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Lluís Solà, En Patufet (1904-1938).
Bruguera. Barcelona, 1968.

A
la portada un angelet, cofat
amb barretina i armat amb
un trabuc, arrufa les celles,
acompanyat per un perdi-
guer igualment cellajunt,

mentre camina per la plana, unes fei-
xes amb mas al fons sota un cel poblat
de gavines. Hi reconeixes de seguida la
mà de Junceda. Al dors de la falsa por-
tada se’ns diu que el dibuix va ser “in-
clòs al número 685, del 24 de febrer del
1917, corresponent a la Pàgina viscuda
titulada L’enuig d’en Felipó, que esdevé
una de les il·lustracions més caracte-
rístiques del popular setmanari”. El
peu fa referència a la cèlebre revista
juvenil En Patufet, a la qual és dedicat el
volum 46 dels Quaderns de Cultura pu-
blicats, sota la direcció de Joan Agut,
per l’Editorial Bruguera, una col·lecció
que es presentava com “una autèntica
Universitat Popular”, així, amb majús-
cules.

Poc més de cent pàgines antologuen
les tres dècades i mitja de vida del set-
manari més popular i recordat de la
nostra tradició cultural. En va tenir
cura Lluís Solà i Dachs, autor entre els
anys 60 i els 80 de diverses publicaci-
ons i exposicions antològiques i d’his-
tòria de la premsa catalana. En la seva
documentada introducció parla del
repte que suposa l’encàrrec que l’ocu-
pa, “dificultat que, en el nostre cas, ve
agreujada per la referència personal
d’una massa actual d’antics lectors d’En
Patufet els quals es mostren, quan hom
els en dóna ocasió, actius defensors del
setmanari”, en una apologia “sovint
excessiva, ja que la llum del record –i
de la melangia– tenyeix amb suavís-
sims colors aspectes que avui, vistos
amb tota objectivitat, podríem consi-
derar difícilment justificables”. Potser
no es pot fer sinó constatar-ho i prou,
ja que les raons íntimes d’aquesta me-
langia deuen ser que “En Patufet, a tra-
vés dels seus 1.806 números, va ense-
nyar de llegir i d’escriure en català a
gairebé tres generacions. I els en va
ensenyar tot intentant de formar i de
distreure els infants”. Encara més, per-
què la revista “tenia una triple finalitat:
catalanitzar, moralitzar i instruir”, uns
objectius que probablement són co-
muns, fins i tot i afortunadament en-
cara avui, a la majoria de projectes pe-
dagògics, culturals i cívics que ha ge-
nerat i genera el nostre país. I si no ho
creieu, pareu l’orella, per exemple, ni
que l’exemple pugui semblar extem-
porani, al discurs, generalment tan
matisat, escaient i encertat, de l’actual
junta directiva del Barça.

UNA TRIA DE SECCIONS
Obre el volum Déu vos guard, el text de
presentació de la revista difós el de-
sembre del 1903. Després, sota el títol
Actualitats, l’antòleg ofereix una tria de
les seccions Criaturades, Croniqueta, Pòrtic
i De la Ceca a la Meca. Pàgines festives
mostra una selecció de narracions de
col·laboradors diversos i Pàgines viscudes,
és clar, de les de Folch i Torres. L’últim
capítol aplega Col·laboracions literàries,
entre d’altres, de Josep Miracle, Guerau
de Liost i, fins i tot, Azorín.

Probablement avui, un segle després,
el nostre Patufet es diu Tomàtic. Però,
si no fos així, caldria reinventar-lo. De
seguida.

ARXIU

Mozart va mantenir una relació difícil amb el seu pare

I L L E S P E R D U D E S

L’alegria de Mozart
M I Q U E L D E P A L O L

L
a brevetat de la vida de Mozart,
la brillantor de la seva trajec-
tòria, l’abundant documenta-
ció directa i indirecta, les vi-
cissituds de la seva història,

tan nítida que sembla traçada per un
guionista, en fan una de les figures més
glossades de la cultura occidental, so-
vint, però, convertint en caricatures
molts dels seus trets i tergiversant es-
deveniments. Quan el guió de la histò-
ria és tan bo, molesta descobrir que el
que donàvem per fets incontrovertibles
no són més que tòpics transmesos de
generació a generació de
vegades per desídia, de
vegades seguint interes-
sos capciosos. Sembla
provat, per exemple, que
Mozart no va dedicar els
esforços finals de la seva
vida a acabar el Rèquiem,
sinó que aquesta peça ha-
via quedat en segon terme
dels seus interessos, i les
últimes obres són la col-
lecció d’himnes maçònics
adreçats als seus com-
panys de lògia. Vet-ho
aquí, la burgesia cristiana
benpensant va trobar més
edificant la versió pietosa
dels últims dies del geni.

