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Aureli Capmany és un d’aquells homenots, segons la terminologia de Pla, de múltiples cares, polièdric. 
Però no ho és segons l’estil dels famosos artistes del Renaixement, Capmany segueix el patró dels pro-
homs de la Renaixença, un patró inspirat en la voluntat de bastir un país a través de la cultura. Si d’altres 
prohoms d’aquest període van vehicular aquesta voluntat a través de la llengua, la literatura, la història..., 
Capmany ho fa a través de la cultura popular, convertint-se en un publicista, en el sentit d’agitador i ac-
tivista, del folklore, les cançons populars, les danses, la literatura popular, etc.

Els prohoms de la Renaixença, a banda de la voluntat de fer país, es caracteritzaven també per la seva 
voluntat, o potser necessitat, polifacètica; en molts casos, coincideixen en una mateixa persona, un poeta, 
un historiador, un folklorista... En aquest sentit són el més allunyat que hi ha a un especialista. I Capmany 
n’és un bon exemple. Perquè sempre, des d’una òptica divulgativa i amb la voluntat d’arribar al màxim 
de gent possible, toca diferents aspectes de la cultura popular: jocs, danses, rondalles, teatre, cant coral, 
titelles, música, costums, festes... 

Però Aureli Capmany té una característica que pocs homenots de la Renaixença tenen, no només és un 
teòric, és també un pràctic. Per exemple, no només recull peces de teatre popular, és també actor; no no-
més recull cançons i tonades populars, és també músic; no només recull rondalles, també és un narrador, 
i així amb tot. Sens oblidar tampoc el seu ofici de cisteller. La seva filla Maria Aurèlia Capmany explicava 
en una entrevista, que tothom hauria de conèixer un ofici manual i, en aquest sentit, va fer aprendre als 
seus fills un ofici manual.

L’exposició Patufet, on ets? i aquest mateix llibre que l’acompanya són un exemple de la polifacètica acti-
vitat de Capmany i, sobretot, del seu esperit tafaner, burleta, enginyós, irònic, independent, treballador… 
En definitiva, d’una persona d’unes inquietuds culturals, humanes i socials gairebé insaciables. 

L’Any Capmany, impulsat per la Generalitat de Catalunya, és una commemoració merescuda que, tan-
mateix, potser no s’allargarà prou en el temps per a explicar tota la diversa i ingent activitat d’Aureli 
Capmany. Només les institucions, entitats i associacions que ell va impulsar o va ajudar a crear, ja me-
reixerien vàries exposicions i uns quants llibres més. Fundador de l’Orfeó Català, de la Secció Folklòrica 
del Centre Excursionista de Catalunya, de l’Esbart de Dansaires, de l’Associació de Lectura Catalana, de 
la revista En Patufet i iniciador del Cançoner Popular, entre d’altres. I també membre actiu de l’Ateneu 
Barcelonès, redactor del diari La Renaixensa, professor a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la 
Dona, arxiver de l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, entre moltes d’altres.

Aquest llibre i l’exposició, on s’expliquen i s’exposen algunes de les cares de Capmany, i també la resta 
d’actes i iniciatives d’aquest Any, són per tant, només un pàl·lid reflex de tota la feina que va fer Aureli 
Capmany Farrés. Gaudim-lo!

El més arrelat 
dels homenots

En el 150 aniversari del naixement 
d’Aureli Capmany

Laura Borràs i Castanyer
Consellera de Cultura

Aureli Capmany
Universitat Rovira i Virgili. Arxiu 

del Llegat Vidal-Capmany
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D’Aureli Capmany i Farrés se n’han dit, amb el cor, molts adjectius. Em permeto reproduir els de la 
primera part de l’exposició perquè són, de forma popular, els que millor l’humanitzen: 

“Cisteller, barceloní, músic, actor, cantor, mestre i autodidacte. Conferenciant, historiador i arxiver. Ron-
dallaire, narrador, amant de la dansa, aficionat al teatre, l’òpera, la música i els titelles. Aprenent, ac-
tivista de la cultura, fundador d’associacions, soci de nombroses entitats. Pensador, impulsor, creador i 
responsable de projectes culturals. Seriós i irònic, casat, afillat i amb vida de solter, gran conversador i 
noctàmbul. Tafaner, burleta, enginyós, irònic, lector, liceista, educat, rialler, independent, constant, tre-
ballador, divertit, seriós, autònom”.

De fet, l’Aureli, fou un barceloní vital en l’estudi de la ciutat i en la recerca i difusió de la cultura po-
pular del país fins al punt que, en l’actualitat, el Govern de Catalunya ha decidit commemorar el 150è 
aniversari del seu naixement, el qual, també, coincideix en el temps amb el centenari del naixement 
de la seva filla Maria Aurèlia, hereva del seu amor per la cultura i pel folklore i que mútuament home-
natgem enguany. 

D’aquí tot el meu respecte i distinció familiar i, en el cas concret que ens ocupa, cal destacar aquest 
singular etnògraf, ja que la seva obra ens ha deixat un llegat cultural i patrimonial de gran valor, que 
és testimoni de la cultura de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XIX i principis del XIX XX. Dit això, vull remar-
car l’afany i l’enteniment en la transmissió d’aquest llegat, a través de xerrades, jornades, publicacions 
i creació d’entitats i associacions, perquè, sens dubte, un excel·lent activista cultural com en Capmany 
l’hauríem de citar i tenir més present per entendre la importància del nostre patrimoni i de la construc-
ció de la nostra identitat cultural.

Així, en aquestes pàgines, trobareu informació detallada sobre l’Aureli i les cançons, rondalles, danses, 
jocs, festes i costums; la ciutat de Barcelona i la revista En Patufet, de la qual, en el terreny més nostàl-
gic, guardo un dolç record fins al punt que, amb molt d’interès, us apropo una de les seves entranyables 
col·laboracions a la secció “Entremaliaduras”, en què explica que:

“Veus aquí que com ara som en lo temps de l’any en que las vetllas son llargas y fa de bon estar al reser de 
la familia, es el més a propósit pera retraurer aquellas explicacions populars de fets més o menys fantasi-
osos que universalment s’anomenan qüentos y que a Catalunya anomeném rondallas.

També los anomeném ab lo primer mot; mes, com lo segón ens es més propi per aixó lo preferím al altre, 
puig si bé aquell li escau per lo genérich, donchs d’una cosa contada no l’anomenerém millor que dihentne: 
qüento; en cambi, ab la paraula rondalla dihém lo mateix y a l’hora recordém la patriarcal costúm que 
originá aquesta paraula per lo que vos vaig a explicar.

Avans, en los poblets de montanya y particularment en aquells en que las casa s’hi trovan un xich escam-

Un aniversari
amb grapa

Universitat Rovira i Virgili. Arxiu 
del Llegat Vidal-Capmany
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padas, tenían per costúm llurs habitants reunirse en las vetllas del hivern que eran vigilia de festa, puig 
los altres días prou se tenían de basquejar cada hú per las feynas del endemà, repartintse una vegada a 
casa de l’un y altre día en la d’un altre, y aixís acoblats passavan la vesprada. Com lo temps s’aporta es-
tar apropet del foch, veusaquí que tot fent rotllo al volt de la llar que llapegava ab la claror que la llenya 
deixa anar quan está ben encesa, en general los més vells de la colla sempre ne sabían alguna, y com eran 
escoltats ab prou devoció per l’auditori, no vos dich res si apretavan la memòria pera escorrer tot el dipósit 
de cosas que durant sa vida hi havían amagatzemat.

D’aixó, dochs, vingué que’ls cassos o historietas constants en aytals tertulias casulanas se’n vingués en 
anomenarlas rondallas de la vora del foch, perque àprop d’ell y fent rotllo estaven qui contava y los que 
escoltavan.

Com aquestas reunions, com se pot suposar, eran sempre alegres, l’amo de la casa acostumava a celebrar 
l’arrivada dels que per aquell vespre s’acullían a sa estada tirant al foch un bon munt de romanins, fari-
golas y altras herbas boscanes que ab sa flayre agradable y sanitosa embaumavan lo lloch de la reunió, y 
d’aixó ne deyan: xerinola, paraula que, com sabém actualment, encar se conserva pera indicar la alegria 
que regna entre qualsevol aplech de personas. 

Ab aixó, vos retrech aquest recort de las costums que en altre temps mantenia’l poble catalá perque a la 
vegada que m’agrada las conegueu, m’agradaría també procureseu conervarlas si no iguals al menys sem-
blants, y no oblideseu las sanitosas ensenyansas que trobareu sempre en las rondallas populars. Si ho feu 
aixís esteu segurs que tindreu content En Patufet”.

Què més es pot afegir? Doncs en altres paraules populars: “gaudiu de totes totes” de l’exposició, del “gaudiu de totes totes” de l’exposició, del “gaudiu de totes totes”
catàleg i de les més de setanta activitats que es realitzen per celebrar l’efemèride.

“El periòdic va obtenir molt aviat l’interès de la quitxalla. 
Quan anaven a portar les col·laboracions volien veure en Patufet, 

i Capmany els deia que acabava d’anar-se’n i com a prova 
els ensenyava els esclops que, amb les presses, s’havia deixat.”

Dibuix d’En Patufet, 
obra d’Antoni Muntanyola
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Aureli Capmany:
una pinzellada

Montserrat Garrich

Enguany es commemora el cent-cinquantè aniver-
sari del naixement d’Aureli Capmany, un home poc 
recordat i poc reconegut malgrat que va ser autor d’una 
immensa obra escrita, va participar en nombroses 
associacions i entitats de tota mena —algunes de 
les quals va fundar i en les quals va exercir càrrecs 
de responsabilitat—, i va ser el pensador, creador i 
organitzador de nombroses iniciatives culturals.

Aureli Capmany és barceloní de naixement i de vo-
cació. La ciutat de Barcelona és la protagonista de 
bona part de la seva obra: l’art, els costums, els oficis, 
les arts escèniques i tot allò que valgui la pena conèixer 
de la ciutat. Altres temes són claus en la seva obra: 
la cançó, la dansa, el teatre, els infants, la literatura 
popular, els àpats i menjars, la imatgeria, etc.

Cistellaire, músic, actor, cantor, pedagog i arxiver. 
Rondallaire, amant de la dansa, aficionat al teatre, 
l’òpera i la música. Autodidacta, activista de la 
cultura, fundador d’associacions, soci de nombroses 
entitats. Pensador, impulsor, creador i responsable 
de projectes culturals. Seriós i irònic, casat, afillat i 
amb vida de solter, gran conversador i noctàmbul.

Etapa familiar: 1868-1888

El 26 de febrer del 1868 neix al carrer Joan de 
Montjuïc de Barcelona un nen que rep el nom 
poc usual d’Aureli, el qual el pare manlleva del 
protagonista de l’obra Misterios de las sectas secretas 
o el francmasón proscrito, novela histórica.1 Aureli 
Capmany Farrés és fill de Pau Capmany, cisteller 
procedent de Rubí, i Maria Farrés, barcelonina, 
neboda de cistellers i aprenenta de l’ofici.

El nadó és batejat a l’església de Santa Maria del 
Mar i la seva infantesa correrà paral·lela al barri del 
Born, on la família, a més de la casa, hi té la botiga, 
amb obrador, de cistells i altres galindaines.

Aureli Capmany caracteritzat 
per a una obra de Molière.
Universitat Rovira i Virgili. Arxiu 
del Llegat Vidal-Capmany
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Català. Formarà part del cor, i fins al 1893 és membre 
de la Junta Directiva. També forma part de l’Oratori 
de Sant Felip Neri, on a més de coneixements musicals 
obté alguns ingressos cantant en casaments, misses 
de difunts i altres actes religiosos.

El 1898 entra com a soci al Centre Excursionista 
de Catalunya (CEC),2 entitat en la qual té una 
participació activa a les nombroses visites culturals 
a conjunts monumentals, museus i col·leccions 
particulars i conferències de tota mena que puguin 
contribuir a la seva formació. L’àmplia oferta 
d’activitats programades pel CEC són de gran utilitat 
per a la seva formació: visita museus, col·leccions 
d’art privades, conjunts monumentals, etc. Té, a 
més, un altre avantatge important: posen Capmany 
en coneixement de persones amb les quals es 
relacionarà al llarg de la seva vida.

Uns anys després, el 1904, Capmany serà un dels 
impulsors de la Secció Folklòrica del CEC, formarà 
part de la seva Junta Directiva amb el càrrec de 
secretari i hi impartirà conferències i xerrades. Al seu 
pas per l’entitat també va col·laborar a engruixir el 
fons de la biblioteca a la qual Capmany va obsequiar 
amb les seves obres.

L’any següent, el 1899, l’Ateneu Barcelonès convoca 
un concurs per un segell. Aureli Capmany i un amic 
de la Llotja s’hi presenten amb un projecte i guanyen 
dos accèssits que donen dret a la quota d’entrada i 
a cinc mesos de soci. L’Ateneu Barcelonès passarà a 
ser com la segona casa on va amb assiduïtat gairebé 
diària tota la vida, fins i tot ja de molt gran només 
sortia de casa per anar-hi. 

Com el CEC, l’Ateneu Barcelonès li ofereix poder 
aprofitar les activitats programades, establir conei-
xences interessants i tenir a la seva disposició 

Capmany va a l’escola del barri, però aviat destaca 
pels seus dots d’actor i director de petites obres que 
munta a l’obrador de la cistelleria per als amics del 
carrer. Aprèn a llegir en veu alta, a cantar, a tocar 
la guitarra i l’acordió i comença a explicar contes i 
rondalles a la canalla més petita.

Als deu anys, el pare el matricula al Col·legi del Bisbe 
de la Rambla barcelonina i hi assisteix fins als catorze 
anys, quan deixa els estudis. És en aquesta edat que 
la família instal·la la botiga i la casa al número 11 
de la llavors anomenada Rambla de les Flors, entre 
els carrers del Carme i de l’Hospital. Durant aquests 
anys aprèn l’ofici de cisteller, passa els estius a Rubí, 
on aprèn contes i rondalles, i assisteix a alguns 
cursos gratuïts de matèries o coneixements que li 
interessen.

Quan arriba als vint anys mor Pau Capmany i Aureli, 
que fins aquest moment ha viscut lligat a la família, 
deixa el negoci en mans de la mare per tenir més 
temps per formar-se i adquirir els coneixements que 
ell creu necessaris. Així decideix encaminar el futur.

Etapa formativa: 1888-1900

Per fer-ho, Capmany inicia el seu pla de formació 
personal que el porta a matricular-se a cursos d’art, 
història, cant, etc. 

“Passada aquesta edat (...), em va ser concedida una 
controlada llibertat; llavors em vaig sentir inclinat 
a possessionar-me de coneixements d’arts en les 
seves varietats, i a aquest efecte vaig ingressar a 
l’Escola de Belles Arts instal·lada a la Llotja, a la qual 
vaig assistir nou cursos seguits”. Simultàniament, 
assisteix a cursos de cant gregorià.

L’any 1891, juntament amb altres homes, funda una 
de les entitats barcelonines de més prestigi: l’Orfeó 

l’àmplia biblioteca. De l’Ateneu Barcelonès, l’estança 
en la qual Capmany va passar més hores és la 
biblioteca, on, com a bon lector assidu, tenia una 
taula assignada.

Etapa de projectes: 1900-1916

El juliol del 1900 pateix una malaltia de budells que el 
reté una bona temporada a casa. El resultat d’aquesta 
aturada en l’activitat i la reflexió és la de decidir “... 
instintivament el meu pla de treball fonamentant 
la meva actuació vers el folklore de Catalunya i la 
Història de Barcelona”. Amb aquesta frase es recull 
l’ideari i la temàtica de l’obra d’Aureli Capmany: 
Catalunya i Barcelona, folklore i història. Al voltant 
d’aquests quatre conceptes i al seu servei, del seu cap 
i de la seva mà neixen una sèrie de projectes que 
molt sovint són obra exclusivament seva.

El primer fruït d’aquesta decisió és l’inici de la 
publicació del Cançoner Popular, que edita, a partir 
del 1901, no en forma de llibre, sinó cançó a cançó, 
és a dir, publica un doble full, quatre pàgines, 
amb la música, la lletra, un comentari i un dibuix 
relacionat sovint amb el tema de la cançó que 
aconsegueix dels seus amics il·lustradors o gràcies 
a les seves bones relacions. Ell és l’autor de la idea, 
de cercar els col·laboradors, de triar les cançons, de 
l’estudi, de la realització, de la compaginació, de la 
distribució i de la venda. A excepció de la impressió, 
per raons tècniques òbvies, la seva tasca inclou la 
resta d’aspectes. 

Al diari La Renaixensa dels anys 1902 i 1903 
apareixen anuncis de la publicació dels fulls solts 
del Cançoner Popular, en els quals es fa propaganda 
del preu, els llocs de venda i el contingut: “Anuncis 
particulars. Cansoner popular. Colecció de cansons 
populars, ab dibuixos de distingits artistas catalans, 

Aureli Capmany, segon a l’esquerra de 
la fila del davant, amb els companys d’escola.
Universitat Rovira i Virgili. Arxiu del Llegat Vidal-Capmany

Aureli Capmany, primer home a l’esquerra de la fila
del davant, amb els components i directius de l’Esbart 
Dansaire de l’Associació de Lectura Catalana.
Universitat Rovira i Virgili. Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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la tonada, tota la lletra y notas folk-lóricas é 
históricas. Cansó 1ª Lo cant dels aucells (...) 7ª La 
madrastra. Se venen á 10 céntims en las principals 
llibrerias y punts de venda de periódichs y al engrós 
á la rambla de Sant Joseph, número 11. Tonada y 
lletra Los Segadors, 5 céntims”.3

Capmany edita cent cançons per separat que 
finalment relliga en tres volums publicats els anys 
1903, 1907 i 1913. L’objectiu de l’obra és difondre la 
riquesa del patrimoni cançonístic català i per això 
edita les cançons per separat, amb la idea d’arribar 
a un públic que, per dificultats econòmiques, no 
compraria els volums relligats. En editar els volums 
relligats, afegeix a l’inici de cada volum un text i 
al final dels tercer i darrer els índexs alfabètic, de 
classificació, de noms propis i bibliografia.

Amb motiu de la publicació del primer volum relligat 
amb les 33 primeres cançons, a La Renaixensa es 
publiquen dos articles en què es lloa la iniciativa 
d’Aureli Capmany; el primer, signat per Josep Aladern, 
es publica el 23 de juny, i el segon el 28 de novembre.

En arribar l’any 1902, comença a col·laborar a La 
Renaixensa i inicia així una col·laboració llarga i 
fructífera en tot tipus de revistes, setmanaris, diaris 
i butlletins d’associacions i entitats que no va deixar 
mai fins a la seva mort. Els temes dels seus articles 
són els costums festius, principalment els barcelonins, 
l’hagiografia o les vides de sants que relaciona amb 
els costums de les localitats que els tenen per patrons, 
l’art, el teatre, la cançó, la dansa i la imatgeria festiva. 
Els refranys i les frases fetes apareixen molt sovint en 
els articles, ja sigui com a element del que se’n deriva 
el tema, com a introducció, en el desenvolupament del 
text, o com a conclusió.

L’any 1903, en una conversa amb quatre amics, 
decideixen tirar endavant una publicació adreçada 

al públic infantil amb els objectius de formar, 
informar i distreure. De la maduració de la idea en 
sorgirà En Patufet, el primer número del qual surt 
al carrer el 3 de gener del 1904. Com passa amb 
el Cançoner Popular, En Patufet és una obra total 
d’Aureli Capmany: ell li dona el nom, la forma i el 
contingut; hi escriu molt, ja sigui amb el nom propi o 
amb pseudònim; tria els temes, busca col·laboradors, 
decideix els números monogràfics i, fins i tot, 
s’encarrega de la subscripció a la publicació que es 
porta des de l’adreça de casa seva —Rambla de les 
Flors, 11. L’any 1905, després d’un any de dedicació 
plena a En Patufet,4 Capmany decideix vendre la 
capçalera de la publicació a l’editorial Bagunyà. 

A partir dels inicis dels segle XX, Capmany ja 
participa en algunes iniciatives relacionades amb 
la dansa catalana: la promoció, l’ensenyament i la 
difusió de la sardana; la recopilació i l’aprenentatge 
de danses catalanes, etc. L’any 1907 comença de 
ple la seva llarga i profitosa relació amb la dansa. A 
principis d’any participa en el I Aplec de la Sardana a 
Vallvidrera que se celebra a Vila Joana, on va passar 
els darrers anys Jacint Verdaguer. No és, però, 
fins al 10 d’agost que, després de l’acte realitzat a 
la plaça Reial, organitza un grup de vuit parelles 
de ball perquè “...aprenguessin els nostres balls 
tradicionals” i els poguessin mostrar en públic. 

Després d’aquest acte, Capmany proposa a l’Asso-
ciació de Lectura Catalana fundar un grup estable 
de dansaires.5 El nou Esbart de Dansaires, que es 
fundarà oficialment el 25 de gener del 1908, estarà 
sota la direcció de Rafael Tudó i formarà part de la 
Secció Folklòrica, que és dirigida pel mateix Capmany. 
Ell és l’encarregat de presentar els balls i informar el 
públic de la procedència, la festa, etc. de cada una de 
les danses. L’any 1909, un cop desaparegut l’Esbart 
de Dansaires de l’Associació de Lectura Catalana, 

Capmany passa a formar part activa de l’Esbart Català 
de Dansaires, entitat fundada a Barcelona l’any 1908, 
de la qual serà l’ideòleg i el director. 

A partir del 1908, el ball i la dansa apareixen cada 
vegada amb més freqüència en els seus escrits, ja 
sigui com a tema il·lustratiu o com a tema monogràfic. 
A la seva mà es deuen obres que han esdevingut 
clàssiques i imprescindibles per a l’estudi de la dansa 
catalana.6 L’opinió sobre el valor i la importància 
de la dansa no pot ser més clara ja que en la seva 
opinió és l’expressió més completa que l’home i la 
dona poden fer amb el seu cos i la manifestació que 
mostra clarament l’ànima i el tarannà d’un poble.

La seva relació amb la dansa el portarà a treballar 
en nombrosos projectes que l’apassionen i que a la 
vegada li proporcionen els ingressos necessaris per 
poder viure. L’any 1910, per encàrrec de l’Ajuntament 
de Barcelona, organitza la Festa de la cançó i la 
dansa al Palau de Belles Arts, a la qual van seguir 
d’altres. A la dècada dels anys deu inicia el mestratge 
en dansa, cançó i rondalles en diverses institucions: 
a l’Institut de Cultura i Biblioteca popular de la 
Dona a partir del 1914; l’any 1916, esperonat per 
Prat de la Riba-eentra a la Casa de la Maternitat i 
Expòsits com a professor de jocs i, al 1918 de dansa 
per per a infants a l’Escola de nens de l’Escola 
Montessori de la Diputació de Barcelona; el mateix 
any també dona classes a l’Associació d’Estudiants 
de la Universitat Nova, a l’Escola d’Estiu, a l’Escola 
Permanent per a mestres, etc. Simultanieja la tasca 
docent amb la impartició de conferències,7 xerrades 
i col·laboracions de tota mena.

Etapa de mestratge i de formació de família: 
1916-1929

L’any 1916, quan ja té 48 anys, Capmany experimenta 
un altre aspecte de la vida personal que fins aquell 
moment havia ignorat. Arran del seu interès per la 
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históricas. Cansó 1ª Lo cant dels aucells (...) 7ª La 
madrastra. Se venen á 10 céntims en las principals 
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relligats, afegeix a l’inici de cada volum un text i 
al final dels tercer i darrer els índexs alfabètic, de 
classificació, de noms propis i bibliografia.

Amb motiu de la publicació del primer volum relligat 
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Després d’aquest acte, Capmany proposa a l’Asso-
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any també dona classes a l’Associació d’Estudiants 
de la Universitat Nova, a l’Escola d’Estiu, a l’Escola 
Permanent per a mestres, etc. Simultanieja la tasca 
docent amb la impartició de conferències,7 xerrades 
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Etapa de mestratge i de formació de família: 
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L’any 1916, quan ja té 48 anys, Capmany experimenta 
un altre aspecte de la vida personal que fins aquell 
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paremiologia coneix Maria Farnés8 i s’hi casa amb 
pocs mesos de nuviatge i contra l’opinió de Sebastià 
Farners, pare de Maria, que feia poc que era vidu. 
La seva vida de casat, però, continua gairebé com 
quan era solter: va amunt i avall, col·labora amb 
les institucions públiques, entitats privades i, en 
general, amb tota iniciativa que li plau. Malgrat el 
seu matrimoni, és poc per casa i continua sortint de 
nit. L’any 1918 neix la filla, Maria Aurèlia Capmany, 
i el 1921 neix el seu fill Jordi.

L’any 1916 realitza un curs amb la pedagoga italiana 
Maria Montessori, que fa estada a Barcelona, 
per obtenir el títol de mestre montessorià. Aureli 
Capmany aprofita per presentar a Montessori la seva 
iniciativa d’usar “...els ballets populars catalans com 
a mitjà d’educació dels sentits de l’infant...” 9 com 
fa habitualment amb els seus alumnes. L’intercanvi 
de coneixements i experiències entre Montessori i 
Capmany fa que la pedagoga incorpori el ball de 
l’Hereu Riera en el repertori recomanat de balls i 
danses als mestres d’arreu.

El mateix any 1916 inicia la col·laboració a l’Arxiu 
Mas en l’ordenació i la classificació de negatius i 
positius de fotografies, en especial les de la secció 
de folklore, cosa que el porta a conèixer força 
material gràfic que més tard li servirà de referència 
i il·lustració per als seus treballs. Continua també 
impartint lliçons i conferències arreu de Catalunya, 
allà on és convidat.

A més, l’any 1922 dirigeix sessions de titelles al 
Teatre Reig de Barcelona, fins a arribar a més de cent 
representacions. L’any 1928 guanya el concurs convocat 
per la Societat d’Atracció de Forasters de Barcelona amb 
l’obra Cronologia de Barcelona, inèdita fins al moment.

Durant aquesta etapa escriu en diverses publicacions 
com La Veu de Catalunya o Quaderns d’Estudi, 

on publica una sèrie d’articles monogràfics sobre 
diferents tipus de danses catalanes, La Mainada, Vida 
Gráfica, Anales de la Hostelería Española, Barcelona 
Atracción, D’Ací i d’Allà, etc., i publica algunes obres, 
especialment sobre dansa: Com es balla la sardana 
(1922 i 1924), El Contrapàs (1922), Cançons i jocs 
cantats de la infantesa (1923), Àlbum fotogràfic de 
Barcelona retrospectiva i La Iglesia de Santa Ana de 
Barcelona.

També en aquesta època publica nombroses 
rondalles per a infants col·laborant a les publicacions 
periòdiques de La Mainada, Sigronet, La Rondalla 
del dijous i a la col·lecció “Rondalles de la Mainada”. 
L’ús de la rondalla és, però, una constant al llarg 
de la seva vida i més enllà de la publicació: la va 
utilitzar per entretenir els infants veïns del carrer 
més menuts que ell, se’n va servir com a matèria i 
recurs pedagògic en la seva vida professional i la va 
explotar també per distreure les reunions d’amics i 
coneguts.

Etapa d’arxiver: 1929-1940

Arran de l’Exposició del 1929, col·labora en 
el Pavelló de Barcelona i aquest fet el porta a 
col·laborar en les iniciatives i activitats de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona i a tenir relació 
personal amb Agustí Duran i Sanpere, l’aleshores 
director. Per això no és gens estrany que l’any 1932 
aquest mateix el proposi per a una plaça d’auxiliar 
de la Secció Folklòrica de l’Arxiu per fer-se càrrec, 
entre altres tasques, de l’inventari, la catalogació i 
l’explotació del fons de Rossend Serra i Pagès que 
els hereus d’aquest havien cedit.

Malgrat que Aureli Capmany ja té seixanta-cinc 
anys i, per tant, ha superat l’edat reglamentària per 
entrar de funcionari a l’Ajuntament de Barcelona, el 
suport d’Agustí Duran i la seva trajectòria personal 

l’avalen perquè finalment obtingui la plaça. La nova 
responsabilitat professional enriqueix i amplia els 
coneixements d’Aureli Capmany a l’hora que el dota 
d’uns ingressos econòmics fixos i de la possibilitat 
d’una futura paga de jubilació. Aquesta activitat 
professional no el fa abandonar les altres tasques 
habituals: conferències, lliçons, cursos, redacció 
d’articles, assessoraments, etc. 

De fet, els anys inicials de la dècada dels trenta són 
dels més fructífers pel que fa a col·laboracions en 
publicacions periòdiques, en especial sobre begudes 
i àpats, vides de sants, temes barcelonins i els gremis 
i confraries de Barcelona, a Barcelona Atracción, 
Catalunya Ràdio, Claror, D’Ací i d’Allà, Dietario de 
los Almacenes Jorba, Dulcería artística e industrial, 
Esplai, El Matí, Plançons i d’altres. 

També veuen la llum les monografies La dansa a 
Catalunya (1930), La danza en Cataluña (1930), El 
baile y la danza (1931) i La Iglesia de San Pablo del 
Campo (1931).

Com per tanta i tanta gent, la Guerra Civil representa 
per Aureli Capmany un trencament sobtat i 
immerescut. Continua treballant a l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona que la guerra trasbalsa de 
forma acusada. L’any 1938, complerts ja els setanta 
anys, rep la primera carta en què se li comunica la 
jubilació per edat, però en demana un ajornament. 
Amb l’ajut i el suport de Duran i Sanpere, que l’avala 
altre cop i que fa palès que la situació del moment 
no permet trobar qui el substitueixi, veu com 
l’Ajuntament li prorroga el contracte. 

El final de la guerra, però, i el canvi de persones 
al capdavant de l’Ajuntament de Barcelona fan 
que l’any 1940 perdi la possibilitat de continuar 
en actiu. Definitivament, i malgrat els esforços per 
aturar-ho, els nous responsables de l’Ajuntament de 
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les institucions públiques, entitats privades i, en 
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Capmany aprofita per presentar a Montessori la seva 
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1 
Es tracta de l’obra: 
RIERA COMAS, José Mariano. Misterios de las sectas secretas o el 
francmasón proscrito, novela histórica, interesante por su plan 
y su objetivo, adecuada a los sucesos políticos de estos tiempos 
en España. Barcelona: Hispana de Vicente Castaños, 1865. 
D’aquesta obra la Biblioteca de Catalunya en conserva un 
exemplar.
2  
Segons:
VILA, Miquel. “Aureli Capmany”. A: Aureli Capmany explica 
set rondalles. Barcelona: Barrigòtic: “... no pas per entusiasme 
esportiu, sinó perquè era, per a ell, una font de coneixements. 
Les excursions li aportaven material folkòric, estudis de geologia 
i història del nostre país”.
3  
A: La Renaixensa, núm. 8764 (12 de gener del 1902) 260. El 
mateix anunci o semblant apareix diverses vegades durant els 
anys 1902 i 1903.
4  
Segons em va explicar Mercè Gibert, vídua de Jordi Capmany, 
el seu marit deia que ell va tenir una germana, Maria Aurèlia, i 
un mig germà: en Patufet. De fet, correspon a les paraules de 
Capmany referint-se a en Patufet quan diu “... al qual vam fer 
de pare i padrí durant el primer any de la seva llarga vida...”.
5  
Per donar un nom al grup de balladors, Capmany manlleva el 
nom que Jacint Verdaguer va donar a un grup de rapsodes de 
Vic i així els denomina “esbart de dansaires”, nom que amb el 
pas de les dècades quedarà com la denominació de les entitats 
que es dediquen a la dansa catalana.
6  
El Contrapàs (1922), La danza en Cataluña (1930), La dansa a 
Catalunya (1930-1953), El baile y la danza (1944), Un siglo de 
baile en Barcelona (1947), El ball i la dansa popular a Catalunya 
(1948), entre d’altres.
7  
Per exemple: La dansa popular com a element de cultura per a 
l’actor.
8  
Maria Farners és filla de Sebatià Farners, que, a més 
d’especialista en paremiologia, va ser advocat, taquígraf, 
escriptor, i membre de la Lliga Catalanista i la Unió Catalanista.
9  
Actuació folklòrica. III Tasques diverses. A: Aureli Capmany: 
26 de febrer de 1868. Barcelona, 1948.
10  
CAPMANY, M. Aurèlia. Això era i no era. Barcelona: Planeta, 1989.

Barcelona decideixen prescindir dels seus serveis i li 
comuniquen que la seva jubilació es fa efectiva.

Etapa fosca de postguerra: 1940-1954

L’any 1939 Aureli Capmany decideix quedar-se a 
Barcelona i no exiliar-se a l’estranger. Està convençut 
que la seva trajectòria humil no el perjudicarà. 
Segons reconeix a la seva filla: “...Noia, jo no em 
mouré. Soc massa vell per córrer món. Crec que no 
em demanaran comptes de tot el que he fet. I encara 
que veig el futur sense esperança, prefereixo veure’l 
venir que no pas que m’empaiti. Per altra banda, la 
meva vida és molt modesta, no faig enveja a ningú, 
no tinc cap càrrec que desperti el desig d’ocupar-lo, 
no es recordaran de mi i em deixaran tranquil”.10 
I, de fet, té raó, perquè encara que és investigat i 
interrogat, mai no arriba a ser detingut.

La vida, però, canvia radicalment. Apartat de la feina 
de l’Arxiu i sense els recursos econòmics i l’empenta 
que generava la seva activitat intel·lectual —els 
cursos, les conferències, les xerrades i els escrits de 
tota mena—, la família Capmany es veu immersa 
en un període fosc i pobre. Cal afegir, a més, que 
tampoc poden comptar amb els ingressos de Maria 
Farnés com a professora de taquigrafia. 

Malgrat tot i fins al seu traspàs, continua col·laborant 
en alguns diaris i revistes i publica una bona 
quantitat de monografies: El Café del Liceo: 1837-
1839. El Teatre y sus Bailes de Máscaras, apuntes 
históricos (1943); El Gremio de los Maestros Zapateros, 
juntament amb A. Duran i Sanpere (1944); Baladrers 
de Barcelona (1946); Un siglo de baile en Barcelona: 
(1800-1900) qué y dónde bailaban los barceloneses el 
siglo XIX. Los bailes de máscaras, los particulares o de 
sociedad y los públicos (1947); El ball de Bastons de 
Gelida (1948); El ball i la dansa popular a Catalunya: 
història, descripció i ensenyament (1948); La sardana 

a Catalunya (1948); Calendari de llegendes, costums 
i festes tradicionals catalanes (1950-1951); La dansa 
a Catalunya, volum 2 (1953), i Les enramades del 
Corpus de la ciutat de Barcelona (1953).

I aprofita també aquest període fosc per dur a ter-
me un dels seus projectes: l’organització d’un arxiu 
amb informació sobre danses a Catalunya. Aquesta 
iniciativa, que Capmany havia proposat a partir 
de l’any 1910 a diverses institucions catalanes i 
barcelonines, la duu a terme entre els anys 1938      
i 1941 en el si de l’Esbart Català de Dansaires i amb 
l’ajut i la col·laboració dels socis de l’entitat. 

A més de les publicacions i de la realització de 
l’Arxiu de Dansa Tradicional, segueix mantenint la 
seva activitat en la mesura que pot: continua, tot i 
que de forma molt esporàdica, la seva activitat de 
conferenciant; l’any 1947 és nomenat auxiliar de 
la Sección de Etnografia y Folklore de Cataluña, 
que depèn del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas; manté la seva col·laboració i l’asses-
sorament als esbarts dansaires que continuen en 
actiu, etc.

El 9 d’octubre del 1954 mor a la seva casa de la 
Rambla. El dia del seu enterrament una gran 
multitud l’acomiada després d’una vida plena de 
projectes i iniciatives culturals de tota mena.

Muntatge fotogràfic amb Aureli 
Capmany renyant Aureli Capmany.
Universitat Rovira i Virgili. 
Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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Aureli Capmany. 
Un dels gegants del 

folklore a Catalunya

Josefina Roma

Els folkloristes catalans que van sobrepassar el 
temps de la guerra del 1936 al 1939 van haver de 
responsabilitzar-se de transmetre un bagatge intel-
lectual que no sols era el propi d’una dedicació in-
dividual anterior, sinó de totes les generacions de 
folkloristes que els havien precedit.

Els temps de postguerra ja no eren l’esclat d’inicia-
tives en la recerca folklòrica,  i van deixar al capda-
vant d’aquell moviment tres figures, que tot i que 
eren gegantines, quedaven sense el suport de la 
munió d’altres investigadors que els poguessin com-
plementar. Aquests darrers, que també existien, van 
perdre’s en uns ambients menys públics i van tornar 
a una timidesa davant del folklore, com si es tractés 
d’un divertimento menor, allunyat del món científic.

L’arqueologia, en canvi, va seguir un camí ascen-
dent, així com l’antropologia física, perquè no era 
tan fàcil que se’ls interpretés com a compromesos 
ideològicament. Però l’etnografia i el folklore, mal-
grat la serietat de molts que hi treballaven, va que-
dar en una segona fila.

Dels tres grans personatges d’aquell moment, a ca-
vall del folklore i l’etnografia, Joan Amades es va 
decantar pel folklore, Ramon Violant per l’etnogra-
fia i Aureli Capmany pel folklore i l’etnografia apli-
cats, amb una dedicació enciclopèdica que va de la 
paremiologia a la dansa, emprades amb finalitats 
pedagògiques.

Tots tres tenen en comú, d’una banda, la doble 
temporalitat de la seva recerca, seccionada per la 
guerra del 1936-1939. Ramon Violant va viure del 
1903 al 1956, Joan Amades, del 1890 al 1956, i 
Aureli Capmany, del 1868 al 1954, de manera que 
va ser qui va néixer primer i va tenir la plenitud 
de la seva vida abans de la guerra del 1936-1939. 

Aureli Capmany.
Universitat Rovira i Virgili. 
Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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D’altra banda, els uneix el fet de ser “autodidactes”. 
Aquest concepte és una verdader calaix de sastre 
i no serveix, malgrat que ha estat emprat amb un 
cert to despectiu, per definir ni la recerca, ni el de-
sig de formació multidisciplinari ni la dedicació a 
la preservació del patrimoni material i immaterial 
d’aquests personatges. Els tres sabien que tot el pes 
de les diferents escoles precedents queia damunt 
seu i que tenien la responsabilitat de transmetre 
aquell coneixement a les generacions futures.

