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El capítol següent versa sobre l’onomàstica. En l’apartat de l’antroponímia fa un
seguiment històric dels cognoms, dels noms de pila i dels sobrenoms de la població.
En la toponímia estudia l’etimologia del nom del poble, Petrer, fent referència a les
diferents teories que s’hi han referit, i després la toponímia menor, tant del nucli urbà
com del conjunt del terme municipal. En tots dos casos adopta una perspectiva
històrica, tractant de reconstruir la toponímia popular genuïna, en alguns casos
oblidada o substituïda, en gran part a causa del gran creixement recent de la població
amb la immigració.

En definitiva, el llibre de Brauli Montoya permet entendre la situació actual de
la llengua en un poble valencià situat en un territori de frontera, i ho fa de l’única
manera possible amb què podem comprendre el present, és a dir, mitjançant la recerca
diacrònica. El llibre, doncs, fa un repàs a la història lingüística de Petrer, des dels seus
orígens fins al moment actual, i ens dóna les claus per entendre l’evolució lingüística
de la població i la situació hodierna, on una immigració massiva de castellans ha deixat
en franca minoria la població autòctona. L’obra, escrita en un llenguatge clar i
entenedor, inclou també diverses fotografies, il·lustracions i mapes, ben útils, així com
el plànol de l’àrea urbana més antiga de Petrer, on l’autor ubica els topònims populars
tradicionals.
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Universitat de València

Josep Massot i Muntaner, Escriptors i erudits contemporanis. Sisena sèrie, Biblioteca
Serra d’Or, 363, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, 338 pp.

La sèrie Escriptors i erudits contemporanis de Josep Massot i Muntaner, iniciada
com a tal el 1996 –tot i que compta amb precedents com Els mallorquins i la llengua
autòctona que remeten a la dècada dels anys 70– i integrada a hores d’ara per sis volums,
s’ha convertit en una eina utilíssima per al coneixement detallat i rigorós dels
protagonistes de la història i la literatura catalanes dels segles XIX i XX. El darrer dels
volums, el sisé, ha vist la llum a finals de 2006 i reuneix vint-i-un estudis de diversa
índole i procedència (conferències, presentacions, intervencions en taules redones,
pròlegs, ressenyes... fins i tot un qüestionari) que acrediten la intensa i variada
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dedicació cívica i cultural que, amb gran vocació de servei, porta a terme Josep Massot.
I també la seua immensa capacitat de treball, ja que si tenim en compte que l’any 2000
publicà De la guerra i de l’exili. Mallorca, Montserrat, França, Mèxic (1936-1975) i
Antoni M. Sbert, agitador, polític i promotor cultural, i que les quatre anteriors sèries
d’Escriptors i erudits contemporanis –segona, tercera, quarta i cinquena– aparegueren en
2001, 2003, 2004 i 2005, respectivament, s’ha de concloure que el ritme d’investigació
i de redacció de l’autor és trepidant, direccions de Serra d’Or i Publicacions de l’Abadia
de Montserrat i d’altres dedicacions al marge.

Escriptors i erudits contemporanis. Sisena sèrie està dedicat «A la memòria
d’Eduard Ripoll, president de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona», de la
qual l’autor és membre, i recull estudis sobre personatges i obres que dialoguen i es
complementen amb d’altres de publicats a volums anteriors. És a dir, que aprofundeixen
en les línies d’investigació que, de dècades, Josep Massot té iniciades. Cosa que acredita
que concep la tasca investigadora com «una work in progress que no s’acaba mai i que
presenta constantment nous caires i nous desafiaments», tal com afirmava al pròleg de
la tercera sèrie, i que confereix al conjunt de la seua producció un gran sentit unitari.
És el cas dels dos primers treballs, que justifiquen per si sols l’edició del volum: «Marià
Aguiló, mentor i amic de Jacint Verdaguer» i «Jacint Verdaguer i Mallorca», que
enllacen amb estudis com ara «Els viatges folklòrics de Marià Aguiló» i «Jacint
Verdaguer i la poesia popular» (tercera sèrie), i «Marià Aguiló i la descoberta de la poesia
popular» (quarta).