Però no és d’aquest as-
pecte de la vida de Mozart
de què els vull parlar, sinó
d’un vessant de les relaci-
ons amb el seu pare allu-
nyada dels clàssics excur-
sos psicoanalítics que de
manera sistemàtica guar-
neixen les narracions so-
bre el músic, i afecta l’o-
fici de l’art d’una manera

diguem-ne purament tècnica. Des que
el fill s’independitza fins a la mort del
pare, la documentació epistolar entre
tots dos mostra un desacord profund
sobre la manera d’encarar una carrera
musical, segons Leopold amb el punt
de mira ben esmolat a favor dels gustos
del públic i encarat a l’èxit, i segons
Wolfgang amb la creació artística en el
primer lloc dels seus interessos, i tam-
bé encarat a l’èxit, qüestions de sub-
sistència al marge. Mozart no era gens
indiferent a la recepció pública de la
seva obra, però amb un ordre invers de

prioritats, perquè pel pare, l’èxit s’obté
anant al darrere del gust del públic i
donant-li el que vol, i el fill el pretén a
partir del que ell vol fer.

La disparitat de criteris va ser la base
d’un conflicte que no es va resoldre
mai, i que va tenir successives etapes
per part del fill en el relat d’èxits mag-
nificats i fracassos minimitzats, i per
part del pare amb continus consells
sobre el camí correcte i, és clar, retrets
per l’escassa receptivitat mostrada cap
a la seva indiscutible saviesa.

A partir d’aquí, l’obra de Mozart té
una interessantíssima
lectura com a expressió
de la tensió entre la ne-
cessitat d’agradar, també
d’agradar al pare, de ta-
par-li la boca amb un tri-
omf indiscutible que no
va arribar mai, i el propi
impuls creatiu. Una ten-
sió materialitzada en
rampells de genialitat, en
concessions iròniques de
vegades d’un sarcasme
només accessible als que
saben el nom de l’assassí.

Georges Bataille troba
que el tros més impressi-
onant del Don Giovanni és
la festa prèvia a l’arribada
del Commendatore, per-
què sabent què passa des-
prés, l’alegria efímera es
percep més com a tragè-
dia que la mateixa tragè-
dia en plenitud. Ho com-
parteixo. Tota l’aparent
alegria, la pretesa frivoli-
tat mozartiana, és de cap
a peus una prefiguració
tràgica.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Artur Blasco
i l’acordió diatònic

J O A Q U I M C O L L

P
er bé que nascut a Barcelona,
l’any 1933, va viure la seva in-
fància al Bages, concretament
als pobles de Monistrol de
Calders i Santpedor. El 1949

els pares es traslladen a Manresa, on
Artur Blasco i Giné conclou el batxille-
rat superior a l’institut. El 1953 inicia
el estudis universitaris a Barcelona, i es
llicencia en biologia. A partir del 1960
i durant cinc anys viu a Estocolm i vi-
atja regularment per Europa i el Prò-
xim Orient amb estades prolongades a
Reykjavík i Beirut. El 1966, després de
contraure matrimoni amb la bavaresa
Traudel Junbauer, fixa la seva residèn-
cia a la capital catalana, compartida
amb Arsèguel, poblet acollidor de l’Alt
Urgell.

El 1975 comença els seus treballs de
recerca i recuperació de l’acordió diatò-
nic, un instrument amb més d’un segle
de presència en la música tradicional i
popular del Pirineu, un dels reductes

territorials de supervivència d’aquest
instrument a Europa. L’any següent co-
mença els treballs de recerca del canço-
ner tradicional oral dels pobles piri-
nencs i de muntanya, especialment de
la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, els Pa-
llars Jussà i Sobirà, la Noguera, l’Alt Ur-
gell, el Solsonès, la Cerdanya, el Ber-
guedà, el Ripollès i la Garrotxa. Aquell
mateix any funda l’associació Arsèguel i
els Acordionistes del Pirineu, que aviat
serà considerada a Europa com un punt
de referència ineludible en l’àmbit de la
música tradicional i popular d’acordió.

Després de fundar, el 1977, la Fono-
teca de Música d’Acordió Diatònic,
d’engegar l’edició periòdica de discos
amb velles interpretacions i d’organit-
zar sistemàticament cursos musicals,
Blasco impulsa el 1988 la creació del
Museu de l’Acordió, a Arsèguel. Des-
prés d’una important tasca de difusió
cultural del cançoner de tradició oral,
mitjançant l’edició de discos i cassets, i

de llibres amb textos i partitures, obté
el Premi Nacional de Cultura Popular
el 1994.

El 1999 edita 30 CDs de 60 minuts de
durada cadascun dels seus treballs de
camp sobre el cançoner de tradició oral
al Pirineu. Aquest material forma part
avui de la Fonoteca de Música Popular
del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana. Aquesta
col·lecció ha estat inventariada com a
patrimoni de la Generalitat.

ELS TREBALLS DE RECERCA
En l’actualitat està treballant en l’edició
en forma de textos i partitures dels seus
treballs de recerca. L’obra en el seu con-
junt es titula A peu pels camins del cançoner
i consta de dotze volums, dels quals se
n’han editat tres: Cançons de les Valls
d’Àneu, Cançons del Cadí, del Moixeró i del
Pedraforca, i Les Cobles de Peirot (Alta Riba-
gorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt
Urgell). Properament apareixerà un altre
volum titulat Cançons del Ripollès i de la
Garrotxa.

El setembre del 2001 li fou concedida
la Creu de Sant Jordi per la seva trajec-
tòria de músic, investigador i dinamit-
zador de la cultura tradicional i popular.
Ara, les seves recerques i erudicions es-
tan centrades en la recuperació d’un dels
instruments més ancestrals del Pirineu:
el rabequet, vinculat a la vida dels pas-
tors, que s’havia difós a través de la
transhumància.


