riu, en una boira de 

salanques.» 

  

Imatge 59: Església de Sant Feliu de Barruera. 
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G. Dilluns 24 d'agost de 1931 - Areny de Noguera: 

«Vila gran, sedosa de flors balconeres. Malavinguda amb l'enorme església, que 

l'enganyava com un abric manllevat. Riallera en els balcons esclatants de clavellines, 

empinada, ben porxada d'alternances d'ombra i claror, emmelada d'un sol espès i 

entossudit, vila àvida d'engrandiment i ciutadania, però esquerpa i rebel a la nostra 

veu». 

 

Data Lloc Cantaire Edat Casa Cançons o músiques 

28-juny-31 Beranui 

Maria Llauset 

Soldevila 

«Peraira» 

60 — 1. Garberets 

28-juny-31 Beranui 

Anton Norai 

Mares «El 

Murrier» 

63 
Casa 

Poneta 
2. Garberet 

28-juny-31 Beranui 

Josep 

Benavent 

Baró «Vell 

Franc» 

80 
Casa 

Franc 

3. En veig venir lo meu 

fill;                                         

4. Els tres estudiants 

30-juny-31 Envall 
Mercè Fort 

Capdevila 
32 

Casa 

Alberto 

5. Antònia;                       

9. Comte l'Arnau;            

10. Sileta;                     

11. Mo n'anem de cara al 

dia 

30-juny-31 Envall 

Teresa 

Capdevila 

Soldevila 

«Joanaxica» 

77 
Casa 

Joanxic 
8. Comte l'Arnau 

01-jul-31 Moncortès 

Antònia 

Capdevila 

Jongran 

«Astàsia» 

67 
Casa 

Alberto  

6. Miliana;                        

7. Coix d'Alins 

02-jul-31 Envall 

Francisca 

Jongran 

Llorens 

«Botiguera» 

56 
Casa 

Botiguer 
12. Pare nostre 

04-jul-31 Lluçà 

Concepció 

Badia Vidal 

«Lluçana» 

45 

Casa Pere 

de 

Pobellà 

13. La viudeta 
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05-jul-31 Reguard 

Dolors 

Cuberes Badia 

«Escarta» 

31 

Casa 

Quica de 

Montsor 

14. Los fadrins del Pont; 

15. La guerra de 

Portugal;                        

16. Hortolana 

06-jul-31 Montsor 

Antònia Badia 

Figuera 

«Quica» 

55 — 
17. Ja en vindrà la 

quarentena 

06-jul-31 Montsor 

Clemència 

Boneta Carrió 

«Manela» 

40 

Casa 

Gassol de 

Cadolla 

18. Marta i Magdalena 

07-jul-31 Peracalç 
Gertrudis 

Sunyer Cortal 
63 

Casa 

Cortal 

d'Antist 

19. Glòria 

07-jul-31 Peracalç 
Lluïsa Canut 

Franch 
64 

Can 

Franc 

20. Sant Josep i la Mare 

de Déu 

08-jul-31 Puigcerver 

Teresa 

Estumé Munic 

«Valenta» 

80 — 

21. Porquerola;                 

22. Quan jo n'era petitet; 

23. Ja vindrà lo mes de 

maig;                                   

24. Els músics de la 

Parròquia;                         

25. La filla del marxant; 

26. Muntanyes regalades; 

27. I un dia del mes 

d'abril;                          

28. Lo pare i la mare;  

29. A la primavera;        

30. Qui en serà el 

gallardo 

12-jul-31 Corroncui 

Ramon 

Palacín 

Gallard 

«Casaler» 

73 

Casa 

Batista de 

Massivert 

31. Anna Maria 

13-jul-31 Corroncui 

Consol Subirà 

i Aullana 

«Llúcia» 

56 

Casa 

Prigat de 

Manyanet 

32. Cristià, si sints tocar 

misa;                              

33. Cançó de 

guardaboscos;                   

34. Dia vint-i-u de març 

15-jul-31 Pinyana 
Maria Nadal 

Portés «Jana» 
16 Casa Jan 

35. Xiques del cambril; 

36. Eulàlia 

16-jul-31 Cadolla 

Maria Casa 

Farràs 

«Alberta» 

64 
Casa 

Alberto 

37. Pau Gibert;                    

38. A les muntanyes 

d'Egipte;                                

39. Lo bon Dúe a dins de 

l'hort;                                

40. Lo pobret 
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16-jul-31 Cadolla 
Josepa Solana 

Quintana 
23 

Casa 

Casal de 

Manyanet 

41. Tot baixant de 

l'escalera 

17-jul-31 Cadolla 

Josepa Boneta 

Carrió 

«Gassola» 

52 
Casa 

Gasol 

42. La filla del Carmesí; 

43. Minyona d'Andorra 

20-jul-31 Naens 
Josep Boneta 

Gasset 
57 Casa Pau 44. Dos moliners 

21-jul-31 Burguet 

Maria 

Agullana 

«Ferrera» 

73 
Casa 

Ferrera 

45. El mal caçador;       

46. Rossinyol 

21-jul-31 Cérvoles 

Rosa Mora 

Boneta 

«Mentuia» 

58 — 
47. D'a on veniu, lo meu 

fill? 

