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ELS SEGADORS, HIMNE NACIONAL DE 
CATALUNYA, per Josep Massot i Munta- 
ner, Salvador Pueyo i Oriol Martorell. De- 
partament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 1983.
El Departament de Cultura de la Genera
litat de Catalunya ha publicat aquest inte- 
ressantíssim Ilibre, obra collectiva de Jo
sep Massot i Muntaner, Salvador Pueyo 
i Oriol Martorell, els quals en signen res- 
pectivament els tres apartats: «E/s Sega- 
dors, de canqó popular a himne patriótic», 
«Orígens de la música d'EIs Segadors» i 
«La consciéncia d’un Himne nacional».
Havent viscut, com totes les persones 
adultes actuáis, els anys de desorientació 
de la dictadura, i la posterior recuperació 
que ha pogut operar-se, per fortuna, d’engá 
del 1975, m'ha succeít ben sovint, peí fet 
de dedicar-me a qüestions musicals, de 
trobar-me amb dubtes considerables sobre 
els orígens del nostre himne, dubtes que 
es plantegen ais historiadors i ais interes- 
sats en el tema quan hom vol analitzar el 
fet d’una manera seriosa. I val a dir que 
el Ilibre que comento resol aquests dubtes 
i aquests problemes d’una manera exem- 
plar.
Moltes d'aquestes qüestions anaven, natu- 
ralment, lligades a dos problemes capitals: 
don ha sortit el cant d'EIs Segadors i com 
arriba a convertir-se en l'hlmne nacional 
de Catalunya.
Peí que fa al primer problema, més d’una 
vegada havia sentit comentaris i allusions 
a la inversemblanga que una música de 
les característiques de la que ens ocupa 
fos realment una canqó popular del se
gle XVII com semblava indicar-ho, en can- 
vi, la idiosincrasia d’un text que, com molt 
bé exposa Josep Massot, ha de datar en 
els seus orígens deis primers mesos del 
conflicte béllic que anomenem precisament 

la Guerra deis Segadors. Més d’un cop ha
via sentit ponderar davant meu el carácter 
excepcionalment «savi» del nostre esperit 
popular, capa? de crear melodies en to 
menor d'aquesta categoría. Aixó darrer no 
deixa d'ésser cert, ja que en tenim mos- 
tres en el repertori de les cancons popu
lara catalanes, pero en el cas d’una canqó 
d’una antiguitat semblant feia encara més 
inexplicable el fenomen.

El problema está en gran part en la miti
ficado excessiva que s’ha fet de la música 
popular, fruit d’una determinada actitud 
sorgida amb el Romanticisme. A copia d’a- 
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nar-ho repetint, hom va arribar a creure, 
fins i tot en cercles informáis, que real
ment hi havia una mena de «compositor 
collectiu» que tot d’una posava en circu
lado melodies del més sublim nivell, allu- 
nyades de la saviesa «contaminada» deis 
compositora coneguts que figuren ais dic- 
cionaris musicals. Avui dia, que les recer
ques musicológiques han substituí! per la 
dada objectiva i la informado comprovable 
la passió i el partit pres, hem fet un gran 
pas endavant fins adonar-nos que, com pas- 
sa en l'agricultura, els fruits més espone- 
rosos no s’obtenen espontániament, sino 
després d’un procés de conreu i millora-
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ment de l’arbre fruiter. I el mateix podem 
dir de l’esperit popular, que és innegable, 
peró que dona el millor fruit a través del 
compositor individual que, com Francesc 
Alió, s’ha format en íntim contacte amb 
el seu poblé.
Tot aixó ve a tomb perqué, peí que es de- 
dueix de l’interessantíssim Ilibre que co
mento, i concretament de l'apartat que 
devem a Salvador Pueyo, la música actual 
d'EIs Segadors prové básicament de la in
ventiva de Francesc Alió, el qual li dona 
la forma definitiva, llunyanament basada 
en una altra melodía anterior.
Salvador Pueyo, d’altra banda, deixa obert 
l’interrogant a una interpretació diferent 
en esmentar un cant també titulat Els Se
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gadors que Climent Cuspinera presenta en 
un concert deis que organitzava Josep-An- 
selm Clavé, i del qual no s’ha trobat, fins 
ara, la partitura. De manera que, en aquest 
aspecte, el seu capítol és una modélica 
presentació de «l'estat de la qüestió», en 
termes historiográfics.

L’altre problema, el de com aparegué la 
caneó —el text original— i com fou divul
gada per transformar-se rápidament en un 
himne nacional, era una qüestió historio- 
gráfica que també calía resoldre. Josep 
Massot en fa una descripció detallada i 
puntual, amb una claredat meridiana que, 
malauradament, no és gaire freqüent en 
obres d'aquesta mena i que es concreta 
especialment en un resum, a les conclu- 

sions, en el qual repeteix didácticament 
els punís principáis del procés. Per a un 
lector interessat en una informació rápida 
i completa, aquest apartat és básic.
Finalment —last, but not least, que dirien 
els anglesos—, Oriol Martorell exposa en 
el seu capítol el procés seguit per l’himne 
des del moment que fou més o menys cia- 
rament considerat himne nacional fins a 
Tactualitat, passant per interessantíssimes 
informacions sobre l’época de la clandesti- 
nitat que calía recollir en un volum com 
aquest, per completar adequadament la 
historia de l’himne. Només hi trobem a 
mancar unes frases d'agra’íment a tots 
aquells que perseguint, prohibint. censu- 
rant o atacant Els Segadors ens van fer 
l’immens favor que finalment esdevingués 
un símbol per a tots nosaltres, estalviant- 
nos les polémiques que inevitablement 
haurien sorgit si haguéssim hagut d’inven- 
tar-nos un himne.

En definitiva, dones, aquesta publicado de 
la Generalitat, que duu un curt peró ex- 
pressiu próleg del Conseller de Cultura, 
Max Cahner, ha de formar parí de la bi
blioteca de qualsevol persona que tingui 
un mínim de sensibilitat per aqüestes 
qüestions, al marge del considerable inte
rés historie i musical del tema.

I aprofitant aquesta avinentesa, voldria 
alludir al fet que, darrerament, sembla que, 
superats els temps passats de la dicta
dura, la interpretació de l’himne hagi per- 
dut importancia. ¿No caldría que, almenys 
en les ocasions musicals solemnes (inau
gurado i clausura de la temporada de les 
entitats musicals catalanes, per exemple), 
s'interpretés Els Segadors al Palau de la 
Música, al Liceu o allí on siguí que se 
celebrí l'acte? Entre la banalització de la 
utilització continua, que pot fatigar, i Tac
tual tendéncia a l’oblit, cree que aquest 
seria el terme mitjá adequat.
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En con|unt, aquesta antología és una bella sorpresa 
per al lector catalá, ¡a que li permet descobrir l'alt 
nivell poétic d- uns autors injustament silenciáis i que 
al capdavall pertanyen a un patrimoni cultural comú.

Jaume Fuster
Les cortes d'Hércules Poirot 

L'Escorpí/Teatre El Galliner 76, 80 págs.
Jaume Fuster, conegut novel-lista i pioner de les 
novel-les de lladres i serenos a casa nostra, entra 
ara —sota la invocació d'Aghata Christie i de la ma 
d'Hércules Poirot— en el món del teatre d'intriga.
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