Si l’etapa de la postguerra no va ser un desert, i això 
s’ha comprovat molts anys després, en recuperar la 
tasca silenciosa de força investigadors, no obstant 
això, de cara al gran públic i a l’aplec de la cultura 
popular, van ser Amades, Violant i Capmany els que 
van portar a terme aquesta tasca gegantina.  

Capmany, com els altres dos, va ser considerat auto-
didacta. Aquesta és una definició que ha tingut con-
notacions negatives durant molts anys i, en canvi, 
ens assenyala la ferma voluntat de trobar la forma-
ció desitjada en indrets nous, més enllà de l’Acadè-
mia, aplegant un currículum fet a mida de la seva 
personalitat.

Si analitzem la vida d’Aureli Capmany i els contac-
tes que va tenir amb investigadors propers o d’àm-
bit internacional, si considerem les seves nombro-
síssimes publicacions o els cercles d’estudiosos per 
on es movia, veurem unes característiques en la 
seva formació que el faran peculiar, però mai des-
informat o seguint camins menys científics que els 
que li hauria proporcionat una formació acadèmica. 

L’allunyament de l’ensenyament universitari d’ales-
hores va servir a Aureli Capmany per cercar una 
multidisciplinarietat més àmplia, i li va donar 
l’oportunitat d’abordar coneixements de manera 
molt fruitosa i avançada al seu temps.

Una de les característiques d’Aureli Capmany que, 
a més, comparteix amb Joan Amades, és la seva de-
dicació a Barcelona, la seva ciutat natal, i la seva 
cultura popular. Va ser el primer terreny de treball 
de camp directe, i no sols és valuós per a l’estudi 
dels seus records, ja que venint d’una nissaga de 
cistellers formava part i actuava enmig de la cul-
tura popular barcelonina, sinó que veient les seves 
necessitats i tendències va desenvolupar una gran 
vocació pedagògica, que el va portar a escriure, de 
ben petit, obres de teatre, a contar rondalles a la 
mainada —dins d’un context de vida tradicional— i 
a cercar fórmules de millora de la societat, comen-
çant per l’aprenentatge dels infants.

Un altre tret de la seva amplíssima vocació va ser la 
d’emprendre la formació d’arxius generals de cul-
tura popular. Així farà l’Arxiu de la Dansa, en el si 
de l’Esbart Català de Dansaires. En això entronca 
amb les grans direccions del folklore i l’etnografia 
del seu temps, tant pel que fa als intents individuals 
—com el de Cels Gomis o, més tard, Serra i Bol-
dú— com els institucionals, de l’arxiu d’etnografia i 
folklore (Tomàs Carreras i Artau i Josep M. Batista i 
Roca) o l’Obra del Cançoner Popular impulsada per 
Rafel Patxot, per esmentar les més importants. 

En la seva formació, destaquen els estudis de Belles 
Arts a Llotja, cosa que l’apropa a Rossend Serra i 
Pagès, qui també va estudiar a Llotja, tot i que ho va 
haver de deixar prematurament, mentre que Aureli 
Capmany hi va estudiar nou anys. L’interès per la 
música també els apropa, ja que Rossend Serra i Pa-
gès va voler que li ensenyessin música com a paga 
de les classes de Geografia que donaria de jovenet 
en l’Acadèmia de Sant Tomàs. Aureli Capmany, per 
la seva part, va aprendre a cantar, a tocar l’acordió 
i la guitarra, i va veure en la dansa una forma com-
pleta d’expressió.

La vida gremial de los oficios 
en Cataluña publicat al 
Dietario de los Almacenes 
Jorba l’any 1936. 
Col·lecció Bartolomé-Garrich

Calendario de costumbres 
populares de Barcelona 
publicat al Dietario de los 
Almacenes Jorba l’any 1933. 
Col·lecció Bartolomé-Garrich
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Dues institucions són cabdals en la formació, i des-
prés en la participació, d’Aureli Capmany. Com ha-
vien fet també Arabia i Solanas, Cels Gomis, Batista 
i Roca, i Serra i Pagès, el Centre Excursionista de 
Catalunya o el seu antecessor, en cas dels dos pri-
mers, va ser la veritable universitat alternativa, on 
es compartien tota mena d’estudis i les excursions 
eren un veritable treball de camp. Si primer en va 
ser deixeble, després hi dedicarà els seus coneixe-
ments en la reorganització de la secció de folklore.

L’altra institució cabdal fou l’Ateneu Barcelonès i, 
com Serra i Pagès, hi participarà i s’enriquirà de la 
seva important biblioteca. 

La saviesa enciclopèdica en cultura popular el porta 
no sols a participar en les institucions que veu ne-
cessàries, sinó a fundar-ne. Una és l’Orfeó Català, 
que ajuda a crear i en el qual participa com a can-
taire i com a investigador del repertori tradicional. 
Malgrat que no va formar part de les campanyes 
de recerca musical de l’Obra del Cançoner, que Ra-
fel Patxot havia centrat en l’Orfeó, sí que podem 
dir que els seus reculls de cançons tradicionals van 
servir a músics i investigadors com a alternativa a 
la manca d’accés al material de l’Obra del Canço-
ner, fins i tot per als qui hi havien participat, si no 
n’havien fet còpia, ja que havien d’entregar totes les 
fitxes a l’Obra, sobretot quan aquest es va traslladar 
a Suïssa després de la guerra del 1936-1939.

La dansa tradicional és una de les línies de treball 
en què Aureli Capmany destaca en excel·lència. 
Tracta de recollir, com els altres folkloristes, tot el 
material encara viu, però també les referències his-
tòriques de les danses del passat en una dimensió 
etnohistòrica. En això veiem que Aureli Capmany fa 
una recerca molt més especialitzada de coreologia. 
Efectivament, pocs folkloristes van poder recollir les 

cançons i la música tradicional, perquè no tenien 
coneixements musicals. Si a aquesta especialització 
hi afegim la dansa, com a aplicació del ritme al cos, 
calen coneixements coreològics per poder-les trans-
criure i estudiar, i encara trobarem menys folkloris-
tes que s’hi dediquessin. Aureli Capmany n’és una 
excepció, i cal agrair-li haver estat capdavanter en 
aquest coneixement. El principal motiu de la seva 
recerca de la dansa, i del seu interès i rescat de la 
dansa tradicional, va ser l’aplicació de la dansa a 
l’educació infantil i juvenil, perquè la considerava 
indispensable per al desenvolupament corporal, 
personal i social. Per això es va interessar per la di-
fusió de la sardana i, sobretot, va organitzar el 1907 
un primer esbart de dansaires, dins l’Associació de 
Lectura Catalana, que es va fundar el 1908, i un any 
després, desapareguda aquella entitat, la iniciativa 
la va traslladar a l’Esbart Català de Dansaires, amb 
el qual va restar unit en la recerca i en la pràctica 
tota la seva vida.

En aquesta línia, podem establir un paral·lelisme 
més amb Rossend Serra i Pagès, que també tenia 
inquietuds semblants, i va fundar un esbart poc des-
prés, l’Esbart Folklore de Catalunya, tot i que només 
s’hi va dedicar a la recerca i no pas a la pràctica, a 
diferència d’Aureli Capmany.

La recerca aplicada a la dansa i la seva pedagogia 
van arribar fins a interessar-se pel mètode Mon-
tessori i a col·laborar activament amb la professo-
ra Maria Montessori, la pedagogia de la qual el va 
convèncer, i ella també va aprendre d’Aureli Cap-
many la importància de la dansa tradicional per en-
cabir-la en el seu mètode. 

La vocació pedagògica d’Aureli Capmany el va 
acompanyar i esperonar tota la seva vida, i arriba al 
seu punt més important quan crea, dirigeix i publi-

ca, l’any 1904 la revista infantil En Patufet, que serà 
l’espill en el qual es miraran, com a mínim, dues 
generacions d’infants catalans. Allí hi va col·laborar 
Josep M. Folch i Torres, Lola Anglada, Ricard Opis-
so, Joan Garcia Junceda. Aureli Capmany va dirigir 
la revista infantil per excel·lència, en la qual l’en-
senyament de la llengua i dels valors de solidaritat 
social van aconduir tota la seva existència, fins al 
1938, en la primera etapa més fruitosa. En aques-
ta línia de recerca pedagògica també trobem Aureli 
Capmany publicant articles a la revista de pedago-
gia de la Diputació de Barcelona: Quaderns d’Estudi 
(1915-1924).

La vessant arxivística d’Aureli Capmany la trobem 
també a l’Arxiu Mas, des del 1916, on es va encar-
regar del fons de folklore i, més tard, a l’Exposició 
Universal del 1929, on va treballar al pavelló de 
Barcelona i on Agustí Duran i Sanpere de seguida el 
va incorporar al seu equip de l’Arxiu Històric de la 
Ciutat. Agustí Duran i Sanpere era la persona clau 
per entendre i fomentar tota recerca de folklore, i a 
l’Arxiu Històric de la Ciutat van coincidir tant Aureli 
Capmany com Joan Amades. Així, el cercle d’estudi-
osos del folklore va tenir en Aureli Capmany un col-
laborador imprescindible que apareix en qualsevol 
iniciativa. A l’Arxiu Històric es va fer càrrec també 
del llegat de Rossend Serra i Pagès, mort el 1929.

Les publicacions d’Aureli Capmany ens donen 
una pista del ventall tan ampli de coneixences i 
de col·laboracions imprescindibles per a les revis-
tes per les quals va passar, de manera que tots els 
investigadors en folklore i tots els estudiosos de 
l’època entren en el seu cercle de coneguts, van 
influir en la seva obra enciclopèdica i van ser in-
fluïts per aquesta. En les revistes amb les quals va 
col·laborar des de ben jove trobem La Renaixensa, 
com a primer balcó des d’on mira i estudia les fes-

tes al llarg de l’any, però també les parèmies i els 
costums tradicionals no lligats al calendari. Hi ha 
un article que ens crida l’atenció, a La Renaixensa 
(9/10/1903), dedicat al folklorista del s. XIX Vicenç 
Plantada i Fonolleda, amb el nom de “Filosofia de 
la filosa”, perquè recorda un primer treball de Pau 
Bertran i Bros amb el mateix títol, encara que el de 
Pau Bertan emmarcava un estudi sobre la saviesa 
del poble, mentre que el d’Aureli Capmany tracta 
del filat i treball del cànem. 

Aquests mateixos articles els trobem publicats altres 
cops en diferents revistes, i fins i tot formant part 
dels seus llibres.

Una altra revista que cal tenir en compte que marca 
la seva dedicació a la pedagogia de la rondalla és La 
Rondalla del Dijous, en què no sols explica rondalles 
catalanes, sinó que aplega rondalles de tot el món 
per les seves finalitats pedagògiques. En la seva se-
gona etapa, la revista fou dirigida per Valeri Serra i 
Boldú, amb qui Aureli Capmany tenia molts punts 
en comú, la veneració per Mn. Jacint Verdaguer, la 
metodologia de les publicacions en fascicles per ar-
ribar a un públic més ampli i, naturalment, l’interès 
per les rondalles, que va aplegar autors com Pelai 
Briz i Jacint Verdaguer, amb els quals Aureli Cap-
many va poder compartir anhels.

Totes les revistes que podien oferir interès per publi-
car-hi articles de folklore van tenir Aureli Capmany 
entre els seus col·laboradors: La Veu de Catalunya, 
l’Esquella de la Torratxa, la revista dels Magatzems 
Jorba. En totes hi havia els autors, estudiosos i in-
tel·lectuals del moment i, de tots ells, Aureli Cap-
many va aplegar i compartir saviesa.

Pel que fa a les nombroses conferències que va do-
nar Aureli Capmany, hem de destacar la seva coin-
cidència amb Joan Amades a l’Ateneu Enciclopèdic 
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Popular com una baula més que apropa aquestes 
grans figures del folklore.

Com altres folkloristes, Aureli Capmany va ser un 
col·laborador fidel de Ràdio Barcelona, a la qual 
donava un caire d’alta divulgació dels costums i di-
ades de Barcelona. En això va coincidir amb Mn. 
Francesc Baldelló, amb Ramon Violant i Simorra i 
amb Joan Lluís.

Dels articles que Aureli Capmany va escriure a les 
publicacions que aplegaven les figures senyeres del 
folklore, hem d’esmentar L’Arxiu de Tradicions Popu-
lars, endegat per Valeri Serra i Boldú. En aquesta 
publicació en fascicles es van reunir els articles te-
òrics i de treball de camp dels folkloristes dels anys 
vint, i hi trobem reunits altre cop Serra i Pagès, Ser-
ra i Boldú, Aureli Capmany i molts d’altres.

Més tard, l’obra de Carreras Candi, Folklore y Cos-
tumbres de España, també tornarà a reunir Valeri 
Serra i Boldú i Aureli Capmany, que hi va signar la 
part de “El baile y la danza” (1931).

Finalment, aquest seguit d’articles i conferències 
d’Aureli Capmany es van publicar en format de lli-
bres, els de les diferents danses a Catalunya, el Can-
çoner, en tres volums (1901-1913), i el Calendari de 
Festes i Costums. Tots destaquen per la serietat del 
tractament i la recerca i fidelitat a les fonts estudi-
ades, i són encara obres de referència en les quals 
trobem la recerca pròpia i el llegat de generacions 
de folkloristes.

La vida d’Aureli Capmany, que recull el llegat dels 
primers folkloristes, aplega també un intercanvi 
molt fruitós amb les generacions de folkloristes amb 
qui va coincidir, a vegades fent recerques paral·le-
les, i sempre col·laborant amb totes les iniciatives 
fruitoses del seu temps. Resseguint les seves acti-

vitats, anem trobant tots els folkloristes que tenien 
pes en la recerca, les institucions i les publicacions 
que s’anaven succeint i, sobretot, ens trobem amb 
una gran interdisciplinarietat, presidida per l’afany 
pedagògic que va guiar tota la seva obra.
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La Barcelona 
d’Aureli Capmany

Manuel Pérez Nespereira

Aureli Capmany i Farrés va néixer a Barcelona el 
1868 i va traspassar a la mateixa ciutat el 1954. 
Fill de la menestralia catalana de sempre, el pare 
era cisteller i la mare, pel que sembla, treballava 
d’aprenenta en el mateix ofici. Al llarg de la seva 
vida, l’Aureli va viure el desenvolupament d’una 
ciutat moderna, contemporània, amb totes les se-
ves esperances, anhels, lluites i, per què no dir-ho, 
també totes les misèries, traïcions i derrotes; as-
saonadors sentimentals de les èpoques convulses.

Però anem a pams. L’any del naixement de l’Aureli 
Capmany era també l’any de la Revolució Gloriosa, 
la revolució de setembre del 1868, que feia fora la 
dinastia borbònica, en aquell moment encapçalada 
per Isabel II. S’obria l’anomenat Sexenni Revolu-
cionari, que va passar per un període de provisi-
onalitat, un regnat curt i estrany, el d’Amadeu I 
de Savoia i una efímera I República d’onze mesos 
entre el 1873 i el 1874.

Mentrestant, i a l’espera de la reacció que tindria 
lloc amb el cop d’estat de Pavia del 1874 i la res-
tauració del fill d’Isabel II, Alfons XII, el 1875, a 
Espanya arribava la Internacional el 1871, els re-
publicans federalistes catalans adquirien indepen-
dència dels espanyols sota el guiatge de Valentí 
Almirall, i continuava el redescobriment de la his-
tòria i el patrimoni de Catalunya gràcies a les ex-
cursions que protagonitzaven tant l’Associació Ca-
talana d’Excursions Científiques com l’Associació 
d’Excursions Catalanes, que donarien lloc el 1891 
al Centre Excursionista de Catalunya.

Aquesta defensa de la identitat va adquirir dife-
rents aspectes amb la Restauració Borbònica del 
1875, coincidents en un procés conscient de recu-
peració de la nació. Si aquests grups excursionistes 
cercaven els monuments que hi havia escampats i 

Aureli Capmany davant 
d’una botiga de Barcelona.
Universitat Rovira i Virgili. 
Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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abandonats pel territori, els juristes conservadors 
maldaven pel manteniment del Dret civil català en 
un moment d’unificació jurídica a l’Estat espanyol, 
i els joves, i no tan joves, articulats al voltant de 
personalitats com Enric Prat de la Riba o Francesc 
Layret, dissenyaven una proposta política que per-
metés la sortida de Catalunya de l’estat de postra-
ció en què es trobava.

Mentrestant, els immigrants continuaven arribant 
a la ciutat, que a partir del 1897, amb l’annexió 
dels pobles del Pla (Sant Andreu del Palomar, 
Sants, Gràcia, Sarrià...), prenia la fesomia amb què 
la coneixem avui, amb una població de més de mig 
milió de persones a finals de segle. Aquesta nova 
població mantindrà una característica comuna 
amb la que havia estat la població anterior, la seva 
catalanitat, ja que en bona mesura provenia de les 
comarques interiors del país, de zones adjacents, i 
un fet diferencial. Amb l’enderroc de les muralles 
el 1854 i la possibilitat de la ciutat d’expandir-se, 
es trenca la diferenciació social vertical per la di-
ferenciació social horitzontal. Si abans, a la ciutat 
encintada, les diferents classes socials compartien 
edifici, amb els estatges inferiors per les classes 
benestants i els superiors per les classes populars, 
ara les classes benestants abandonen el centre i 
s’instal·len en barris propis. Les classes treballado-
res i els nouvinguts es reparteixen l’antiga ciutat 
o construeixen, a tocar, barris de barraques pels 
primers temps a l’urbs.

Quan arriba el 1900, la ciutat ja és coneguda arreu 
com la ciutat de les bombes. Els coneguts com a 
petards havien fet la seva aparició significativa els 
anys noranta, amb els atemptats del Liceu o del 
carrer dels Canvis Nous. De fet, era una simpto-
matologia d’un mal més profund. Darrere la vio-
lència terrorista, hi havia la constatació del cul de 

sac a què la Restauració havia dut el món obrer. 
Els drets d’associació obrera conquerits durant el 
sexenni s’havien perdut amb la Restauració, men-
tre els patrons s’associaven per defensar els seus 
interessos, a través de Foment del Treball Nacio-
nal, organització nascuda el 1889 de la fusió de les 
preexistents, l’Institut del Foment del Treball Na-
cional i el Foment de la Producció Espanyola. Les 
dures condicions de treball, amb la migradesa dels 
sous i la manca de possibilitats de tenir veu políti-
ca, va dur a la vaga general del 1902 a Barcelona, 
que, malgrat el fracàs, va posar davant els sectors 
conservadors la necessitat de cercar vies modera-
des de solució dels conflictes amb la millora de les 
condicions dels treballadors. Si era fàcil enfrontar 
la violència de les bombes, les coalicions obreres, 
com s’anomenaven en aquell moment, podien ser 
infinitament més perilloses per mantenir la situa-
ció de privilegi.

Però aquestes alternatives difícilment podien tenir 
encaix en el sistema de la restauració cada cop més 
esclerotitzat. La llei del sufragi universal, promo-
guda el 1890 sota el liberal Sagasta, era, a la pràc-
tica, una falsificació de qualsevol sistema de repre-
sentació democràtic digne d’aquest nom. Gràcies al 
control de les demarcacions electorals, el Govern 
tenia garantit el resultat dels comicis en funció de 
les diverses conxorxes de Palau. 

Els joves catalanistes que volien fer política se’n 
van adonar prou, amb el fracàs de la seva candi-
datura el 1897 a la demarcació de Vilafranca del 
Penedès, però en van aprendre. Quan el 1901 es 
van presentar amb la candidatura dels quatre pre-
sidents, ja no van cometre errors. 

En primer lloc, tenien a la ciutat de Barcelona un fort 
suport de les classes mitjanes i petits comerciants, 
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que havien estat protagonistes del Tancament de 
Caixes el 1899; en segon lloc, havien anat ocupant 
amb gent propera les principals institucions ciutada-
nes, i, finalment, el dia de les eleccions, pacten amb 
els republicans el control dels col·legis electorals per 
evitar tupinades. El triomf és indiscutible.

Per això, en bona mesura, entre 1901 i 1907,es 
configura la Barcelona que serà desfeta pel cop 
d’estat del 1936.

Socialment, obrers i patrons enfronten les seves di-
ferències des del desequilibri més absolut: mentre 
els patrons tenen al seu costat el poder econòmic, 
polític i militar, els treballadors només disposen 
del nombre i la voluntat.

En el camp polític, a Barcelona els partits monàr-
quics, hegemònics a la resta de l’Estat, esdevenen 
pura anècdota, i els barcelonins, i catalans, dividei-
xen els seus vots entre catalanistes, més o menys 
conservadors, i republicans centralistes, com els 
radicals de Lerroux, o de diferents tonalitats de re-
publicanisme, amb les figures de Pere Coromines, 
Layret, Companys i, posteriorment, Macià.

Culturalment és el moment del desvetllament de 
la nació. L’any 1905, Salvador Sanpere i Miquel 
publica Fin de la nación catalana, però en la seva 
conclusió no deixa d’assenyalar que allò que va pe-
rir el 1714 va ser l’Estat, ja que la nació ha romàs 
i roman. I a partir del 1907, i en especial des del 
1914, amb la creació de la Mancomunitat, la nació 
comença a revestir els primers trets de nou Estat 
amb la creació, guiats per Prat de a Riba, d’institu-
cions de cultura com l’Institut d’Estudis Catalans 
el 1907, d’escola tècniques i especialitzades, cen-
tres educatius... i es posa en marxa l’Escola de tre-
ball que ha de crear uns càrrecs intermedis de les 
empreses amb coneixements sòlids de les diverses 

tècniques. I, per què no, és el moment de la nor-
mativització d’un idioma que les classes populars 
havien mantingut al llarg del temps, dessota el 
guiatge de Pompeu Gener.

Tota aquesta activitat ha de conviure amb una in-
estabilitat social i política cada cop més intensa. 
El 1905 els militars assalten dues impremtes cata-
lanistes després de sentir-se ofesos per un acudit: 
són els Fets del Cucut! El Govern espanyol no no-
més no en castiga els responsables, sinó que pro-
mulga la Llei de jurisdiccions, que posa sota juris-
dicció militar les ofenses a la pàtria. La resposta 
des de Catalunya va ser la Solidaritat Catalana, 
una coalició electoral de tots els partits, excepte 
els dinàstics i els republicans radicals, que arrasa a 
les eleccions del 1906.

El 1909 esclata la Setmana Tràgica, per l’oposició 
de la població a l’enviament a l’Àfrica de reservis-
tes per lluitar en una guerra que només interessa-
va a la Corona i a certs poders econòmics. La desfe-
ta va comportar, com era habitual, afusellaments, 
presons i exilis.

El 1914 neix la Mancomunitat de Catalunya i, per 
primera vegada en dos-cents anys, el Principat té 
un òrgan de Govern que aplega el conjunt del país. 
I aquest mateix any, el 1914, esclata la I Guerra 
Mundial.

L’Estat espanyol romandrà neutral, però aquesta 
neutralitat no implica, en cap cas, romandre aliè al 
conflicte. Si bé no hi ha soldats al front, més enllà 
de batallons anecdòtics i romàntics, la Gran Guer-
ra, com se l’anomenava, altera profundament la 
nostra ciutat. Dedicades les economies dels països 
en conflicte a la indústria de guerra, la producció 
catalana augmenta exponencialment per abastir 
aquests països de les mercaderies que han deixat 

de produir. El fet de tenir tot el producte venut, 
dona lloc a una inflació generalitzada que no re-
sulta esmorteïda amb l’increment dels salaris. En-
tre el 1914 i el 1917, els treballadors perden més 
d’un 30% del seu poder adquisitiu, en moments en 
què la pressió que patien als centres de treball per 
augmentar la producció era cada cop més intensa.

Els moviments sindicals de la nostra ciutat s’agru-
pen en aquest període entre els anarcosindicalistes 
de la CNT i petits grups d’UGT que no tindran mai 
un pes significatiu. El 1917 esclata una primera 
vaga general, producte de les condicions cada cop 
més extremes en què viu la població obrera. El seu 
fracàs porta a la reconsideració de l’estructura dels 
sindicats que, en el Congrés de Sants, es reorga-
nitzen en sindicats únics d’indústria, en comptes 
dels sindicats d’oficis anteriors. Els sindicalistes ja 
disposen, ara, d’una eina eficient de combat.

Per la banda patronal, els contactes amb la policia 
i els militars, i la contractació de pistolers de di-
verses nacionalitats, nascuts dels nius d’espies que 
s’havien instal·lat a la ciutat, els fa bastir un com-
plex de complicitats polítiques, i accions terroristes 
que tindran en els dirigents obrers el seu objectiu.

I en el camp del catalanisme, des de la Mancomu-
nitat, es malda per obtenir un Estatut d’autonomia 
que superi els marcs purament administratius de 
la Mancomunitat de Catalunya.

Tots aquests elements junts creen un còctel que 
explota el 1919, rere la vaga de la Canadenca. En 
aquesta vaga mítica, els treballadors industrials 
guanyen la llei de la jornada de vuit hores, però 
la reacció de la patronal i de parts de l’exèrcit va 
ser l’obertura d’un període de guerra social, amb 
centenars de morts de tots els bàndols, que no 
s’acabaria fins al 1923. El catalanisme, davant la 

insurgència i la sang al carrer, recula i accepta res-
tar sense estatut, que serà recuperat, en bona part, 
amb l’Estatut de Núria.

Són anys de suspensió de garanties constitucionals, 
un fet habitual a Barcelona, amb l’exèrcit cada cop 
més i més protagonista, prenent decisions de vega-
des en contra de les ordres del poder polític, i amb 
uns sindicats obrers que, de mica en mica, anaven 
esdevenint febles en els seus quadres més anarco-
sindicalistes, i amb una influència cada cop més no-
table dels grups d’acció anarquistes, els pistolers. Si, 
a totes aquestes circumstàncies internes, hi afegim 
el cop psicològic en l’alta burgesia que va represen-
tar la Revolució Russa del 1917, i les alemanyes i 
hongaresa del 1918 i 1919, es pot entendre fàcil-
ment que les actituds moderades i de diàleg tenien 
poc lloc en cap dels bàndols enfrontats.

El 13 de setembre del 1923, el capità general de 
Catalunya fa un cop d’estat, amb el vistiplau del 
rei Alfons XIII, i instaura una dictadura que durarà 
fins al 1931.

La dictadura de Primo de Rivera només serà un pa-
rèntesi, tot i que de repressió i mort, però les coses 
ja no podien tornar a una imaginària normalitat 
constitucional. Amb les eleccions del 12 d’abril del 
1931, els republicans guanyen a les grans ciutats 
i el dia 14 proclamen la República, mentre el rei 
agafa un vaixell a Cartagena per marxar a l’exili.

Certament, la República ja va néixer amb enemics 
i febleses. La victòria en nombre de regidors i vots 
havia estat per a la dreta, que mantenia el control 
de l’Espanya rural mitjançant la figura del cacic, i 
aquestes mateixes dretes, des del primer dia van 
mostrar la seva bel·ligerància envers el nou règim. 
El mes d’agost del 1932 ja hi ha un primer intent 
de cop d’estat, a càrrec del general Sanjurjo. La 
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tècniques. I, per què no, és el moment de la nor-
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de produir. El fet de tenir tot el producte venut, 
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insurgència i la sang al carrer, recula i accepta res-
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part profitosa va ser que, un cop fracassat, les dis-
cussions sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
bloquejades sine die, es van accelerar i Catalunya 
va poder disposar del conegut Estatut de Núria.

La victòria de les dretes a les eleccions de novem-
bre del 1933, i la reacció de les esquerres espanyo-
les el 1934 amb l’entrada al Govern de ministres 
de la CEDA, un partit semifeixista, va donar lloc 
als Fets d’Octubre, la detenció de Companys i el 
seu Govern i la suspensió de l’autonomia, fins a 
les eleccions de febrer del 1936, que van donar 
la victòria al Frente Popular a Espanya i al Front 
d’Esquerres a Catalunya, però la marxa cap al 
conflicte armat semblava que no tenia aturador. 
Enmig d’aquest pendent, amb assassinats polítics 
de dretes i esquerres, Jaume Aiguader crida a la 
implementació ràpida de mesures republicanes 
per aconseguir suport al règim, però no hi havia 
temps. El 18 de juliol esclatava la Guerra Civil es-
panyola, que arribava a Barcelona el dia 19. Res 
tornaria a ser com abans.

El 1937 el fets de maig, l’enfrontament fratricida 
als carrers de Barcelona entre republicans, va do-
nar lloc a la creació d’un nou Govern republicà, 
el Govern Negrin, que s’esperava que reforcés la 
República per fer front a una guerra que, en aquell 
moment encara no estava perduda. Les potències 
estrangeres van mantenir una política antirepubli-
cana que afavoria els sollevats. Les democràcies 
no hi intervenien i els feixismes abocaven homes i 
diners en favor dels franquistes. Amb la derrota a 
la Batalla de l’Ebre el 1938, la sort de Catalunya, i 
de la República, estava sentenciada.

L’exili va ser el camí de bona part de la generació 
protagonista d’aquestes pàgines. Però la destruc-
ció, la mort i l’exili no van ser suficients per anul-
lar la nació. El 1947, amb les festes d’entronització 

de la Verge de Montserrat, té lloc un primer acte 
de reconciliació entre catalans, que , independent-
ment del bàndol en què hagin estat, ja se senten 
part dels que han perdut la guerra en mans del fei-
xisme. Tres anys abans de la mort d’Aureli, el 1951, 
el poble de Barcelona mostra, de nou, que havia 
perdut  una batalla, però que la lluita continuava. 
L’èxit de la vaga de tramvies va obligar a fer el que 
des del final de la guerra, l’any 1939, no havia pas-
sat: que fins i tot el dictador hagués de fer un pas 
enrere enretirant la pujada de preus.

Crits de la venedora 
de lluquets i de 
l’escuraxemeneies, 
del llibre Baladrers de 
Barcelona

Universitat Rovira i Virgili. Arxiu del Llegat 
Vidal-Capmany

Universitat Rovira i Virgili. Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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Vista de Can Gibert de la plaça de Catalunya 
de l’obra Barcelona retrospectiva: col·lecció 
fotogràfica d’aspectes ciutadans desapareguts 
publicada per l’editorial Millà l’any 1929. 

Revers de la imatge de Can Gibert amb la 
descripció de l’edifici

Universitat Rovira i Virgili. Arxiu del Llegat 
Vidal-Capmany

Coberta de l’obra Barcelona retrospectiva: 
col·lecció fotogràfica d’aspectes ciutadans desapareguts 
publicada per l’editorial Millà l’any 1929. 
Universitat Rovira i Virgili. Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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Aureli Capmany 
i les rondalles

Carme Oriol

Maria Aurèlia Capmany, en la breu biografia «L’Aure-
li Capmany, el meu pare», que va publicar l’any 1982 
com a pròleg al llibre Costums i tradicions catalanes, 
d’Aureli Capmany, parla dels anys d’infantesa del seu 
pare i en destaca l’habilitat comunicativa que ja ales-
hores demostrava: «Va aprendre a llegir de pressa, 
i en veu alta, i a les vetlles d’hivern feia les delícies 
dels pares i el veïnat llegint novel·les d’aventures, que 
duraven un vespre i un altre i un altre...». Després 
explica que, ja de jove, Aureli Capmany va col·labo-
rar com un membre actiu del Centre Excursionista 
de Catalunya «no pas per cap vel·leïtat esportiva, 
sinó perquè fent camins i muntanyes a peu aprenia 
cançons i danses i llegendes. De cada excursió en 
tornava amb apunts, dibuixos, notes, melodies. 
Diries que els romàntics havien inventat aquella rara 
disciplina anomenada folklore per a ell». Heus aquí, 
doncs, dues qualitats que Maria Aurèlia Capmany 
destaca del seu pare: el gust per la narració i el gust 
per l’arreplega. Diu Maria Aurèlia Capmany: «Penso 
que allò que més li agradava era estudiar i reproduir 
la petita història; en el fons, el folklore era per a ell 
història petita, la que no enganya» (Maria Aurèlia 
Capmany, 1982: 6-8).

Aureli Capmany va tenir una formació essencialment 
autodidacta i va participar en nombroses activitats 
culturals. Va contar rondalles en sessions adreçades 
a adults i a infants, va impartir conferències (que va 
amenitzar amb l’explicació de rondalles), i va publi-
car moltes rondalles en llibres i revistes de l’època.

El rondallaire

Montserrat Garrich, en l’estudi «Aureli Capmany. Un 
barceloní gairebé oblidat», explica que en els anys 
en què Capmany anava a estudi a l’escola del barri 
va destacar per les seves dots d’actor i va començar 
a explicar contes i rondalles a la canalla més petita. 

Aureli Capmany explicant rondalles
a un grup d’infants.  
Universitat Rovira i Virgili. Arxiu del Llegat
Vidal-Capmany
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En aquests anys passava els estius a Rubí, on apre-
nia contes i rondalles (Garrich, 2005: 63). El mateix 
Capmany parla d’aquestes vivències d’infantesa a la 
«Introducció» de l’obra La dansa a Catalunya:

Recordem que, infant, solíem apaivagar les disputes 
que sorgien entre els companys a causa de baldufa, 
bales, redolins o cartons, amb l’oferiment de contar 
una rondalla. Els oients s’asseien a terra a estil moro, 
camacreuats, i escoltaven la rondalla amb una aten-
ció tan silenciosa que es feia remarcable als veïns del 
carrer, els quals, no sentint l’aldarull habitual de la 
mainada, ja sabien que els calia cercar el fill entre la 
colla del cisteller.

Així, entre els infants de la nostra generació co-
mençàvem a guanyar-nos el nom de «rondallaire» 
(Aureli Capmany, 1930: 5-6). 

L’aprenentatge i el gust per comunicar i interpretar 
van fer de Capmany una persona molt sol·licitada 
com a conferenciant i rondallaire. Maria Aurèlia Cap-
many, en el pròleg del llibre Aureli Capmany explica 
set rondalles, publicat l’any 1965, li dedica aquestes 
paraules:

El meu pare sabia explicar rondalles. Tenia un do es-
pecial. Al seu voltant, quan ell contava una història, 
es feia un silenci atent, viu, interrogant, meravellat. 
L’atenció no era captada simplement per l’argument 
de la història, molt sovint l’argument de la història 
era conegut de tots. Allò que captivava l’atenció, que 
feia brillar els ulls de la canalla i feia somriure de 
satisfacció els grans era, precisament, com ell con-
tava la història. Tenia una veu bonica, és clar, i co-
neixia bé les històries que explicava, però no era sols 
això. Quan ell explicava una història, fos la del VELL 
ACLUCA-ULLS d’Andersen, fos la d’EN PERE POCA 
POR, els personatges es feien amics; els llocs, cone-
guts; les situacions, quotidianes, i l’exemple que de 

les seves explicacions en podies treure era sempre 
positiu i clar i optimista: era millor ser bo que dolent; 
era millor dir la veritat que mentides.

La seva manera de dir no era un estil literari, era un 
estil de rapsode, i vivificava de tal manera tot allò 
que explicava que, si parlava d’uns fets històrics esde-
vinguts cent anys abans, et senties inclinat a creure 
que ell havia vist les peripècies de la pobra Espigueta 
de Mill, o de la Filla del Carboner.

[...]

El meu pare enfront d’un auditori de gent petita, i 
havia tingut amplis i difícils auditoris, aconseguia 
sempre un interès sense esquerda (Maria Aurèlia 
Capmany, 1965: 11-12).

Tal com explica Montserrat Garrich (2005: 65), Cap-
many «a la dècada dels anys 10 inicia el mestratge 
en dansa, cançó i rondalles en diverses institucions». 
La seva tasca docent i divulgativa, que va continuar 
en els anys següents, es concreta en sessions de 
rondalles dutes a terme en institucions i escoles de 
Barcelona, com la Casa de la Caritat, l’Institut de 
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, l’Escola Mon-
tessori de la Diputació de Barcelona, l’Escola Femi-
nal, l’Associació d’Estudiants de la Universitat Nova, 
l’Escola d’Estiu, i l’Escola Permanent per a mestres, 
entre d’altres.

Capmany va participar com a jurat en concursos de 
rondalles. Una carta, escrita per Narcisa Freixas el 
1915, amb membret de la Biblioteca Juvenil de Cul-
tura Musical Popular de Barcelona, n’és una mostra:

Distingit senyor:

Comptant amb la llibertat que ens concedireu d’ele-
gir el día de la celebració del Concurs de Rondalles 
hem acordat que sia el diumenga propvinent dia 16 

Carta de Narcisa Freixas 
a Aureli Capmany de 1915.
Universitat Rovira i Virgili. 
Arxiu del Llegat Vidal-Capmany

La rondalla El noy tonto transcrita 
per Aureli Capmany. 
Universitat Rovira i Virgili. 
Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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en dansa, cançó i rondalles en diverses institucions». 
La seva tasca docent i divulgativa, que va continuar 
en els anys següents, es concreta en sessions de 
rondalles dutes a terme en institucions i escoles de 
Barcelona, com la Casa de la Caritat, l’Institut de 
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, l’Escola Mon-
tessori de la Diputació de Barcelona, l’Escola Femi-
nal, l’Associació d’Estudiants de la Universitat Nova, 
l’Escola d’Estiu, i l’Escola Permanent per a mestres, 
entre d’altres.

Capmany va participar com a jurat en concursos de 
rondalles. Una carta, escrita per Narcisa Freixas el 
1915, amb membret de la Biblioteca Juvenil de Cul-
tura Musical Popular de Barcelona, n’és una mostra:

Distingit senyor:

Comptant amb la llibertat que ens concedireu d’ele-
gir el día de la celebració del Concurs de Rondalles 
hem acordat que sia el diumenga propvinent dia 16 

Carta de Narcisa Freixas 
a Aureli Capmany de 1915.
Universitat Rovira i Virgili. 
Arxiu del Llegat Vidal-Capmany

La rondalla El noy tonto transcrita 
per Aureli Capmany. 
Universitat Rovira i Virgili. 
Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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á las onze del matí en el local de la «Cultura Musical 
Popular» Aragó 257 baixos.

Desitjant que aquet día le sia avinent esperem que 
podra actuar de membre del Jurat talment com en 
altre ocasió li haviem demanat.

Molt afectuosament i agraits.

