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El grup de fotl(loristes
de Ripotl
M. Antonia Juan
Florenci Crivillé

E

i nom de Grup de Folkloristté de Ripoll és la dcntiminació L^iie rep un grup líe recercadors que es forma a Ripcill
pels volts deis anys vine del
Ilustre segic. Aquest grup,
entusiasta i inspirat en els ideáis imperants a
l'epiica pe] que fa al folklore, patria i cátalanisme, era un fjrup obert que es va anar configurant i modificant amh el temps quant ais
seus components, inoriu peí qual es fa difícil
de precisar iiinb exactitud quins van ser els
membres que ['integraren, si bé, com veitrem
mes cndavant, bi va haver un nucli amb
pmu forga i cnhesió que va propiciar que el
scu treball es reflectís en obres taiigibles de
gran valor encara avui, després de setanta
anys, algunes d'elles, pero, malauradament
no prou conegudes.

Pütser la primera referencia escrita
publicada sobre el GFR la trobem en una
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conferencia donada a la Univcrsitat de Barcelona per Rüssend Serra í Pagés (1) el 12
de gener de 1922, en la scssió inaugural
d'un curs organitzat per l'Arxiu d'Etnografia
i Folklore, la qual versava sobre «El Caníoner Popular Cátala», i en qué el mateix R.
Sena i Pagés deia: •'... ¡o sé de ia comarca
TÍp(illesci, qu'wi grup de folkloristes, palriotes
emmiasies, totjiist comencen y cenen reimides
aprop de 500 cangons anotades en un perímetre de pach. kilometres".
Pocs dies mes tard, el 16 de gener del
mateix any, la premsa se'n féu resso, i així el
Diario de Barcelona (2), en informar de la
conferencia donada per R. Serra, deia:
"Las canciones deberían recogerse por
comarcas, como lo hacen los folkloristas de
Ripoll para la recolecciün de materiales para el
Cancionero del Ripollés'^.
L'estreta vinculado del Grup de Folkloristes de Ripoll amb el Cangoner del Ripolles
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és, dones, prou evidcnc, al in;it:eix
temps que es pot encreveure Ui seva
projecció també en alcres árees de !a
vida cultural d'aquesta época a la vila
deRipüll(3}.
Qui eren els components
del Grup?
Podem assenyalar que el GFR es
confifJurá basicament al vültant de les
figures de Rossend Serra i Pages i de
Tomas Raguer i Fossas, els quats, unics, a
mes, per llamos fámiliars —eren cosins—,
van crobar interessos comuns en la recerca de la culnira tradicional ripollesii.
En Rosseiid Serra i Pagés és la persona que inspira i engresca a Ripoll la
recerca del Cangoner del Kipollh. Rossend Serra passava n o r m a l m e n t els
estius en terres ripolleses a la recerca
d'informació i dades a l'entorn de la
lletíenda del Comte l'Arnau. A parcir
de 1918, que és quan s'inicia formalment el Creball de recoUida de cangons
peí Cangoner. compartí, pero, les seves
recerques del Cümte l'Arnau amb les
del Cangoner, en el qual coMaborá i
dona les pertincncs orientacions metodoldgiques per tal que aquest no fos
únicament un recull de lletres i músiques de can^ons tradicionals, sino que,
a mes, fos un cani^oner on es reflectís la
vida rural i vilatana ripollesa,

o r g a n i s t a d'aqiielhi vila, c o n t i n u a
c o l d a b o r a n t amb el G r u p a n o t a n t
candóos quan podia anar a Ripoll per
vacanccs; i Damii^i Torrents, xantrc de
l'escolania i mestre de capella del
monestir de Ripoll.
A la darreria de 1919 s'incoqiora
al Grup Salvador Viiarrasa, propiecari
rural de la Pobla de Lillet residen! a
Ripoll, el qual, a mes d ' a n o t a r les
cangons d'informancs de la Pobla i de
les Llosses, i per influencia Llirecta de
R. Serra i Pages, s'interessa vivament
peí folklore que ell coneixia i tenia mes
a prop: la vida deis pastors (4), i lü vida a
pagé$ ( 5 ) . La scva esposa, N u r i a
Roquer, inceressada també en el folklore ripollés (va publicar diversos arricies
referents al folklore a la revista El Cal'
llar), va col-laborar també en el Canganer cotn a infonnant.