24-jul-31 Cérvoles 
Concepció 

Massa Lluch  
42 

Casa 

Carlos 

48. Allà a sol eixent;       

49. Traginers d'Alins 

27-jul-31 Larén 

Jacint 

Capdevila 

Gallart 

«Torres» 

77 — 

50. De Tolon fins a 

Marsella;                         

51. Vo'n convido a la 

plaça;                                  

52. Al don Agustí de Rius 

29-jul-31 
La Bastida 

de Bellera 

Josepa 

Castells Badia 

«Casona» 

40 — 53. Minyona d'Andorra 

29-jul-31 
La Bastida 

de Bellera 

Maria Gallart 

Grabolós 

«Jonica» 

49 — 
54. Sant Josep ne ve de 

fora 

29-jul-31 
La Bastida 

de Bellera 

Dolors 

Agullana 

Orcau 

67 

Casa 

Ferrer de 

Burguet 

55. Mil vuit-cents 

quaranta-sis;                 

56. Dallaires 

30-jul-31 
La Bastida 

de Bellera 

Josep Macià 

Ferrer «Magí» 
43 — 57. Tres Maries 

03-ag-31 Erill la vall 
Isabel Plana i 

Badia «Mira» 
49 — 58. Mare de Déu 

04-ag-31 Erill la vall 

Filomena 

Viladevait 

Betran 

«Xena» 

46 
Casa 

Ferrer 

59. Les muntanyes de 

l'Altea 

05-ag-31 Durro 

Pelegrina 

Juananti 

Estaragué 

«Montanera» 

56 
Casa 

Llúcia 
60. Sant Quirco 
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05-ag-31 Durro 

Joaquima 

Garcia Norai 

«Marquesa» 

57 

Casa 

Moné de 

Taüll 

61. Jo me'n llevo matinet; 

62. Ja en vindrà un sant 

diumenge;                        

63. Vila d'Oliana;             

68. Dama d'Olion;        

69. Cavallero de Sant 

Agustí;                            

70. Mentre a Barcelona 

estic 

06-ag-31 Durro 
Ramona Ric 

Pirati «Sastra» 
67 

Casa 

Sastre 

64. De la vila de 

Peramea;                      

65. Minyons que n'anau 

pel món;                                

66. La vida de les 

galeres;                   

67.Testament d'Amèlia; 

71. Donya Isabel;           

72. Escriveta 

07-ag-31 Durro 

Filomena 

Garbó Fierro 

«Garboteta» 

40 
Casa 

Rotxerol 
73. Sant Quirc 

10-ag-31 Saraís 

Joan Garcia 

Pallars 

«Arnalló» 

68 

Casa 

Sança de 

Senet 

74. Contradansa o 

bolangera;                             

75. Esquerrana 

14-ag-31 
Castelló de 

Tor 

Josep Sans i 

Pallàs «Roc» 
45 — 76. Allà a la vora del mar 

16-ag-31 Aulet 

Maria Sans 

Arques 

«Bardaixina» 

70 
Casa 

Bardaixí 

77. Sant Josep;                               

78. Cançó de sant Josep i 

Maria 

Taula 11: Missió de recerca Jaquetti-Carbó estiu de 1931. 
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Borén: https://arxiudimatges.aneu.cat/fitxaimatge?id=148. 

Esterri d’Àneu: https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/custom/imatges. 

Fonda Bartoló de la Seu d’Urgell: http://hostals.blogspot.com/. 

Jou: https://www.betriu.com/index.html. 

La Seu d’Urgell: http://alturgell.orgfree.com/Arxiu_Courer4.html. 

Montardit de Dalt: http://cronicalocalsitges.blogspot.com/2008/09/crnica-local-eco-de-

sitges-6-de.html. 

València d’Àneu: https://arxiudimatges.aneu.cat/. 

Torroella: https://www.estartit-torroella.com/TORROELLA/Afores/index.htm. 

Canet, Jafre, L’Escala, Verges: https://www.inspai.cat/Inspai/ca. 
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