Narcisa Freixas

Amb els anys, Capmany es va guanyar una excel·lent 
reputació com a rondallaire. Va explicar rondalles 
per exemplificar el contingut de les conferències que 
impartia tant a Barcelona com a molts altres indrets 
de Catalunya. De vegades, les rondalles formaven 
part de conferències sobre folklore en general. Així, 
per exemple, la revista Lo Pla d’Urgell, en el número 
de juliol de 1914, dins de la secció «Cròniques de la 
comarca. Tàrrega», dona notícia d’una conferència 
d’Aureli Capmany per a la Lliga Catalanista de Tàrre-
ga. En aquest cas, el cronista fa notar que Capmany 
va parlar de cançonística catalana i que l’esbart can-
taire dirigit per Josep Güell anava representant al-
gunes d’aquestes peces. També explica que Capmany 
va parlar d’endevinalles, rondalles i altres mostres de 
folklore, i que, finalment, el folklorista va demanar 
que tothom contribuís a recollir i mantenir qualsevol 
manifestació de folklore català. D’altres vegades, les 
conferències tractaven específicament de la rondalla, 
com a gènere del folklore, tot i que incloïen alguns 
exemples de rondalles concretes. Per exemple, el 
setmanari vallenc Acció Cultural (1925-1931), en el 
número corresponent al 9 d’abril de 1927, es va fer 
ressò d’una conferència impartida per Aureli Cap-
many. Amb el títol «La rondalla popular» el cronista 
escrivia:

Diumenge de la setmana passada l’autoritzat inves-
tigador de les nostres coses, el senyor N’Aureli Cap-

many dissertà sobre tan simpàtic tema en l’estatge 
del Valls Deportiu. La tasca del Sr. Capmany, fou ben 
merescudament elogiada per la concurrència que 
omplenava el saló d’actes.

El conferenciant després d’un encertat preàmbul, pas-
sà a distriar-nos d’una faisó admirable els principals 
contes catalans, objecte primordial de la seva con-
ferència. Tots ells, plens d’una franca i moral ironía 
arrencaren les més espontànies rialles i forts aplaudi-
ments dels concurrents que no es cansaven d’escoltar 
la narració del Sr. Capmany, ciutadà expert en la re-
cerca d’aitals manifestacions. Ben prop de dues hores 
durà el bell i suggestiu parlament del conferenciant, 
i molt més s’hauria allargat, si possible hagués estat 
complaure les insistències dels sol·licitants.

El rondallista

Aureli Capmany va fer una extraordinària tasca de 
difusió de les rondalles a través de publicacions peri-
òdiques de l’època, especialment de la ciutat de Bar-
celona, però també d’altres llocs de Catalunya. Així, 
per exemple, el mes de juliol de 1903 va publicar la 
rondalla «L’origen de la ganduleria» a la revista tar-
ragonina Pàtria.

El mateix any, Capmany va fundar la revista infantil 
En Patufet, de la qual va ser el primer director. El 
desembre de 1903 va sortir el prospecte promocional 
del setmanari. Amb el títol «Déu vos guard», un text 
signat per «En Patufet» [pseudònim d’Aureli Cap-
many], n’anunciava l’aparició imminent. En el primer 
número, de 3 de gener de 1904, dins de la secció «En-
tremaliaduras», Capmany va publicar la rondalla «En 
Patufet», que va servir de presentació de la revista. 
Des d’aquesta mateixa secció, en el número correspo-
nent a 26 de novembre de 1904, «En Patufet» parla 
així de la rondalla i de la seva presència en la vida 
quotidiana:

Veusaquí que com ara som en lo temps de l’any en 
que las vetllas son llargas y fa de bon estar al re-
ser de la familia, es el més a propósit pera retraurer 
aquellas explicacions populars de fets més o menys 
fantasiosos que universalment s’anomenan qüentos 
y que a Catalunya anomeném rondallas.

[...] 
Avans, en los poblets de montanya y particularment 
en aquells en que las casas s’hi trovan un xich escam-
padas, tenían per costúm llurs habitants reunirse en 
las vetllas del hivern que eran vigilia de festa, puig 
los altres días prou se tenían de basquejar cada hú 
per las feynas del endemá, repartintse una vegada a 
casa de l’un y altre día en la d’un altre, y aixís aco-
blats passavan la vesprada. Com lo temps s’aporta 
estar apropet del foch, veusaquí que tot fent rotllo 
al volt de la llar que llampegava ab la claror que la 
llenya deixa anar quan está ben encesa, en general 
los més vells de la colla sempre ne sabían alguna, y 
com eran escoltats ab prou devoció per l’auditori, no 
vos dich res si apretavan la memoria per a escorrer 
tot el dipósit de cosas que durant sa vida hi havian 
amagatzemat.
Entre els anys 1905 i 1911, Capmany va publicar 
a la revista En Patufet un bon nombre de ronda-
lles catalanes i també d’altres països. Durant l’any 
1905, el més prolífic, va publicar 37 rondalles: «Va 
de rondalla», «Rondalla popular catalana. La casa 
dels carmel·los», «Blanca Neu. Rondalla popular 
russa», «Rondalla popular berberisca», «Blancaneu. 
Rondalla popular catalana», «Sant Joseph i el dimoni. 
Rondalla popular», «Tradició històrica de Portugal», 
«La malgastadora. Rondalla popular alemanya», 
«El Pastor y el Drach. Rondalla slovena-húngara», 
«El matrimoni felís. Rondalla popular noruega», «El 
Drach. Rondalla popular provensal», «El príncep 
inesperat. Rondalla popular polonesa», «El gall i la 

gallina. Rondalla popular albanesa», «Pobre. Rondalla 
popular del Llenguadoc», «L’os y la guineu. Ronda-
lla popular noruega», «El llop i la guinèu. Rondalla 
popular catalana», «Las duas noyas. Rondalla popular 
catalana», «El rey sortós. Rondalla popular aràbiga», «El 
príncep Bennat. Rondalla popular aràbiga», «El soldat 
aixerit. Rondalla popular lorenesa», «El pobre dolent. 
Rondalla popular catalana», «Dich y Don. Rondalla 
popular picarda», «L’origen de l’home. Rondalla po-
pular slovena», «La mala muller. Rondalla popular 
russa», «Els dotze mesos. Rondalla popular grega», 
«La creació del món. Rondalla popular catalana», «El 
mal fill. Rondalla popular alemanya», «El tros de gall. 
Rondalla popular llemosina», «La xafardera. Rondalla 
popular finlandesa», «Tapalapatau. Rondalla popular 
lorenesa», «Els dons del diable. Rondalla popular 
catalana», «El follet. Rondalla popular lorenesa», «El 
follet», «La mort. Rondalla popular catalana», «Les tres 
filadores. Rondalla popular Alemanya», «Per tafaner, 
saberut i patxander», «Per saberut. Rondalla popular 
picarda». El 1906 va publicar: «La Fustots. Rondalla 
popular catalana», «La Cabreta. Rondalla popular ca-
talana», «¡Bon pescador!», «Per un clau. Rondalla po-
pular alemanya», i «Capdellet d’or. Rondalla popular 
catalana». I el 1911, «L’astúcia de la guineu».

A La Rondalla del Dijous, el 1909 va publicar les ron-
dalles: «La Tirotella», «Espigueta de mill», «La dòna 
que sempre trobava bé tot el que feia·l seu home», 
«Boquet Boquill», «El millor es anar a estudi», «La 
gabia d’or», «El sabateret de Vallmoll», «La Guineu 
i el Gripau» i «L’aprenent ferrer». I el 1924, «El sol, 
la lluna, resplendor de Catalunya». I en el número 
133 de la Revistra Ilustrada Jorba, l’any 1920, «Me-
dio-pollito».

Capmany també va ser fundador de la revista La 
Mainada, i hi va col·laborar com a rondallista. 
Així, per exemple, el 1921 va publicar «El castell 
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á las onze del matí en el local de la «Cultura Musical 
Popular» Aragó 257 baixos.

Desitjant que aquet día le sia avinent esperem que 
podra actuar de membre del Jurat talment com en 
altre ocasió li haviem demanat.

Molt afectuosament i agraits.

Narcisa Freixas

Amb els anys, Capmany es va guanyar una excel·lent 
reputació com a rondallaire. Va explicar rondalles 
per exemplificar el contingut de les conferències que 
impartia tant a Barcelona com a molts altres indrets 
de Catalunya. De vegades, les rondalles formaven 
part de conferències sobre folklore en general. Així, 
per exemple, la revista Lo Pla d’Urgell, en el número 
de juliol de 1914, dins de la secció «Cròniques de la 
comarca. Tàrrega», dona notícia d’una conferència 
d’Aureli Capmany per a la Lliga Catalanista de Tàrre-
ga. En aquest cas, el cronista fa notar que Capmany 
va parlar de cançonística catalana i que l’esbart can-
taire dirigit per Josep Güell anava representant al-
gunes d’aquestes peces. També explica que Capmany 
va parlar d’endevinalles, rondalles i altres mostres de 
folklore, i que, finalment, el folklorista va demanar 
que tothom contribuís a recollir i mantenir qualsevol 
manifestació de folklore català. D’altres vegades, les 
conferències tractaven específicament de la rondalla, 
com a gènere del folklore, tot i que incloïen alguns 
exemples de rondalles concretes. Per exemple, el 
setmanari vallenc Acció Cultural (1925-1931), en el 
número corresponent al 9 d’abril de 1927, es va fer 
ressò d’una conferència impartida per Aureli Cap-
many. Amb el títol «La rondalla popular» el cronista 
escrivia:

Diumenge de la setmana passada l’autoritzat inves-
tigador de les nostres coses, el senyor N’Aureli Cap-

many dissertà sobre tan simpàtic tema en l’estatge 
del Valls Deportiu. La tasca del Sr. Capmany, fou ben 
merescudament elogiada per la concurrència que 
omplenava el saló d’actes.

El conferenciant després d’un encertat preàmbul, pas-
sà a distriar-nos d’una faisó admirable els principals 
contes catalans, objecte primordial de la seva con-
ferència. Tots ells, plens d’una franca i moral ironía 
arrencaren les més espontànies rialles i forts aplaudi-
ments dels concurrents que no es cansaven d’escoltar 
la narració del Sr. Capmany, ciutadà expert en la re-
cerca d’aitals manifestacions. Ben prop de dues hores 
durà el bell i suggestiu parlament del conferenciant, 
i molt més s’hauria allargat, si possible hagués estat 
complaure les insistències dels sol·licitants.

El rondallista

Aureli Capmany va fer una extraordinària tasca de 
difusió de les rondalles a través de publicacions peri-
òdiques de l’època, especialment de la ciutat de Bar-
celona, però també d’altres llocs de Catalunya. Així, 
per exemple, el mes de juliol de 1903 va publicar la 
rondalla «L’origen de la ganduleria» a la revista tar-
ragonina Pàtria.

El mateix any, Capmany va fundar la revista infantil 
En Patufet, de la qual va ser el primer director. El 
desembre de 1903 va sortir el prospecte promocional 
del setmanari. Amb el títol «Déu vos guard», un text 
signat per «En Patufet» [pseudònim d’Aureli Cap-
many], n’anunciava l’aparició imminent. En el primer 
número, de 3 de gener de 1904, dins de la secció «En-
tremaliaduras», Capmany va publicar la rondalla «En 
Patufet», que va servir de presentació de la revista. 
Des d’aquesta mateixa secció, en el número correspo-
nent a 26 de novembre de 1904, «En Patufet» parla 
així de la rondalla i de la seva presència en la vida 
quotidiana:

Veusaquí que com ara som en lo temps de l’any en 
que las vetllas son llargas y fa de bon estar al re-
ser de la familia, es el més a propósit pera retraurer 
aquellas explicacions populars de fets més o menys 
fantasiosos que universalment s’anomenan qüentos 
y que a Catalunya anomeném rondallas.

[...] 
Avans, en los poblets de montanya y particularment 
en aquells en que las casas s’hi trovan un xich escam-
padas, tenían per costúm llurs habitants reunirse en 
las vetllas del hivern que eran vigilia de festa, puig 
los altres días prou se tenían de basquejar cada hú 
per las feynas del endemá, repartintse una vegada a 
casa de l’un y altre día en la d’un altre, y aixís aco-
blats passavan la vesprada. Com lo temps s’aporta 
estar apropet del foch, veusaquí que tot fent rotllo 
al volt de la llar que llampegava ab la claror que la 
llenya deixa anar quan está ben encesa, en general 
los més vells de la colla sempre ne sabían alguna, y 
com eran escoltats ab prou devoció per l’auditori, no 
vos dich res si apretavan la memoria per a escorrer 
tot el dipósit de cosas que durant sa vida hi havian 
amagatzemat.
Entre els anys 1905 i 1911, Capmany va publicar 
a la revista En Patufet un bon nombre de ronda-
lles catalanes i també d’altres països. Durant l’any 
1905, el més prolífic, va publicar 37 rondalles: «Va 
de rondalla», «Rondalla popular catalana. La casa 
dels carmel·los», «Blanca Neu. Rondalla popular 
russa», «Rondalla popular berberisca», «Blancaneu. 
Rondalla popular catalana», «Sant Joseph i el dimoni. 
Rondalla popular», «Tradició històrica de Portugal», 
«La malgastadora. Rondalla popular alemanya», 
«El Pastor y el Drach. Rondalla slovena-húngara», 
«El matrimoni felís. Rondalla popular noruega», «El 
Drach. Rondalla popular provensal», «El príncep 
inesperat. Rondalla popular polonesa», «El gall i la 

gallina. Rondalla popular albanesa», «Pobre. Rondalla 
popular del Llenguadoc», «L’os y la guineu. Ronda-
lla popular noruega», «El llop i la guinèu. Rondalla 
popular catalana», «Las duas noyas. Rondalla popular 
catalana», «El rey sortós. Rondalla popular aràbiga», «El 
príncep Bennat. Rondalla popular aràbiga», «El soldat 
aixerit. Rondalla popular lorenesa», «El pobre dolent. 
Rondalla popular catalana», «Dich y Don. Rondalla 
popular picarda», «L’origen de l’home. Rondalla po-
pular slovena», «La mala muller. Rondalla popular 
russa», «Els dotze mesos. Rondalla popular grega», 
«La creació del món. Rondalla popular catalana», «El 
mal fill. Rondalla popular alemanya», «El tros de gall. 
Rondalla popular llemosina», «La xafardera. Rondalla 
popular finlandesa», «Tapalapatau. Rondalla popular 
lorenesa», «Els dons del diable. Rondalla popular 
catalana», «El follet. Rondalla popular lorenesa», «El 
follet», «La mort. Rondalla popular catalana», «Les tres 
filadores. Rondalla popular Alemanya», «Per tafaner, 
saberut i patxander», «Per saberut. Rondalla popular 
picarda». El 1906 va publicar: «La Fustots. Rondalla 
popular catalana», «La Cabreta. Rondalla popular ca-
talana», «¡Bon pescador!», «Per un clau. Rondalla po-
pular alemanya», i «Capdellet d’or. Rondalla popular 
catalana». I el 1911, «L’astúcia de la guineu».

A La Rondalla del Dijous, el 1909 va publicar les ron-
dalles: «La Tirotella», «Espigueta de mill», «La dòna 
que sempre trobava bé tot el que feia·l seu home», 
«Boquet Boquill», «El millor es anar a estudi», «La 
gabia d’or», «El sabateret de Vallmoll», «La Guineu 
i el Gripau» i «L’aprenent ferrer». I el 1924, «El sol, 
la lluna, resplendor de Catalunya». I en el número 
133 de la Revistra Ilustrada Jorba, l’any 1920, «Me-
dio-pollito».

Capmany també va ser fundador de la revista La 
Mainada, i hi va col·laborar com a rondallista. 
Així, per exemple, el 1921 va publicar «El castell 
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encantat», «Les tres princeses que eren molt fines» 
(publicada amb text idèntic, però amb el títol «Les 
tres germanes» a la revista Sigronet l’any 1925), i «El Sigronet l’any 1925), i «El Sigronet
noi ocellet» (publicada amb el mateix títol i bona part 
del text igual a Sigronet l’any 1926), totes tres dins de Sigronet l’any 1926), totes tres dins de Sigronet
la secció «El que ens conta l’avi».

El 1921 va aparèixer la col·lecció, «Rondalles de “La 
Mainada”», que publicava periòdicament rondalles 
«contades pels més cèlebres folkloristes i il·lustra-
des per notables dibuixants». Els dos primers núme-
ros van correspondre a les rondalles «La pubilla de 
l’estany» i «La princeseta», totes dues contades per 
Aureli Capmany. En la primera, protagonitzada per 
una fada que viu al fons d’un estany, el folklorista fa 
un apunt explicatiu sobre aquest tipus de personatge. 
Diu: «Sers en figura de dona, que vivien en estanys o 
llacs, conta la tradició, n’hi havia en molts indrets de 
Catalunya. Segons les encontrades se’ls dóna el nom 
de Fada, Encantada, Goja, Aloja o Dona d’Aigua».

Capmany també va publicar rondalles a la revis-
ta Sigronet. El 1924, «L’alegria d’un rei» (rondalla 
gràfica)» (amb el mateix tema i desenvolupament 
que la rondalla «Les apariències enganyen (rondalle-
ta)», publicada a la mateixa revista el 1928), «L’apre-
nent ferrer (rondalla gràfica)» (publicada amb el 
mateix títol a La Rondalla del Dijous el 1909), «L’as-
túcia de la guineu (conte gràfic)» (publicada amb el 
mateix títol al recull Rondallas pera noys el 1904), i 
«La fada divina (rondalla gràfica)». I a Almanac d’en 
Sigronet, «La guineu i el gripau (publicada el 1909 a 
La Rondalla del Dijous). El 1925, «Les tres germanes» La Rondalla del Dijous). El 1925, «Les tres germanes» La Rondalla del Dijous
(que el 1921 havia publicat a La Mainada amb el títol 
«Les tres princeses que eren molt fines»). El 1926, «El 
castell misteriós», «El dragó dels tres caps» (rondalla 
gràfica)», «El ferreret», «La gàbia d’or» (publicada el 
1909 a La Rondalla del Dijous), «El noi ocellet» (amb La Rondalla del Dijous), «El noi ocellet» (amb La Rondalla del Dijous
algunes variants respecte a la que es va publicar el 

1921 a La Mainada), i «El sabateret» (que s’havia pu-
blicat el 1909, amb el títol «El sabateret de Vallmoll», 
a La Rondalla del Dijous). I el 1928, «Les apariencies La Rondalla del Dijous). I el 1928, «Les apariencies La Rondalla del Dijous
enganyen (rondalleta)» (una versió abreujada de 
«L’alegria d’un rei (rondalla gràfica)», publicada a la 
mateixa revista el 1924).

A Radio Lot. Publicació mensual dedicada a la radiofo-
nia i a les seves aplicacions, l’any 1929 va publicar «La 
rondalla radiotelefónica»

A més d’aquesta contribució en revistes, Aureli Cap-
many també va publicar rondalles en petits reculls 
en forma de llibre. De l’any 1904 és Rondallas pera 
noys contades per en Aureli Capmany, que conté: contades per en Aureli Capmany, que conté: contades per en Aureli Capmany
«El dragó de tres caps», «El sastret», «L’astucia de la 
guineu», «La manqueta», «El calvo», i «Del sarró del 
rondallaire». I de l’any 1927 és La rondalla catalana, 
que conté: «La reina ratolina», «La fada i el pastor», 
«La terra del diable», «El censalet», «Els tres dons», 
«El Montseny», «El veritable valent», «La vella del 
puig», «La princesa Flordamor», «El príncep dragó», 
«La bruixa de Bellesguart» i «La núvia de cera».

Tot i que Capmany sempre va conservar l’interès i 
l’afecció per les rondalles, la seva etapa més fecunda 
acaba aproximadament el 1930. A partir d’aquí, la 
seva principal dedicació es va centrar en l’estudi de 
la dansa. En la introducció del llibre La dansa a Ca-
talunya, Capmany es refereix així a la seva tasca com 
a rondallista:

Un dels records més agradables que conservem 
d’aquesta època nostra que podríem anomenar ron-
dallística és el d’haver tingut com a oient el gran poe-
ta Verdaguer. La presència del qui encara anomenem 
Mn. Cinto ens era tan útil com agradable, perquè, en 
la conversa que solia terminar la vetllada, les obser-
vacions del poeta eren sense preu per a tot folklorista 
(Aureli Capmany, 1930: 6).
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Un dels records més agradables que conservem 
d’aquesta època nostra que podríem anomenar ron-
dallística és el d’haver tingut com a oient el gran poe-
ta Verdaguer. La presència del qui encara anomenem 
Mn. Cinto ens era tan útil com agradable, perquè, en 
la conversa que solia terminar la vetllada, les obser-
vacions del poeta eren sense preu per a tot folklorista 
(Aureli Capmany, 1930: 6).
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dalles, amb dibuixos originals de Miquel Vilà. El llibre 
conté un breu esbós biogràfic d’Aureli Capmany, escrit 
sense signar per la seva filla Maria Aurèlia Capmany, 
i una breu bibliografia de l’obra d’Aureli Capmany a 
càrrec d’Aurora Díaz-Plaja. El llibre conté les ronda-
lles següents: «La filla del carboner», «L’Espigueta de 
mill», «La bonica més bonica del món», «La dona que 
sempre trobava bé tot el que feia el seu home», «En 
Pere Poca Por», «Boquet Boquill» i «Els tres fadrins».

Aureli Capmany va realitzar una contribució molt 
important a la difusió de les rondalles. D’una banda, 
a través d’un nombre molt notable de publicacions, 
com ho palesa el llibre de Montserrat Garrich L’obra 
d’Aureli Capmany. La mirada a Tarragona (2005), que 
conté un extens i detallat «Recull bibliogràfic» d’Aure-
li Capmany. I d’altra banda, a través de l’oralitat, com 
explica la seva filla Maria Aurèlia Capmany en els tre-
balls biogràfics que va escriure sobre el seu pare.
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Aureli Capmany 
i la cançó

Glòria Ballús i Casòliva

En l’avinentesa de l’exposició Patufet on ets? i el ca-
tàleg, em referiré exclusivament a la relació d’Aureli 
Capmany amb la música i, especialment, amb les 
cançons.

A Catalunya l’interès per la cançó popular i per la 
recollida de les seves tonades a través de la tradició 
o de la memòria oral coincideix amb el moviment 
de la renaixença literària. Personatges com el filòleg 
i escriptor Manuel Milà i Fontanals (*1818; †1884), 
l’escriptor Pau Piferrer i Fàbregas (*1818; †1848) i 
el poeta i lingüista mallorquí Marià Aguiló i Fuster 
(*1825; †1897) començaren a recollir poemes popu-
lars que eren cantats pel poble, seguint els corrents 
nòrdics, com els del filòsof alemany Johann G. von 
Herder (*1744; †1803), que va recopilar literatures 
populars desaparegudes i cançons de tradició oral 
perquè, per ell, la poesia era l’esperit del poble.

El punt de partida al nostre país el dona la publica-
ció, l’any 1841, del romanç Don Joan i Don Ramon en 
l’article “Poetas mallorquines”, de l’escriptor mallor-
quí José M. Quadrado Nieto (*1819; †1896), a la re-
vista La Palma (18.04.1841). A partir de llavors tro-
bem diverses publicacions amb el mateix objectiu.

La primera col·lecció publicada de cançons és la de 
Manuel Milà i Fontanals amb “Observaciones sobre 
la poesia popular con muestra de romances catala-
nes inéditos” (1853) i, més endavant, amb el “Ro-
mancerillo Catalán” (1882), on figuren els textos i 
algunes partitures, que ell mateix va recollir –com 
indica en el seu pròleg– o que va recollir per media-
ció de persones amigues. La segueixen, entre d’al-
tres, les recol·leccions de l’escriptor Francesc Pelagi 
Briz i Fernández (*1839; †1889), amb “Cansons de 
la terra”, en 5 volums (1866-1884); la del folklorista 
i poeta Pau Bertran i Bros (*1853; †1891), amb Can-
sons y follíes populars, inèditas recollides al peu del 

Aureli Capmany amb els components 
del Chor Infantil del Poble Sec
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Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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Montserrat (1885); el recull de Marià Aguiló amb 
el seu Catálogo de las obras en lengua catalana im-
presas desde 1474 hasta 1860 (1923), i les de l’Arxiu 
d’Etnografía i Folklore de Catalunya (1916-1940).

L’Orfeó Català amb el seu director Lluís Millet i Pagès 
(*1867; †1941), dins la Festa de la Música –que or-
ganitzaren a començaments segle XX–, també va pro-
mocionar la recerca de cançons amb un dels premis 
que, en els tres primers anys (1904, 1905 i 1906), 
va guanyar Joaquim Pecanins i Fàbregas (*1883; 
†1948), que més endavant tindria una bona relació 
amb Aureli Capmany a través del Centre Excursio-
nista de la Comarca del Bages. Més tard, a partir 
del 1922, aquesta recerca culminaria en l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya, gràcies al mecenes i 
escriptor Rafael Patxot i Jubert (*1872; †1964), que 
va dirigir el mestre Millet.

En aquest ambient trobem un Aureli Capmany inte-
ressat vivament per la cançó, a més de la seva intensa 
dedicació a les tradicions i els costums catalans i a la 
dansa popular. A més, Capmany també formava part 
del Centre Excursionista de Catalunya (des del 1898) 
i de la seva secció folklòrica (1904), que tenia com 
un dels objectius la recollida i publicació de cançons.

La relació de Capmany amb la cançó començà de 
jove; a més d’escoltar les rondalles que li explicava 
el seu avi, cantava cançons quan passava uns dies a 
l’estiu a casa dels avis paterns a Rubí.

La seva filla Maria Aurèlia descriu molt bé les quali-
tats personals que tenia, condicions que eren essen-
cials per a la música i la cançó: “Tenia unes dots na-
turals: bona oïda, destresa per fer sonar instruments 
senzills, com l’acordió, elements de solfeig, i una 
bonica veu de baríton”. També sentia una autèntica 
passió per la música coral i instrumental.

Amb 23 anys, Capmany va formar part del grup de 
fundadors de l’Orfeó Català (1891), com a cantaire 
i, també, com a vocal de la seva junta directiva al 
costat de Lluis Millet i Jacint Tort, sota la presidèn-
cia de Fernando Trulls. Ho explica dient que era “un 
orfeón, compuesto, en su mayor parte, de jóvenes 
aficionados a la música coral” (Revista San Jorge, 
13, 1954), i que va prendre el nom d’Orfeó Català 
perquè la seva missió principal era realçar i popula-
ritzar la música catalana.

També cantà en el cor de la Capella de Sant Felip 
Neri (1897) i, per ampliar els coneixements musi-
cals, estudià cant gregorià amb el pedagog Josep 
Barberà (*1877; †1947), a l’Associació Gregoriana 
(fundada el 1915). Fou un assidu al Gran Teatre del 
Liceu com a amant de l’òpera italiana, i també de 
Mozart i de Wagner.

Tot aquest bagatge el va fer un bon recopilador de can-
çons que, amb il·lusió i empenta, el portà a realitzar 
un dels seus projectes més agosarats: el Cançoner Po-
pular, que va començar el 1901. Publicà 100 cançons, 
entre 1901 i 1913, editades en fascicles –fulles soles de 
4 pàgines– que venia per 10 cèntims, amb l’objectiu 
de donar-hi la màxima difusió i que totes les perso-
nes interessades els poguessin comprar. Cada fascicle 
constava d’una primera pàgina amb una il·lustració 
referida a la cançó i la partitura amb el text, seguia 
la pàgina 2 amb totes les estrofes, i les pàgines 3 i 4 
amb unes notes i comentaris molt explicatius.

A les partitures hi anotà el caràcter de la cançó: a 
poc a poc, alegre, moderat... i també concretà que, 
de totes les versions que havia trobat de les “tona-
des”, escollia la que li sembla més bonica. Algunes 
les va recollir directament i d’altres eren versions de 
diferents cançoners, com el de Milà i Fontanals, Ma-
rià Aguiló i Francesc Pelagi Briz, especialment.

Portada de l’obra Cançoner popular 
publicada per l’editorial Tip. L’Avenc 
entre 1903 i 1913.
Direcció General de Cultura Popular 
i Associacionisme Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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Posteriorment va reunir aquestes cent cançons en 
tres volums. La Sèrie I comprèn de la cançó 1 a la 33 
(febrer del 1901 - abril del 1903), la Sèrie II, de la 34 
a la 66 (febrer del 1904 - abril del 1907), i finalment 
la Sèrie III, de la 67 a la 10 (agost del 1907 - desem-
bre del 1913), i al final de les tres sèries afegí tres 
índexs –alfabètic de les cançons, de noms propis i 
toponímic– i una classificació de les cançons: amo-
rosa, bandolers, bressol, capta, cavalleresca, dansa, 
divino, estrambòtica, històrica, lladres, nadal, pas-
sió, patriòtica, religiosa, i de tasca-treball. També 
hi anotà: “els beneficis de la venda es destinaran a 
seguir la col·lecció i el sobrant se cedirà a la Unió 
Catalanista”, editat per la Tipografia de L’Avenç.

La primera sèrie comença amb un escrit seu, Qua-
tre mots de lletra, i Sobre poesia popular catalana, de 
l’historiador i crític literari Ernest Molinés i Brasés 
(*1868;†1940). La segona sèrie segueix amb un al-
tre escrit seu que titula Altres quatre mots de lletra i 
Música Catalana. Cançoner popular, de Melcior Ro-
dríguez d’Alcàntara i Elias (*1855; †1919), pianista 
i crític musical. A la tercera sèrie el seu escrit és Els 
quatre mots darrers i La cançó popular, d’Apel·les 
Mestres i Oñós (*1854; †1936), artista polifacètic 
dedicat al teatre, a la música i a la il·lustració.

Capmany es mostrà satisfet per la recopilació feta 
i en els seus primers Quatre mots de lletra (1903) 
podem copsar realment el seu propòsit:

“Per últim he arribat allà ahont molts m’esperavan, 
això es, á tancar tomo; jo no hi havia pensat en tan-
car, doncs lo meu pensament ha sigut sempre no pu-
blicar un tomo de cançons, sinó presentar una cançó 
ben complerta y documentada tant com fos possible 
y que sols valgués deu cèntims”.

Capmany remarca la bona orientació que li donà el 
folklorista, escriptor i advocat Sebastià Farnés i Badó 

(*1854; †1934) –el seu sogre– per redactar les notes 
explicatives i la col·laboració de l’historiador barce-
loní Ramon N. Comas (*1852; †1918), per les dades 
històriques, a fi de completar els seus comentaris.

Com a fet singular, cal esmentar el dibuix que il·lus-
tra la primera pàgina de cada fascicle acompanyant 
la cançó, tot i que en altres cançoners, com en el 
de Joan Maria Guasch Miró (*1878; †1961), Cançons 
populars catalanes coleccionades per en Joan Guasch; 
ab un prólec d’en Sebastiá Farnés (1901), també n’hi 
figuren.

Va ser una excel·lent cooperació d’artistes, dibui-
xants i pintors, que es van oferir a Capmany de ma-
nera desinteressada, mostrant “son afecte vers les 
cançons populars catalanes”, i que en les tres sèries 
foren: Salvador Alarma, J. Altimira, Joaquim Bas, 
J. Berga i Boada, Carles M. Baró, Lluís Cardona, Ri-
card Coll, Joaquim Coll i Salieti, Josep M. Comas, 
Bonaventura Conill, Gaietà Cornet, Mateu Culell, 
Antoni Estruch, Francesc Galí, Lluís Graner, Adrià 
Gual, Claudi Hoyos, Oleguer Junyent, Sebastià Ju-
nyent, Josep Lapeyra, J. Llaverias, S. Llobet, Jaume 
Llongueras, Josep Martínez, Apel·les Mestres, Anton 
Montanyola, Enric Moyá, Pau Olivella, Albert Pahis-
sa, Jaume Pahissa, Josep Pey, Alexandre de Riquer, 
Joan Serra Pausas, Antoni Soler, S. Teixidor, Avel·lí 
Torrent, Pere Torné Esquius, Modest Urgell, Anton 
Utrillo, Pere Viver i Tomás Viver, i dos dibuixants va-
lencians, Eduard Gener i Pasqual Isla. Cal remarcar 
el dibuix de la portada de l’edició, amb el cavaller 
Sant Jordi, que és de Sebastià Junyent.

L’any 1980 es va fer una reedició facsímil: Barce-
lona, Ketres Editora SA, amb dos escrits introduc-
toris; el primer, Cançons a deu cèntims, de la seva 
filla Maria Aurèlia Capmany i Farnés, i el segon, 
Aureli Capmany i el Cançoner, de Jaume Vidal i Alco-

ver, on comenta les reflexions i notes de Capmany. 
Pels seus comentaris va seguir les obres de Manuel 
Milà i Fontanals i d’autors estrangers, com les del 
folklorista italià Constantino Nigra (*1828; †1907), 
autor de Canti popolari del Piemonte (1888), com a 
resultat d’un treball d’història de la poesia popular 
dins el marc històrico-filològic, començat el 1854, en 
què mostrà una nova metodologia de recollida de 
materials; i Chants populaires recueillis dans le Pays 
messin, que va ordenar i anotar Théodore- Joseph 
Boudet (*1816; †1901), comte de Puymaigre (1865).

Capmany fa seva l’opinió de Nigra dient que les can-
çons són “un dels nombrosos exemples que demostra 
la identitat substancial i formal d’una part de la po-
esia popular de l’alta Itàlia, la França, la Provença i 
Catalunya”. Així podia fer un comentari més ampli 
comparant les cançons que editava amb les d’altres 
recopiladors.

A més dels comentaris de cada cançó del Cançoner 
Popular, realitzà treballs més exhaustiu de cançons 
concretes, com Lo comte l’Arnau, La dama d’Aragó i 
La Porqueirola. Com a mostra, cal esmentar l’estudi 
que va fer de la cançó La Porqueirola (Catalunya, 26, 
1904), que anota la tonada recollida pel musicòleg 
Baltasar Saldoni Remendo (*1807; †1889), la versió 
de F. P. Briz, la de Milà i Fontanals amb el títol de La 
noble porquera, la recollida pel folklorista i composi-
tor mallorquí Antoni Noguera (*1860; †1904), i dues 
més recollides a Terrassa i al Baix Vallès; a més, fa 
la comparació amb la cançó La ploma de perdiu que 
publicà Francesc Alió, i dona una amplitud de dades 
sobre la cançó.

També va dedicar atenció a les cançons infantils, 
amb la publicació de La cançoneta popular de la in-
fantesa (1916) (Quaderns d’Estudi, Consell de Peda-

gogia de la Diputació de Barcelona i Mancomunitat 
de Catalunya) i una col·lecció de cançons per entre-
tenir, dansar i jugar, Cançons i jocs per a la mainada 
(Barcelona, Políglota, 1923), amb la col·laboració del 
musicòleg i organista Francesc de Paula Baldelló i Be-
nosa (*1887; †1977), il·lustrat amb dibuixos i música.

El seu interès per formar i educar, i entretenir alho-
ra, el va portar a un altre gran projecte, la publicació 
de la revista infantil En Patufet (1904), en la qual feu 
tota mena de treballs: editor, director, redactor, etc. 
També en aquesta revista, des del primer número, hi 
ha l’apartat de jocs cantats amb el títol de Cansone-
tas, com Sol solet o Olles, olles de vi blanc, que van 
seguir en els números següents. També col·laborà 
en la secció “Cançoner de Plançons” de la Revista de 
la Jovenalla Catalana. Plançons (1933), que signava 
com “L’home de les cançons”.

La seva gran obra va ser el Cançoner Popular, però 
també va fer una gran quantitat d’escrits i articles 
dedicats a la cançó, als cants i també als crits, que 
publicà sobretot durant el primer terç del segle XX i 
fins a la seva mort.

Els seus escrits sobre la cançó popular catalana són 
variats: en alguns comenta les obres “delicioses” com 
L’hereu Riera, el Rossinyol i el Cant dels aucells, amb 
un aire de melangia; en d’altres remarca els grans 
compositors catalans, que coneixen la tècnica coral, 
i en destaca Comellas i Ribó, Granados, Millet, More-
ra, Noguera i Nicolau. Més endavant, els seus articles 
són més genèrics, com Passat i pervenir de la cançó 
popular (1921) i Un siglo de música coral en Catalunya 
(revista San Jorge de la Diputació de Barcelona, 13, 
1954). També seguia els treballs de recerca i què “es 
deia” fora de Catalunya, com ho demostra l’escrit que 
va publicar a la revista Gent Nova (15.8.1914) sobre un 
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Posteriorment va reunir aquestes cent cançons en 
tres volums. La Sèrie I comprèn de la cançó 1 a la 33 
(febrer del 1901 - abril del 1903), la Sèrie II, de la 34 
a la 66 (febrer del 1904 - abril del 1907), i finalment 
la Sèrie III, de la 67 a la 10 (agost del 1907 - desem-
bre del 1913), i al final de les tres sèries afegí tres 
índexs –alfabètic de les cançons, de noms propis i 
toponímic– i una classificació de les cançons: amo-
rosa, bandolers, bressol, capta, cavalleresca, dansa, 
divino, estrambòtica, històrica, lladres, nadal, pas-
sió, patriòtica, religiosa, i de tasca-treball. També 
hi anotà: “els beneficis de la venda es destinaran a 
seguir la col·lecció i el sobrant se cedirà a la Unió 
Catalanista”, editat per la Tipografia de L’Avenç.

La primera sèrie comença amb un escrit seu, Qua-
tre mots de lletra, i Sobre poesia popular catalana, de 
l’historiador i crític literari Ernest Molinés i Brasés 
(*1868;†1940). La segona sèrie segueix amb un al-
tre escrit seu que titula Altres quatre mots de lletra i 
Música Catalana. Cançoner popular, de Melcior Ro-
dríguez d’Alcàntara i Elias (*1855; †1919), pianista 
i crític musical. A la tercera sèrie el seu escrit és Els 
quatre mots darrers i La cançó popular, d’Apel·les 
Mestres i Oñós (*1854; †1936), artista polifacètic 
dedicat al teatre, a la música i a la il·lustració.

Capmany es mostrà satisfet per la recopilació feta 
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podem copsar realment el seu propòsit:

“Per últim he arribat allà ahont molts m’esperavan, 
això es, á tancar tomo; jo no hi havia pensat en tan-
car, doncs lo meu pensament ha sigut sempre no pu-
blicar un tomo de cançons, sinó presentar una cançó 
ben complerta y documentada tant com fos possible 
y que sols valgués deu cèntims”.

Capmany remarca la bona orientació que li donà el 
folklorista, escriptor i advocat Sebastià Farnés i Badó 

(*1854; †1934) –el seu sogre– per redactar les notes 
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loní Ramon N. Comas (*1852; †1918), per les dades 
històriques, a fi de completar els seus comentaris.