Rossend Serra í Pages, ini|misfir del «Gnip
dii fülklnriíitcs- di; fiílJoíl.

Ramir Vlirapeix, Zenó Puig i Llufs
Vaquer, farmacéutics tots tres i amics
de Tomás Raguer igualment farmacéutic, varen estar vinculats al Gnip, si bé
l'únic que consta com a coblaboratlor
en el Cangoner és en Ramir Mirapetx,
cosí també de Rossend Serra.
Altres coblaboracionsí encara que
de forma molt mes esporádica i puntual, vingueren per part de Ramón
Serrar, de Sant Joan de les Abadesses,
Josep Tor, i Ángel Canelles, de Ripoll,
i Joaquim Pecanins, aquest darrer de
Manresa, si bé possiblement cap deis
quatre pugui ser considerar membre
integrant del Grup.

Tomas Raguer i Fossas, tarmacéutic ripoUes, bistoriador i arxiver de
TArxiu de Sane Pere de Ripoll, va ser
i'home que va promoure i coordinar les
tasques de recollida de material can^oiií^tic en cercar músics i intormadors
(cantaires) que es podien crobar a quab
sevoí racó de la c o m a r c a . El seu
taranna d'bome pacient, ordenat i
dotat d'intel-ligéncia i serenicat va fer
d'el! la persona ideal per aconseguir
que la llarga i sacrificada tasca de recerca del cangoner, absolutament volunCarista, arribes a bon port; el contacte
permanenc que Tomas Raguer mancingué amb Rossend Serra propicia que el
Cangoner del Ripollés pugui ser considerar avui, per les seves característiques,
un cangoner únic a Catalunya.

L ' a m b i e n t favorable q u e en
aquells anys es crea a Ripoll envers
totes les coses íntimament Iligades a la
térra i la seva geni •—el folklore— tingué el seu ressü en dues publicacions
ripolleses: El Cadlar (1920-1922), i
Scripíorhim (1923-1936), en les quals
l'actitud de coldaboració de Timpressor Daniel Maideii resulta decisiva per
al m a n t e n i m e n t d'aquestes publicacions quan arribaren moments difícils
per a la seva pcrsúvéncia.

Els primers músics que coMaboraren en la cranscripció de can^orts foren:
M a n u e l C a v a l l e r i a , o r g a n i s t a del
m o n e s t i r de Ripoll; Josep Maideu,
organista i compositor ripollés, el qual,
tot i que el marg de 1919 es traslladá a
Vilafranca del Penedés en ser nomenat

A El Cailtar, a mes de publicar-hi
anieles els folkloristes ripí^llesos, acastumava a col-laborar-bi Rossend Serra, que
cambé publicava a La Veu Comarcal,
unes vegades signant els arricies en nom
propi i altres amb l'anagrama R. Peray
Grases. Scríptüríum es tunda al final de

Projecció del Grup
en l'ámbit cultural ripollés
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T(j?7i£Ls Rag\tcr i FDSSÍLÍ. fundador dd Musen
FoikloncdcRipvii.