«Marià Aguiló, mentor i amic de Jacint Verdaguer»  és la conferència de clausura
del VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer que tingué lloc a Folgueroles en
novembre de 2005, i analitza amb tot tipus de detalls les relacions humanes i
intel·lectuals que des de molt aviat es produïren entre aquests dos patriarques de la
Renaixença catalana; tots dos amb gran predicament a València, per cert. A més d’una
enorme precisió, el pare Massot demostra una gran erudició, en citar-hi trobades tan
poc conegudes com la que tingué lloc el 4 de maig de 1885 a Sant Miquel del Fai (en
què hi eren presents dos valencians: Llorente i Querol) i en desxifrar signatures que
ningú no havia sigut capaç de llegir abans, com ara quan identifica que darrere les
inicials «F. M. A.», responsables del davantal que encapçala les poesies «Patria, Fides,
Amor d’en Wenceslau Querol de Valencia, Jesús als pecadors de Mossèn Jascinto
Verdaguer de la plana de Vich y Avant d’en Gabriel Maura de Mallorca» (La Renaxensa
el 15 de juny de 1872), s’amaga «Fuster, Marian Aguiló».
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D’altra banda, «Jacint Verdaguer i Mallorca» té l’origen en la conferència
inaugural de les I Jornades d’Intercanvi Cultural, organitzades per la Societat Verdaguer
i la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que tingueren lloc a Mallorca el darrer
cap de setmana d’abril de 2006, que hi aplegaren una trentena de catalans, mallorquins
i valencians, i a les quals vaig tindre la sort i el plaer d’assistir. L’autor repassa i examina
les estades de Verdaguer a l’«illa daurada», i els nombrosos contactes que el poeta de
Folgueroles mantingué amb els escriptors insulars; i singularment amb l’arxiduc Lluís
Salvador, que l’acollí i el protegí en les hores de major dificultat. El rigor i l’exhaustivitat
amb què el pare Massot aborda tots i cadascun dels temes que tracta –i particularment
aquest, que, atesa la seua condició de mallorquí i verdaguerià, degué motivar-lo d’una
manera especial– són un model i un esperó per a tots els qui, diletantment, ens
dediquem a l’escorcoll i l’anàlisi de l’edifici cultural que construïren els nostres
avantpassats.

El tercer dels treballs aplegats a aquesta sisena sèrie, «El Montserrat de Jacint
Verdaguer» –«Introducció divulgativa publicada dins Jacint Verdaguer, Poesia, I, a
cura de Joaquim Molas i Isidor Cònsul (Barcelona, Proa, 2005)»–, evidencia,
juntament amb els dos ja esmentats i els d’anteriors volums, el compromís del pare
Massot amb l’obra, la memòria i el llegat verdaguerians; compromís que vehicula,
sobretot, a través de la Societat Verdaguer, ja que és un dels seus membres més actius
i diligents.

Pel que fa a la resta d’escrits, cal destacar els que analitzen les biografies de dos
erudits vinculats a algunes de les institucions més importants de la nostra cultura:
Antoni Rubió i Lluch, primer president de l’Institut d’Estudis Catalans, i el seu fill
Jordi Rubió i Balaguer, primer director de la Biblioteca de Catalunya, que hi és
qualificat de «mític». És a dir, de dos representants d’una de les nissagues intel·lectuals
més imponents de tots els temps i cultures. En aquest sentit, cobren una importància
cabdal els treballs «Jordi Rubió i Balaguer. Semblança biogràfica», que fou llegit davant
el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans en octubre de 2005, i «Antoni Rubió i Lluch vist
pel seu fill Jordi», conferència pronunciada a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona en desembre del mateix any, i elaborada a partir de la necrològica inèdita que
Jordi Rubió redactà a la primera postguerra sobre el seu pare i mestre. Segons Massot,
«l’interès d’aquesta extensa i esplèndida necrologia, escrita amb unció i amb delicadesa
filials, (...) m’han mogut a donar-ne avui una completa notícia, que en conté
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pràcticament el text sencer, lleugerament resumit en alguns casos però sense deixar-ne
res d’essencial».