Com a fet singular, cal esmentar el dibuix que il·lus-
tra la primera pàgina de cada fascicle acompanyant 
la cançó, tot i que en altres cançoners, com en el 
de Joan Maria Guasch Miró (*1878; †1961), Cançons 
populars catalanes coleccionades per en Joan Guasch; 
ab un prólec d’en Sebastiá Farnés (1901), també n’hi 
figuren.

Va ser una excel·lent cooperació d’artistes, dibui-
xants i pintors, que es van oferir a Capmany de ma-
nera desinteressada, mostrant “son afecte vers les 
cançons populars catalanes”, i que en les tres sèries 
foren: Salvador Alarma, J. Altimira, Joaquim Bas, 
J. Berga i Boada, Carles M. Baró, Lluís Cardona, Ri-
card Coll, Joaquim Coll i Salieti, Josep M. Comas, 
Bonaventura Conill, Gaietà Cornet, Mateu Culell, 
Antoni Estruch, Francesc Galí, Lluís Graner, Adrià 
Gual, Claudi Hoyos, Oleguer Junyent, Sebastià Ju-
nyent, Josep Lapeyra, J. Llaverias, S. Llobet, Jaume 
Llongueras, Josep Martínez, Apel·les Mestres, Anton 
Montanyola, Enric Moyá, Pau Olivella, Albert Pahis-
sa, Jaume Pahissa, Josep Pey, Alexandre de Riquer, 
Joan Serra Pausas, Antoni Soler, S. Teixidor, Avel·lí 
Torrent, Pere Torné Esquius, Modest Urgell, Anton 
Utrillo, Pere Viver i Tomás Viver, i dos dibuixants va-
lencians, Eduard Gener i Pasqual Isla. Cal remarcar 
el dibuix de la portada de l’edició, amb el cavaller 
Sant Jordi, que és de Sebastià Junyent.
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lona, Ketres Editora SA, amb dos escrits introduc-
toris; el primer, Cançons a deu cèntims, de la seva 
filla Maria Aurèlia Capmany i Farnés, i el segon, 
Aureli Capmany i el Cançoner, de Jaume Vidal i Alco-

ver, on comenta les reflexions i notes de Capmany. 
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recopiladors.

A més dels comentaris de cada cançó del Cançoner 
Popular, realitzà treballs més exhaustiu de cançons 
concretes, com Lo comte l’Arnau, La dama d’Aragó i 
La Porqueirola. Com a mostra, cal esmentar l’estudi 
que va fer de la cançó La Porqueirola (Catalunya, 26, 
1904), que anota la tonada recollida pel musicòleg 
Baltasar Saldoni Remendo (*1807; †1889), la versió 
de F. P. Briz, la de Milà i Fontanals amb el títol de La 
noble porquera, la recollida pel folklorista i composi-
tor mallorquí Antoni Noguera (*1860; †1904), i dues 
més recollides a Terrassa i al Baix Vallès; a més, fa 
la comparació amb la cançó La ploma de perdiu que 
publicà Francesc Alió, i dona una amplitud de dades 
sobre la cançó.

També va dedicar atenció a les cançons infantils, 
amb la publicació de La cançoneta popular de la in-
fantesa (1916) (Quaderns d’Estudi, Consell de Peda-

gogia de la Diputació de Barcelona i Mancomunitat 
de Catalunya) i una col·lecció de cançons per entre-
tenir, dansar i jugar, Cançons i jocs per a la mainada 
(Barcelona, Políglota, 1923), amb la col·laboració del 
musicòleg i organista Francesc de Paula Baldelló i Be-
nosa (*1887; †1977), il·lustrat amb dibuixos i música.

El seu interès per formar i educar, i entretenir alho-
ra, el va portar a un altre gran projecte, la publicació 
de la revista infantil En Patufet (1904), en la qual feu 
tota mena de treballs: editor, director, redactor, etc. 
També en aquesta revista, des del primer número, hi 
ha l’apartat de jocs cantats amb el títol de Cansone-
tas, com Sol solet o Olles, olles de vi blanc, que van 
seguir en els números següents. També col·laborà 
en la secció “Cançoner de Plançons” de la Revista de 
la Jovenalla Catalana. Plançons (1933), que signava 
com “L’home de les cançons”.

La seva gran obra va ser el Cançoner Popular, però 
també va fer una gran quantitat d’escrits i articles 
dedicats a la cançó, als cants i també als crits, que 
publicà sobretot durant el primer terç del segle XX i 
fins a la seva mort.

Els seus escrits sobre la cançó popular catalana són 
variats: en alguns comenta les obres “delicioses” com 
L’hereu Riera, el Rossinyol i el Cant dels aucells, amb 
un aire de melangia; en d’altres remarca els grans 
compositors catalans, que coneixen la tècnica coral, 
i en destaca Comellas i Ribó, Granados, Millet, More-
ra, Noguera i Nicolau. Més endavant, els seus articles 
són més genèrics, com Passat i pervenir de la cançó 
popular (1921) i Un siglo de música coral en Catalunya 
(revista San Jorge de la Diputació de Barcelona, 13, 
1954). També seguia els treballs de recerca i què “es 
deia” fora de Catalunya, com ho demostra l’escrit que 
va publicar a la revista Gent Nova (15.8.1914) sobre un 

Publi Capmany ok.indd   50-51 2/8/18   8:12



52 53

article del Daily Telegrah (Londres, 22.6.1914), en què 
es queixava de les opinions que hi havia que confonien 
la música catalana amb l’espanyola.

Aureli Capmany deia que “la música de veritat és aque-
lla música que es pot ballar”. Era una manera de dir 
que la música neix del ritme i que el ritme és la pauta 
del pensament. “I el ritme neix del subconscient cultu-
ral que posseïm molt abans que siguem conscients de 
posseir-lo.” Per això sabia tantes cançons populars, que 
captava fàcilment i les sabia relacionar amb les danses 
com, per exemple, la cançó L’hereu Riera, que descriu i 
compara amb el ballet Pau Riera.

És interessant remarcar la forta sensibilitat de Cap-
many i l’interès significatiu per donar valor a les 
cançons populars. A manera de resum, podem dir 
que no es limitava a posar el text considerat majo-
ritàriament “poesia popular”sinó que afegia la par-
titura i les explicacions, comparacions i referències 
a altres cançoners i altres versions, a més dels tre-
balls exhaustius sobre cançons concretes i amb una 
diversitat d’articles en nombroses revistes que són 
realment molt útils. Tot això ens dona la mida dels 
coneixements que tenia i la gran recerca que va fer 
per al seu Cançoner popular, com a bon recopilador 
que era, i mostra que també era un bon divulgador 
de la cançó catalana. Podem dir, doncs, que va ser 
pioner oferint una obra molt completa.

Aureli Capmany destaca que l’home canta per expres-
sar totes les seves afeccions morals, que li surten de 
dintre i que no pot explicar la paraula, canta sofrint i 
canta gosant; i fa seva la definició de Plató: “La músi-
ca és l’art que, arreglant la veu, passa fins a l’ànima i 
l’inspira el gust de la virtut” i en la seva opinió “Cata-
lunya és dels pocs pobles que ha cantat sempre”.

En aquest any commemoratiu del 150è aniversari 
del seu naixement, cal reconèixer la gran tasca que 

va fer per la cançó popular, que ens va transmetre. 
Valorem, doncs, aquest corpus de cançons catalanes 
i els estudis que ens ha deixat; és un bon patrimoni 
per a tothom.

Cansonetas, a la revista En Patufet.
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca 
de Lletres

Cançons publicades al Cançoner 
popular.
Direcció General de Cultura Popular
i Associacionisme Cultural del
 Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya
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Era un pare 
i una mare...

Josep Fornés i Garcia

Les memòries compartides conformen l’imaginari 
de la gent que es reconeix com a poble.

La gent corrent de la meva generació, la que vam 
néixer a mitjans del segle passat, compartim moltes 
memòries: la memòria del so de la ràdio i dels discs 
de vinil, les olors de les palmes i els palmons, el tacte 
del quitrà i la sorra de la platja enganxats als peus 
nus, o les fregues d’oli i vinagre que alleugerien l’ar-
dor de les cremades del sol a la platja lliure de Can 
Tunis.

Un disc fabricat a Barcelona per la Compañía del 
Gramófono Odeón, SAE l’any 1953 ens feia volar la 
imaginació:

Vet aquí que una vegada era un pare i una mare, que 
tenien un fillet tan petit, tan petitet, que li deien:

“En Patufet.”

La untuosa veu d’Isidre Sola, que sortia de l’altaveu 
del tocadiscs, ens transportava a un ambient rural 
en el qual un nen, amb la veu de falset de Rafael 
Anglada, volia anar tot sol pel carrer. A nosaltres 
no ens solien deixar anar sols pels carrers del barri, 
feia “xava”, i era insegur perquè pel carrer pujava el 
tramvia. La família protegia els més menuts fins a 
límits difícils d’imaginar a dia d’avui. Però la mare 
anava sempre enfeinada.

Un dia la seva mare, mentre feia bullir l’olla, li va dir:

“Ai, filla, quina guitza em fa haver de sortir a com-
prar; el dinar ja bull al foc i no trobo el safrà enlloc.”

La dona, sempre la dona, la cuidadora absoluta i 
universal dels grans i dels menuts de casa. La dona, 
artífex innocent de la sobreprotecció en la societat 
patriarcal, una societat que ja havia desaprès de 
combatre l’abús de poder. Un món on es podia tre-
pitjar la gent com un cigró...

Aureli Capmany assegut a taula.
Universitat Rovira i Virgili. 
Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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En Patufet, que tot ho remenava i que pertot arreu es 
ficava, de seguida va contestar:

“Mare, si no hi ha safrà, jo us en puc anar a buscar.”

“On vols anar, on vols anar! No veus que ets massa pe-
titó i la gent et pot trepitjar pel carrer... com un cigró?”

Davant el sentiment general d’inseguretat, hi ha una 
veu menuda que demostra valentia. La valentia de la 
generació de la innocència, la qui creu que tot està 
per fer i que tot és possible:

“Ja hi aniré cantant, i així, si no em veuen, bé prou 
que em sentiran.”

Els anys passaven i, en aquell temps, aquí s’escolta-
ven els Sírex i els Beatles. A Madrid, Franco i Juan 
Carlos omplien la Plaza de Oriente d’una multitud 
franquista que se sentia còmode en la seva zona de 
confort. I per l’altaveu del tocadiscs se sentia la veu 
de l’actriu que feia de mare d’un Patufet inconfor-
mista:

“No i no. Els menuts creuen. Hi aniràs quan siguis 
gran.” “Eh! Eh! Eh! Jo vull anar a buscar safrà!”

La mare, que veia com la situació la desbordava, aca-
bava per rendir-se a la rebequeria del marrec “que 
tot ho remenava i que per tot arreu es ficava”.

I com que es va posar a plorar i a picar de peus, per 
fer-lo callar la seva mare li va dir:

“Bé, ja n’hi ha prou, Patufet; aquí tens un dineret i ves 
de seguida a la botiga d’en Josepet.”

Un dineret! Però si ara per quatre brins de safrà te’n 
demanen un dineral...

I aquella música! Tot el disc de vinil era un poema 
musicat pel mestre Josep Casas i Augé, director de 

l’Orquesta Plantación, que havia fet ballar Déu i sa 
Mare als anys quaranta. Tot i que hi ha qui diu que 
moltes músiques eren de Joan Morera i Vilella. El 
mestre Josep Casas faria cantar Josep Guardiola i les 
Germanes Serrano, i encara veuria com començava 
el mateix Dúo Dinámico.

Però en Patufet només cantava perquè no el trepit-
gessin, “I carrer amunt s’encamina aquell marrec tan 
tossut, amb esclops i barretina i unes calces de vellut”. 
Una indumentària que ens remetia a una Catalunya 
rural, idealitzada ja en temps de la Renaixença, un 
estereotip de catalanitat folklòrica que perduraria 
durant la negror del Règim.

“Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, 
patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet.”

Content i cantant, en Patufet va arribar a la botiga 
d’en Josepet, la més bonica d’aquell indret.

Ai! Les botigues i els colmados d’aquell temps de 
mongetes i cigrons, de ca la pollaire dels ous i dels 
olis i sabons!

La vaqueria del barri venia la llet aigualida i havies 
d’anar-hi amb la lletera d’alumini abonyegada però, 
això sí, ben neta. Era el temps de quedar a deure, 
el darrer record de l’estraperlo i les cartilles de ra-
cionament. Botiguers que aixoplugaven les petites 
misèries de la vida de la gent corrent que constituïa 
el fonament de la seva clientela.

“Ep, ep!” “Qui hi ha?”

“Un dineret de safrà.”

I el botiguer tot era mirar per ací i per allà.

“Ep, ep! Qui hi ha? Què voleu?”

“Que no em veieu? Ja estic tip de cridar. Vejam si em 
despatxeu un dineret de safrà.”
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I el botiguer torna a mirar i busca que busca a terra 
dintre de la botiga, fins que tot d’un cop veu un dineret 
que es belluga. Aleshores s’ajup i l’arreplega, posant en 
el mateix lloc una paperineta de safrà. Tan aviat com 
en Patufet té el safrà damunt seu, l’agafa ben fort, 
surt al carrer i deixa badoc el pobre adroguer.

La màgia del conte consistia en el fet que en Patu-
fet, de tan petit com era, resultava invisible a ulls 
dels adults. Només la família el podia veure, però ell 
no tenia por perquè superava la seva petitesa amb 
tossuda valentia. Res ni ningú no l’aturaven i era la 
seva invisibilitat la qui feia por a la gent.

Quantes vegades no hauríem sentit allò de “cal pas-
sar sense que et vegin, cal no destacar...”. Feia por fer-
se visible, era massa arriscat, però en Patufet canta-
va fort perquè el sentissin:

“Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, 
patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet.”

I de por la gent s’amagava en no veure qui cantava, 
mentre carrer avall passava una paperina sola, sola, 
sola, com si anés sobre una bola.

Envalentit per la proesa d’haver aconseguit la pa-
perina de safrà, el menut valent té la gosadia de vo-
ler sortir del poble i anar a fora a portar el dinar a 
son pare que era a treballar a l’hort.

I quan en Patufet va arribar amb una paperina de 
safrà, la seva mare no se’n sabia avenir. Aleshores tot 
cofoi va demanar:

“Mare, em voleu deixar anar ara a portar el dinar al 
pare?”

“Això sí que no, fill meu: el cistell pesa massa i pels 
camins encara hi ha neu.” “Eh! Eh! Eh! Jo vull anar a 
portar el dinar!”

Tant i tant ho va demanar, que, perquè callés, la seva 
mare li digué:

“Per no sentir-te bramar, té el cistell i ja hi pots anar.”

Deixar anar un nen tot sol a fora del poble, a com-
plir una missió, constituïa tot un ritual iniciàtic, molt 
més comú entre la gent de poble que entre la gent de 
ciutat; tot i que les històries de l’home del sac roba-
dor de criatures, el seginero que feia sabó amb el sagí 
de nens i nenes, i tota mena de personatges fantàs-
tics, omplien d’intriga els relats alertadors de la gent 
gran de la família a pobles, viles i ciutats d’arreu.

Però qui ens ho havia de dir que seria un pacífic bou 
qui es menjaria en Patufet!

En sortir del poble, la gent, esglaiada, tancava portes 
i finestres, i, pels camins, els pagesos fugien esverats 
en veure un cistell tot sol caminant com un cargol.

A mig camí, en Patufet es va aturar i es va asseure a 
la vora d’un hort per reposar una estona, però heus 
aquí que tot d’un cop començà a ploure molt fort. Per 
no mullar-se va anar tot sol a amagar-se sota una col. 
Aleshores va venir un bou mig perdut i d’un mos:

“Muuuuu!”

Es menjà la col, molt golut, i en Patufet, de propina, 
amb esclops i barretina i les calces de vellut.

La pluja havia de ser la culpable de tot plegat! Ja ho 
diu l’endevinalla:

Què és allò que espanta tant que tothom fuig a l’ins-
tant? (...la pluja!)

Però en Patufet seguia ferm amb el seu coratge i, en 
comptes de fugir, es va amagar sota la col per no mu-
llar-se. Davant l’ànsia dels pares per haver perdut el 

fill, el nostre petit valent troba confort en la placen-
tària pregonesa de la panxa de la bèstia.

Cap al tard, el pare i la mare buscaven el fill per tot 
arreu, fins que trobaren el cistell tot sol a la vora d’un 
hort. Aleshores van començar a cridar:

“Patufet, on ets?” “Patufet, on ets?”

I en Patufet, de lluny, els contestava:

“Soc a la panxa del bou, que no hi neva ni hi plou.”

Com que no el sentien, els seus pares anaven cridant:

“Patufet, on ets?” “Patufet, on ets?”

I en Patufet contestava:

“Soc a la panxa del bou, que no hi neva ni hi plou.”

Com que en aquell temps de fam i capteniments el 
menjar tot ho arreglava, el remei màgic per fer sortir 
en Patufet de la panxa del bou havia de ser atipar la 
bèstia:

Ai, menuts, què va passar quan van saber on era el Pa-
tufet! Sabeu què van fer els seus pares? Doncs van co-
mençar a donar força menjar, força menjar al bou, i el 
bou es va anar inflant, inflant, inflant... Tant i tant es va 
atipar, que, al capdavall, el bou va i fa:

“Pam!”

I com un llampec va sortir en Patufet, molt content i 
espavilat, com si res no hagués passat.

I aquest conte s’ha acabat.

El conte s’acabava així, però el seu significat constitu-
eix un testimoni de la cultura societària d’un temps 
i d’un lloc que han estat retinguts en la memòria de 
tota una generació. Una gent, “homes i dones del cap 
dret”, que van del valor al seny, de la por a la rauxa; 

que s’atipen compartint la taula amb la família i amb 
el veïnat en el temps excepcional de la festa. Una gent 
que aixopluga a dins de casa les mancances d’un estat 
de benestar en crisi crònica i que, sense voler, aman-
seix l’esperit d’una revolta en un estat permanent “on 
no hi neva ni hi plou”.
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dintre de la botiga, fins que tot d’un cop veu un dineret 
que es belluga. Aleshores s’ajup i l’arreplega, posant en 
el mateix lloc una paperineta de safrà. Tan aviat com 
en Patufet té el safrà damunt seu, l’agafa ben fort, 
surt al carrer i deixa badoc el pobre adroguer.
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fet, de tan petit com era, resultava invisible a ulls 
dels adults. Només la família el podia veure, però ell 
no tenia por perquè superava la seva petitesa amb 
tossuda valentia. Res ni ningú no l’aturaven i era la 
seva invisibilitat la qui feia por a la gent.

Quantes vegades no hauríem sentit allò de “cal pas-
sar sense que et vegin, cal no destacar...”. Feia por fer-
se visible, era massa arriscat, però en Patufet canta-
va fort perquè el sentissin:
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I de por la gent s’amagava en no veure qui cantava, 
mentre carrer avall passava una paperina sola, sola, 
sola, com si anés sobre una bola.

Envalentit per la proesa d’haver aconseguit la pa-
perina de safrà, el menut valent té la gosadia de vo-
ler sortir del poble i anar a fora a portar el dinar a 
son pare que era a treballar a l’hort.

I quan en Patufet va arribar amb una paperina de 
safrà, la seva mare no se’n sabia avenir. Aleshores tot 
cofoi va demanar:

“Mare, em voleu deixar anar ara a portar el dinar al 
pare?”

“Això sí que no, fill meu: el cistell pesa massa i pels 
camins encara hi ha neu.” “Eh! Eh! Eh! Jo vull anar a 
portar el dinar!”

Tant i tant ho va demanar, que, perquè callés, la seva 
mare li digué:

“Per no sentir-te bramar, té el cistell i ja hi pots anar.”

Deixar anar un nen tot sol a fora del poble, a com-
plir una missió, constituïa tot un ritual iniciàtic, molt 
més comú entre la gent de poble que entre la gent de 
ciutat; tot i que les històries de l’home del sac roba-
dor de criatures, el seginero que feia sabó amb el sagí 
de nens i nenes, i tota mena de personatges fantàs-
tics, omplien d’intriga els relats alertadors de la gent 
gran de la família a pobles, viles i ciutats d’arreu.

Però qui ens ho havia de dir que seria un pacífic bou 
qui es menjaria en Patufet!

En sortir del poble, la gent, esglaiada, tancava portes 
i finestres, i, pels camins, els pagesos fugien esverats 
en veure un cistell tot sol caminant com un cargol.

A mig camí, en Patufet es va aturar i es va asseure a 
la vora d’un hort per reposar una estona, però heus 
aquí que tot d’un cop començà a ploure molt fort. Per 
no mullar-se va anar tot sol a amagar-se sota una col. 
Aleshores va venir un bou mig perdut i d’un mos:

“Muuuuu!”

Es menjà la col, molt golut, i en Patufet, de propina, 
amb esclops i barretina i les calces de vellut.

La pluja havia de ser la culpable de tot plegat! Ja ho 
diu l’endevinalla:

Què és allò que espanta tant que tothom fuig a l’ins-
tant? (...la pluja!)

Però en Patufet seguia ferm amb el seu coratge i, en 
comptes de fugir, es va amagar sota la col per no mu-
llar-se. Davant l’ànsia dels pares per haver perdut el 

fill, el nostre petit valent troba confort en la placen-
tària pregonesa de la panxa de la bèstia.

Cap al tard, el pare i la mare buscaven el fill per tot 
arreu, fins que trobaren el cistell tot sol a la vora d’un 
hort. Aleshores van començar a cridar:

“Patufet, on ets?” “Patufet, on ets?”

I en Patufet, de lluny, els contestava:

“Soc a la panxa del bou, que no hi neva ni hi plou.”

Com que no el sentien, els seus pares anaven cridant:

“Patufet, on ets?” “Patufet, on ets?”

I en Patufet contestava:

“Soc a la panxa del bou, que no hi neva ni hi plou.”

Com que en aquell temps de fam i capteniments el 
menjar tot ho arreglava, el remei màgic per fer sortir 
en Patufet de la panxa del bou havia de ser atipar la 
bèstia:

Ai, menuts, què va passar quan van saber on era el Pa-
tufet! Sabeu què van fer els seus pares? Doncs van co-
mençar a donar força menjar, força menjar al bou, i el 
bou es va anar inflant, inflant, inflant... Tant i tant es va 
atipar, que, al capdavall, el bou va i fa:

“Pam!”

I com un llampec va sortir en Patufet, molt content i 
espavilat, com si res no hagués passat.

I aquest conte s’ha acabat.

El conte s’acabava així, però el seu significat constitu-
eix un testimoni de la cultura societària d’un temps 
i d’un lloc que han estat retinguts en la memòria de 
tota una generació. Una gent, “homes i dones del cap 
dret”, que van del valor al seny, de la por a la rauxa; 

que s’atipen compartint la taula amb la família i amb 
el veïnat en el temps excepcional de la festa. Una gent 
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Hagiografia 
Capmany: 

santes, verges 
i marededeus

Antoni Serés

Observar, recollir, escriure... (perquè sempre tot està 
a punt de desaparèixer) són algunes de les accions 
prioritàries dels folkloristes. Capmany, al respecte, 
és un alumne destacat d’aquest col·lectiu de salva-
dors de les coses de la comunitat i en el llibre Calen-
dari de llegendes, costums i festes tradicionals cata-
lanes (Barcelona. Dalmau Jover, 1951) s’arromanga 
i fa punta al llapis per redactar tot allò que coneix 
relacionat amb el poble i, per extensió, en el cas re-
ligiós que ens ocupa, les venerades santes, verges i 
marededeus. 

De fet, vinculat amb l’autor, en el pròleg L’Aureli 
Capmany, el meu pare, de la reedició, en el volum 
II (Barcelona. ed. Laia, 1981), la seva filla Aurèlia 
revela informacions complementàries, com ara que 
l’obra fou un encàrrec d’urgència de l’editor Rafael 
Dalmau, el qual estava entossudit a fer llibres útils 
per la cultura catalana, i el que va traçar Capmany, a 
partir de documentació escassa i de records de vida 
quotidiana, n’és una mostra.

Dit això, més enllà de la concreta comanda, la redac-
ció de textos dedicats a les marededeus és força pre-
sent al llarg de la producció de l’escriptor, de la qual 
cosa en trobem els primers indicis en l’aplec: Can-
çoner Popular (1901-1913), en què destaquen, entre 
d’altres, les cançons La Mare de Déu, Santa Agnès 
i Els vuit Dolors. Aquí, el mètode de divulgació de 
les peces musicals consisteix primer a presentar el 
tema amb una il·lustració, el títol i un fragment de 
la partitura musical. Després, reprodueix de mane-
ra íntegra la lletra i, finalment, redacta unes notes 
sàvies que complementen la informació de les com-
posicions.

També redacta columnes religioses en diverses de 
les col·laboracions al diari La Renaixensa durant els 
anys 1902-1904, com per exemple La Mare de Déu de 

Aureli Capmany.
Universitat Rovira i Virgili. 
Arxiu del Llegat Vidal-Capmany
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Setembre (núm. 8.989 de 9 de setembre del 1902), en 
què divulga les marededeus trobades fent-s’ho venir 
bé per parlar de forma planera de la ubicació de la 
festa en el calendari, curiositats apòcrifes de la Mare 
de Déu o la territorialitat de verges trobades com les 
de Montserrat o Núria.

Per altra banda, en relació amb la revista d’esperit 
europeista, D’ací i d’allà, cal destacar dues aporta-
cions editades entre els anys 1928 i 1929, titulades 
L’Assumpta (núm. 128) i la Verge Laietana Santa Eu-
làlia (núm. 134), en què Capmany elabora els arti-
cles al pur estil més folklorista, el qual no és altre 
que el de redactar un text en què es combina inves-
tigació, transcripció i descripció.

Clar que, de fet, aquest aliatge seguirà en la resta de 
treballs que presentarà arreu, com per exemple, al 
diari La Publicitat (núm. 17.072) del 1928, en el qual 
dedica un article a La Festa de les Llúcies a Catalu-
nya; al catòlic diari El Matí, en què entre el període 
comprès entre els anys 1929 i 1930 publica els es-
crits Els barcelonins a la Mare de Déu de la Mercè, La 
festa de la Puríssima a Barcelona, Diada de Santa Llú-
cia, El Carme a Barcelona, Els Barcelonins a la Mare 
de Déu de la Mercè... També, en el suplement Esplai 
(núm. 4), la titularitat del qual formava part del di-
ari El Matí, amb l’article La Festa de Santa Llúcia a 
Catalunya; en la revista infantil Plançons i els didàc-
tics textos de l’any 1933 La Mare de Déu de setembre 
(núm. 21) i La Mare de Déu de la Mercè (núm. 22) i; 
entre d’altres, a la revista de l’Institut de Cultura i 
Biblioteca Popular de la Dona, Claror (núm. 4), el 
1935 i titulat El llit de la Mare de Déu.

A partir d’aquí, però, i després de la Guerra Civil, tot 
i que continuarà col·laborant en distintes publicaci-
ons parlant sobre costums i tradicions populars, so-
vint religioses barcelonines, centrarà esforços prin-

cipalment per escriure sobre una de les seves altres 
passions, les danses a Catalunya. Així i tot, tampoc 
desconnectarà de les marededeus, i prova d’això se-
ran alguns dels diferents apartats a l’esmentat Ca-
lendari de llegendes, costums i festes tradicionals ca-
talanes, en què aborda Santa Eulàlia, la Mare de Déu 
del Carme (a la Festa Major del Raval de Barcelona), 
L’Assumpció de la Verge, La Nativitat de la Mare de 
Déu, Santa Tecla (a la Festa Major gran de Tarrago-
na), Festa de la Mare de Déu del Roser, La Verge del 
Pilar (patrona de Barcelona), Santa Úrsula (la festa 
de les Verges) i Santa Llúcia.

Ara bé, Capmany, com a folklorista; com observava, 
recollia o escrivia? Dit d’una altra manera, com com-
binava investigació, transcripció i descripció viven-
cials? A tot plegat i a tall de mostra, en els paràgrafs 
següents de l’anomenat Calendari, a l’apartat dedi-
cat a Santa Llúcia, comprova que ja en el mateix títol 
de presentació del capítol aprofita una dita popular 
que observa (o investiga), recull (o transcriu), escriu 
(o descriu) de forma erudita tot comentant: “Santa 
Llúcia, La Bisbal; dotze dies per Nadal”. I, com ho fa? 
Doncs fent saber, d’entrada, que és una: “Dita popu-
lar que ofereix d’una manera clara i entenedora una 
dada de lloc i una altra de temps ben precises. Així es 
deia per calendar les dates, quan els dies de que està 
compost l’any no estaven ordenats com ho han estat 
en èpoques més avançades, gràcies a l’establiment del 
Calendari, i per això es mesuraven els dies en relació 
a les diades de més relleu de l’any litúrgic, com la de 
Nadal. Cert, però, que de poca utilitat hauria estat 
el Calendari a causa de l’escassetat de persones que 
sabessin llegir, i així, mitjançant la memòria, eren 
recordades les festes més principals i es tenia coneixe-
ment del dia que es trobaven. 

En quant al nom de Bisbal donat a la capella dedica-
da a Santa Llúcia, és degut a haver estat construïda 
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1935 i titulat El llit de la Mare de Déu.

A partir d’aquí, però, i després de la Guerra Civil, tot 
i que continuarà col·laborant en distintes publicaci-
ons parlant sobre costums i tradicions populars, so-
vint religioses barcelonines, centrarà esforços prin-

cipalment per escriure sobre una de les seves altres 
passions, les danses a Catalunya. Així i tot, tampoc 
desconnectarà de les marededeus, i prova d’això se-
ran alguns dels diferents apartats a l’esmentat Ca-
lendari de llegendes, costums i festes tradicionals ca-
talanes, en què aborda Santa Eulàlia, la Mare de Déu 
del Carme (a la Festa Major del Raval de Barcelona), 
L’Assumpció de la Verge, La Nativitat de la Mare de 
Déu, Santa Tecla (a la Festa Major gran de Tarrago-
na), Festa de la Mare de Déu del Roser, La Verge del 
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de les Verges) i Santa Llúcia.
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recollia o escrivia? Dit d’una altra manera, com com-
binava investigació, transcripció i descripció viven-
cials? A tot plegat i a tall de mostra, en els paràgrafs 
següents de l’anomenat Calendari, a l’apartat dedi-
cat a Santa Llúcia, comprova que ja en el mateix títol 
de presentació del capítol aprofita una dita popular 
que observa (o investiga), recull (o transcriu), escriu 
(o descriu) de forma erudita tot comentant: “Santa 
Llúcia, La Bisbal; dotze dies per Nadal”. I, com ho fa? 
Doncs fent saber, d’entrada, que és una: “Dita popu-
lar que ofereix d’una manera clara i entenedora una 
dada de lloc i una altra de temps ben precises. Així es 
deia per calendar les dates, quan els dies de que està 
compost l’any no estaven ordenats com ho han estat 
en èpoques més avançades, gràcies a l’establiment del 
Calendari, i per això es mesuraven els dies en relació 
a les diades de més relleu de l’any litúrgic, com la de 
Nadal. Cert, però, que de poca utilitat hauria estat 
el Calendari a causa de l’escassetat de persones que 
sabessin llegir, i així, mitjançant la memòria, eren 
recordades les festes més principals i es tenia coneixe-
ment del dia que es trobaven. 

En quant al nom de Bisbal donat a la capella dedica-
da a Santa Llúcia, és degut a haver estat construïda 
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la nit, em va explicar en veu baixa i en to de rondalla: 
—Noia, continuo sense creure en res, però si allà dalt 
hi hagués algú no em podria fer cap retret. Per mi no 
ha quedat”.
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l’any 1271 per voluntat del bisbe Arnau de Gurb, qui, 
en l’espai de trenta dos anys, governà la diòcesis bar-
celonina, posada sota l’advocació de Santa Quitèria 
i altres Santes Verges, establint en el seu interior al-
tars dedicats a Santa Àgata i Santa Llúcia. Per això 
primitivament fou anomenada de les Santes Verges, 
fins que, temps després, prengué solament el títol de 
Capella de Santa Llúcia, el qual s’anà perpetuant i en-
cara conserva, com també el de Bisbal, en recordança 
del bisbe que la fundà. A l’interior hi ha encara un 
bell sepulcre amb l’estàtua jacent del bisbe fundador 
revestit amb els ornaments d’Ofici. Però si això encara 
no fos prou, el veïnatge amb el Palau Episcopal com-
pletaria la raó d’ésser titulada capella de Santa Llúcia 
la Bisbal.” 

A més de divulgar dites, contes i llegendes religio-
ses, també opta per descriure experiències, com és 
el cas de poblacions del Baix Llobregat, explicant 
singularitats que per celebrar la Festa de les Llúcies: 
“...S’organitzaven colles de noies, presidides per la que 
representava Santa Llúcia, acompanyada d’altres dues 
anomenades “Cardenales”, totes tres amb mantell i co-
rona; la Llúcia vestia amb cert luxe, portant túnica 
blanca, mantell blau, cinyell ornat amb serrell d’ar-
gent, joies, collarets, etc., en una mà la palma enfloca-
da i en l’altra un plat amb dos ulls pintats. Les “Carde-
nales vestien de manera semblant, però més senzilles: 
les corones eren a manera de garlandes, mentre que 
la de la Llúcia era alta i molt enflocada. Les altres 
anaven totes ben mudades amb els millors vestits que 
tenien per als dies de festa, portant un cistell per a po-
sar-hi el que recollien; i una d’elles un cantiret d’aram 
o llautó per a l’oli que arreplegaven, destinat a la llàn-
tia de la Santa...”.

Ja en un dels darrers paràgrafs dedicats a Santa Llú-
cia (perquè sempre tot està a punt de desaparèixer), 
en parlar del fet que les noies anaven a “costura” 

explica que: “A través del temps, que tot ho modifica 
i transforma, les costures s’han convertit en col·legis, 
però no ha estat oblidada la devoció a la Santa pro-
tectora de la vista. Les que han après a practicar el 
servei de cosidores, han continuat servant-li llur afecte 
i devoció, fins que, a manera d’un nou rebrot d’aque-
lla popular commemoració de la diada, s’ha establert 
a Barcelona, des de l’any 1928, la “Diada de les Mo-
distes”, que ha assolit un veritable èxit, del qual n’ha 
resultat que les antigues comitives de “Llúcies” s’han 
transformat en les de les actuals “Modistes” i les que 
abans eren nenes que anaven a aprendre de cosir ara 
són les fadrines que ja en saben. 

...La tradició manté el record d’una festa d’origen llu-
nyà, per mediació de descendents d’un ofici de llarga 
història, mantinguda per actors que tenen cura de 
l’obra més bella de les arts sumptuàries: la indumentà-
ria femenina. Que Santa Llúcia faci la gràcia de conce-
dir-los llum i seny per perpetuar aquesta festa i que sia 
sempre un ressò vivent del caràcter assenyat i laboriós 
dels naturals de Catalunya.”

Bé, així respira l’autodidàctic treball de l’Aureli de 
base humanista, és a dir: espigolant ara per aquí, 
barrejant ara per allà, interpretant, reinterpretant... 
salvant, amb les millors de les voluntats, les tradici-
ons i costums religioses tot apostant que a través dels 
llibres arribessin a generacions futures. 

I per acabar l’aproximació d’articles de Capmany de-
dicats a les marededeus, retornar una última vegada 
a una altra de les revelacions publicades en el pròleg 
de la seva filla Aurèlia per transcriure una anecdò-
tica vivència familiar del folklorista, la qual ajuda a 
mesurar, per altra banda, el pensament religiós que 
processava tot dictant que: “Quan va saber segur que 
es moria va enviar a buscar un sacerdot amic seu, es 
va tancar al meu despatx i va confessar i combregar. A 
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en l’espai de trenta dos anys, governà la diòcesis bar-
celonina, posada sota l’advocació de Santa Quitèria 
i altres Santes Verges, establint en el seu interior al-
tars dedicats a Santa Àgata i Santa Llúcia. Per això 
primitivament fou anomenada de les Santes Verges, 
fins que, temps després, prengué solament el títol de 
Capella de Santa Llúcia, el qual s’anà perpetuant i en-
cara conserva, com també el de Bisbal, en recordança 
del bisbe que la fundà. A l’interior hi ha encara un 
bell sepulcre amb l’estàtua jacent del bisbe fundador 
revestit amb els ornaments d’Ofici. Però si això encara 
no fos prou, el veïnatge amb el Palau Episcopal com-
pletaria la raó d’ésser titulada capella de Santa Llúcia 
la Bisbal.” 

A més de divulgar dites, contes i llegendes religio-
ses, també opta per descriure experiències, com és 
el cas de poblacions del Baix Llobregat, explicant 
singularitats que per celebrar la Festa de les Llúcies: 
“...S’organitzaven colles de noies, presidides per la que 
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Ja en un dels darrers paràgrafs dedicats a Santa Llú-
cia (perquè sempre tot està a punt de desaparèixer), 
en parlar del fet que les noies anaven a “costura” 

explica que: “A través del temps, que tot ho modifica 
i transforma, les costures s’han convertit en col·legis, 
però no ha estat oblidada la devoció a la Santa pro-
tectora de la vista. Les que han après a practicar el 
servei de cosidores, han continuat servant-li llur afecte 
i devoció, fins que, a manera d’un nou rebrot d’aque-
lla popular commemoració de la diada, s’ha establert 
a Barcelona, des de l’any 1928, la “Diada de les Mo-
distes”, que ha assolit un veritable èxit, del qual n’ha 
resultat que les antigues comitives de “Llúcies” s’han 
transformat en les de les actuals “Modistes” i les que 
abans eren nenes que anaven a aprendre de cosir ara 
són les fadrines que ja en saben. 

...La tradició manté el record d’una festa d’origen llu-
nyà, per mediació de descendents d’un ofici de llarga 
història, mantinguda per actors que tenen cura de 
l’obra més bella de les arts sumptuàries: la indumentà-
ria femenina. Que Santa Llúcia faci la gràcia de conce-
dir-los llum i seny per perpetuar aquesta festa i que sia 
sempre un ressò vivent del caràcter assenyat i laboriós 
dels naturals de Catalunya.”

Bé, així respira l’autodidàctic treball de l’Aureli de 
base humanista, és a dir: espigolant ara per aquí, 
barrejant ara per allà, interpretant, reinterpretant... 
salvant, amb les millors de les voluntats, les tradici-
ons i costums religioses tot apostant que a través dels 
llibres arribessin a generacions futures. 

