
Palmira Jacquetti o lart de retenir cançons
original
El festival Dansàneu  presenta aquest dilluns amb les entrades exhaurides l’espectacle Palmira,
una proposta de petit format, amb dramatúrgia i direcció de Jordi Lara, que recupera la figura
de Palmira Jacquetti (Barcelona, 21 de setembre de 1895 – Els Monjos, 8 de maig de 1963),
justament ara que es commemora el 125è aniversari del seu naixement.
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L’espectacle, interpretat per la cantatriu Elisenda Rué i el guitarrista Izan Rubio, ens explica la
participació de Palmira Jaquetti en les missions de recerca de cançons per a l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya, que va ser patrocinada i promoguda per Rafel Patxot i Jubert
i l’Orfeó Català entre 1922 i 1939. Des de 1925 Jacquetti va participar de manera molt activa
en aquestes missions. Els escrits que va deixar en les memòries dels viatges i dels treballs de
camp són un testimoni viu i directe de la vida rural dels anys 20 i 30 del segle passat, peces
d’un valor indiscutible. Jordi Lara ha construït la dramatúrgia de Palmira a partir de fragments
d’aquestes notes de viatges.
“Amb aquell instint literari [Palmira] ja devia sospitar que la sola recerca etnogràfica era
literatura en potència: anar pels pobles a comprar cançons als avis i les àvies a canvi d’uns
cèntims o d’un paquet de tabac, contrarellotge, abans que la ràdio —corrien els anys vint del
segle passat— fes desaparèixer per sempre el cançoner de llar de foc, de feinejar, de taverna,
de festa major”, escriu Jordi Lara, en un article que podeu llegir íntegrament a la  revista digital
La Lectora. En una excursió al Ripollès, el juliol de 1934, Jacquetti apuntava: “A Setcases,
cançons que duen amor i dolor, perfum de fenc novell, escalf de llar tranquil.la. Cançons que
llengotegen vives com la flama.Aquí o no recordo en quin poble algú ens presentava:
‘Busquen cançons per als cinemes de Barcelona'”.
“Jaquetti és exquisida i aguda en els retrats literaris dels cantaires i exuberant i plàstica en
l’evocació de la natura. Alta literatura feta amb el laconisme i la urgència d’unes notes preses
in situ, en fondes desgavellades sota la llum d’una espelma”, diu Lara, que va descobrir l’obra
de Jacquetti l’any 2008, quan es va proposar de fer un documental sobre l’Obra del Cançoner
Popular de Catalunya.
Carme Oriol, comissària de l’Any Palmira Jacquetti, ha investigat a fons els mètodes de
recollida de material per al Cançoner. A Història de la literatura popular catalana  (Publicacions
de la Universitat Rovira i Virgili), que ha publicat amb Emili Samper, Oriol explica que “les
fitxes o cèdules, d’una mida de 46cm per 33 cm, feien constar, a més de la lletra, la melodia,
la font, el lloc, el col·lector i la data; es demanava el grup social, el cantaire i la seva
procedència”. Jordi Lara explica que “a més de la partitura i la lletra de les cançons, els
recercadors o ‘missioners’ havien de lliurar a la central de l’Obra del Cançoner una memòria
de la sortida, que són les pàgines en què la Jaquetti es va esplaiar amb tanta fortuna”.

Palmira Jacquetti, la primera a l’esquerra, amb altres membres del Cançoner Popular