D’altra banda, un dels estudis més excel·lents del volum és el destinat a resseguir
la història de «L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya» –iniciada el 1921 sota el
paraigua de l’Orfeó Català i interrompuda per la guerra civil– i el seu mecenes-
impulsor Rafael Patxot i Jubert, un treball que enllaça directament amb dos dels estudis
publicats a la quarta sèrie: «Rafael Patxot i Jubert i l’Obra del Cançoner Popular de
Catalunya» i «L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques». De fet,
Josep Massot és un gran coneixedor de l’Obra del Cançoner. A banda de treballar
d’ençà que tenia setze anys en assumptes relacionats amb el cançoner popular, cosa que
converteix aquest tema en la seua primera dedicació erudita, el 1991 tingué «la gran
sort» de rebre l’immens fons de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, que fou
cedit sense condicions a l’Abadia de Montserrat pels descendents del senyor Patxot. Un
material que, des d’aleshores, el pare Massot no ha deixat de classificar, estudiar i editar.
Ara n’explica els orígens, «els primers passos», els concursos, les donacions i les missions
de recerca que es portaren a terme per tal de fer realitat aquell ambiciós projecte. I
també l’ensorrada que suposà l’alçament militar de 1936 i la sort que patí el material
durant la postguerra, «esquarterat» entre Suïssa (país d’exili de Patxot) i Barcelona. Fins
novembre de 1986, en què la família del promotor, «conscient del tresor que
custodiava» i seguint les instruccions del patriarca, mort el 1964 a Ginebra, decidí
reunificar l’arxiu de l’Obra del Cançoner a Catalunya. Cosa que s’esdevingué en 1991.

Així mateix, resulten igualment suggestius i il·lustradors els texts que Josep
Massot dedica a explicar: el projecte d’edició de la Bíblia catalana medieval que entre
1908 i 1914 desenvoluparen l’Institut d’Estudis Catalans i l’erudit llenguadocià
Raymond Foulché-Delbosc, i que finalment resultà fracassat; els articles destinats a
recordar la vida i l’obra d’homenots com ara Frederic Clascar, «sacerdot i homme de
lettres», i Gabriel Fuster i Forteza, «historiador de Manacor», tots dos poc coneguts dels
valencians; les extenses i eloqüents ressenyes a l’Epistolari Joan Coromines & Josep
Maria de Casacuberta, publicat en 2005 per la Fundació Pere Coromines, i a les Lletres
de resistència (1939-1981) de Manuel Sanchis Guarner, que aquell mateix any edità
Santi Cortés; i d’altres escrits de record i memòria adreçats a persones i entitats de gran
significació cultural i nacional –com ara Llorenç Villalonga, Rafael Ferrer Massanet,
Montserrat Martí i Bas i Jordi Castellanos– en què sempre sobresurt una característica:
l’agraïment de l’autor respecte a la persona homenatjada.
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En la part final, el volum ofereix escrits de reflexió al voltant de dos llibres que
parlen de les més petites de les nostres illes: Els colors de Formentera (2005), original
d’Esperança Marí i Bernat Joan, i il·lustrat amb fotografies de Santiago Barberán; i Els
morts. Les víctimes de la Guerra Civil a Eivissa i Formentera 1936-1945, un treball
d’investigació històrica enllestit en 2006 per José Miguel L. Romero. Els quatre
capítols amb què es clou aquesta sisena sèrie d’Escriptors i erudits contemporanis tenen,
com bé apunta l’autor, «un to més personal», ja que estan dedicats a: la commemoració
dels «Cinc-cents anys de Publicacions de l’Abadia de Montserrat», «l’entitat editorial
en exercici més antiga del món»; l’exposició «El Cançoner popular català (1841-
1936)», comissariada per Josep Massot i inaugurada en novembre de 2005 al Museu
d’Història de Catalunya; l’exposició «Serra d’Or. 1959-2005. Una visió de la societat
catalana», dedicada a repassar la vida i l’evolució de la revista des del seus orígens; i les
respostes a un qüestionari de Gabriel Carrió elaborat amb motiu de la reedició del llibre
Guerra civil i repressió a Mallorca, i que fou parcialment publicat al Diari de Balears en
febrer de 2006.

El tret que caracteritza i homogeneïtza els treballs de Josep Massot aplegats tant
en aquest volum com en els anteriors és que estan dedicats a escriptors i erudits
contemporanis que, com ell mateix, han donat i continuen donant el bo i millor del
seu esforç envers el coneixement de la història i l’eixamplament de la cultura. En
conseqüència, sempre parlen de biografies, de projectes, de sentiments i de relacions
humanes: deambulen, com indica el títol de l’entrevista que en 1969 Baltasar Porcel
realitzà a Jordi Rubió, «entre l’erudició i la vida». I és això, juntament amb l’hàbil
precisió analítica i expositiva de l’autor, el que els fa atractius, apassionants i eficaços.
Tant de bo puguem gaudir, ben aviat, de la setena sèrie.

RAFAEL ROCA
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