I per acabar l’aproximació d’articles de Capmany de-
dicats a les marededeus, retornar una última vegada 
a una altra de les revelacions publicades en el pròleg 
de la seva filla Aurèlia per transcriure una anecdò-
tica vivència familiar del folklorista, la qual ajuda a 
mesurar, per altra banda, el pensament religiós que 
processava tot dictant que: “Quan va saber segur que 
es moria va enviar a buscar un sacerdot amic seu, es 
va tancar al meu despatx i va confessar i combregar. A 
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Aureli  Capmany
i la dansa

Montserrat Garrich

L’any 1900, Aureli Capmany, amb trenta-sis anys, pa-
teix una malaltia de budells que el reté a casa. En 
aquesta etapa de repòs, segons explica ell mateix 
l’any 1948, va “establir instintivament el meu pla de 
treball fonamentant la meva actuació vers el folklore 
de Catalunya i la Història de Barcelona”, els dos eixos 
que manté fins a la mort.

Quan l’any 1902 entra de redactor de temes folk-
lòrics a La Renaixensa, la dansa apareix en alguns 
articles com una més de les manifestacions festives. 
És en aquest any, però, que entra en coneixement 
d’alguns fets relacionats amb el ball que s’escauen a 
Catalunya. Per Joaquim de B. Nadal sap que a Vic, 
l’associació Catalunya Vella ha organitzat un acte 
molt exitós anomenat Ball-plá, en el qual es ballen 
sardanes i danses diverses: el Ball de cascavells, el 
Ball pla d’Urgell, l’Esquerrana i el Ball del ciri, a càr-
rec d’un grup de dotze parelles amb l’acompanya-
ment d’orquestra. Una mica més tard, a Cardedeu, 
un grup de joves revifen el ball de l’Espolsada ves-
tits a l’antiga, acte que té molt ressò i que és filmat. 
Finalment, al setembre de 1902, Barcelona viu una 
festa major extraordinària per la qual són convidats 
elements festius d’arreu del país: gegants, bestiari i 
també alguns balls, entre ells el Ball de bastons de 
Vilafranca del Penedès. Abans de 1905, Capmany co-
neix el músic pallarès Enric Vigo, de qui aprèn diver-
ses danses de les comarques pallareses i urgellenques. 

Completa l’aproximació a la dansa el coneixement 
dels reculls de Vicenç Bosch i Enric Vigo, que publica-
rà el Centre Excursionista de Catalunya amb els títols 
de Balls antics del Pallars i Aplec de balls populars del 
Pallars, respectivament, i el fet que a Barcelona, en 
una de les ballades de sardanes del mes d’agost de 
1907, a la plaça Reial, un grup de parelles hi ballen 
algunes danses: el Patatuf, la Bolangera i l’Esquer-
rana. 

Aureli Capmany i els components 
de l’Esbart Català de Dansaires.
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Aureli  Capmany
i la dansa

Montserrat Garrich
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I a partir d’aquests moments, Aureli Capmany queda 
fascinat per la dansa i pels balls populars de Catalu-
nya, als quals dedicarà part de la seva vida i de la seva 
obra i es convertirà en un autor de referència sobre el 
tema. A la introducció de l’obra La dansa a Catalunya, 
publicada l’any 1930, ell mateix ens ho explica: “... im-
pulsats per una vocació irresistible, ens hem dedicat 
a l’estudi i a la propagació de les nostres danses…”.

Capmany reconeix en la dansa un valor altíssim pel 
desenvolupament general de la persona, tant físic, ja 
que afavoreix la coordinació del cos d’un mateix i la 
d’aquest amb la resta de balladors, l’elasticitat, l’equi-
libri, l’expressió, i un llarg etcètera, com mental, amb 
l’exercici de l’atenció, la memòria, etc., o artístic.

Tot plegat portarà Capmany a afirmar que la dansa és 
l’activitat més completa que podem fer els humans amb 
el nostre propi cos, ja que en ballar activem el conjunt de 
la ment i del cos. Enamorat per aquesta activitat humana 
a la qual dedica nombrosos adjectius i comentaris, en de-
fensarà la pràctica, a qualsevol edat, nivell i condició, 
davant de qualsevol auditori i en tota ocasió.

A la tardor de 1907, i com a resultat de l’èxit de les 
danses ballades a la plaça Reial, en què el públic vol 
participar sense tenir-ne coneixement, Capmany pro-
posa l’organització d’un grup estable de parelles que 
aprenguin i mostrin els balls populars del país. La 
proposta es materialitza a l’Associació de Lectura Ca-
talana de Barcelona, en la qual, en el si de la secció 
de folklore, es crea l’Esbart de Dansaires. Ell hi fa de 
director, documenta les danses i les presenta en els 
actes públics; Enric Vigo i Rafael Tudó són els encar-
regats d’ensenyar els balls. 

L’Esbart de Dansaires s’estrena amb una ballada el 25 
de gener de 1908 i al llarg de l’any participen en di-
versos actes a Barcelona, en la commemoració de les 
Batalles del Bruc a Manresa, etc. A principis d’agost, 

un grup de dansaires encapçalats per Rafel Tudó dei-
xa l’Associació de Lectura Catalana i funda una nova 
entitat: l’Esbart Català de Dansaires. L’Esbart de 
Dansaires continua l’activitat, però el tancament de 
l’Associació en provoca també la desaparició a l’inici 
de 1909. Capmany queda uns mesos inactiu, fins a 
l’octubre, quan rep la proposta de l’Esbart Català de 
Dansaires de col·laborar-hi com a director artístic. La 
seva experiència a l’Associació porta Capmany a de-
senvolupar una important activitat a l’Esbart Català 
de Dansaires: n’és l’ideòleg, proposa activitats, ense-
nya els dansaires, documenta i presenta les danses 
en els actes públics.

Els coneixements de Capmany el doten d’una gran 
facilitat per interrelacionar diverses manifestacions, 
cosa que ja ha fet en els seus escrits a La Renaixensa, 
en els quals un costum el porta a una cançó, aquesta 
a una dansa, i més enllà al sant, santa o marededéu 
que es festeja. Per això proposa ben aviat la consecu-
ció d’actes en què hi ha música, cant, dansa, paraula 
i teatralitat. Així ho fa en les Festes de Primavera de 
Barcelona, el mes de maig al Palau de Belles Arts de 
Barcelona, en les quals ajunta l’Orfeó Català que can-
ta les danses que balla l’Esbart Català de Dansaires. 
Per aquesta ocasió també presenta una altra novetat: 
els homes i dones que ballen no ho fan vestits de car-
rer, sinó vestits a l’antiga per donar més cohesió al 
contingut de l’acte.

La col·laboració mútua entre el folklorista i l’Esbart fa 
que ell se serveixi dels dansaires per il·lustrar les con-
ferències que dona sobre els balls populars; d’aquesta 
manera, un cop feta l’exposició oral sobre els balls, 
els assistents poden visualitzar-los, amb l’acompa-
nyament d’un piano. Així ho fa Capmany l’any 1910 
a l’Ateneu Barcelonès, amb un xerrada de fort res-
sò, que aprofita per exposar un dels seus projectes 
més estimats: l’organització d’un arxiu general sobre 

Entrada de senyora al ball a l’envelat 
dels Jardins del Tívoli de Barcelona.
Col·lecció Bartolomé-Garrich

Los bailes típicos de Cataluña publicat 
a El Día Gráfico del dia 18 d’abril de 1926.
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I a partir d’aquests moments, Aureli Capmany queda 
fascinat per la dansa i pels balls populars de Catalu-
nya, als quals dedicarà part de la seva vida i de la seva 
obra i es convertirà en un autor de referència sobre el 
tema. A la introducció de l’obra La dansa a Catalunya, 
publicada l’any 1930, ell mateix ens ho explica: “... im-
pulsats per una vocació irresistible, ens hem dedicat 
a l’estudi i a la propagació de les nostres danses…”.

Capmany reconeix en la dansa un valor altíssim pel 
desenvolupament general de la persona, tant físic, ja 
que afavoreix la coordinació del cos d’un mateix i la 
d’aquest amb la resta de balladors, l’elasticitat, l’equi-
libri, l’expressió, i un llarg etcètera, com mental, amb 
l’exercici de l’atenció, la memòria, etc., o artístic.

Tot plegat portarà Capmany a afirmar que la dansa és 
l’activitat més completa que podem fer els humans amb 
el nostre propi cos, ja que en ballar activem el conjunt de 
la ment i del cos. Enamorat per aquesta activitat humana 
a la qual dedica nombrosos adjectius i comentaris, en de-
fensarà la pràctica, a qualsevol edat, nivell i condició, 
davant de qualsevol auditori i en tota ocasió.

A la tardor de 1907, i com a resultat de l’èxit de les 
danses ballades a la plaça Reial, en què el públic vol 
participar sense tenir-ne coneixement, Capmany pro-
posa l’organització d’un grup estable de parelles que 
aprenguin i mostrin els balls populars del país. La 
proposta es materialitza a l’Associació de Lectura Ca-
talana de Barcelona, en la qual, en el si de la secció 
de folklore, es crea l’Esbart de Dansaires. Ell hi fa de 
director, documenta les danses i les presenta en els 
actes públics; Enric Vigo i Rafael Tudó són els encar-
regats d’ensenyar els balls. 

L’Esbart de Dansaires s’estrena amb una ballada el 25 
de gener de 1908 i al llarg de l’any participen en di-
versos actes a Barcelona, en la commemoració de les 
Batalles del Bruc a Manresa, etc. A principis d’agost, 

un grup de dansaires encapçalats per Rafel Tudó dei-
xa l’Associació de Lectura Catalana i funda una nova 
entitat: l’Esbart Català de Dansaires. L’Esbart de 
Dansaires continua l’activitat, però el tancament de 
l’Associació en provoca també la desaparició a l’inici 
de 1909. Capmany queda uns mesos inactiu, fins a 
l’octubre, quan rep la proposta de l’Esbart Català de 
Dansaires de col·laborar-hi com a director artístic. La 
seva experiència a l’Associació porta Capmany a de-
senvolupar una important activitat a l’Esbart Català 
de Dansaires: n’és l’ideòleg, proposa activitats, ense-
nya els dansaires, documenta i presenta les danses 
en els actes públics.

Els coneixements de Capmany el doten d’una gran 
facilitat per interrelacionar diverses manifestacions, 
cosa que ja ha fet en els seus escrits a La Renaixensa, 
en els quals un costum el porta a una cançó, aquesta 
a una dansa, i més enllà al sant, santa o marededéu 
que es festeja. Per això proposa ben aviat la consecu-
ció d’actes en què hi ha música, cant, dansa, paraula 
i teatralitat. Així ho fa en les Festes de Primavera de 
Barcelona, el mes de maig al Palau de Belles Arts de 
Barcelona, en les quals ajunta l’Orfeó Català que can-
ta les danses que balla l’Esbart Català de Dansaires. 
Per aquesta ocasió també presenta una altra novetat: 
els homes i dones que ballen no ho fan vestits de car-
rer, sinó vestits a l’antiga per donar més cohesió al 
contingut de l’acte.

La col·laboració mútua entre el folklorista i l’Esbart fa 
que ell se serveixi dels dansaires per il·lustrar les con-
ferències que dona sobre els balls populars; d’aquesta 
manera, un cop feta l’exposició oral sobre els balls, 
els assistents poden visualitzar-los, amb l’acompa-
nyament d’un piano. Així ho fa Capmany l’any 1910 
a l’Ateneu Barcelonès, amb un xerrada de fort res-
sò, que aprofita per exposar un dels seus projectes 
més estimats: l’organització d’un arxiu general sobre 
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dansa catalana. Més endavant proposarà a l’Esbart 
la filmació dels balls per poder-los documentar, obrir 
una col·lecció sobre folklore, etc.

Impulsor de la creació de nous esbarts dansaires ar-
reu de Catalunya, moltes entitats li deuen l’existència 
seguint el model de l’Esbart Català de Dansaires. Li 
demanen l’ajut en l’aprenentatge d’una dansa, la col-
laboració en una conferència, la seva presència en 
un acte. També és sol·licitat com a assessor en la re-
construcció, com fa a Arenys de Mar l’any 1910 amb 
la dansa d’aquesta població, o en la creació de balls 
per a un context festiu, com és el cas de la Dansa de 
la Rosa de Tona, de 1944.

Aureli Capmany deixa l’Esbart Català de Dansaires 
l’any 1917. La seva situació familiar i professional ha 
canviat molt des de finals de la dècada dels anys deu. 
Nous projectes el criden i l’engresquen, la majoria es-
tan relacionats, d’una manera o altra, amb la dansa. 
I abans de deixar l’Esbart, ja ha començat a publicar 
escrits especialitzats en aquest tema. Ho fa a partir de 
l’any 1915 i fins al 1953, un any abans del seu traspàs.

L’any 1914, Aureli Capmany comença a col·laborar 
amb l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la 
Dona que dirigeix Francesca Bonnemaison a Barcelo-
na. En aquest centre, de referència per a la instrucció 
femenina, és responsable de sessions sobre jocs, ron-
dalles, cançons i balls. Així, en el programa del curs 
escolar de 1914-1915, hi trobem els “Segons diumen-
ges: Lliçó de dansa popular catalana i sessió de jocs 
populars, contes i rondalles”. I també imparteix du-
rant el curs onze sessions amb el nom de: “Sardanes, 
danses clàssiques i regionals, rítmica i plàstica”. L’ex-
periència a l’Institut, en el qual continua col·laborant 
fins al curs 1919-1920, marca la seva entrada a l’en-
senyament, o el que és el mateix, a l’etapa d’en Cap-
many mestre. Aquesta activitat el porta a la docència 
en diversos centres públics i privats de Barcelona.

El 1915 el trobem entre el professorat de l’Escola 
d’istiu que la Mancomunitat de Catalunya adreça a 
“mestres, professors especials, institutrius, sacerdots, 
religioses, estudiants i mares de família”. Entre Car-
les Riba, Pompeu Fabra, Adrià Gual, Manuel de Mon-
toliu i altres professors, el trobem com a responsable 
del curs “Ballets populars catalans” pel professor Au-
reli Capmany. 

Reconeixent el valor pedagògic dels ballets populars, 
tant en boga a les escoles d’Anglaterra i l’Amèrica 
del Nord, s’ofereix aquest curset. En la part teòrica 
es repassarà la història general de la dansa, adduint 
exemples tècnics; i en la pràctica es presentarà el 
folklore de la dansa catalana, exposant el tecnicisme 
de les nostres danses, i diàriament els alumnes prac-
ticaran algunes de les més adequades. El seu nom 
també forma part del planter dels Cursos de vespre 
organitzats per la mateixa Mancomunitat.

Però si una activitat és rellevant en la carrera docent 
de Capmany és l’exercida a la Casa de la Maternitat i 
Expòsits de Barcelona. Hi accedeix l’any 1916 a pro-
posta d’Enric Prat de la Riba, segons explica en els 
Apunts bio-bibliogràfics publicats l’any 1948: “A la ve-
gada, l’any 1916, el president de la Diputació de Barce-
lona i de la Mancomunitat de Catalunya disposà que 
m’encarregués d’unes classes folklòriques apropiades 
als infants acollits a la Casa de la Maternitat”. Així 
consta al llibre Actes de les sessions celebrades per la 
Junta de Govern de l’any 1916 d’aquesta institució, 
en què consta el seu nomenament com a professor 
de jocs folklòrics. Capmany treballa amb els infants 
orfes amb un conjunt d’activitats que abasten el joc, 
la cançó, el ball i la rondalla amb l’objectiu principal 
de dotar els infants de recursos que els seran de gran 
utilitat quan s’integrin a la societat fora de la casa 
que els acull: saber parlar, saber escoltar, saber argu-

mentar, saber estar, saber esperar... Coneixements i 
actituds que els ajudaran tota la vida.

L’ingrés a la Casa de la Maternitat el porta a inscriu-
re’s al curs que la pedagoga Maria Montessori im-
parteix a Barcelona. Capmany explica a la mestra de 
mestres l’ús que fa dels balls populars com a eina 
imprescindible de desenvolupament de la persona, 
en el qual ambdós estan plenament d’acord. Com 
a cloenda d’aquest curs, els alumnes presenten un 
treball; el tema escollit per Capmany és el Ball de 
l’Hereu Riera. I amb aquesta i altres argumentacions 
convenç Montessori d’incorporar-lo al grup de balls 
que es treballen als cursos montessorians.

L’any 1918 és nomenat professor de balls de l’Escola 
Montessori de la Diputació de Barcelona. En el llibre 
Nómina de los haberes que en dicho mes han corres-
pondido a los señores Profesores de dicha escuela, de 
1918, hi consten els assentament que corresponen 
als pagaments de la nòmina d’Aureli Capmany, pri-
mer amb la categoria d’auxiliar, amb un sou de 500 
pessetes anuals, i ja al novembre amb la categoria de 
professor, amb una nòmina de 600 pessetes anuals. 

Aquestes no són les úniques activitats de mestratge 
de dansa desenvolupades, ja que col·labora també a 
l’Escola de Pàrvuls Montessoriana municipal entre 
1918 i 1927, a l’Institut Feminal de 1925 a 1932, l’any 
1931 als Cursos de perfeccionament de la Comissió 
de Cultura de Barcelona i en altres sessions puntuals 
fins entrada la dècada dels anys trenta del segle XX. 

Capmany defensa el traspàs del coneixement dels 
que en saben més als que en saben menys, el que ara 
anomenem en llenguatge actual la transferència del 
coneixement. I això el porta ben aviat a la publicació 
de textos especialitzats en el tema de la dansa, que el 
portaran, com ja hem comentat, a esdevenir un autor 
referent i de lectura imprescindible per a qualsevol 

persona interessada en aquesta matèria: la història de 
la dansa, els balls populars i els ballables de moda.

L’any 1915 comença la col·laboració a la revista Qua-
derns d’estudi, que edita la Mancomunitat de Catalu-
nya, adreçada a persones relacionades amb l’educació 
i l’ensenyament, amb una sèrie d’articles, anomena-
da genèricament Ballets populars de Catalunya, cada 
un dels quals tracta en extensió un tipus de dansa 
catalana de la qual aporta la informació sobre el con-
text festiu, la melodia i la descripció coreogràfica, 
que és il·lustrada amb plantes i dibuixos coreogràfics. 
Comença la col·laboració amb l’article “Ball pla” al 
primer número de la revista, que apareix a l’octubre 
de 1915. L’any següent dedica el text al ball de l’es-
querrana; al 1917 són els protagonistes El Ballet de 
Deu i el Ballet de l’Hereu Riera o dels bastons. En 
aquest darrer, dedicat a un dels balls més estimats de 
Capmany, a més dels dibuixos hi trobem dues foto-
grafies dels seus alumnes ballant-lo. La col·laboració 
s’allarga fins al 1922 amb els articles titulats “El pa-
tatuf” (1918), “La bolangera” (1921) i “L’espunyolet”, 
el darrer, publicat l’any 1922. Amb aquests, i malgrat 
que no ho explicita, Capmany ja deixa entreveure 
l’inici d’un futur esborrany d’agrupació de balls se-
gons la seva tipologia.

Repassar els escrits d’Aureli Capmany sobre dansa, 
tant articles com capítols o monografies, és una tas-
ca de llarg abast per la gran quantitat de textos de 
l’autor. Els articles estan repartits en una munió de 
publicacions periòdiques de tot tipus i abast editades 
arreu de Catalunya: revistes i periòdics generalistes, 
butlletins i publicacions d’associacions culturals de 
tota mena, programes de festes majors, etc. D’El No-
ticiero Universal, al butlletí del Centre de Lectura de 
Reus, de D’Ací i d’allà a Barcelona Atracción, del But-
lletí de l’Orfeó de Sants al de l’Esbart Verdaguer i un 
etcètera llarguíssim que s’esten entre 1915, amb el ja 
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periència a l’Institut, en el qual continua col·laborant 
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toliu i altres professors, el trobem com a responsable 
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Reconeixent el valor pedagògic dels ballets populars, 
tant en boga a les escoles d’Anglaterra i l’Amèrica 
del Nord, s’ofereix aquest curset. En la part teòrica 
es repassarà la història general de la dansa, adduint 
exemples tècnics; i en la pràctica es presentarà el 
folklore de la dansa catalana, exposant el tecnicisme 
de les nostres danses, i diàriament els alumnes prac-
ticaran algunes de les més adequades. El seu nom 
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mentar, saber estar, saber esperar... Coneixements i 
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persona interessada en aquesta matèria: la història de 
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referenciat article a Quaderns d’estudi, i el 1952, any 
en què publica tres articles en castellà al diari Soli-
daridad Nacional sobre els balls de cavallets, el ball 
pla, el ballet de déu i el contrapàs. En resum: gairebé 
quatre dècades escrivint articles sobre la dansa en 
general o balls concrets. Per aquest motiu parlarem 
només d’alguns temes.

La sardana és el tema de diversos textos de Capmany, 
en format breu, com els publicat a La Veu de Catalu-
nya el setembre de 1920 amb el títol La Sardana, El 
ball de la Sardana, publicat al programa de l’Aplec 
de 1921, o Com s’ha de ballar la Sardana a l’Alma-
nac de la Sardana de 1926 i tants altres articles; amb 
més extensió, Com es balla la sardana: l’història, la 
tècnica, l’estètica... il·lustrada amb dibuixos i plànols 
per aprendre a comptar, repartir, treure i repunte-
jar a l’estil empordanès i selvatà, editat l’any 1922 
per l’editorial Salvador Bonavia o La sardana a Ca-
talunya de 1948, editat per Montaner i Simón; o bé 
en capítols que formen part d’obres sobre dansa més 
àmplies, com és el cas del primer volum de La dansa 
a Catalunya, de 1930.

El mateix passa amb el contrapàs, sobre el qual desta-
quem l’obra modesta a la valuosa col·lecció Minerva 
editada per l’editorial Políglota l’any 1922 o el capítol 
que li dedica al segon volum de La dansa Catalunya 
editat l’any 1953.

Entre les monografies podem destacar les obres La 
dansa a Catalunya i El ball i la dansa a Catalunya. La 
primera, és una obra en dos volums editats els anys 
1930 i 1953 per l’editorial Barcino, malgrat que l’au-
tor mateix expressa als inicis dels anys cinquanta la 
voluntat de continuar-la amb, almenys, un tercer vo-
lum. El volum primer s’obre amb una introducció en 
la qual l’autor parla en primera persona per explicar 
com s’acosta al ball, com en queda fascinat, algunes 

de les accions a favor d’aquest i com per ell la dansa 
és “un cas de devoció personal”. 

El primer capítol l’anomena “De la dansa en gene-
ral”, en què en parla des d’un punt de vista històric 
a partir de l’antiguitat, continuant amb tres capítols 
dedicats a les danses religioses, les senyorials i les 
danses populars catalanes. El quart capítol és dedicat 
als “Mestres catalans de dansa” i a “La coreografia a 
Catalunya”, temes poc tractats fins el moment. Amb 
aquests capítols, Capmany demostra el seu interès 
per construir un relat històric de la dansa a Catalu-
nya i els seus coneixements amplis sobre la història 
de la dansa. Tanca aquest volum el capítol dedicat 
a la sardana, com ja s’ha dit. El segon l’obre amb el 
capítol sobre el contrapàs, al qual segueixen els de-
dicats al ball pla i al ball cerdà, així que es tracten 
tres de les grans tipologies de danses catalanes. Hem 
de creure que a la projectada continuació de l’obra, 
Capmany dedicaria un capítol a altres tipus de balls. 
És en aquesta obra en la qual es concep de forma més 
clara l’interès de l’autor en confegir una classificació 
o taxonimia dels balls populars catalans, cosa inno-
vadora en el seu moment i que en l’actualitat encara 
està per acabar.

L’altra obra, ben diferent de l’anterior, que ressenya-
rem és l’editada l’any 1948 per l’editorial Millà amb 
el títol El ball i la dansa popular a Catalunya: història, 
descripció i ensenyament. Després d’una introducció 
d’extensió molt breu, l’autor dedica un capítol a dife-
rents tipologies de danses i a diversos balls populars 
concrets. Comença amb el dedicat a la sardana, al 
qual segueixen nou capítols dedicats a balls concrets 
(el ball pla, el cerdà, la bolangera, l’esquerrana, etc.) 
i tres dedicats a tipologies de balls: balls de cerimò-
nia i representatius. Clou l’obra un darrer capítol en 
el qual parla de manera general d’altres balls. Tots els 
capítols tenen una estructura semblant que Capmany 

manté en aquesta i altres obres: introducció de context, 
comentari musical i partitura de la música i transcripció 
de la lletra, si en té, i descripció coreogràfica.

És important comentar que les descripcions coreo-
gràfiques textuals es recolzen en dibuixos, gràfics i 
plantes coreogràfics que detallen com s’ha de ballar. 
Trobem dibuixos sencers dels balladors, sols, en pa-
rella o en grup, gràfics dels moviments dels peus i les 
plantes coreogràfiques, com ell les anomena, amb un 
sistema de símbols personals adaptat del sistema fran-
cès de descripció coreogràfica Beauchamp-Feuillet.

Entre els temes de dansa que Capmany tracta cal re-
ferir-nos a l’interès i el gust pels ballables de moda al 
segle XIX, sobre els quals, a més d’escrits, és responsa-
ble d’algunes accions públiques com l’acte organitzat 
el mes de juny de 1930 al Palau Nacional de Barce-
lona anomenat La moda i la dansa des del segle XIX a 
l’època moderna, en el qual diverses parelles vestides 
segons la moda de cada moment van fer un repàs 
dels balls de moda: minuet, gavota, contradansa, 
quadrilles de llancers i de rigodons, vals, polca, ma-
surca i americana. De l’acte en queda un acuradíssim 
programa de mà de vint-i-quatre pàgines amb textos 
de Capmany. Sobre el mateix tema podem ressenyar 
l’obra Un siglo de baile en Barcelona: (1800-1900) qué 
y donde bailaban los barcelonenses el siglo XIX, edi-
tada el 1947 per l’editorial Millà, en la qual l’autor, 
seguint el subtítol, repassa què, com i on ballaven els 
barcelonins al segle XIX.

Abans d’acabar la Guerra civil espanyola, Aureli Cap-
many emprèn un altre projecte important: la realitza-
ció d’un arxiu general o inventari sobre la dansa a Ca-
talunya. El projecte no és nou, ja que s’hi refereix l’any 
1910 en la xerrada que fa a l’Ateneu Barcelonès sobre 
La dansa popular. Entre aquesta data i finals de la dè-
cada dels trenta i en diverses ocasions es refereix a 

la conveniència d’organitzar un arxiu amb informació 
sobre la dansa a Catalunya. Malgrat la bona acollida 
i la bona opinió sobre el projecte per part de tothom, 
aquest no es materialitza fins que és emprès per l’Es-
bart Català de Dansaires. Aquesta entitat, a partir de 
mitjan 1938 i davant de la situació que viu Catalunya, 
decideix reduir dràsticament les activitats públiques.

Per aprofitar aquest període d’inactivitat portes en-
fora, el president proposa a Capmany encarar el 
projecte de l’arxiu i realitzar-lo. L’any 1941, trenta 
anys després de la primera proposta, l’arxiu ja és una 
realitat i des d’aquell moment és conservat per l’Es-
bart Català de Dansaires i ofert a la ciutadania, com 
ell mateix expressa en la introducció, per a la seva 
consulta. La informació, transcripció manuscrita de 
textos publicats en llibres o publicacions periòdiques, 
treballs de camp i notes orals abasta del segle XV fins 
al 1940 i està organitzada en cinc punts d’accés, que 
es remeten els uns als altres, denominats: descripció, 
música, gràfics, toponímic i calendari.

La fascinació d’Aureli Capmany per la dansa no és 
foc d’encenalls, és un “cas de devoció personal” i de 
“vocació irresistible”, com ja ha estat referit, que el 
porta a dedicar-li cos i ànima, projectes i activitats, 
xerrades i publicacions, cinquanta anys de la seva 
vida i ser un dels temes claus de la seva obra, sinó el 
més important, i a deixar encara una bona colla d’es-
crits inèdits i esdevenir un autor irrenunciable pels 
que ens hi interessem.

No és estrany que quan mor, entre el grup més nom-
brós de persones que s’alternaven per portar a pes el 
fèretre de casa seva, per la Rambla de les flors, fins a 
la parròquia de sant Agustí, s’hi trobessin molts com-
ponents d’esbarts dansaires i colles sardanistes.

“La història de la dansa és la història de la humanitat”
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Aureli  Capmany:
discurs pedagògic 

actual

Maria Antònia Pujol i Subirà

Preàmbul

M’agradaria explicar-vos un conte, un conte per 
aprendre. 

Hi havia una vegada una noia d’un poblet del Ber-
guedà que li agradava molt fer classe, fer de mestra, 
però sobretot li agradava molt fer de mestra de mú-
sica, perquè li agradava molt la música i volia que 
tothom pogués fer-ne i passar-s’ho tan bé com ella 
quan en feia. Va anar a Barcelona a estudiar i va co-
mençar a fer de mestra. Va fer de mestra al seu poble 
i a altres pobles. Ensenyava llengua, matemàtiques, 
socials, naturals... i música! Els infants s’ho passa-
ven molt bé a la classe de música i n’aprenien molt, 
però sempre pensava que si podia fer classe als fu-
turs mestres i explicar-los com ella feia les classes de 
música, molts més nens i nenes també s’ho passarien 
molt bé i aprendrien molta música. Va tornar anar a 
Barcelona a estudiar més i va començar a treballar 
a la universitat. Estava molt contenta: feia classe als 
futurs mestres, i quan aquests acabaven la carrera 
i ja treballaven de mestres, alguns d’ells l’escrivien 
per dir-li com de bé s’ho passaven fent classe de mú-
sica i com els seus alumnes n’aprenien, de música. 

Un dia li van demanar si volia escriure un article per 
a l’any Aureli Capmany. 

—A mi? —es va preguntar.

—Quin honor! —va pensar. 

Li van demanar que l’escrivís des del punt de vista 
de fer de mestra, de fer classe. 

—Oh, he d’escriure des de fer de mestra de música 
—va pensar. 

Estava molt contenta perquè li havien demanat una 
feina en què havia de lligar dues coses que li agrada-

Aureli Capmany als vuitanta anys.
Universitat Rovira i Virgili. Arxiu 
del Llegat Vidal-Capmany
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ven i estimava molt: la música i fer de mestra, però 
tenia una por: havia de fer-ho per parlar de l’Aureli 
Capmany, un senyor molt important de Barcelona 
de qui quan ella estudiava de mestra havia llegit i se 
n’havia comprat un llibre, el Cançoner popular, que 
era un facsímil de l’edició apareguda entre el 1901 
i el 1913. 

—Però no en tinc prou amb aquest llibre —es va dir 
a ella mateixa.

—Necessito poder llegir tots els llibres que ha escrit 
aquest senyor per poder explicar al màxim de coses 
possibles!

I ves per on, aquesta noia música i mestra tenia una 
intuïció. Xxxxist! us la dic fluixeta: que podria relaci-
onar elements de l’ensenyament de l’Aureli Capmany 
amb el que actualment es fa a les escoles. 

I així va començar a posar-hi fil a l’agulla. 

Va demanar ajuda a una bibliotecària per poder ac-
cedir als llibres i articles del senyor Capmany relaci-
onats amb l’ensenyament, i una vegada els va tenir, 
els va començar a llegir, submergir-s’hi, subrat-
llar-los, resumir-los i així va poder començar a es-
criure l’article que li havien encomanat. 

1. Introducció

Aquest escrit vol mostrar la relació d’Aureli Cap-
many amb l’ensenyament, amb l’apreniment com ell 
l’anomena, amb l’aprendre com nosaltres l’anome-
nem actualment. 

L’escrit s’estructura en dues parts ben diferenciades: 
a) com en Capmany accedeix als coneixements que 
posteriorment anirà transmetent i b) quins coneixe-
ments transmet i com ho fa. 

L’acció d’aprendre i l’acció d’ensenyar sempre van de 
bracet: no hi ha una acció sense l’altra. Quan se n’ex-
plica només una, també s’està explicant l’altra: quan 
s’exposa com s’aprèn, entre línies hi ha implícits els 
elements de l’ensenyament, o sigui, les estratègies i 
els recursos didàctics que fan que s’aprengui; i passa 
el mateix quan s’exposa com s’ensenya on es troben 
elements de l’aprendre, o sigui, les accions que rea-
litzen els alumnes per accedir al coneixement. 

Durant l’escrit s’utilitza la paraula “coneixement” en 
el sentit més ampli del mot, o sigui com el conjunt 
de sabers d’una cosa des de la ciència, l’art i la pràc-
tica, així com les actituds des de l’aspecte personal i 
social, ja que en realitzar les accions que possibiliten 
el saber s’activen interaccions entre materials i per-
sones que al mateix temps possibiliten més aprenen-
tatges. 

Tots els títols i cites textuals estan copiades literal-
ment dels originals, no s’ha aplicat cap tipus de cor-
recció basada en la normalització lingüística. 

2. L’aprenentatge de Capmany

Aureli Capmany neix a Barcelona el 26 de febrer de 
1898. És fill de cistellers que tenen la botiga, l’obrador 
i la vivenda al barri del Born de Barcelona. De petit 
va a l’escola del barri i als deu anys el matriculen al 
Col·legi del Bisbe de la Rambla de Barcelona fins als 
catorze, que deixa els estudis. A casa aprèn l’ofici de 
cisteller i quan a l’estiu va a Rubí, població d’on prové 
la família paterna, aprèn contes i rondalles i assisteix 
a alguns cursos gratuïts que l’encuriosien. 

El 1888, quan té vint anys, se li mor el pare, i és en 
aquest moment quan decideix deixar l’ofici familiar i 
reemprendre el seu aprenentatge. Es matricula a cur-
sos d’art, història, cant, cant gregorià..., però fornirà 

Article La cançoneta popular de la infantesa 
publicat l’any 1916 a Quaderns d’Estudi.
Col·lecció Bartolomé-Garrich

Coberta de l’obra Cançons i jocs cantats per la 
infantesa editada per l’editorial Políglota l’any 1923.
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya
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el seu coneixement gràcies a la participació en ins-
titucions diverses que li proporcionen l’accés a fonts 
de coneixement, com els llibres, les visites culturals, 
conferències i activitats de temes variats, i la conei-
xença de persones diverses i interessants. 

L’any 1891, juntament amb altres homes, funda l’Or-
feó Català, on també forma part del cor i de la junta 
directiva i deixa l’activitat directiva l’any 1893. For-
ma part de l’Oratori de Sant Felip Neri, on aprèn co-
neixements musicals i obté ingressos econòmics tre-
ballant de cantant en diversos actes religiosos com 
casaments i misses de difunts. 

L’any 1898 entra de soci al Centre Excursionista de 
Catalunya, entitat esportiva i cultural fundada l’any 
1876, decisió que li permet l’accés a nombroses vi-
sites culturals, museus, col·leccions d’art privades, 
conjunts monumentals, conferències i la coneixença 
de persones amb qui es relacionarà al llarg de la seva 
vida. Més endavant, l’any 1904 forma part de la junta 
directiva amb el càrrec de secretari i és l’impulsor de 
la secció folklòrica. 

L’any 1899 guanya, juntament amb un amic de la 
Llotja, dos accèssits d’un concurs per a un segell con-
vocat per l’Ateneu Barcelonès. Aquest premi li dona 
dret a la quota d’entrada de l’Ateneu Barcelonès i 
a cinc mesos de soci. Ser soci de l’Ateneu li ofereix 
poder assistir a les activitats programades, establir 
coneixences interessants i tenir accés a l’àmplia bi-
blioteca. 

L’any 1916 fa un curs amb la pedagoga italiana Maria 
Montessori, aprofitant la seva estada a Barcelona, i 
obté el títol de mestre montessorià (GARRICH, 2005, 
p. 12-15, 20).

Resumint, podem dir que els entorns d’aprenentat-
ge de Campany són diversos i variats amb un elevat 

component autodidacte. Es dedueix que l’aprenentat-
ge el realitza per una necessitat vital d’adquisició de 
coneixement. Les fonts d’aprenentatge van des dels 
llibres fins a les persones que l’envolten, i els entorns 
d’aprenentatge són diversos: xerrades, conferències, 
activitats, visites, converses i biblioteques. La conei-
xença del mètode Montessori li és un revulsiu per 
entendre com s’ha de transmetre el coneixement, 
com s’ha d’organitzar l’acció d’ensenyar des d’una 
òptica totalment diferent a com ell va viure de petit i 
com es continuava utilitzant. 

3. L’ensenyament de Capmany

Capmany, tot i que no és mestre d’ofici, sent una in-
clinació cap a transmetre el que sap per tal que al-
tres persones, petites i grans, ho coneguin i ho puguin 
aprendre. Els elements que li interessen són el folklore 
de Catalunya i la Història de Barcelona. Aquests quatre 
elements, Catalunya, Barcelona, folklore i història, 
són els àmbits de coneixement que guien el seu camí 
d’adquisició i transmissió del seu saber. 

Els mitjans que utilitza per portar a terme la trans-
missió o transferència del seu coneixement són tres: 
escriure publicacions, fer de professor i donar confe-
rències. 

3.1. Publicacions per a adults 

La primera publicació, que ell classifica com a divul-
gació però que té un caràcter marcadament didàctic 
i d’investigació, són els fulls del Cançoner popular 
(1901-1913). 

El seu objectiu és facilitar l’accés al coneixement de 
les cançons tradicionals catalanes i difondre-les al 
màxim possible entre la gent del poble, i per aquest 
motiu tria el format “plec de quatre pàgines”, per tal 
que siguin assequibles de preu (10 cèntims), curtes 
de llegir i que es puguin passar de mà en mà. Quan 

arriba a la cançó trenta-tres considera que si en fa 
un llibre es conservaran millor, un pensament que 
culmina amb una col·lecció de tres volums de fulls 
relligats, que en total apleguen 100 cançons: 33 a la 
sèrie I i II i 34 a la sèrie III (CAPMANY, 1980, p. 7-20). 

Cada plec de cançó està format per: a) el títol de 
la cançó amb un dibuix al·lusiu, ambdós elements 
integrats a nivell estètic, b) la partitura manuscrita 
amb lletra, c) la lletra en vers i d) una explicació 
de la cançó que anomena “notes” i que conté: quin 
tipus de cançó és, les variants i relacions amb can-
çons d’altres cançoners, i explicacions diverses sobre 
el text i la música de la cançó del plec. A partir de la 
cançó número VII, i gairebé en totes les que seguei-
xen, hi ha la frase explicativa a qui es destinen els 
beneficis de la venda. 