De seixanta-sis missions de l’Obra, Palmira Jaquetti en va fer catorze, dotze amb memòria de
recerca. Hi consigna les seves aventures pel Pallars i la Ribagorça, Val d’Aran, la Conca de
Tremp, el Baix Empordà, el Ripollès i el Vallespir. Jordi Lara ha llegit tot aquest material per
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fer la dramatúrgia de Palmira i lamenta que no hi hagi avui al mercat un llibre editat amb
aquests textos, que podrien configurar en un volum de ben bé dues-centes pàgines. “Hi surten
rectors de poble desconfiats amb aquelles senyoretes de ciutat que els esvalotaran el galliner,
mestresses aprofitades que parteixen la cançó en dues per doblar la paga, pagesos que no
saben dir si el que canten és català o castellà”, explica Lara. En la seva visita a Tregurà,
Palmira descriu el safareig del poble com un “ateneu femení, és un esbandidor de tota cosa.
Les cantaires vénen encuriosides, amb més tafaneria pel que cobrarà la veïna que pel propi
afany de veure’s pessetes als dits. Tothom ha quedat content i les pagues d’ara són llavor de
noves recerques. Les cançons han anat decantant-se a la nostra gerra, com fruita madura”.
En una de les seves anotacions, Jacquetti parla de les cançons com si fossin autèntiques
perles: “Hi ha també, entre les cançons, joiells d’un refinament que només ens és mostrat en
l’orfebreria que avui és patrimoni de museus. Aquells retrats o escultures de reis, que hom
guardava en petites capsetes de fusta, nacre o ivori, i que són reliquiaris de l’art més pacient i
depurat, freqüents en museus nòrdics, aquells joiells que una mà enamorada havia de deixar,
penyora i record, en unes mans blanques com volada de colom, em fan recordar sempre
alguna d’aqueses cançonetes curtes, treballades amb el més subtil cisell”.
L’any 1939 ja s’havien recollit més de quaranta mil cançons. El final de la Guerra Civil va
suposar la interrupció de la recerca del Cançoner Popular. “Aleshores va començar una
història de despropòsits que ho hauria pogut engegar tot a rodar. Ric i catalanista, perseguit
per un bàndol i l’altre, el mecenes Patxot va fugir a Suïssa amb un camió carregat amb la
major part de les fitxes, un tresor que durant dècades va restar en un lloc inconegut covant
oblit i llegenda i festejat, es va dir, per no sé quines universitats americanes. Fins que l’abril
del 1991, quan ja feia molt que Patxot havia mort a l’exili, els seus hereus van enviar al
monestir de Montserrat les primeres caixes amb els materials originals de l’Obra del Cançoner
Popular. Durant tot un estiu el pare Josep Massot i Muntaner hi va empenyorar la salut per tal
d’indexar tant material, que les Publicacions de l’Abadia de Montserrat han anat publicant fins
no fa gaire en una vintena de volums”, afirma Lara.
La comissària Carme Oriol conclou que “Palmira Jacquetti és una de les moltes dones que,
des d’un anonimat encara vigent, van contribuir a millorar el nivell cultural del país a partir de
les seves inquietuds musicals, literàries, pedagògiques i humanístiques en general. Com a
dona d’una època en què era difícil ésser escoltada i valorada en el món intel·lectual i cultural,
representa un paradigma de tantes altres dones, també anònimes, que van contribuir a
construir un model de país”. Com a poetessa, va participar en Jocs Florals celebrats fora de
Catalunya i hi va guanyar diversos premis. Com a compositora, va harmonitzar cançons a
dues, tres i quatre veus i ha deixat una obra, en bona part, encara per descobrir. La seva
figura, la seva trajectòria i el llegat que ens ha deixat mereixen reconeixement i la seva
divulgació. Avui el fons documental de Palmira Jacquetti es pot consultar a la Biblioteca de
Catalunya, en aquest enllaç.

Així doncs, l’espectacle Palmira  ens ofereix avui al Dansàneu l’oportunitat de descobrir un
patrimoni literari i musical molt poc conegut. A més dels textos dramatitzats i una selecció de
cançons s’acompanya de la projecció en video de les fotografies inèdites dels cantaires que
van ser preses per Mercè Porta el 1934 i que han restat arxivades durant vuitanta anys, a
Suïssa i després a Montserrat, amb els materials de l’Obra del Cançoner Popular de
Catalunya. Dimarts 25 a les 19h el Festival Dansàneu ha programat una conferència d’Artur
Blasco sobre la figura de Palmira Jacquetti a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. L’entrada és
gratuïta.
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