Pere Soler, ¿úic^ Pcrct Serralkmga. honalíl i
bon cimeixedor de cai^gims pnpulars caiaki'
ncs. Ripi,lÍ. J925
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Balnc'flri de La Prcsia, iS dcjiúiol c(c 1897. A/j^iins deis Tipdk'sos qw iiiJs lard ftmiuirien pan dd GFR. ¡TrcLn: Tnmás Rcu:¡\íí'r. i\',i\'. de Barc
Mn. Eiidaldjolis ÍJÍIHTTIÍ.' Sakwiu. Aiíic^m: FraiiL-L'-sr Cm\dls, Mu. J. Salvan:^, Dr, Carbondl (mcige de ieitahiimL'm), eircciorde Scnn SalvadíT
de ¡a Presiü i Mn. Mimud Cm'allerm.
1922; editiiJii pLír Díiniel Maitleu, en fou
director el Sr. Tomas Raguer (6).
Unü aítra de Íes obres que sorgí a
partir de la labor tiei GFR va ser la creació, el 1929, del Musen Folkloric de
Sant Pcre de Ripoll, «^racies a la iniciativa de Tomas Raguer, Ramir Mirapeix,
Zeno Puig i Lkiís Vaqiier; muscLi intcressantíssinr per la scva sinyiilaritat, cant
per la qualitiit i diversitac LICI material
qLie exposa com peí model de muscLi
q u e representa, lidel cx]ionent del
moment historie en que va ser creat.
El CaíiyüTicr és, dones, l'ohra amb
qué el GFR va iniciar la seva activicat,
malgrat que avui encara resta inédita
després de diversos intents de publicado.
LMnterés de Rossend Scrra envers
el folklore cátala abra^ava la recerca en
tots els camps on la CLdtura LICI poblé
püdia manilestar-se; és, pero, el cant^oner popidar el que, ja de molt antic,
l'havia atret especialment, R. Serra
havia exposat, repetidament, en diversos arricies (7) i conferencies la necessitat d'apiegar el can(;:oner popular
cátala; segons el! aquesc c a n ^ o n e r
«general» de Catalunya havia de ser
recolíit per c o m a r q u e s , i no havia
d'aplcíJar únicament lletra i música de
les can^tms, sino també <d'objecte» de
les quals; és a dir, quan es canta? on?
quiícom? per qué'
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EIs llocs on la seva influencia es
deixa sentir de forma mes efectiva, en
el tema concret del can(;oner, van ser
Manrcsa, o n Blai Padró i j o a q u i m
Pecanins publicaren la Can^^om'.'iiicfl
Popular Comarcana (8); i Riptill, on
aconse^uí interessar el seu ctisí Tomas
Raguer. Ambilues actuacions e.sraven
e n c a m i n a d e s a iormar el Caii(:ünL'r
Comarcal de les resjiectives comarques,
part del Caj\í;oncr ¡}o¡nilar cátala
(«jíeneral») L[ue R. Serra veia necessari
d'aplegar perL¡ué Cacalunya pogués
posar-sc al nivell deis paísos aleshoies
considerats culturalment avan^acs.

Pecanins i M. Cavalleria anotaren les de
Filomena Porcabella i Modesta Meix.
Entre 1918-1919 M. Cavalleria ^'entrevista amb Pere Soler (a) Pcrcí Serrallcmga, mcntre J. Maideu ho feia amb Josep
Altarriba (a) Pep Ccguei o Pcp dds
Salvis, la seva esposa Maria Sañas, la
filia Ll'ambdós Florentina Altan-iba, i en
Danés (sastre) de Valltogona.

El [ 9 1 9 c o n t i n u a la r e c e r c a a
R i p o l l : M. C a v a i l e r i n a ñ o r a les
cani;ons de Jamiie Mallarach (a) Tiravam, i D. Torrents les de Pere Fajula
(vell) de Xerraviu (Ogassa).
El 1920, S. Vilarrasa inicia la seva
recollida de can^ons a Ripoll anotant
les de Josep Colom, i després va anar a
El Can^oner del Ripolles
les Llosses per transcriure les de Maria
Püdem considerar el Ca^^<;¡mcr del Pujáis i les de la seva germana Margarída Vilarrasa. El mateix any, S. VilarraKí/?oíít'.s com la primera obra coMecciva
sa va transcriure les cani^ons de Jaume
de recerca de música tradicional teta a
Fomell (pastor) i alrres de la Pohla de
CacalLuiya; realitzada entre 1918 i el
Lillet. Igualment son d'aquest any les
comeni^ament de 1922, aconseguí aplecani^tjns
que M. Cavalleria va anotar
jiar lués de cinc-cences cangons de la
d'Antonieta
Orriolsde la Pobla.
comarca del Ripolles, hi participaren
vine transcriptors o folkloristes, i ioren
El 1921 Llufs Canvelles coMabora
entrevistáis vuitanta-un informants.
tot afXírtant can(s:ons de Sant Joan de les
Va ser el 1918 quan s'inicia de
Abadesses, i D. Torrents, J. Maideu, R.
lorma sistemática la recollÍLla ile
-Vlirapeix i J. Tor anotaren les de Josep
can^on.s a Ripoll, amb la intenciti de
Simón de Sovelles (a) Pep de Suveües.
compilar el Caní^oner del Ripolles. El
Algunes cangons datades els anys
1918, ] . Maideu va t r a n s c r i u r e les
1903, 1907, 1911, 1915 i 1916, pr^icecan^ons de Pere Fajuta (neboc), i J.
klents de les col-leccions particulars de
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R. Serra i de T. Raguer, forcn integmdes al cürpus del C. del R,; Lti^ucsies
can^ons procedeixen de Btif^ii, la Pohla
de Lillet, G o m b r e n , C^nmpLlevanol,
Vallíogona, Torelló i Ripoll, entre les
quals n'hi Ka algiines de Josep Casáis,
cünegut cotn «el ccgo de Batet".
Els canvis de residencia, sovinc
motivacs per matrimoni o treball, de
gent procedent d'algun pi.)hle proper
ais límits de la comarca ripollcsa implica la inclusió d'algiina can^ó procedent
de comarques veVnes, circi]m:>táncia
que s'ha d'entendre únicamenc dins del
marc natural d'interrelació social.
El 1920 s'tifereix ja una primera
pussibiJitat de publicacio del Cmifoner,
cosa que no arriba a fer-se realitat en
considerar-se que encara no estava
e n l l e s t i d a la tasca de recollida de
cangons. Posteriorment, es publicaren
a la revista Scn'ptartHm algunes —molr
poques— de les cant;ons aplegades.
Haurem d'acceptar, pero, que aL|uesta obra que comenta i es realitza amb
una gran empenta —en un moment que
ni els micjans de rrans[X)rt ni els cecnics
de reproducció sonora per a la cranscripció eren els d'avui —és, dones, una obra
que resta intemimpuda.
Si el mes de gener de 1922 R.
Serra deia que e! G F R «cot just»
comcn^ava i ja tenien prop de «cinccentes cam^cms», és evident que el projecte era de recol!ir-ne un nombre
majtir. E:íperem píxler aproíundir en la
noscra recerca per tal de conéixer les
circumstancies que envolcaren aquesta