Cada sèrie s’inicia amb “quatre mots de lletra” en 
què Capmany explica breument el perquè de la pu-
blicació, anomena i dona les gràcies a tots els homes 
que l’han ajudat en la redacció de les notes i els que 
han fet les il·lustracions, i cita les fonts documentals 
utilitzades, moltes de les quals eren de difícil accés o 
estaven exhaurides. A cada sèrie segueix la frase de 
destinació dels beneficis de la venda i, a peu de pàgi-
na i degudament referenciats, els articles respectius 
sobre el Cançoner popular, escrits per homes con-
temporanis de Capmany —l’advocat Ernest Moliné 
i Brasés, el compositor Melcior Rodríguez d’Alcànta-
ra, i l’escriptor i dibuixant Apel·les Mestres, respec-
tivament per a cada sèrie– i publicats a la revista La 
Renaixença —sèries I i II— i al setmanari El Poble 
Català —sèrie III. A continuació hi ha l’índex de les 
cançons. Cada sèrie conclou amb la relació d’esme-
nes i errades corresponents. El llibre que relliga les 
tres sèries conté, a més a més, cinc índexs al final: 
alfabètic, de classificació, de noms propis, toponímic 
i bibliogràfic. 

Després d’aquesta descripció queden demostrada-
ment palesos els tres caires pedagògics del Cançoner 
popular: divulgatiu, perquè és assequible a la gent 
del poble; didàctic, perquè conté una estructura 
repetitiva farcida d’elements musicals, poètics, lin-
güístics, històrics, geogràfics i socials per aprendre, i 
d’investigació, perquè se citen i es relacionen acura-
dament totes les fonts bibliogràfiques. 

Quaderns d’Estudi era una publicació periòdica del 
Consell d’Investigació Pedagògica de la Diputació de 
Barcelona, entre els anys 1915 i 1924, que tenia per 
objectiu posar a l’abast dels mestres les aportacions 
més modernes sobre pedagogia, psicologia i didàc-
tica de les ciències, així com els treballs dels princi-
pals pedagogs catalans. Capmany hi publica des del 
número 1 una sèrie d’articles amb el nom genèric 
Ballets populars de Catalunya. En aquest mateix nú-
mero 1, i com a introducció als articles de Capmany 
(1915, p. 31), hi ha l’explicació i la defensa per part 
del pedagog Alexandre Galí de la necessitat de la 
dansa a l’escola, utilitzant com a repertori la dansa 
popular. 

Capmany fa una explicació acurada i detallada de 
set ballets populars: El ball pla (1915, núm. 1, p. 32-
43), L’esquerrana (1916a, núm. 4, p. 47-59), El ballet 
de Deu (1917a, núm. 2, p. 167-181), Ballet de l’Hereu 
Riera o dels bastons (1917c, núm. 4, p. 353-368), El 
patatuf (1918a, núm. 3, p. 199-215), La bolangera 
(1921, vol. 13, p. 77-93), L’espunyolet (1922, núm. 
52, p. 240-254).

Només amb les cites ja es pot observar que l’exten-
sió d’explicació de cada ballet sobrepassa les deu pà-
gines. Amb aquestes pàgines Capmany explica cada 
ballet seguint l’estructura següent: a) explicació de 
la procedència del ball pla, b) anàlisi breu de la mú-
sica, c) partitura de la música del ballet harmonitza-
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ballant de cantant en diversos actes religiosos com 
casaments i misses de difunts. 

L’any 1898 entra de soci al Centre Excursionista de 
Catalunya, entitat esportiva i cultural fundada l’any 
1876, decisió que li permet l’accés a nombroses vi-
sites culturals, museus, col·leccions d’art privades, 
conjunts monumentals, conferències i la coneixença 
de persones amb qui es relacionarà al llarg de la seva 
vida. Més endavant, l’any 1904 forma part de la junta 
directiva amb el càrrec de secretari i és l’impulsor de 
la secció folklòrica. 

L’any 1899 guanya, juntament amb un amic de la 
Llotja, dos accèssits d’un concurs per a un segell con-
vocat per l’Ateneu Barcelonès. Aquest premi li dona 
dret a la quota d’entrada de l’Ateneu Barcelonès i 
a cinc mesos de soci. Ser soci de l’Ateneu li ofereix 
poder assistir a les activitats programades, establir 
coneixences interessants i tenir accés a l’àmplia bi-
blioteca. 

L’any 1916 fa un curs amb la pedagoga italiana Maria 
Montessori, aprofitant la seva estada a Barcelona, i 
obté el títol de mestre montessorià (GARRICH, 2005, 
p. 12-15, 20).

Resumint, podem dir que els entorns d’aprenentat-
ge de Campany són diversos i variats amb un elevat 

component autodidacte. Es dedueix que l’aprenentat-
ge el realitza per una necessitat vital d’adquisició de 
coneixement. Les fonts d’aprenentatge van des dels 
llibres fins a les persones que l’envolten, i els entorns 
d’aprenentatge són diversos: xerrades, conferències, 
activitats, visites, converses i biblioteques. La conei-
xença del mètode Montessori li és un revulsiu per 
entendre com s’ha de transmetre el coneixement, 
com s’ha d’organitzar l’acció d’ensenyar des d’una 
òptica totalment diferent a com ell va viure de petit i 
com es continuava utilitzant. 

3. L’ensenyament de Capmany

Capmany, tot i que no és mestre d’ofici, sent una in-
clinació cap a transmetre el que sap per tal que al-
tres persones, petites i grans, ho coneguin i ho puguin 
aprendre. Els elements que li interessen són el folklore 
de Catalunya i la Història de Barcelona. Aquests quatre 
elements, Catalunya, Barcelona, folklore i història, 
són els àmbits de coneixement que guien el seu camí 
d’adquisició i transmissió del seu saber. 

Els mitjans que utilitza per portar a terme la trans-
missió o transferència del seu coneixement són tres: 
escriure publicacions, fer de professor i donar confe-
rències. 

3.1. Publicacions per a adults 

La primera publicació, que ell classifica com a divul-
gació però que té un caràcter marcadament didàctic 
i d’investigació, són els fulls del Cançoner popular 
(1901-1913). 

El seu objectiu és facilitar l’accés al coneixement de 
les cançons tradicionals catalanes i difondre-les al 
màxim possible entre la gent del poble, i per aquest 
motiu tria el format “plec de quatre pàgines”, per tal 
que siguin assequibles de preu (10 cèntims), curtes 
de llegir i que es puguin passar de mà en mà. Quan 

arriba a la cançó trenta-tres considera que si en fa 
un llibre es conservaran millor, un pensament que 
culmina amb una col·lecció de tres volums de fulls 
relligats, que en total apleguen 100 cançons: 33 a la 
sèrie I i II i 34 a la sèrie III (CAPMANY, 1980, p. 7-20). 

Cada plec de cançó està format per: a) el títol de 
la cançó amb un dibuix al·lusiu, ambdós elements 
integrats a nivell estètic, b) la partitura manuscrita 
amb lletra, c) la lletra en vers i d) una explicació 
de la cançó que anomena “notes” i que conté: quin 
tipus de cançó és, les variants i relacions amb can-
çons d’altres cançoners, i explicacions diverses sobre 
el text i la música de la cançó del plec. A partir de la 
cançó número VII, i gairebé en totes les que seguei-
xen, hi ha la frase explicativa a qui es destinen els 
beneficis de la venda. 

Cada sèrie s’inicia amb “quatre mots de lletra” en 
què Capmany explica breument el perquè de la pu-
blicació, anomena i dona les gràcies a tots els homes 
que l’han ajudat en la redacció de les notes i els que 
han fet les il·lustracions, i cita les fonts documentals 
utilitzades, moltes de les quals eren de difícil accés o 
estaven exhaurides. A cada sèrie segueix la frase de 
destinació dels beneficis de la venda i, a peu de pàgi-
na i degudament referenciats, els articles respectius 
sobre el Cançoner popular, escrits per homes con-
temporanis de Capmany —l’advocat Ernest Moliné 
i Brasés, el compositor Melcior Rodríguez d’Alcànta-
ra, i l’escriptor i dibuixant Apel·les Mestres, respec-
tivament per a cada sèrie– i publicats a la revista La 
Renaixença —sèries I i II— i al setmanari El Poble 
Català —sèrie III. A continuació hi ha l’índex de les 
cançons. Cada sèrie conclou amb la relació d’esme-
nes i errades corresponents. El llibre que relliga les 
tres sèries conté, a més a més, cinc índexs al final: 
alfabètic, de classificació, de noms propis, toponímic 
i bibliogràfic. 

Després d’aquesta descripció queden demostrada-
ment palesos els tres caires pedagògics del Cançoner 
popular: divulgatiu, perquè és assequible a la gent 
del poble; didàctic, perquè conté una estructura 
repetitiva farcida d’elements musicals, poètics, lin-
güístics, històrics, geogràfics i socials per aprendre, i 
d’investigació, perquè se citen i es relacionen acura-
dament totes les fonts bibliogràfiques. 

Quaderns d’Estudi era una publicació periòdica del 
Consell d’Investigació Pedagògica de la Diputació de 
Barcelona, entre els anys 1915 i 1924, que tenia per 
objectiu posar a l’abast dels mestres les aportacions 
més modernes sobre pedagogia, psicologia i didàc-
tica de les ciències, així com els treballs dels princi-
pals pedagogs catalans. Capmany hi publica des del 
número 1 una sèrie d’articles amb el nom genèric 
Ballets populars de Catalunya. En aquest mateix nú-
mero 1, i com a introducció als articles de Capmany 
(1915, p. 31), hi ha l’explicació i la defensa per part 
del pedagog Alexandre Galí de la necessitat de la 
dansa a l’escola, utilitzant com a repertori la dansa 
popular. 

Capmany fa una explicació acurada i detallada de 
set ballets populars: El ball pla (1915, núm. 1, p. 32-
43), L’esquerrana (1916a, núm. 4, p. 47-59), El ballet 
de Deu (1917a, núm. 2, p. 167-181), Ballet de l’Hereu 
Riera o dels bastons (1917c, núm. 4, p. 353-368), El 
patatuf (1918a, núm. 3, p. 199-215), La bolangera 
(1921, vol. 13, p. 77-93), L’espunyolet (1922, núm. 
52, p. 240-254).

Només amb les cites ja es pot observar que l’exten-
sió d’explicació de cada ballet sobrepassa les deu pà-
gines. Amb aquestes pàgines Capmany explica cada 
ballet seguint l’estructura següent: a) explicació de 
la procedència del ball pla, b) anàlisi breu de la mú-
sica, c) partitura de la música del ballet harmonitza-
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da per tocar amb piano, d) lletra del ballet, si és que 
en té, i e) explicació descriptiva de com es balla la 
dansa, il·lustrada amb dibuixos figuratius i de nota-
ció coreogràfica. Cada article s’acaba amb els noms 
dels dibuixants i músics que hi han col·laborat. El 
contingut està ben explicat i és pedagògicament útil 
per aprendre i per poder ensenyar.

D’aquests set ballets n’hi ha dos que Capmany va tenir 
la possibilitat de publicar en format separata: El ballet 
de Deu (1917b) i El patatuf (1918b). El format separata 
donava més visibilitat a la publicació, perquè no calia 
ser pedagog, psicòleg o mestre, que era el perfil dels 
destinataris dels Quaderns d’estudis, sinó que qualse-
vol persona que li agradés ballar o que estigués inte-
ressada en la dansa popular, per un preu molt mòdic, 
podia accedir a aquest coneixement. 

Aureli Capmany tenia un projecte al cap: editar un 
llibre amb descripcions de danses populars en què 
cadascuna de les danses estigués glossada per un 
poeta català. Aquest projecte no va arribar mai a 
veure la llum, però el poeta Ramon Tor, per inici-
ativa pròpia, sí que ho va fer i ho va publicar amb 
la dansa que ell havia escollit: L’Hereu Riera. Però, 
sense desmerèixer la importància poètica de Tor, la 
cita d’aquest llibre no és per a la glossa, sinó perquè 
al llibre de 1938 Capmany deixa constància que la 
Dra. Montessori inclou el ballet popular L’Hereu Ri-
era en el seu mètode, a proposta d’ell mateix i de 
l’anàlisi i la valoració pedagògica excel·lent que en 
fa la mateixa doctora, com a exercici educador del 
sentit auditiu-muscular. Per tant, el ballet popular 
L’Hereu Riera, des del 1918 va formar part del re-
pertori d’exercicis sensorials i vivencials del mètode 
Montessori. 

A més de la dansa popular, als Quaderns d’estudi 
(1916b) Capmany també escriu en relació amb un 

altre tema: la cançó i els infants, del qual cal desta-
car-ne les idees pedagògiques i metodològiques se-
güents, gens allunyades de la realitat escolar actual: 

- Els infants han de cantar cançons adequades a les 
seves facultats físiques i psíquiques, això vol dir que 
no han de cantar les cançons dels adults. 

- Cada poble té les seves cançons populars apropiades 
pels infants; si no s’utilitzen, els infants emmudeixen 
perquè no canten i no aprenen, al mateix temps, tots 
els gestos que acompanyen aquestes cançons. 

- El contingut de les cançons és una mena de com-
pendi filosòfic per a l’infant, ja que quan es canten 
provoquen una assimilació inconscient de més co-
neixements, tant musicals com no musicals. 

- La seva gran simplicitat és el que les fa útils. Si 
tenen més complicacions, el mateix infant en mo-
dificarà el contingut, tant musical com literari, i les 
adaptarà a les seves necessitats.

- Les cançons dels infants són un bon exemple de 
com s’han de construir musicalment, si és que en 
volem crear i volem que siguin útils per al desenvo-
lupament de les facultats dels infants. 

- Cal saber escollir la cançó adequada al nivell musi-
cal, tenint en compte que el diatonisme ha de ser clar 
amb intervals fàcils d’afinar i d’extensió, en general, 
dintre de l’àmbit de 5 a. i com a molt fins als 8 a.

- El repertori ha d’estar format per les cançons prò-
pies de la mainada, que són les que han estat sanci-
onades o han passat pel sedàs de la tradició popular. 
Cantar només cançons de fora o d’un autor estran-
ger acostuma a fer que l’infant percebi que des de 
l’escola es considera com a millor el que és foraster 
i menyspreï el que és propi, cosa que li encomanarà 
un greu sentiment de desnacionalització. 

Proposa el cant de quatre cançons: El gegant del pi, 
Cargol treu banya, La trampolina i El petit vailet, les 
quals presenta, com ja hi estem avesats, amb un or-
dre organitzat i reiterat dels elements bàsics: la par-
titura editada amb la lletra aplicada, la lletra escrita 
en vers, l’explicació del suposat origen i què es fa 
quan es canta, o un moviment o una dansa, amb 
il·lustracions que ajuden a entendre-ho. 

A tota aquesta explicació cal afegir-hi dos elements 
més: 

1) Propostes didàctiques explicant què més es pot 
fer amb aquella cançó: tocar-la amb un flabiol —
acompanyat de les il·lustracions corresponents que 
mostren les notes i la seva digitació al flabiol, com 
s’ha de bufar i sostenir l’instrument—, un poema re-
lacionat amb el tema de la cançó i l’observació d’un 
cargol. En termes pedagògics actuals diríem que fa 
propostes didàctiques globalitzades i interdisciplinà-
ries. 

2) Ens parla de l’avaluació, de l’avaluació contínua, 
d’aquesta avaluació que actualment en diem forma-
tiva i formadora quan diu: 

Com que en cada cançoneta es troba una acció in-
dividual que respon a un conjunt, tenen sempre al 
davant cada un dels que hi prenen part el medi de 
poder controlar lliurement si és o no és afinada la 
seva execució (CAPMANY, 1916, p. 399). 

En l’article El tradicionalisme en els jocs i les joguines 
de la infantesa (CAPMANY, 1928) comença explicant 
la persistència en el temps del joc popular gràcies a 
que formen part de la vida dels infants, els perme-
ten desenvolupar habilitats i com, des de la intuï-
ció, els infants saben quan s’ha de jugar a un joc o a 
un altre. A continuació segueix una explicació molt 
acurada de com construir i fer volar un estel, amb 

referències a la pròpia cultura, a altres i a l’antigor, i 
entremig ens regala una frase pedagògicament actu-
al: la pràctica, mestra de totes les ensenyances, és la 
millor alliçonadora (CAPMANY, 1928, p. 52).

Per Capmany conèixer Maria Montessori i el seu 
mètode va ser revelador, perquè va viure una nova 
manera d’ensenyar fonamentada en la sensorialitat, 
en l’educació dels sentits. 

L’article Per a la tardor pedagogia: de l’Atlàntic al Me-
diterrani, l’inicia traduint del portuguès fragments 
d’un altre article, Idees noves, procediments nous! 
L’Educació Infantil, publicat al diari O Século, de Lis-
boa, l’autor del qual, protegit amb un pseudònim, 
nomena fonaments del mètode Montessori, la lliber-
tat completa de l’alumne, educar i instruir des de 
la persuasió en lloc de la coacció, i la utilització de 
danses i jocs populars per a l’aprenentatge —en què 
Capmany posa exemples de jocs populars coneguts 
per ell i als quals juguen la mainada de Catalunya—, 
i en critica d’altres, ja que considera que la utilització 
del “material especial”, proposat i elaborat pel mè-
tode Montessori, retarda l’evolució de la mentalitat 
infantil. Capmany segueix amb la traducció d’un al-
tre article publicat a Boletín Pedagógico: la resposta 
del pedagog Ricard Rosa i Alberti, l’il·lustre presi-
dent de l’Associació de Mestres de Lisboa i president 
de la Unió del Magisteri portuguès, on li recrimina, 
a l’autor amb pseudònim, que no coneix prou bé el 
mètode Montessori, —Rosa aprèn el mètode Mon-
tessori al curs Internacional de Barcelona on coneix 
Capmany—, perquè: a) els materials estan elaborats 
meticulosament per al desenvolupament sensorial; 
b) el desenvolupament sensorial afavoreix que les 
funcions de la intel·ligència esdevinguin més fàcils i 
ràpides, perquè faciliten l’aprenentatge a tres temps, 
segons el metge i educador francès Edouard Séguin: 
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b) el desenvolupament sensorial afavoreix que les 
funcions de la intel·ligència esdevinguin més fàcils i 
ràpides, perquè faciliten l’aprenentatge a tres temps, 
segons el metge i educador francès Edouard Séguin: 
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1) la mestra diu el nom d’una cosa, 2) l’alumne mostra 
o senyala aquella cosa, 3) l’alumne identifica aquella 
cosa dient-ne el nom; c) és un mètode elàstic, vaporós, 
sense rigidesa ni inflexibilitat, en què no s’imposa a 
les criatures de «fora cap a dintre», sinó tot el contrari, 
són elles les que decideixen lliurement de «dins cap a 
fora» què és el que necessiten per a la seva evolució 
natural; d) el mestre ha d’observar i proveir el que és 
necessari per ajudar al desenvolupament personal de 
la mainada; e) es fonamenta en principis racionals i 
científics, amb adaptabilitat cosmopolita, ajustant-se a 
tots els pobles i aprofitant-se dels mitjans i circumstàn-
cies de totes les regions del món; f) per tant, és total-
ment adaptable al nostre país, Portugal; g) cal utilit-
zar, a més del material didàctic degudament graduat: 
jocs organitzats o exercicis lliures, estudi dels animals, 
conreu de flors i plantes, colors, figures ornamentals i 
paisatges, música, cant coral, gimnàstica rítmica, dan-
sa, exercicis de vida pràctica, treballs manuals, etc.; h) 
la finalitat del mètode Montessori no és instruir, sinó 
educar l’infant i preparar-lo perquè aprengui, i i) per 
aprendre un mètode no n’hi ha prou a llegir els trac-
tats, cal estudiar-lo directament de la mestra i veure-la 
actuar amb nens. Capmany conclou l’article dient que 
la societat catalana hauria d’estar contenta de les ànsi-
es de moltes persones pel progrés científic i pedagògic, 
i que malgrat els contratemps, pugui demostrar com 
viu, estudia i treballa (CAPMANY, 1918c). 

Capmany escriu quatre articles —sense publicar— 
de tres i quatre fulls d’extensió, inspirats i/o basats 
en el mètode Montessori. Els títols per ells matei-
xos en suggereixen el contingut. Sembla ser que els 
quatre manuscrits podrien formar part d’una obra 
més àmplia, ja que al marge esquerre de cada ma-
nuscrit hi consta Tema 1, 2, 3 i 4. L’explicació de ca-
dascun, que segueix a continuació, respecta aquest 
ordre (GARRICH, 2005, p. 159-161). 

En Importància de l’educació dels sentits i d’una base 
sensorial en l’apreniment explica que el mètode Mon-
tessori dona protagonisme a l’alumne, li ofereix un 
ambient adequat i mitjans perquè per si mateix es 
pugui educar físicament i intel·lectual, tot adquirint 
sense fatiga els coneixements que li faran construir 
el seu nodriment espiritual. És un mètode molt ben 
ideat que farà que les properes generacions siguin 
més sàvies, però també més bones, car és més pre-
uada la bondat que la saviesa, i qui pugui sumar més 
quantitat de bondat i bellesa podrà dir-se més savi. La 
base sensorial és un mitjà eficaç per a l’aprenentatge. 
Per conèixer s’ha d’haver vist, sentit, palpat i mogut, 
perquè els sentits corporals ens fan conèixer i com-
prendre. Entremig il·lustra l’explicació amb un rodolí 
(CAPMANY, sense data 1). 

En L’educació muscular com exercici de l’inteligència i 
la seva contribució a l’establiment de l’ordre en la con-
ducta explica que: a) a l’escola es rebutja el moviment 
quan aquest és l’acció i la funció natural de viure per a 
l’infant i, per tant, no es pot demanar ordenació de la 
conducta dels infants si se’ls fa fer el contrari del que 
demana la seva naturalesa; b) quan s’aprenia a fora 
de l’escola s’aconseguia el desenvolupament muscular 
i intel·lectual amb el joc i la dansa; c) com més acura-
da sigui l’educació muscular més llarga serà l’activitat 
intel·lectual, i provocarà que la seva conducta sigui 
millor, tant dins com fora de l’escola; d) la funció del 
mestre és ajudar l’infant, e) la sensibilitat de l’infant és 
molt acurada, no se’l pot enganyar, se li ha de dir sem-
pre la veritat, i per il·lustrar-ho, acaba amb un rodolí 
(CAPMANY, sense data 2). 

En El material de desenrotlle com base de l’autoedu-
cacio intelectual aprofundeix en com l’infant aprèn 
amb el mètode Montessori exposant que un mateix 
objecte pot ésser mitjà en si mateix per donar una 
autoeducació continuada. Mentre l’infant manipu-

la un objecte adquireix també com s’anomena. Els 
objectes han d’estar exposats i a l’abast dels infants, 
perquè l’infant els ha d’aprendre tot fent-ne un bon 
ús i ha d’aprendre també a tornar-los a endreçar. 
El treball dels objectes per oposats o per contrast 
permet distingir, diferenciar i reconèixer. Acaba 
recordant com aprenia ell i recomanant que molts 
titulats en pedagogia de la classe de pàrvuls hauri-
en d’estudiar el mètode Montessori (CAPMANY, sense 
data 3). 

L’últim manuscrit, Paralel entre el tipu de la mestra 
en un metode d’autoeducació intelectual i el de la mes-
tra en els metodes comuns d’ensenyança, és el menys 
elaborat. N’és conscient i en demana disculpes po-
sant com a excusa que les idees venen quan volen 
i no pas quan un les vol a mà. És interessant quan 
denuncia que la distribució de les aules, la mestra 
darrera la taula —dalt de la tarima— lluny dels 
alumnes, no facilita ni l’ensenyament, ni l’educació, 
ni l’escalf amorós que ha de transmetre el mestre, 
i que aquesta distribució propicia un ensenyament 
en què l’alumne està a un nivell inferior. Declara la 
recança i l’enveja que sent quan veu una escola Mon-
tessori, sentiments provocats pels càstigs que va re-
bre quan era petit a l’escola per part del mestre quan 
no sabia alguna cosa (CAPMANY, sense data 4). 

3.2. Publicacions per a la mainada

L’objectiu del llibre Rondallas per a noys (CAPMANY, 
1904) era transmetre, des de l’entreteniment, com 
determinats valors ajuden la persona a sortir-se’n o 
resoldre situacions concretes de la vida quotidiana. 
El fet d’utilitzar en tres rondalles tres refranys di-
ferents com a fórmula d’acabament oferia un altre 
aprenentatge afegit molt proper a la poesia i la músi-
ca: la vivència de la interrelació entre el ritme mètric 
i el ritme rítmic. 

En el segon i tercer paràgrafs de la pàgina 5 o “pre-
liminars” del llibre Cançons i jocs cantats de la in-
fantesa, Capmany (1923a) es dirigeix directament a 
la mainada per oferir-los el llibre i els demana que 
gaudeixin jugant, però que al mateix temps, quan 
siguin grans, facin de transmissors dins la cadena 
de l’oralitat. El contingut del llibre són jocs que es ju-
guen cantant o són cançons que serveixen per jugar. 
Els trenta-cinc jocs que hi ha escrits estan organit-
zats per tipologia i són: vuit cançons —cançonetes 
a l’índex— i entreteniments per alegrar els petits, 
cinc cançons per començar els jocs i saber a qui toca 
amagar, dotze cançons per dansar i deu per jugar. 

L’estructura de presentació de cada cançó és la ma-
teixa: títol, lletra en vers, música manuscrita amb la 
lletra aplicada, explicació de com s’hi juga, i dibuix 
il·lustratiu; tot això acompanyat d’explicacions refe-
rents a la cançó i/o al text i el seu suposat origen i la 
seva simbologia, i a més alguna rondalla. 

A la totalitat de pàgines escrites per Capmany, cal 
afegir-hi la informació que escriu en tres pàgines 
mossèn Francesc Baldelló i que prologa el contingut 
del llibre explicant que és un repertori extens de 
gran valor folklòric i musical, d’autor desconegut i 
anònim que prové del poble, i que els autors actuals, 
referint-se a la coetaneïtat del llibre, no han pogut 
assolir la frescor, ingenuïtat i simplicitat que carac-
teritza les cançons tradicionals, i per exemplificar-ho 
n’explica l’organització melòdica, estructural, rítmi-
ca i les aplicacions de la lletra d’unes cançons a les 
altres provocant les diverses versions. 

Aquest excel·lent Cançons i jocs cantats de la infante-
sa és un llibre de referència per a totes aquestes per-
sones que ens dediquem a traspassar coneixement 
musical i folklòric, tant en un entorn reglat i formal 
com és l’escola com en un entorn informal i no reglat 

Publi Capmany ok.indd   84-85 2/8/18   8:13



84 85

1) la mestra diu el nom d’una cosa, 2) l’alumne mostra 
o senyala aquella cosa, 3) l’alumne identifica aquella 
cosa dient-ne el nom; c) és un mètode elàstic, vaporós, 
sense rigidesa ni inflexibilitat, en què no s’imposa a 
les criatures de «fora cap a dintre», sinó tot el contrari, 
són elles les que decideixen lliurement de «dins cap a 
fora» què és el que necessiten per a la seva evolució 
natural; d) el mestre ha d’observar i proveir el que és 
necessari per ajudar al desenvolupament personal de 
la mainada; e) es fonamenta en principis racionals i 
científics, amb adaptabilitat cosmopolita, ajustant-se a 
tots els pobles i aprofitant-se dels mitjans i circumstàn-
cies de totes les regions del món; f) per tant, és total-
ment adaptable al nostre país, Portugal; g) cal utilit-
zar, a més del material didàctic degudament graduat: 
jocs organitzats o exercicis lliures, estudi dels animals, 
conreu de flors i plantes, colors, figures ornamentals i 
paisatges, música, cant coral, gimnàstica rítmica, dan-
sa, exercicis de vida pràctica, treballs manuals, etc.; h) 
la finalitat del mètode Montessori no és instruir, sinó 
educar l’infant i preparar-lo perquè aprengui, i i) per 
aprendre un mètode no n’hi ha prou a llegir els trac-
tats, cal estudiar-lo directament de la mestra i veure-la 
actuar amb nens. Capmany conclou l’article dient que 
la societat catalana hauria d’estar contenta de les ànsi-
es de moltes persones pel progrés científic i pedagògic, 
i que malgrat els contratemps, pugui demostrar com 
viu, estudia i treballa (CAPMANY, 1918c). 

Capmany escriu quatre articles —sense publicar— 
de tres i quatre fulls d’extensió, inspirats i/o basats 
en el mètode Montessori. Els títols per ells matei-
xos en suggereixen el contingut. Sembla ser que els 
quatre manuscrits podrien formar part d’una obra 
més àmplia, ja que al marge esquerre de cada ma-
nuscrit hi consta Tema 1, 2, 3 i 4. L’explicació de ca-
dascun, que segueix a continuació, respecta aquest 
ordre (GARRICH, 2005, p. 159-161). 

En Importància de l’educació dels sentits i d’una base 
sensorial en l’apreniment explica que el mètode Mon-
tessori dona protagonisme a l’alumne, li ofereix un 
ambient adequat i mitjans perquè per si mateix es 
pugui educar físicament i intel·lectual, tot adquirint 
sense fatiga els coneixements que li faran construir 
el seu nodriment espiritual. És un mètode molt ben 
ideat que farà que les properes generacions siguin 
més sàvies, però també més bones, car és més pre-
uada la bondat que la saviesa, i qui pugui sumar més 
quantitat de bondat i bellesa podrà dir-se més savi. La 
base sensorial és un mitjà eficaç per a l’aprenentatge. 
Per conèixer s’ha d’haver vist, sentit, palpat i mogut, 
perquè els sentits corporals ens fan conèixer i com-
prendre. Entremig il·lustra l’explicació amb un rodolí 
(CAPMANY, sense data 1). 

En L’educació muscular com exercici de l’inteligència i 
la seva contribució a l’establiment de l’ordre en la con-
ducta explica que: a) a l’escola es rebutja el moviment 
quan aquest és l’acció i la funció natural de viure per a 
l’infant i, per tant, no es pot demanar ordenació de la 
conducta dels infants si se’ls fa fer el contrari del que 
demana la seva naturalesa; b) quan s’aprenia a fora 
de l’escola s’aconseguia el desenvolupament muscular 
i intel·lectual amb el joc i la dansa; c) com més acura-
da sigui l’educació muscular més llarga serà l’activitat 
intel·lectual, i provocarà que la seva conducta sigui 
millor, tant dins com fora de l’escola; d) la funció del 
mestre és ajudar l’infant, e) la sensibilitat de l’infant és 
molt acurada, no se’l pot enganyar, se li ha de dir sem-
pre la veritat, i per il·lustrar-ho, acaba amb un rodolí 
(CAPMANY, sense data 2). 

En El material de desenrotlle com base de l’autoedu-
cacio intelectual aprofundeix en com l’infant aprèn 
amb el mètode Montessori exposant que un mateix 
objecte pot ésser mitjà en si mateix per donar una 
autoeducació continuada. Mentre l’infant manipu-

la un objecte adquireix també com s’anomena. Els 
objectes han d’estar exposats i a l’abast dels infants, 
perquè l’infant els ha d’aprendre tot fent-ne un bon 
ús i ha d’aprendre també a tornar-los a endreçar. 
El treball dels objectes per oposats o per contrast 
permet distingir, diferenciar i reconèixer. Acaba 
recordant com aprenia ell i recomanant que molts 
titulats en pedagogia de la classe de pàrvuls hauri-
en d’estudiar el mètode Montessori (CAPMANY, sense 
data 3). 

L’últim manuscrit, Paralel entre el tipu de la mestra 
en un metode d’autoeducació intelectual i el de la mes-
tra en els metodes comuns d’ensenyança, és el menys 
elaborat. N’és conscient i en demana disculpes po-
sant com a excusa que les idees venen quan volen 
i no pas quan un les vol a mà. És interessant quan 
denuncia que la distribució de les aules, la mestra 
darrera la taula —dalt de la tarima— lluny dels 
alumnes, no facilita ni l’ensenyament, ni l’educació, 
ni l’escalf amorós que ha de transmetre el mestre, 
i que aquesta distribució propicia un ensenyament 
en què l’alumne està a un nivell inferior. Declara la 
recança i l’enveja que sent quan veu una escola Mon-
tessori, sentiments provocats pels càstigs que va re-
bre quan era petit a l’escola per part del mestre quan 
no sabia alguna cosa (CAPMANY, sense data 4). 

3.2. Publicacions per a la mainada

L’objectiu del llibre Rondallas per a noys (CAPMANY, 
1904) era transmetre, des de l’entreteniment, com 
determinats valors ajuden la persona a sortir-se’n o 
resoldre situacions concretes de la vida quotidiana. 
El fet d’utilitzar en tres rondalles tres refranys di-
ferents com a fórmula d’acabament oferia un altre 
aprenentatge afegit molt proper a la poesia i la músi-
ca: la vivència de la interrelació entre el ritme mètric 
i el ritme rítmic. 

En el segon i tercer paràgrafs de la pàgina 5 o “pre-
liminars” del llibre Cançons i jocs cantats de la in-
fantesa, Capmany (1923a) es dirigeix directament a 
la mainada per oferir-los el llibre i els demana que 
gaudeixin jugant, però que al mateix temps, quan 
siguin grans, facin de transmissors dins la cadena 
de l’oralitat. El contingut del llibre són jocs que es ju-
guen cantant o són cançons que serveixen per jugar. 
Els trenta-cinc jocs que hi ha escrits estan organit-
zats per tipologia i són: vuit cançons —cançonetes 
a l’índex— i entreteniments per alegrar els petits, 
cinc cançons per començar els jocs i saber a qui toca 
amagar, dotze cançons per dansar i deu per jugar. 

L’estructura de presentació de cada cançó és la ma-
teixa: títol, lletra en vers, música manuscrita amb la 
lletra aplicada, explicació de com s’hi juga, i dibuix 
il·lustratiu; tot això acompanyat d’explicacions refe-
rents a la cançó i/o al text i el seu suposat origen i la 
seva simbologia, i a més alguna rondalla. 

A la totalitat de pàgines escrites per Capmany, cal 
afegir-hi la informació que escriu en tres pàgines 
mossèn Francesc Baldelló i que prologa el contingut 
del llibre explicant que és un repertori extens de 
gran valor folklòric i musical, d’autor desconegut i 
anònim que prové del poble, i que els autors actuals, 
referint-se a la coetaneïtat del llibre, no han pogut 
assolir la frescor, ingenuïtat i simplicitat que carac-
teritza les cançons tradicionals, i per exemplificar-ho 
n’explica l’organització melòdica, estructural, rítmi-
ca i les aplicacions de la lletra d’unes cançons a les 
altres provocant les diverses versions. 

Aquest excel·lent Cançons i jocs cantats de la infante-
sa és un llibre de referència per a totes aquestes per-
sones que ens dediquem a traspassar coneixement 
musical i folklòric, tant en un entorn reglat i formal 
com és l’escola com en un entorn informal i no reglat 
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com pot ser un grup d’esplai o la família, tant pel re-
pertori divers i variat que relaciona i explica com per 
l’estructura organitzada en el moment de presentar 
cada cançó. 

3.3. Professor

L’etapa de professor la inicia a la primera dècada del 
s. XX. Ensenya dansa, cançó i rondalles en diverses 
institucions: Institut de Cultura i Biblioteca Popular 
de la Dona, a partir del 1914; Casa de la Materni-
tat i Expòsits de la Diputació de Barcelona, a partir 
del 1916; Escola de Nens de l’Escola Montessoriana 
de la Diputació de Barcelona, del 1915 al 1920; As-
sociació d’Estudiants de la Universitat Nova; Escola 
Permanent per a Mestres; Institut Feminal; Escola 
Àngel Baixeras i l’Escola Montessoriana de la se-
nyora Viugneaux, del 1914 al 1920 (GARRICH, 2005,              
p. 15-20, 166).

Com s’ha pogut copsar en els apartats anteriors 3.1 
i 3.2, Capmany era un defensor de nodrir la maina-
da, al màxim possible, d’elements que els ajudessin 
al seu desenvolupament personal. El mètode d’ex-
perimentació dels sentits o sensorial que va conèixer 
en el curs de la doctora Montessori l’any 1916 el va 
fascinar, i tot i que no hi ha documents enregistrats 
que ho avalin, sí que hi ha fonts escrites que ens in-
diquen que l’utilitzava: 

Ensenyança de Jocs folklórics a la Casa de Materni-
tat i Expòsits de Les Corts.

Atenent la Junta a les raons exposades per Don 
Aureli Capmany, referent a la conveniencia de que 
els jocs dels infants, tinguin una perfecta orienta-
ció pedagògica preprarant-los de faisó que al rebre 
les lliçons escolars els sien aquestes agradables i al 
mateix temps contribui a regular la seva constitució 
física, acordá que dita ensenyança a cárrec del es-

mentat professor, comencés a implantar-se a la Casa 
de Maternitat i Expòsits de Les Corts (Diputació de 
Barcelona, 1916, p. 90). 

Es dedueix també que els jocs, possiblement la gran 
majoria, provenien del folklore català: 

Desde primeries de l’any 1916 exerceixo de mestre 
de Jocs folklòrics i de cançons i danses populars en 
la Casa de la Maternitat de Barcelona instal·lada a 
les Corts de Sarrià. Igual ensenyament he practicat a 
l’Escola Montessoriana de la Diputació de Barcelona 
de 1915 a 1920 (URV, sense data). 

També va fer classe de jocs populars, contes, ronda-
lles, dansa popular i folklore a persones relaciona-
des amb l’ensenyament, a l’escola d’estiu per a mes-
tres (Mancomunitat de Catalunya, 1916). 

3.4. Conferenciant 

La tasca de conferenciant forma part de tota la seva 
vida: des que era molt jove fins a la vellesa (GARRICH, 
2005, p. 14-29).

Els temes de les seves conferències estaven relaci-
onats amb qualsevol element que pogués generar i 
desenvolupar coneixement i que estigués relacionat, 
com s’ha dit a l’apartat 3, amb Catalunya, Barcelona, 
folklore i història. 

El 23 de novembre del 1923, a la sala de sessions del 
Foment del Treball Nacional, organitzada per l’Es-
cola Catalana d’Art Dramàtic, dona una conferència 
il·lustrada amb el títol La dansa popular com a ele-
ment de cultura per a l’actor català. Les il·lustracions 
pràctiques van anar a càrrec de l’Esbart Català de 
Dansaires, dirigit per ell mateix. 

Durant la conferència desenvolupa dues idees bàsi-
ques relacionades amb la dansa popular: la dansa 

com a manifestació d’art i popular en el seu caràcter 
nacional català. 

Va començar la conferència explicant la visió en 
relació amb la dansa de tres personatges contem-
poranis de tres països diferents: el metge britànic 
Haveloch Ellis, l’historiador francès Gaston Vuillier i 
el poeta català Joan Maragall. Va seguir fent una re-
visió històrica i social del que ha estat i ha represen-
tat la dansa en la civilització occidental, per acabar 
desgranant, de diverses danses populars catalanes, 
les característiques, algunes de les quals li donen el 
caràcter propi. Va acabar la conferència interpel·lant 
els actors catalans sobre el seu coneixement pràc-
tic de la dansa popular catalana i reflexionant que 
aquest dèficit va en perjudici de l’actor i del teatre 
català (CAPMANY, 1923b). 

4. Conclusions

Aureli Capmany era un home de la Renaixença i feia 
honor a la Renaixença. Va viure durant la Manco-
munitat, institució que vetllava per la modernització 
de Catalunya. 

Autodidacte, folklorista i amb gran capacitat per a la 
creació i l’emprenedoria, com ho anomenaríem avui 
dia, li agradava aprendre i transmetre tot allò que 
sabia. 

Quan parlava o escrivia estructurava el seu discurs 
d’una manera clara, coherent i seqüenciada, tant 
en la forma com en el contingut. Actualment, i en 
termes pedagògics i didàctics, en diem elaborar una 
bona seqüenciació didàctica, amb una bona estratè-
gia didàctica farcida de recursos didàctics. Defensa-
va, amb la seva actitud, l’aprenentatge durant la vida 
—actualment anomenat formació continuada—, fet 
que va provocar que conegués Maria Montessori i la 

seva nova manera d’enfocar l’ensenyament. Aquesta 
nova visió pedagògica el va fascinar. La va posar en 
pràctica i la va explicar relacionant-la amb elements 
com les rondalles, cançons, dites, danses... que pro-
venien del folklore català, de la cultura popular del 
seu país, Catalunya. 

Quan llegia els seus escrits per elaborar l’article em 
venien al cap conceptes actuals relacionats amb 
l’ensenyament: aprendre a aprendre, aprenentatge 
significatiu i funcional, contingut procedimental 
abans que el contingut conceptual, però anant tots 
dos de bracet dels continguts actitudinals, treball 
per racons, per centres d’interès, per ambients, i al-
guns elements més que s’han comentat dins el text, 
com les propostes didàctiques globalitzades i inter-
disciplinàries, la pràctica com a mitjà per adquirir 
el coneixement, l’avaluació contínua i la formació 
continuada. Xxxxxist! Si ja us ho deia jo al principi 
de l’escrit que ho podria relacionar amb el que es fa 
actualment a les escoles. 

Però per això mateix no puc acabar l’escrit sense dir 
en veu alta i com a denúncia com és que he llegit 
diversos articles de fa cent anys i tanmateix els trobo 
actuals? Com és que, tot i que hem avançat en edu-
cació, encara estem defensant la dansa, i la dansa 
popular, a l’escola, perquè si no ho fem hi ha el risc 
que no es balli, perquè com que és una disciplina 
artística es considera poc important? Cent anys des-
prés encara estem defensant i lluitant, endemés, per 
tal que elements pedagògics posats en pràctica a ini-
cis de segle passat —que malauradament la història 
política va estroncar— no deixin de fer-se servir com 
a elements d’aprenentatge. Caldria reflexionar-hi 
profundament.
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com pot ser un grup d’esplai o la família, tant pel re-
pertori divers i variat que relaciona i explica com per 
l’estructura organitzada en el moment de presentar 
cada cançó. 
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sociació d’Estudiants de la Universitat Nova; Escola 
Permanent per a Mestres; Institut Feminal; Escola 
Àngel Baixeras i l’Escola Montessoriana de la se-
nyora Viugneaux, del 1914 al 1920 (GARRICH, 2005,              
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El paper del joc 
i la joguina a l‘obra 

d’Aureli Capmany

Biel  Pubill

Del tabalet a en Patufet

El 26 de febrer del 1868 neix, al carrer Joan de Mont-
juïc, Aureli Capmany, fill de Pau Capmany, cisteller de 
professió, i de Maria Farrés, neboda de cistellers. Com 
que els pares eren cistellers d’ofici, és inimaginable no 
pensar que la primera joguineta que acompanyaria 
l’Aureli en els primers mesos de vida no seria el tra-
dicional tabalet –sonall– de vímet que, com ell mateix 
apunta anys després en un dels seus articles, és la pri-
mera de les joguines dels infants.1

Hem d’imaginar que la seva infància gira al vol-
tant de l’obrador familiar, on alterna l’aprenentatge 
de l’ofici amb la descoberta de l’entorn proper fent 
tota mena de jocs amb els amics del carrer i, com 
qualsevol nen, tafanejant, observant i sobretot escol-
tant allò que passa al seu redós. Aquesta curiositat, 
afegida a una memòria prodigiosa i a una voluntat 
pedagògica, esdevindrà un pilar fonamental per re-
eixir com a divulgador del folklore i del patrimoni 
cultural català al llarg de la seva vida. 

És en aquells primers anys de joventut quan se’ns re-
vela una afició, entre el joc i l’espectacle, que acom-
panyarà tota la vida el nostre personatge: l’interès 
pel teatre i, ensems, per arts considerades menors 
com el món dels titelles o de les ombres xineses. 

“La vida casolana no em privà, junt amb els amics 
conveïns, de fundar una societat destinada a fer co-
mèdia i altres divertiments aprofitant l’obrador de 
casa, on vaig encetar la meva actuació d’actor que 
més endavant vaig practicar esporàdicament.”2

La formació autodidacta s’hauria iniciat a mode de 
joc explicant rondalles i fent senzilles representaci-
ons de contes populars adreçades als amics del car-
rer. Aquesta afició, no l’abandonarà mai. I possible-
ment és a partir del conte, de la necessitat d’ajudar-se 

Aureli Capmany a l’Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona.
Universitat Rovira i Virgili. Arxiu 
del Llegat Vidal-Capmany
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d’objectes o andròmines per representar-lo o esceni-
ficar-lo, que arribarà al món del joc i de la joguina. 
Sens dubte, aquestes primeres disteses incursions en 
el món escènic li van servir per interessar-se per altres 
disciplines artístiques i formes expressives com ara el 
cant, la música, el ball o la dansa, que, juntament amb 
la rondallística, esdevindran l’eix vertebral de la seva 
activitat laboral al llarg de la vida. 

Sigui com sigui, aquesta formació iniciàtica variada 
culmina el desembre del 1903, quan anuncia el nai-
xement de la revista infantil En Patufet: 

“Aquesta publicació será dedicada especialment als 
nens y nenes que sápigan llegir y escriure, y als que 
no’n sápigan los il·lustrarè ab los ninots, y tindrà 
vuyt planes que podran relligar cada any com si fos 
un llibre. Son obgecte será inclinar als nens y nenes 
de Catalunya desde sa més tendra edat á llegir en 
catalá y despertar en sos cors ignocents l’amor á las 
nostres tradicionals costums, á las rondalles morals 
y instructives, als bonichs y distrets jochs de l’infan-
tesa, á las endevinalles avivadores de la comprensió, 
etc (...) Los beneficis que s’hi obtingan los destinaré 
á la protecció y sosteniment de las escolas catalanes 
gratuitas.3”

En Patufet esdevé, doncs, un joguet a les seves mans. 
Un atractiu joguet que, a través dels seus escrits i d’al-
guns col·laboradors inicials, pocs, li serveix d’aparador 
per donar a conèixer, entre d’altres, tradicions, ron-
dalles, cançonetes infantils, endevinalles, embarbus-
saments, jeroglífics, opinions al voltant del món dels 
titelles (amb informació sobre representacions i com-
panyies de titellaires a Barcelona) i jocs —d’aquests, 
però, no tants com es podia preveure després de llegir 
la declaració d’intencions de la revista. 

El cert és que la revista, a través de les seves secci-
ons més o menys fixes, esdevé la plataforma idònia 

perquè Capmany materialitzi els seus objectius, és a 
dir, perquè doni a conèixer i difongui el folklore de 
Barcelona i Catalunya.

El joc i la joguina en l’imaginari d’Aureli Capmany

Quin és l’interès del nostre autor vers el món dels 
jocs i les joguines? És aquesta una temàtica priorità-
ria, o bé és accessòria i li serveix per complementar 
altres àmbits del folklore que segur que li interessen 
més com ara la música, el cant, el ball o la dansa? 

Partint del tractament que se’n dona a En Patufet, tro-
bem que al segon número apareix la secció “Jochs”, 
amb una clara intenció d’esdevenir una secció fixa. 
Tanmateix, no té continuïtat durant el primer any de 
la revista durant el qual Capmany n’és el director. La 
secció apareix sols en 13 dels 52 números del 1904. 
El pseudònim de Set-Ciències, que és amb el qual es 
firma cada article aparegut, tampoc dona pistes per 
saber si era el mateix Aureli qui en tenia cura o bé era 
l’aportació d’algun col·laborador. Cada joc presentat es 
descriu, s’acompanya de la lletra de la cançó o canta-
rella, si és el cas, i sempre es complementa amb una 
mena de reflexió final lloant les característiques fisio-
lògiques, higièniques o sensorials per les quals s’acon-
sella practicar el joc. Quant a la relació de jocs que es 
publiquen aquest primer any, no sembla que segueixin 
cap ordre o classificació: Ollas olles de ví blanch, Las 
cebetes, Jugar a rempol, Caballet de St. Benet, Saltar 
la corda, Galaneta ma, La rempoli, Ralet ralet, Salta, 
miralta, Las campanes de Salom, L’escarbat bum, bum, 
Ball de la rempolina i Carbassot.4 

Aquesta discontinuïtat en el tractament d’aquesta 
secció pot ser una primera evidència que el joc no 
és un tema prioritari per a Capmany. Ho referma el 
fet que, per contra, la secció “Titellas”, signada amb 
el pseudònim Cristóful i atribuïda a Aureli, sí que té 

Dibuix de la xarranca publicat
a la Rondalla del dijous l’any 1909.
Direcció General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Dona jugant a a la xarranca. 
Biel Pubill

Rotlle jugant al joc de l’anelleta.
Biel Pubill
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d’objectes o andròmines per representar-lo o esceni-
ficar-lo, que arribarà al món del joc i de la joguina. 
Sens dubte, aquestes primeres disteses incursions en 
el món escènic li van servir per interessar-se per altres 
disciplines artístiques i formes expressives com ara el 
cant, la música, el ball o la dansa, que, juntament amb 
la rondallística, esdevindran l’eix vertebral de la seva 
activitat laboral al llarg de la vida. 

Sigui com sigui, aquesta formació iniciàtica variada 
culmina el desembre del 1903, quan anuncia el nai-
xement de la revista infantil En Patufet: 

“Aquesta publicació será dedicada especialment als 
nens y nenes que sápigan llegir y escriure, y als que 
no’n sápigan los il·lustrarè ab los ninots, y tindrà 
vuyt planes que podran relligar cada any com si fos 
un llibre. Son obgecte será inclinar als nens y nenes 
de Catalunya desde sa més tendra edat á llegir en 
catalá y despertar en sos cors ignocents l’amor á las 
nostres tradicionals costums, á las rondalles morals 
y instructives, als bonichs y distrets jochs de l’infan-
tesa, á las endevinalles avivadores de la comprensió, 
etc (...) Los beneficis que s’hi obtingan los destinaré 
á la protecció y sosteniment de las escolas catalanes 
gratuitas.3”

En Patufet esdevé, doncs, un joguet a les seves mans. 
Un atractiu joguet que, a través dels seus escrits i d’al-
guns col·laboradors inicials, pocs, li serveix d’aparador 
per donar a conèixer, entre d’altres, tradicions, ron-
dalles, cançonetes infantils, endevinalles, embarbus-
saments, jeroglífics, opinions al voltant del món dels 
titelles (amb informació sobre representacions i com-
panyies de titellaires a Barcelona) i jocs —d’aquests, 
però, no tants com es podia preveure després de llegir 
la declaració d’intencions de la revista. 

El cert és que la revista, a través de les seves secci-
ons més o menys fixes, esdevé la plataforma idònia 

perquè Capmany materialitzi els seus objectius, és a 
dir, perquè doni a conèixer i difongui el folklore de 
Barcelona i Catalunya.

El joc i la joguina en l’imaginari d’Aureli Capmany

Quin és l’interès del nostre autor vers el món dels 
jocs i les joguines? És aquesta una temàtica priorità-
ria, o bé és accessòria i li serveix per complementar 
altres àmbits del folklore que segur que li interessen 
més com ara la música, el cant, el ball o la dansa? 

Partint del tractament que se’n dona a En Patufet, tro-
bem que al segon número apareix la secció “Jochs”, 
amb una clara intenció d’esdevenir una secció fixa. 
Tanmateix, no té continuïtat durant el primer any de 
la revista durant el qual Capmany n’és el director. La 
secció apareix sols en 13 dels 52 números del 1904. 
El pseudònim de Set-Ciències, que és amb el qual es 
firma cada article aparegut, tampoc dona pistes per 
saber si era el mateix Aureli qui en tenia cura o bé era 
l’aportació d’algun col·laborador. Cada joc presentat es 
descriu, s’acompanya de la lletra de la cançó o canta-
rella, si és el cas, i sempre es complementa amb una 
mena de reflexió final lloant les característiques fisio-
lògiques, higièniques o sensorials per les quals s’acon-
sella practicar el joc. Quant a la relació de jocs que es 
publiquen aquest primer any, no sembla que segueixin 
cap ordre o classificació: Ollas olles de ví blanch, Las 
cebetes, Jugar a rempol, Caballet de St. Benet, Saltar 
la corda, Galaneta ma, La rempoli, Ralet ralet, Salta, 
miralta, Las campanes de Salom, L’escarbat bum, bum, 
Ball de la rempolina i Carbassot.4 

Aquesta discontinuïtat en el tractament d’aquesta 
secció pot ser una primera evidència que el joc no 
és un tema prioritari per a Capmany. Ho referma el 
fet que, per contra, la secció “Titellas”, signada amb 
el pseudònim Cristóful i atribuïda a Aureli, sí que té 
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continuïtat i apareix en tots els número del primer 
any d’En Patufet.

Després d’haver consultat altres articles publicats en 
revistes infantils amb les quals va col·laborar, com 
ara La Rondalla del Dijous o La Mainada, constatem 
també que la temàtica dels jocs i les joguines hi es-
casseja. Trobem sols dos articles a La rondalla del 
dijous —“Titllo o aixerranca”5 i “Ball de la cacero-
la”—6, i tres a La Mainada —“Les nines”,7 “Joc de 
rotllo o sardana”8 i “Auques i rodolins”.9 

Ens cal la consulta d’un recull bibliogràfic exhaus-
tiu de l’obra d’Aureli Capmany, com el que va fer la 
Montserrat Garrich,10 per poder analitzar i reflexio-
nar sobre l’escassa producció escrita sobre això. En 
aquest recull, que inclou publicacions, articles en re-
vistes diverses i referències a conferències, trobem 
una llista de 529 produccions entre el 1900 i el 1953. 
Si d’aquestes n’excloem les 45 referències publicades 
dins la secció “Titelles” d’En Patufet —ja que allí hi 
fa crítica, comentari o proposta de representacions o 
de teatres de titelles, però en cap cas parla de jocs o 
joguines—, podem ratificar que va elaborar, si més 
no, 484 documents folklòrics. D’aquests, que tractin 
directament la temàtica del joc i la joguina en tro-
bem, a molt estirar, 15.

A més de les referenciades anteriorment i aparegu-
des a La Rondalla del Dijous i a La Mainada, trobem:

CAPMANY, Aureli. “La cançoneta popular de la infante-
sa”. A: Quaderns d’Estudi, vol. 2, núm. 4, 1916,.
CAPMANY, Aureli. Cançons i jocs cantats de la infantesa. 
Editorial Políglota, 1923.
CAPMANY, Aureli. “De Marionetes i titelles”. A: La Re-
vista, any 7, núm. 146-147, 1921.CAPMANY, Aureli. “La 
festa de infants i flors”. A: L’Esquella de la Torratxa: 
Almanac, 1920, any 32.

CAPMANY, Aureli. “Els jocs de la infantesa en l’antigui-
tat: Grècia i Roma”. A: D’ací d’allà: magazine català, 
núm. 2, 1918.
CAPMANY, Aureli. “Els jocs i les joguines de la infante-
sa”. A: Claror: publicació de l’Institut de Cultura i Bibli-
oteca Popular de la Dona, núm. 2, 1935.
CAPMANY, Aureli. “Jocs populars”. A: Noticiari mensual 
de la Secció Excursions, núm. 73, 1921, any 7.
CAPMANY, Aureli. “Jocs populars”. A: Excursions: publi-
cació de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, 1921.
CAPMANY, Aureli. “Ombres xineses”. A: Arxiu de Tra-
dicions Populars. Impremta de la Casa Provincial de 
Caritat, 1933.
CAPMANY, Aureli. “El tradicionalisme en els jocs i jo-
guines de la Infantesa”. A: Arxiu de Tradicions Popu-
lars. Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 1928.
CAPMANY, Aureli. “Visita a l’exposició de nines”. A: La 
Veu de Catalunya, núm. 7112, 1919.
Desenganyem-nos, el tractament que fa Aureli Cap-
many del joc i la joguina en el conjunt de la seva pro-
ducció folklòrica és, francament, insignificant —un 
2,8% del total.

Jocs i joguines, recursos per a la pedagogia

Aureli Capmany viu obstinat per la recerca i la divul-
gació de la música i la dansa. És per això que entén 
que la conservació i promoció d’aquest patrimoni 
passa per l’ensenyament als infants. D’aquí neix la 
voluntat pedagògica i és d’aquesta manera que acce-
deix al món del joc.

L’afició al teatre, als titelles, l’habilitat per explicar ron-
dalles, el gust pel cant, la música i el ball l’apropen in-
defectiblement a les criatures. Conscient que aquestes 
activitats necessiten mètode i didàctica, no deixa passar 

cap ocasió per formar-se. Un moment cabdal d’aquesta 
formació és l’any 1916, quan té l’oportunitat de fer un 
curs impartit per la doctora Maria Montessori i en el 
qual obté el títol de mestre montessorià especialitzat 
per adaptar els ballets populars catalans com a mitjà 
d’educació dels sentits de l’infant.11

La sensibilització per activar i potenciar l’aplicació 
del moviment, el ritme i la música en els infants és, 
sens dubte, un fet cabdal que repercutirà en la seva 
pedagogia i, de retruc, contribuirà a apropar-se més 
a l’anàlisi, la recerca i el recull dels jocs cantats i 
dansats infantils, la qual cosa el converteix en un 
abanderat en la defensa de l’ús dels jocs com a eina 
per a l’educació dels infants. És evident que Cap-
many se sent orgullós d’aquesta faceta pedagògica 
canalitzada a través del joc i que ell mateix destaca 
en la seva autobiografia: 

“La Direcció de l’Institut de Cultura i Biblioteca 
Popular per a la Dona m’encomanà, l’any 1914, les 
classes de jocs populars propis per a les nenes i a 
la vegada l’ensenyament, a les de més edat, de les 
nostres danses (...). Des de primeries de l’any 1916 
exerceixo de mestre de jocs folklòrics i de cançons 
i danses populars a la Casa de Maternitat de Barce-
lona instal·lada a les Corts de Sarrià. Igual ensenya-
ment he practicat a l’Escola Montessori de la Dipu-
tació de Barcelona, del 1915 al 1920; a l’Institut de 
Cultura per a la Dona del 1914 al 1919; a l’Escola 
de Pàrvuls Montessoriana municipal, de la senyora 
Vigneaux del 1918 al 1927; a l’Institut Feminal del 
1925 al 1932, i periòdicament en altres centres d’en-
senyament semblants”.12

Si bé les referències a la tasca com a mestre de jocs 
són múltiples (a les escoles, en motiu de conferènci-
es, aplecs excursionistes...)13 la seva obra escrita, com 
hem vist, és molt minsa. L’anàlisi d’aquesta producció 

confirma que Aureli empra el joc com a eina, com a 
recurs, i no tant com a centre vital del seu interès folk-
lòric. A diferència de folkloristes precedents com ara 
Francesc Maspons —Jochs de la infància14 (1874)— o 
Eduard Vidal Valenciano —Jochs y joguines15 (1893)—
, les obres dels quals presenten una clara voluntat de 
recollir un repertori de jocs del seu temps, o d’altres 
autors posteriors com Ramon Violant i Simorra amb 
La joguina tradicional16 (1937), en què recull i il·lustra 
fantàsticament bé el món de la joguina popular de la 
primera meitat de segle XX, Aureli Capmany no va pre-
tendre mai fer una recerca estructurada i exhaustiva 
dels jocs populars i tradicionals.

En tot cas, el que fa Aureli és pouar en aquests au-
tors precedents, cercar-ne informació, documen-
tar-se i, tot seguit, redactar textos nous. Això ho ve-
iem clarament en l’article “El tradicionalisme en els 
jocs i joguines de la infantesa”,17 en el qual explica 
la construcció, la història i la manera de jugar amb 
les “grues i estels” —el text d’aquest article segueix 
la mateixa estructura, els comentaris, les referències 
històriques i la conclusió del text que Eduard Vidal 
dedica a les grues. 

El mateix passa a “Els jocs d’infantesa en l’antiguitat: 
Grècia i Roma”.18 Aquí el nostre autor ens sorprèn 
amb una llarga disquisició sobre els jocs de l’antiga 
Grècia i Roma, amb referències a pensadors clàssics 
com Aristòfan, Plutarc, Pausànies, Hipòcrates, Hora-
ci, Apol·loni, Ovidi... Tota la informació d’aquest arti-
cle així com les il·lustracions que es reprodueixen són 
extretes del llibre d’André Parmentier, Les jeux et les 
jouets,19 publicat sis anys abans.

Sens dubte, la seva publicació més important i ori-
ginal referida a jocs és Cançons i jocs cantats de la 
infantesa.20 Aquí Aureli s’hi troba còmode. En aquest 
llibret el joc infantil comparteix protagonisme amb 
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continuïtat i apareix en tots els número del primer 
any d’En Patufet.

Després d’haver consultat altres articles publicats en 
revistes infantils amb les quals va col·laborar, com 
ara La Rondalla del Dijous o La Mainada, constatem 
també que la temàtica dels jocs i les joguines hi es-
casseja. Trobem sols dos articles a La rondalla del 
dijous —“Titllo o aixerranca”5 i “Ball de la cacero-
la”—6, i tres a La Mainada —“Les nines”,7 “Joc de 
rotllo o sardana”8 i “Auques i rodolins”.9 

Ens cal la consulta d’un recull bibliogràfic exhaus-
tiu de l’obra d’Aureli Capmany, com el que va fer la 
Montserrat Garrich,10 per poder analitzar i reflexio-
nar sobre l’escassa producció escrita sobre això. En 
aquest recull, que inclou publicacions, articles en re-
vistes diverses i referències a conferències, trobem 
una llista de 529 produccions entre el 1900 i el 1953. 
Si d’aquestes n’excloem les 45 referències publicades 
dins la secció “Titelles” d’En Patufet —ja que allí hi 
fa crítica, comentari o proposta de representacions o 
de teatres de titelles, però en cap cas parla de jocs o 
joguines—, podem ratificar que va elaborar, si més 
no, 484 documents folklòrics. D’aquests, que tractin 
directament la temàtica del joc i la joguina en tro-
bem, a molt estirar, 15.

A més de les referenciades anteriorment i aparegu-
des a La Rondalla del Dijous i a La Mainada, trobem:

CAPMANY, Aureli. “La cançoneta popular de la infante-
sa”. A: Quaderns d’Estudi, vol. 2, núm. 4, 1916,.
CAPMANY, Aureli. Cançons i jocs cantats de la infantesa. 
Editorial Políglota, 1923.
CAPMANY, Aureli. “De Marionetes i titelles”. A: La Re-
vista, any 7, núm. 146-147, 1921.CAPMANY, Aureli. “La 
festa de infants i flors”. A: L’Esquella de la Torratxa: 
Almanac, 1920, any 32.

CAPMANY, Aureli. “Els jocs de la infantesa en l’antigui-
tat: Grècia i Roma”. A: D’ací d’allà: magazine català, 
núm. 2, 1918.
CAPMANY, Aureli. “Els jocs i les joguines de la infante-
sa”. A: Claror: publicació de l’Institut de Cultura i Bibli-
oteca Popular de la Dona, núm. 2, 1935.
CAPMANY, Aureli. “Jocs populars”. A: Noticiari mensual 
de la Secció Excursions, núm. 73, 1921, any 7.
CAPMANY, Aureli. “Jocs populars”. A: Excursions: publi-
cació de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, 1921.
CAPMANY, Aureli. “Ombres xineses”. A: Arxiu de Tra-
dicions Populars. Impremta de la Casa Provincial de 
Caritat, 1933.
CAPMANY, Aureli. “El tradicionalisme en els jocs i jo-
guines de la Infantesa”. A: Arxiu de Tradicions Popu-
lars. Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 1928.
CAPMANY, Aureli. “Visita a l’exposició de nines”. A: La 
Veu de Catalunya, núm. 7112, 1919.
Desenganyem-nos, el tractament que fa Aureli Cap-
many del joc i la joguina en el conjunt de la seva pro-
ducció folklòrica és, francament, insignificant —un 
2,8% del total.

Jocs i joguines, recursos per a la pedagogia

Aureli Capmany viu obstinat per la recerca i la divul-
gació de la música i la dansa. És per això que entén 
que la conservació i promoció d’aquest patrimoni 
passa per l’ensenyament als infants. D’aquí neix la 
voluntat pedagògica i és d’aquesta manera que acce-
deix al món del joc.

L’afició al teatre, als titelles, l’habilitat per explicar ron-
dalles, el gust pel cant, la música i el ball l’apropen in-
defectiblement a les criatures. Conscient que aquestes 
activitats necessiten mètode i didàctica, no deixa passar 

cap ocasió per formar-se. Un moment cabdal d’aquesta 
formació és l’any 1916, quan té l’oportunitat de fer un 
curs impartit per la doctora Maria Montessori i en el 
qual obté el títol de mestre montessorià especialitzat 
per adaptar els ballets populars catalans com a mitjà 
d’educació dels sentits de l’infant.11

La sensibilització per activar i potenciar l’aplicació 
del moviment, el ritme i la música en els infants és, 
sens dubte, un fet cabdal que repercutirà en la seva 
pedagogia i, de retruc, contribuirà a apropar-se més 
a l’anàlisi, la recerca i el recull dels jocs cantats i 
dansats infantils, la qual cosa el converteix en un 
abanderat en la defensa de l’ús dels jocs com a eina 
per a l’educació dels infants. És evident que Cap-
many se sent orgullós d’aquesta faceta pedagògica 
canalitzada a través del joc i que ell mateix destaca 
en la seva autobiografia: 

“La Direcció de l’Institut de Cultura i Biblioteca 
Popular per a la Dona m’encomanà, l’any 1914, les 
classes de jocs populars propis per a les nenes i a 
la vegada l’ensenyament, a les de més edat, de les 
nostres danses (...). Des de primeries de l’any 1916 
exerceixo de mestre de jocs folklòrics i de cançons 
i danses populars a la Casa de Maternitat de Barce-
lona instal·lada a les Corts de Sarrià. Igual ensenya-
ment he practicat a l’Escola Montessori de la Dipu-
tació de Barcelona, del 1915 al 1920; a l’Institut de 
Cultura per a la Dona del 1914 al 1919; a l’Escola 
de Pàrvuls Montessoriana municipal, de la senyora 
Vigneaux del 1918 al 1927; a l’Institut Feminal del 
1925 al 1932, i periòdicament en altres centres d’en-
senyament semblants”.12

Si bé les referències a la tasca com a mestre de jocs 
són múltiples (a les escoles, en motiu de conferènci-
es, aplecs excursionistes...)13 la seva obra escrita, com 
hem vist, és molt minsa. L’anàlisi d’aquesta producció 

confirma que Aureli empra el joc com a eina, com a 
recurs, i no tant com a centre vital del seu interès folk-
lòric. A diferència de folkloristes precedents com ara 
Francesc Maspons —Jochs de la infància14 (1874)— o 
Eduard Vidal Valenciano —Jochs y joguines15 (1893)—
, les obres dels quals presenten una clara voluntat de 
recollir un repertori de jocs del seu temps, o d’altres 
autors posteriors com Ramon Violant i Simorra amb 
La joguina tradicional16 (1937), en què recull i il·lustra 
fantàsticament bé el món de la joguina popular de la 
primera meitat de segle XX, Aureli Capmany no va pre-
tendre mai fer una recerca estructurada i exhaustiva 
dels jocs populars i tradicionals.

En tot cas, el que fa Aureli és pouar en aquests au-
tors precedents, cercar-ne informació, documen-
tar-se i, tot seguit, redactar textos nous. Això ho ve-
iem clarament en l’article “El tradicionalisme en els 
jocs i joguines de la infantesa”,17 en el qual explica 
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la música —cançons i canterelles— i la dansa —ball 
i moviment—, temàtiques que entusiasmen el nostre 
autor i en les quals excel·leix. El repertori consta de 
35 jocs cantats distribuïts en quatre capítols: “Can-
çonetes i entreteniments per a alegrar els petits”, 
“En començar dels jocs per a fer a qui toca amagar”, 
“Cançons per a dansar” i “Cançons per a jugar”. L’ori-
ginalitat del recull no rau tant en la selecció dels jocs 
—en el seu moment Maspons ja va fer un repertori 
encara més ampli de jocs cantats—, sinó en el fet 
que, a més de la descripció de cadascun, els acom-
panya amb la partitura corresponent i en facilita, 
doncs, amb una clara intencionalitat pedagògica, la 
interpretació.

I al darrere de la porta hi ha un fus i s’ha acabat. 
Amén, Jesús!

Jugant amb una de les fórmules amb què sovint Cap-
many acabava les rondalles podem concloure que, en 
la seva producció, el joc pren una funcionalitat didàc-
tica i esdevé un recurs pedagògic que, si bé en casos 
molt puntuals és centre d’interès folklòric, en la majo-
ria esdevé un mitjà que complementa i enriqueix l’ob-
jecte d’anàlisi, generalment relacionat amb la música 
i la dansa. 

Destaca per la recerca, la didàctica i la divulgació que 
fa del món lúdic infantil sonor, posant-lo en valor, 
vindicant la importància de les primeres cantarelles 
i cançonetes, de les moixaines, dels jocs senzills de 
contacte i moviment amb els adults que l’ajuden a 
reconèixer l’entorn familiar primer i, amb els balls i 
altres jocs cantats, l’introdueixen en societat i l’aju-
den en la socialització. És en aquest àmbit dels jocs 
en el qual Aureli Capmany esdevé un referent. 
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Textos de l’exposició
Montserrat Garrich

6
Dia de Reis

GENER

Pels Reis, el dia creix i el fred neix

2
Mare de Déu de la Candela

FEBRER

Si la Candelera plora, el fred és fora,
si la Candelera riu, el fred és ben viu.

Aureli 
Capmany 

Aureli Capmany Farrés neix a Barcelona el 26 de 
febrer de 1868, a l’antic carrer de Joan de Montjuïc, 
al barri del Born, fill d’un matrimoni de nouvinguts 
a la ciutat, amb botiga i obrador de cistelleria. El 
pare, Pau Capmany, procedeix de Rubí, i la mare, 
Maria Farrés, de Sant Boi per part de pare i de la 
Garriga per part de mare.

Aureli Capmany és cisteller, barceloní, músic, actor, 
cantor, mestre i autodidacte. Conferenciant, histo-
riador i arxiver. Rondallaire, narrador, amant de la 
dansa, aficionat al teatre, l’òpera, la música i els 
titelles. Aprenent, activista de la cultura, fundador 
d’associacions, soci de nombroses entitats. Pensa-
dor, impulsor, creador i responsable de projectes 
culturals. Seriós i irònic, casat, afillat i amb vida de 
solter, gran conversador i noctàmbul. Tafaner, bur-
leta, enginyós, irònic, lector, liceista, educat, rialler, 
independent, constant, treballador, divertit, seriós, 
autònom. 

Després d’una vida farcida d’activitats, propostes 
culturals i ciutadanes, publicacions i col·labora-
cions amb entitats, Aureli Capmany Farrés mor a 
Barcelona el dia 9 d’octubre de 1954.

”(…) els primers vint anys 
de la meva vida els vaig passar 
en companyia dels meus 
pares. Passada aquesta edat 
i après l’ofici de cisteller que 
exerceixen el pare, la mare, 
l’àvia i una tia, germana de 
la mare, em va ser concedida 
una controlada llibertat; 
llavors em vaig sentir 
inclinat a possessionar-me 
de coneixements d’arts en les 
seves varietats (...)”
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En
Patufet

L’any 1903, en una reunió d’amics al Foment Au-
tonomista Català, sorgeix el projecte d’editar una 
publicació adreçada al públic infantil, revista que 
serà batejada amb el nom d’En Patufet. L’objectiu 
és entretenir tot formant i educant, alhora que es 
forneix els infants de coneixements. El desembre 
s’anuncia la publicació amb un full publicitari per 
animar les famílies a subscriure-s’hi. L’adreça de 
l’administració d’En Patufet és el número 11 de la 
Rambla de les Flors de Barcelona, la de la botiga 
de la família Capmany. Així, Aureli Capmany em-
prèn un dels seus grans projectes particulars, con-
vertint-se en editor, director, redactor, gestor, ad-
ministrador i distribuïdor de la publicació al llarg 
de l’any 1904. La publicació és de petit format i té 
una periodicitat setmanal; és impresa a dues tintes 
—vermell i negre—, consta de vuit pàgines il·lus-
trades amb dibuixos i està organitzada en diverses 
seccions. També és el redactor de bona part dels 
textos que s’hi inclouen, que escriu amb els pseu-
dònims En Patufet, Cristóful i Noy-Xich, a més de 
fer-ho esporàdicament amb el seu nom real. Alguns 
números monogràfics inclouen textos d’altres es-
criptors: Joan Maragall, Apel·les Mestres, Jaume 
Collell, Lluís Llansà, entre d’altres.

19
Sant Josep

MARÇ

Març, marçot, mata la vellai la jove, si pot.

Cançons i crits,
orfeons i corals

La relació d’Aureli Capmany amb la música i amb 
les cançons neix quan encara és un infant; de 
jove aprèn a cantar i va a classes de cant gregorià 
perllongadament. La cançó ocupa una part de la 
seva vida i de la seva obra i és el tema dels seus 
primers escrits coneguts. L’any 1901, emprèn sol 
un dels seus projectes més ambiciosos: el Cançoner 
popular. Per fer-ho, Capmany publica fins a cent 
cançons, entre 1901 i 1913, editades en fulls solts 
que es venen a deu cèntims. La seva voluntat és 
fer un producte econòmic que permeti ser comprat 
per totes les butxaques. Cada cançó ocupa un full 
plegat, amb quatre pàgines que contenen una 
il·lustració referida al tema de la cançó, la música, 
la lletra i un comentari. Aquesta obra és l’inici d’una 
llarga sèrie de textos dedicats a cançons, cants i 
crits que publica sobretot entre l’inici del segle XX 
i l’any 1933. Els crits i reclams de carrer són un 
altre dels temes que l’atreuen pel seu component 
melòdic i hi dedica diversos textos, força llargs, 
publicats sobretot durant els anys trenta i quaranta 
del segle XX. La cançó també és protagonistaa la 
revista En Patufet, a l’apartat “Cansonetas”, o en les 
col·laboracions infantils que rep. 
 

23
Sant Jordi

ABRIL

Per l’abril, plou a fil,

i pel maig, plou a raig.

“El periòdic va obtenir molt 
aviat l’interès de la quitxalla. 
Quan anaven a portar les 
col·laboracions volien veure 
en Patufet, i Capmany els deia 
que acabava d’anar-se’n i com a 
prova els ensenyava els esclops 
que, amb les presses, s’havia 
deixat.”

“Sentia, també, amor vers 
la música (…), vaig adquirir 
coneixements d’aquest art, els 
quals m’han permès interpretar 
música vocal gregoriana, 
polifònica i popular, com a 
cantaire.”
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Rondalles, contes
romanços 
i llegendes

Aureli Capmany té una vida plena de rondalles 
perquè el món de les rondalles forma part de la 
seva vida de manera indestriable. Durant molts anys 
explica rondalles, en publica i en parla en nombroses 
xerrades i conferències. L’any 1899 comença a 
explicar rondalles en públic i això fa que viatgi força 
per Catalunya. 

A la revista En Patufet, ben aviat trobem la secció 
anomenada “Rondalletas”, en què publica rondalles 
que amaguen una lliçó: “Blancaneu”, “Les dues 
noies”, “El mal fill”, “L’os i la guineu”, “El príncep 
bennat” i moltes altres. En aquesta i altres revistes 
en publica de catalanes, però també de noruegues, 
eslovenes, alemanyes, àrabs, etc. L’any 1904 publica 
l’obra Rondallas, amb sis històries sobre la veritat, 
l’amor, l’astúcia, la generositat i altres virtuts; el 
1909 col·labora a la revista La rondalla dels dijous, i 
més endavant a La Mainada, Sigronet i a La rondalla 
catalana. Capmany s’interessa per les auques de 
rodolins, que narren una història, sovint també 
amb un rerefons alliçonador. I també s’interessa per 
les figures llegendàries, pel Comte Arnau i per les 
històries de bandolers, com en Joan de Serrallonga.
 

La fascinació de Capmany per la dansa té 
diversos motius: la mostra de balls populars 
feta a Vic i la ballada de l’Espolsada a Cardedeu, 
l’any 1902; el coneixement d’Enric Vigo i el seu 
grup Rotlletó Catalunya, el moviment sardanista 
amb les campanyes d’ensenyament que arriben 
al Barcelonès, i el primer aplec de sardanes a 
Vallvidrera. L’any 1907, funda un grup estable de 
parelles per aprendre els balls catalans, assajar-
los i mostrar-los arreu, i així neix l’Esbart de 
Dansaires, en el qual fa de director, documentalista 
i presentador. L’afició de Capmany per la dansa no 
minva mai durant la seva vida, afirmant que la 
dansa és l’art més complet que pot fer l’ésser humà 
amb el seu cos, cosa que el porta a escriure molt 
sobre el ball i els balls, tant els de carrer i plaça, 
com sobre la història de la dansa. A partir de 1915 
col·labora en revistes i escriu obres monogràfiques 
sobre diversos balls: la sardana, el contrapàs, el 
ball de bastons, els ballables de moda al segle XIX, 
etc., i imparteix nombroses xerrades i conferències 
sobre aquest tema. Projectat l’any 1910, el 1941 
elabora l’Arxiu de dansa catalana a l’Esbart Català 
de Dansaires. 