possible interrupció. Tanmateix, bi ha
quelcom que corrobtira les no.stres
suposicitms, es traeca d'un llistac de
cantaires que acompanya el niateix
Cantonar, d'entre els quals n'hi ha un
cert nombre que no consta que haguessin estac pas entrevistaCs, son e n
Vicent; Fajula d'Escéguel (Campclles);
en P a r r a m o n (germá del Fajula de
X e r r a v i u ) ( B r u g u e r a ) ; Margar ¡da
Creuec (Queralbs); la Marieta de les
Pecxines (Ripoll); la Cucuta (Ripoll);
la Castellota (Ripoll); la Clemencia,
modista, (Ripoll); la Cotnes, casaila
amb el carnisser, (Ripoll); l'estanquera
Fossas (Ripoll); Teresa Riba (a) Naicí
(Ripoll); Genoveva, la dona de! -Cía'
rinet», (Ripoll); i algún altre.
En l'accuaUcat el Cangnner, que es
c o n s e r v a a les d e p e n d e n c i e s de
l'ArxiU'Museu Folkloric de Ripoll,
forma un corpus h o m o g e n i i prou
extens per donar a coneixer interessants aspectes de la vida rural i vilatana
de la SüciecaC ripollesa del passat, t
també alcres aspectes mes especííics de
caire lingüístic o musical, perexemple.
Del material de l'obra del C. del R.
se n'ha fet una ordenado i classiticació
tenint en consideració, basicamenc, la
t i m c i o n a l i t a c i la t e m á t i c a d e les
cani^-ons, i un estudi de la part musical.
Una tasca il-lusíonada i ben feta
Els idcah que van moure al Grup
tle Folkloristes de Ripoll van anar sempre acompanyats del rigur en la recerca.

segons els postulats del folklore de
l'época; en conseqüencia, les seves
obres transcendeixen els ambits purament iolkloríscics per servir de material
base a d'altres estudis que apnjtundeixin en el coneixement analític i teoric
en disciplines que considerem que hi
son directament implicades, com ara
l'etnologia, la lingüística, l'etnomusicologia, la historia, etc.
Únicamenc coneixenc la labor que
han tet els que ens han precedic, és
quan podem avanzar sobre bases solides en el noscre treball, per tal que
aquest aporti el seu gra de sonw a quelcom tan complex com és c o n e i x e r
quins son els processos de canvi cultural que es produeixen dins la nostra
societac. Hem de retre, dones, el nostre
r e c o n e i x e m e n t al GFR per la seva
casca intensa, iMusionada i ben íeta en
Lins moments en qué la convulsionada
situació sóciti-política en el nostre país
—i a Europa— actuava mes com un
problema afegit que no pas convidara a
continuar endavant.
M. Antonia Juan es íítniniiusicolofía
Florenei CUvillé es col-lahoradnr de
t'Arxiu-MiiseLí Folkloric de Ripoll
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