“(…) des de l’any 1899, 
he explicat rondalles populars 
en públic i aquesta actuació 
m’ha obligat a seguir 
Catalunya (…)”

“Pocs països tenen 
l’abundància i varietat 
de les nostres formes 
de dansa.”

22
Santa Rita

MAIG

Qui canta, els seus mals espanta

24
Sant Joan

JUNY

Avui currim, demà pudim,
fora de la mort, de tot eixim.

Balls i esbarts 
dansaires,
imatgeria festiva
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Festes i costums,
sants, santes,
i mares de déu

Les festes, els costums i el folklore ocupen tota la 
vida d’en Capmany. Escriu sobre folklore en articles 
monogràfics: festes, costums, cançons, refranys 
o balls, en els que aporta informació sobre el 
santoral que dóna context a cada una d’aquestes 
manifestacions, relacionant el patronatge de sants, 
santes i mares de déu que dóna context a les festes de 
les poblacions catalanes. Com a folklorista comença a 
publicar a partir de 1902 referint-se a tots els aspectes 
festius: les menges, els balls, les cançons, els focs, 
les revetlles i les fires. La seva obra folklòrica també 
comprén els calendaris festius anuals que repassen els 
esdeveniments festius: el gener, quan comença l’any 
amb sant Antoni; sant Blai i santa Àgata abans del 
Carnaval; sant Josep del mes de març; el mes d’abril 
amb sant Jordi; el mes de maig amb la santa Creu; 
els sants Joan i Pere el mes de juny; la calor del juliol 
amb sant Jaume; el gos i sant Roc per l’agost, santa 
Tecla i la Mare de déu de la Mercè del setembre; les 
mosques de sant Narcís a l’octubre; el novembre amb 
sant Martí i l’arribada de Nadal abans d’acabar l’any. 
Els protagonistes del santoral són vistos a cavall del 
seu pes religiós, el paper llegendari que tenen, els 
referents mitològics que amaguen i la importància 
social de la seva advocació. 
 

“Després d’escrits i publicats 
alguns articles periodístics 
vaig ésser nomenat, l’any 
1902, redactor de folklore 
del diari La Renaixensa”. 

Jocs
i joguines

Capmany afirma que “on hi ha un infant, hi ha 
una joguina”. Els jocs i les joguines ocupen una 
part de l’obra publicada especialment en una etapa 
concreta de la seva trajectòria, de 1909 a la Guerra 
Civil. Les nines, els jocs de rotlle, els fets al terra, 
els estels, les baldufes, els jocs de pilota i d’altres. 
A més dels escrits monogràfics, parla del tema 
barrejant-lo amb d’altres perquè una activitat pot 
ser al mateix temps un joc, una cançó i un ball. El 
joc té importància en la seva vida professional, en 
les sessions per a mestres, classes i xerrades, ja que 
és un element irrenunciable en l’educació dels nens, 
molt més enllà del lleure, a través del qual l’infant 
aprèn pautes de comportament, normes i maneres 
de fer que pot aplicar al llarg de tota la vida. Fa ús 
del joc en la seva tasca de mestre d’infants orfes a 
la Casa de la Maternitat i Expòsits de la Diputació 
de Barcelona, feina que desenvolupa a partir de 
1916, a les classes a l’Institut de Cultura i Biblioteca 
Popular per a la Dona, a les escoles d’estiu de la 
Mancomunitat de Catalunya i en centres educatius.

“(…) on hi ha un infant, 
hi haurà una joguina.”

25
Sant Jaume

JULIOL

Qui no es banya pel juliol,

no es banya quan vol.

16
Sant Roc

AGOST

Per l’agost, safrà, mel i most.
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La ciutat
de Barcelona

Barcelona és molt important en la vida i l’obra d’Aureli 
Capmany. Nascut al barri del Born, des de 1882 viu a la 
Rambla i la major part de la seva acció es desenvolupa 
prop del seu domicili: l’Orfeó Català, el Liceu, la parròquia 
del Pi, el Centre Excursionista de Catalunya, l’Ateneu 
Barcelonès, l’Esbart Català de Dansaires, l’església de 
Santa Maria del Mar, la plaça de sant Jaume; la ciutat 
al seu abast a peu, tot passejant, de la qual observa els 
canvis urbanístics, socials, polítics i econòmics que se 
succeeixen contínuament i que la transformen de ciutat 
vuitcentista a moderna. Quan l’any 1900 decideix dedicar-
se a estudiar la història i els fets de la ciutat, comença 
una llista llarga de textos de temàtica barcelonina en 
què repassa monuments, gremis, la trama de carrers, 
el santoral, el calendari festiu, les fires, les menges, els 
teatres, etc. Per documentar els seus escrits, Capmany 
recull milers d’efemèrides de tota mena, extretes de les 
seves lectures, que copia en fitxes manuscrites o de la 
premsa que retalla i enganxa en llibretes.

“Arribada ja la primera 
dècada del segle XX vaig establir 
instintivament el meu pla 
de treball fonamentant la 
meva actuació vers el folklore 
de Catalunya i la història de 
Barcelona, com de llavors fins 
ara, he seguit mantenint i 
seguiré mentre Déu em doni 
força per a fer-ho, laborant per 
escrit o de paraula amb aquesta 
finalitat.”

Oficis, gremis
i confraries

La història dels gremis, les confraries i les 
associacions professionals és un altre dels temes que 
atreu i desenvolupa Capmany en els seus escrits. 
Aquesta part de la seva obra va ser publicada entre 
1923 i 1944. Entre els rams que tracta sobresurten 
els del tèxtil i de la pastisseria. Acostuma a parlar 
de les normatives que regeixen l’organització d’un 
gremi concret, els requeriments per a l’aprenentatge 
d’un ofici i per arribar a ser-ne mestre, el patronatge 
del gremi, la data de la seva diada i com la festegen, 
en quin edifici religiós es troba l’altar i la imatge 
del petró o patrona, els béns materials mobles i 
immobles de l’organització i la importància social 
del col·lectiu en la vida del municipi. El tema, quan 
es refereix a Barcelona, desemboca molts cops en 
la presència gremial en els grans esdeveniments 
ciutadans: la processó de Corpus, les visites reials o 
d’autoritats civils, religioses i militars.

“Junt amb l’habilitat manual 
de la cistelleria, es pretén 
amb aquest curs transmetre 
el noble sentit del treball. 
Així que amb mitjans fàcils 
produeix de seguida l’objecte 
graciosament adequat 
a la vida nostra i a les seves 
necessitats.”

8
mares de déu trobades

SETEMBRE

Barcelona és bona, si la bossa sona.
Tant si sona com si no sona, 

Barcelona és bona.

7
Mare de Déu del Roser

OCTUBRE

Quan l’octubre està finit,
mor la mosca i el mosquit.
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Teatres, espectacles
i titelles

Aureli Capmany té bons dots d’actor. Aviat 
munta petites peces teatrals per als infants veïns 
de carrer, i ja de més gran participa en diversos 
muntatges teatrals. Li agraden tots els gèneres: 
drama, comèdia, ballet, prosa, òpera, titelles, etc., 
de manera que n’és un fervent entusiasta. Gran 
amant de l’òpera, especialment la italiana, veí del 
Gran Teatre del Liceu, n’és assidu, procura anar-hi 
sempre que pot i no es perd, des del quart pis, cap 
estrena, cap pinyol, cap descoberta. El coneixement 
i el gust per les arts escèniques es traspassa a la seva 
obra, i el primer article publicat, l’octubre de 1900, 
és un comentari sobre un drama musical amb llibre 
d’Àngel Guimerà i música d’Amadeu Vives. Explica 
a En Patufet: “Vet aquí una cosa que m’agrada; 
això d’anar al teatre sovint”, i cada setmana fa 
un comentari sobre els teatres, les companyies 
teatrals i els muntatges que presenten. El gust pels 
espectacles de titelles el porta a escriure sobre ells i 
a dirigir a la Sala Reig, propera al passeig de Gràcia, 
la temporada de l’any 1921. 

“En tot temps i països, 
les Marionetes i els Titelles
han bromejat igualment 
entre filòsofs, poetes i artistes
més eminents.”

22
Santa Cecília

NOVEMBRE

Llauraràs quan voldràs,

i pel novembre sembraràs.

13
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Santa Cecília

NOVEMBRE

Llauraràs quan voldràs,

i pel novembre sembraràs.

13
Santa Llúcia

DESEMBRE

Per santa Llúcia, un pas de puça.Per Nadal un pas de pardal.
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TEXTOS EN ARANÈS

Aureli Capmany Farrés

Aureli Capmany Farrés nèish en Barcelona eth 26 de hereuèr de 
1868, en antic carrèr Joan de Montjuïc deth barri deth Born, hilh 
d’un matrimòni de nauvenguts tara ciutat damb botiga e obrador 
de cistalharia. Eth pair, Pau Capmany, procedís de Rubí, e era 
mair, Maria Farrés, de Sant Boi per part deth pair e de La Garriga 
per part de mair.

Aureli Capmany ei cistalhèr, barcelonin, music, actor, cantor, 
mèstre e autodidacta. Conferenciant, istoriador, e archivèr. 
Compdacondes, narrador, amant dera dança, aficionat ath teatre, 
era òpera, era musica e es mariòtes. Autodidacta, aprenent, 
activista dera cultura, fondador d’associacions, sòci de nombroses 
entitats, pensador, impolsor, creador e responsable de projèctes 
culturaus. Seriós e ironic, maridat, ahilhat e damb vida de soltèr, 
gran conversador e noctambul. Tafanèr, burleta, enginhós, 
ironic, lector, liceista, educat, rialhèr, independent, constant, 
trabalhador, divertit, seriós, autonòm.

Dempús d’ua vida farcida d’activitats, prepauses culturaus e 
ciutadanes, publicacions e collaboracions damb entitats, Aureli 
Capmany Farrés morís en Barcelona eth dia 9 d’octobre de 1954.

Er anar tà estudi

Aureli Capmany passe era sua enfantesa en barri deth Born, 
va tar estudi deth barri e lèu destaque pes sues dòts d’actor e 
director de petites òbres. Aprén a liéger en votz nauta, a cantar, 
a tocar era guitarra e er acordeón. Explique condes as mainatges 
petits. As dètz ans, eth pair lo matricule en Col·legi del Bisbe dera 
Rambla barcelonina e i assistís enquiàs catorze, quan dèishe es 
estudis. Alavetz era familha s’installe ena Rambla de les Flors. 
Aprén er ofici de cistalhèr, passe es ostius en Rubí, on aprén 
condes e istòries, assistís a quauqui corsi gratuïts de matèries o 
coneishements que l’interèssen. Quan a vint ans morís eth sòn 
pair e Aureli dèishe eth negòci en mans dera mair tà auer mès 
temps tà formar-se e adquirir es coneishements qu’a de besonh. 
Atau decidís encaminar eth futur.

Damb era leçon ben aprenuda

En an 1891, damb d’auti òmes, fonde er Orfeó Català e forme 
part deth còr e dera Junta Directiva. Cante ena capèla der Oratori 
de Sant Felip Neri e obtié quauqui ingrèssi. En 1898 entre de 
sòci en Centre Excursionista de Catalunya, en que participe 
enes activitats dirigides as associats e ei impulsor dera Secció 
Folklòrica dera que ei secretari. En an 1898 s’associe ar Ateneu 

Barcelonès, en tot hèr-se assidu dera bibliotèca. As incis eth 
sègle XX, decidís encaminar era sua accion enquiath folklòre 
de Catalonha e era istòria de Barcelona. Enamorat pera dança, 
en an 1907 fonde er Esbart Dansaire ena Associació de Lectura 
Catalana e dempús dirigís er Esbart Català de Dansaires. En an 
1916 se maride damb Maria Farnés e dus ans dempús nèish era 
hilha Maria Aurèlia e en an 1921, er hilh Jordi.

Eth folklorista

En an 1902, Aureli Capmany entre de redactor folkloric ath 
diari La Renaixença on escriu articles sus hèstes e costums de 
Catalonha. Apòrte informacion sus es costums de cada hèsta e 
quin patronatge an. Era sua produccion escrita e publicada sus 
folklòre abaste deth principi ath finau dera sua òbra: de 1902 
enquià guaireben era decada des ans cinquanta deth sègle xx. 
Des sants, santes e mairs de Diu destaque tostemp qui les a per 
patron: sant Galderich, patron des pagesi; era Mair de Diu deth 
Carme, advocada de veudes e soltères; sant Joan qu’ajude as 
gojates a trapar marit; sant Cristòfol, patron de toti es viatgèrs, 
sant Mamet patron des partères e es hemnes qu’alèiten, sant 
Pancraç, patron des teishinèrs de coton e advocat des que non 
tròben trabalh, sant Pau qu’aluenhe era epilépsia, Santa Llúcia 
patrona de cecs e modistes.

Eth mèstre

Capmany a volentat de mestratge, de traspassar es coneishements, 
e aguesta volentat se hè evidenta ena sua òbra e en sòn exercici 
dera tasca de mèstre ena que defense er usatge dera cançon, 
era dança, eth jòc, eth conde e eth teatre coma elements 
imprescindibles tath desvolopament dera persona. En Institut de 
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona da leçons de jòcs popolars 
tà mainatges, de condes e de dances populares. En an 1916 
ingrèsse ena Casa de la Maternitat i Expòsits dera Deputacion 
de Barcelona tà impartir sessions de jòcs folklorics e dempús 
ena escòla Montessoriana coma professor de dances. Aguesta ei 
era tasca mès estimada, e ath viatge mès estable de Capmany. 
Tanben collabore en diuèrses escòles d’ostiu dera Mancomunitat 
de Catalonha e en centres escolars de Barcelona.

Er archivèr

En an 1916, Aureli comence a trabalhar ena Seccion de folklòre 
der Archiu Mas, on collabore enquiar an 1922. Era mòrt deh 
folklorista Rossend Serra i Pagès li da era oportunitat d’entrar, 
en an 1929, d’archivèr en Archiu Istoric dera Ciutat de Barcelona, 

on ja a collaborat, tà classificar e difóner eth legat d’aguest. Eth 
trabalh professionau d’archivèr se prolongue enquià acabada era 
Guèrra civiu espanhòla, quan ei apartat deth cargue e jubilat 
forçosament. Encara atau, contunhe collaborant damb er archiu 
en tot hèr d’acompanhant de grops que lo visiten. En gèr de 1947, 
ei nomentat auxiliar eventuau dera Secció d’Etnografia i Folklòre 
de Catalunya e en an 1948 conservador dera Junta Directiva der 
Ateneu Barcelonès, cargue qu’exercís enquià 1951.

En Patufet

En an 1903, en ua amassada d’amics en Foment Autonomista 
Català sorgís eth projècte d’editar ua publicacion dirgida ath public 
infantiu, revista que serà batejada damb eth nòm d’En Patufet. 
Er objectiu ei entretier en tot formar e educar, ath viatge que se 
fornís as mainatges de coneishements. En deseme s’anoncie era 
publicacion damb un huelheton publicitari tà animar as familhes 
a hèr-ne era soscripcion. Era adreça dera administracion d’En 
Patufet ei eth numerò 11 dera Rambla de les Flors de Barcelona, 
era adreça dera botiga dera familha Capmany. Atau, Aureli 
Capmany emprén un des sòns grani projèctes particulars, en tot 
convertir-se en editor, director, redactor, gestor, administrador 
e distribuidor dera publicacion ath long der an 1904. Era 
publicacion ei de petit format e a periodicitat setmanau; ei 
impresa a dues tintes: vermelh e nere e cònste de ueit planes 
illustrades damb diboishi a ua o dues tintes e ei organizada en 
diuèrses seccions. Tanben ei eth redactor de bona part des tèxtes 
que s’includissen qu’escriu damb es pseudonims d’En Patufet, 
Cristóful e Noy-Xich, a mès de hè’c esporadicaments damb eth 
pròpi nòm. Quauqui numeròs monografics includissen tèxtes de 
d’auti escriptors: Joan Maragall, Apel·les Mestres, Jaume Collell, 
Lluís Llansà e d’auti.

Cançons e crits, orfeons e coraus

Era relacion d’Aureli Capmany damb era musica e damb es 
cançons nèish quan eth encara ei un mainatge; de joen apren 
a cantar e va a classes de cant gregorian prolongadament. Era 
cançon aucupe part dera sua vida e dera sua òbra e ei eth tema 
des sòns prumèrs escrits coneishuts. Era cançon aucupe ua part 
importanta des sòns escrits. En an 1901, empren tot solet un des 
sòns projèctes mès ambiciosi: eth Cançonèr popular. Tad aguest, 
Capmany publique enquia cent cançons, entre 1901 e 1913, 
editades en huelhes suèltes que se venen per dètz centims. Era 
sua volentat ei de hèr un producte economic que pogue èster 
crompat per totes es pòches. Cada cançon aucupe ua huelha 
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Er anar tà estudi

Damb era leçon ben aprenuda

Barcelonès, en tot hèr-se assidu dera bibliotèca. As incis eth 
sègle XX, decidís encaminar era sua accion enquiath folklòre 
de Catalonha e era istòria de Barcelona. Enamorat pera dança, 
en an 1907 fonde er Esbart Dansaire ena Associació de Lectura 
Catalana e dempús dirigís er Esbart Català de Dansaires. En an 
1916 se maride damb Maria Farnés e dus ans dempús nèish era 
hilha Maria Aurèlia e en an 1921, er hilh Jordi.

Eth folklorista

En an 1902, Aureli Capmany entre de redactor folkloric ath 
diari La Renaixença on escriu articles sus hèstes e costums de 
Catalonha. Apòrte informacion sus es costums de cada hèsta e 
quin patronatge an. Era sua produccion escrita e publicada sus 
folklòre abaste deth principi ath finau dera sua òbra: de 1902 
enquià guaireben era decada des ans cinquanta deth sègle XX. 
Des sants, santes e mairs de Diu destaque tostemp qui les a per 
patron: sant Galderich, patron des pagesi; era Mair de Diu deth 
Carme, advocada de veudes e soltères; sant Joan qu’ajude as 
gojates a trapar marit; sant Cristòfol, patron de toti es viatgèrs, 
sant Mamet patron des partères e es hemnes qu’alèiten, sant 
Pancraç, patron des teishinèrs de coton e advocat des que non 
tròben trabalh, sant Pau qu’aluenhe era epilépsia, Santa Llúcia 
patrona de cecs e modistes.

Eth mèstre

Capmany a volentat de mestratge, de traspassar es coneishements, 
e aguesta volentat se hè evidenta ena sua òbra e en sòn exercici 
dera tasca de mèstre ena que defense er usatge dera cançon, 
era dança, eth jòc, eth conde e eth teatre coma elements 
imprescindibles tath desvolopament dera persona. En Institut de 
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona da leçons de jòcs popolars 
tà mainatges, de condes e de dances populares. En an 1916 
ingrèsse ena Casa de la Maternitat i Expòsits dera Deputacion 
de Barcelona tà impartir sessions de jòcs folklorics e dempús 
ena escòla Montessoriana coma professor de dances. Aguesta ei 
era tasca mès estimada, e ath viatge mès estable de Capmany. 
Tanben collabore en diuèrses escòles d’ostiu dera Mancomunitat 
de Catalonha e en centres escolars de Barcelona.

Er archivèr

En an 1916, Aureli comence a trabalhar ena Seccion de folklòre 
der Archiu Mas, on collabore enquiar an 1922. Era mòrt deh 
folklorista Rossend Serra i Pagès li da era oportunitat d’entrar, 
en an 1929, d’archivèr en Archiu Istoric dera Ciutat de Barcelona, 

on ja a collaborat, tà classificar e difóner eth legat d’aguest. Eth 
trabalh professionau d’archivèr se prolongue enquià acabada era 
Guèrra civiu espanhòla, quan ei apartat deth cargue e jubilat 
forçosament. Encara atau, contunhe collaborant damb er archiu 
en tot hèr d’acompanhant de grops que lo visiten. En gèr de 1947, 
ei nomentat auxiliar eventuau dera Secció d’Etnografia i Folklòre 
de Catalunya e en an 1948 conservador dera Junta Directiva der 
Ateneu Barcelonès, cargue qu’exercís enquià 1951.

En Patufet

En an 1903, en ua amassada d’amics en Foment Autonomista 
Català sorgís eth projècte d’editar ua publicacion dirgida ath public 
infantiu, revista que serà batejada damb eth nòm d’En Patufet. 
Er objectiu ei entretier en tot formar e educar, ath viatge que se 
fornís as mainatges de coneishements. En deseme s’anoncie era 
publicacion damb un huelheton publicitari tà animar as familhes 
a hèr-ne era soscripcion. Era adreça dera administracion d’En 
Patufet ei eth numerò 11 dera Rambla de les Flors de Barcelona, Patufet ei eth numerò 11 dera Rambla de les Flors de Barcelona, Patufet
era adreça dera botiga dera familha Capmany. Atau, Aureli 
Capmany emprén un des sòns grani projèctes particulars, en tot 
convertir-se en editor, director, redactor, gestor, administrador 
e distribuidor dera publicacion ath long der an 1904. Era 
publicacion ei de petit format e a periodicitat setmanau; ei 
impresa a dues tintes: vermelh e nere e cònste de ueit planes 
illustrades damb diboishi a ua o dues tintes e ei organizada en 
diuèrses seccions. Tanben ei eth redactor de bona part des tèxtes 
que s’includissen qu’escriu damb es pseudonims d’En Patufet, 
Cristóful e Noy-Xich, a mès de hè’c esporadicaments damb eth 
pròpi nòm. Quauqui numeròs monografics includissen tèxtes de 
d’auti escriptors: Joan Maragall, Apel·les Mestres, Jaume Collell, 
Lluís Llansà e d’auti.

Cançons e crits, orfeons e coraus

Era relacion d’Aureli Capmany damb era musica e damb es 
cançons nèish quan eth encara ei un mainatge; de joen apren 
a cantar e va a classes de cant gregorian prolongadament. Era 
cançon aucupe part dera sua vida e dera sua òbra e ei eth tema 
des sòns prumèrs escrits coneishuts. Era cançon aucupe ua part 
importanta des sòns escrits. En an 1901, empren tot solet un des 
sòns projèctes mès ambiciosi: eth Cançonèr popular. Tad aguest, Cançonèr popular. Tad aguest, Cançonèr popular
Capmany publique enquia cent cançons, entre 1901 e 1913, 
editades en huelhes suèltes que se venen per dètz centims. Era 
sua volentat ei de hèr un producte economic que pogue èster 
crompat per totes es pòches. Cada cançon aucupe ua huelha 
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plegada, damb quate planes que contien ua illustracion referida 
ath tèma dera cançon, era musica, era letra e un comentari. 
Aguesta òbra ei er inici d’ua longa sèrie de tèxtes dedicats as 
cançons, cants e crits que publique sustot entre er inici deth sègle 
XX e er an 1933. Es crits e reclames de carrèr son un aute des 
tèmes que l’atren peth sòn component melodic e i dedique diuèrsi 
tèxtes, fòrça longs, publicats sustot ena decada des ans trenta e 
quaranta deth sègle XX. Era cançon tanben ei protagonista ena 
revista En Patufet en apartat Cansonetas o enes collaboracions 
infantiles que recep.

Istòries, condes, romanci e legendes

Aureli Capmany auec ua vida damb condes pr’amor qu’eth mon 
des istòries formèc part de manèra inseparabla dera sua vida. 
Pendent molti ans explique condes, ne publique e ne parle en 
nombroses charrades e conferéncies. En an 1899 comence a 
explicar condes en public e açò hè que viatge fòrça per Catalonha. 
Ena revista En Patufet, ben lèu i trobam era seccion nomentada 
Rondalletas, ena que publique condes qu’amaguen ua leçon: 
Blancanhèu, Es dues gojates, Eth mal hilh, Er ós e era guinèu, 
Eth príncep ben neishut e moltes mès. En aguesta e d’autes 
revistes ne publique de catalanes, mès tanben de norvegianes, 
eslovenes, alemanhes, arabs, èca. En an 1904 publique era òbra 
Rondallas, damb sies istòries sus era vertat, er amor, era astúcia, 
era generositat e d’autes vertuts; en 1909 collabore ena revista La 
rondalla dels dijous e mès endauant en La Mainada, Sigronet e en 
La rondalla catalana. Capmany s’interèsse pes auques de rodolins, 
que narren ua istòria, soent tanben damb un hons aleçonador. E 
tanben s’interèsse pes figures legendàries, peth comde Arnau e 
pes istòries de bandolèrs, com Joan de Serrallonga.

Balhs e dances, imatjaria hestèra

Era fascinacion de Capmany pera dança a diuèrsi motius: 
era mòstra de balhs populars hèta en Vic e era dançada dera 
Espolsada en Cardedeu, er an 1902, era coneishença d’Enric Vigo 
e eth sòn grop Rotlletó Catalunya e eth movement sardanista 
damb es campanhes d’ensenhament qu’arriben ath Barcelonès, 
e era prumèra trobada de sardanes en Vallvidrera. Er an 1907, 
fonde un grop estable de parelhes tà apréner es balhs catalans, 
assajar-les e mostrar-les pertot e atau dera sua man nèish er Esbart 
de dansaires, en quau hè eth papèr de director, documentalista 
e presentador. Era aficion de Capmany pera dança non empetitís 
jamès pendent era sua vida, en tot afirmar qu’era dansa ei er 
art mès complèt que pòt hèr er èster uman damb eth sòn còs, 
causa que lo pòrte a escríuer molt sus eth balh e es balhs, tant 

es de carrèr e plaça, com sus era istòria dera dança. A compdar 
de 1915 collabore en revistes e escriu òbres monografiques sus 
diuèrsi balhs: era sardana, eth contrapàs, eth balh de bastons, es 
barables de mòda en sègle XIX, èca. e da nombroses charrades 
e conferéncies sus eth tema. Projectat en an 1910, en an 1941 
realize er archiu de dança catalana en Esbart Català de Dansaires.

Hèstes e costums, sants, santes e mairs de Diu

Es hèstes, es costums e eth folklòre aucupen tota era vida de 
Capmany. Escriu sus folklòre en articles monografics: hèstes, 
costums, cançons, arrepervèris o balhs, enes que apòrte 
informacion sus eth santorau que da contèxt a cada ua d’aguestes 
manifestacions, en tot relacionar eth patronatge de sants, 
santes e mairs de Diu que dan contèxt as hèstes des poblacions 
catalanes. Coma folklorista comence a publicar a compdar de 
1902 en tot referir-se a toti es aspèctes hestèrs: es minjades, es 
balhs, es cançons, es huecs, es vrespades e es hèires. Era sua 
òbra folklorica tanben compren es calendaris hestèrs anuaus que 
repassen es eveniments hestèrs: gèr, quan comence er an damb 
sant Antòni; sant Blai e santa Agueda abans de Magràs; sant 
Josèp deth mes de març; eth mes d’abriu damb sant Jòrdi; eth 
mes de mai damb era santa Creu; es sants Joan e Pèir eth mes de 
junh; era calor de junhsèga damb sant Jaime; eth gosset de sant 
Ròc en agost; santa Tecla e era Mair de Diu dera Mercè de seteme; 
es mosques de sant Narcís en octobre; noveme damb sant Martin 
e era arribada de Nadau abans d’acabar er an. Es protagonistes 
deth santorau son visti a miei camin deth sòn pes religiós, eth 
papèr legendari qu’an, es referents mitologics qu’amaguen e era 
importancia sociau dera sua advocacion.

Es jòcs e es joguines

Capmany afirme que “on i a un mainatge, i a ua joguina”. Es jòcs 
e es joguines aucupen ua part dera òbra publicada especiauments 
en ua etapa concrèta dera sua trajectòria que va de 1909 ara 
Guèrra civiu. Es pipes, es jòcs de rotllo, es hèts en madeish 
solèr, es serps volaires, es baudufes, es jòcs de pilòta e d’auti. 
A mès des escrits monografics, parle deth tema en tot barrejar-
lo damb d’auti perque ua activitat pòt èster ath madeish viatge 
un jòc, ua cançon e un balh. Eth jòc a importancia ena sua vida 
professionau, enes sessions tà mèstres, classes e charrades, ja 
que ei un element irrenunciable ena educacion des mainatges, 
molt mès enlà deth léser, a trauèrs deth quau eth mainatge aprén 
pautes de comportament, normes e manères de hèr que pòt 
aplicar ath long de tota era vida. Emplegue eth jòc ena sua tasca 
de mèstre de mainatges òrfes ena Casa de la Maternitat e trobats 

dera Deputacion de Barcelona, usina que desvolope a compdar 
der an 1916, enes classes en Institut de Cultura i Biblioteca 
Popular per a la dona, enes escòles d’estiu dera Mancomunitat de 
Catalonha e en centres educatius.

Era ciutat de Barcelona

Barcelona ei molt important ena vida e òbra d’Aureli Capmany. 
Neishut en barri deth Born, des de 1882 viu ena Rambla e era 
major part dera sua accion se desvolope pròp deth sòn domicili: 
er Orfeó Català, eth Liceu, era parròquia deth Pi, eth Centre 
Escursionista de Catalunya, er Ateneu Barcelonès, er Esbart 
Català de Dansaires, era glèisa de Santa Maria del Mar, era plaça 
de sant Jaume; era ciutat ath sòn abast a pè, en tot passejar, dera 
que n’obsèrve es cambis urbanistics, sociaus, politics e economics 
que se succedissen contunhadaments e que la transformen de 
ciutat ueitcentesca a modèrna. Quan en 1900 decidís dedicar-se 
a estudiar era istòria e es hèts dera ciutat, comence ua lista longa 
de tèxtes de tematica barcelonina ena que repasse monuments, 
grèmis, era trama de carrèrs, eth santorau, eth calendari 
hestèr, es hèires, es minjars, es teatres, èca. Tà documentar es 
sòns escrits, Capmany recuelh milèrs d’efemerides de tota sòrta 
extrètes des sues lectures que còpie en fiches manuscrites o dera 
premsa que retalhe e enganche en libretes.

Grèmis e confraries, oficis

Era istòria des grèmis, es confraries e es associacions 
professionaus, ei un aute des temes qu’atrè e desvolope Capmany 
enes sòns escrits. Aguesta part dera sua òbra siguec publicada 
entre 1923 e 1944. Des grops professionaus que son mès tractats 
per eth. Entre es grops que son tractes subergessen es deth textil 
e es dera pastisseria. D’un grèmi concret, acostume a parlar des 
normatives que regissen era organizacion, es requeriments tar 
aprenentatge d’un ofici e tà arribar a èster mèstre, eth patronatge 
deth grèmi, quina ei era data dera sua hèsta e com la hestègen, 
en quin edifici religiós se tròben er autar e era imatge, es bens 
materiaus mòbles e immòbles dera organizacion e era importancia 
sociau deth collectiu ena vida deth municipi. Eth tema, quan se 
referís a Barcelona, arribe molti viatges ara preséncia gremiau 
enes grani eveniments ciutadans: era processon deth Còrpus, es 
visites reiaus o d’autoritats civius, religioses e militares.

Teatres, espectacles e mariòtes

Aureli Capmany a bones dots d’actor. Lèu monte petites pèces 
teatraus as mainatges vesins deth carrèr e ja mès gran participe 

en diuèrsi montatges teatraus. Li agraden toti es genres teatraus: 
drama, comèdia, ballet, pròsa, òpera, mariòtes, èca., de manèra 
que n’ei un gran entusiasta. Gran amant dera òpera, especiaument 
era italiana, vesin deth Gran Teatre del Liceu, n’ei assidu e procure 
anar-i tostemp que pòt e non se pèrd, deth quatau pis, cap estrea, 
cap agut, cap descorbiment. Eth coneishement e eth gust pes 
artes esceniques se traspasse ara sua òbra e eth prumèr article 
publicat, en octobre de 1900, ei un comentari sus un drama 
musicau damb libre d’Àngel Guimerà e musica d’Amadeu Vives. 
Explique en En Patufet: “Aguesta qu’ei ua causa que m’agrade; çò 
d’anar ath teatre soent”, e cada setmana hè un comentari sus es 
teatres, es companhies teatraus e es montatges que presenten. 
Eth gust pes espectacles de mariòtes lo pòrte a escríuer sus eri e a 
dirigir era Sala Reig, pròp deth passeig de Gràcia, ena temporada 
der an 1921.
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plegada, damb quate planes que contien ua illustracion referida 
ath tèma dera cançon, era musica, era letra e un comentari. 
Aguesta òbra ei er inici d’ua longa sèrie de tèxtes dedicats as 
cançons, cants e crits que publique sustot entre er inici deth sègle 
XX e er an 1933. Es crits e reclames de carrèr son un aute des 
tèmes que l’atren peth sòn component melodic e i dedique diuèrsi 
tèxtes, fòrça longs, publicats sustot ena decada des ans trenta e 
quaranta deth sègle XX. Era cançon tanben ei protagonista ena 
revista En Patufet en apartat Cansonetas o enes collaboracions 
infantiles que recep.

Istòries, condes, romanci e legendes

Aureli Capmany auec ua vida damb condes pr’amor qu’eth mon 
des istòries formèc part de manèra inseparabla dera sua vida. 
Pendent molti ans explique condes, ne publique e ne parle en 
nombroses charrades e conferéncies. En an 1899 comence a 
explicar condes en public e açò hè que viatge fòrça per Catalonha. 
Ena revista En Patufet, ben lèu i trobam era seccion nomentada 
Rondalletas, ena que publique condes qu’amaguen ua leçon: 
Blancanhèu, Es dues gojates, Eth mal hilh, Er ós e era guinèu, 
Eth príncep ben neishut e moltes mès. En aguesta e d’autes 
revistes ne publique de catalanes, mès tanben de norvegianes, 
eslovenes, alemanhes, arabs, èca. En an 1904 publique era òbra 
Rondallas, damb sies istòries sus era vertat, er amor, era astúcia, 
era generositat e d’autes vertuts; en 1909 collabore ena revista La 
rondalla dels dijous e mès endauant en La Mainada, Sigronet e en 
La rondalla catalana. Capmany s’interèsse pes auques de rodolins, 
que narren ua istòria, soent tanben damb un hons aleçonador. E 
tanben s’interèsse pes figures legendàries, peth comde Arnau e 
pes istòries de bandolèrs, com Joan de Serrallonga.

Balhs e dances, imatjaria hestèra

Era fascinacion de Capmany pera dança a diuèrsi motius: 
era mòstra de balhs populars hèta en Vic e era dançada dera 
Espolsada en Cardedeu, er an 1902, era coneishença d’Enric Vigo 
e eth sòn grop Rotlletó Catalunya e eth movement sardanista 
damb es campanhes d’ensenhament qu’arriben ath Barcelonès, 
e era prumèra trobada de sardanes en Vallvidrera. Er an 1907, 
fonde un grop estable de parelhes tà apréner es balhs catalans, 
assajar-les e mostrar-les pertot e atau dera sua man nèish er Esbart 
de dansaires, en quau hè eth papèr de director, documentalista 
e presentador. Era aficion de Capmany pera dança non empetitís 
jamès pendent era sua vida, en tot afirmar qu’era dansa ei er 
art mès complèt que pòt hèr er èster uman damb eth sòn còs, 
causa que lo pòrte a escríuer molt sus eth balh e es balhs, tant 

es de carrèr e plaça, com sus era istòria dera dança. A compdar 
de 1915 collabore en revistes e escriu òbres monografiques sus 
diuèrsi balhs: era sardana, eth contrapàs, eth balh de bastons, es 
barables de mòda en sègle XIX, èca. e da nombroses charrades 
e conferéncies sus eth tema. Projectat en an 1910, en an 1941 
realize er archiu de dança catalana en Esbart Català de Dansaires.

Hèstes e costums, sants, santes e mairs de Diu

Es hèstes, es costums e eth folklòre aucupen tota era vida de 
Capmany. Escriu sus folklòre en articles monografics: hèstes, 
costums, cançons, arrepervèris o balhs, enes que apòrte 
informacion sus eth santorau que da contèxt a cada ua d’aguestes 
manifestacions, en tot relacionar eth patronatge de sants, 
santes e mairs de Diu que dan contèxt as hèstes des poblacions 
catalanes. Coma folklorista comence a publicar a compdar de 
1902 en tot referir-se a toti es aspèctes hestèrs: es minjades, es 
balhs, es cançons, es huecs, es vrespades e es hèires. Era sua 
òbra folklorica tanben compren es calendaris hestèrs anuaus que 
repassen es eveniments hestèrs: gèr, quan comence er an damb 
sant Antòni; sant Blai e santa Agueda abans de Magràs; sant 
Josèp deth mes de març; eth mes d’abriu damb sant Jòrdi; eth 
mes de mai damb era santa Creu; es sants Joan e Pèir eth mes de 
junh; era calor de junhsèga damb sant Jaime; eth gosset de sant 
Ròc en agost; santa Tecla e era Mair de Diu dera Mercè de seteme; 
es mosques de sant Narcís en octobre; noveme damb sant Martin 
e era arribada de Nadau abans d’acabar er an. Es protagonistes 
deth santorau son visti a miei camin deth sòn pes religiós, eth 
papèr legendari qu’an, es referents mitologics qu’amaguen e era 
importancia sociau dera sua advocacion.

Es jòcs e es joguines

Capmany afirme que “on i a un mainatge, i a ua joguina”. Es jòcs 
e es joguines aucupen ua part dera òbra publicada especiauments 
en ua etapa concrèta dera sua trajectòria que va de 1909 ara 
Guèrra civiu. Es pipes, es jòcs de rotllo, es hèts en madeish 
solèr, es serps volaires, es baudufes, es jòcs de pilòta e d’auti. 
A mès des escrits monografics, parle deth tema en tot barrejar-
lo damb d’auti perque ua activitat pòt èster ath madeish viatge 
un jòc, ua cançon e un balh. Eth jòc a importancia ena sua vida 
professionau, enes sessions tà mèstres, classes e charrades, ja 
que ei un element irrenunciable ena educacion des mainatges, 
molt mès enlà deth léser, a trauèrs deth quau eth mainatge aprén 
pautes de comportament, normes e manères de hèr que pòt 
aplicar ath long de tota era vida. Emplegue eth jòc ena sua tasca 
de mèstre de mainatges òrfes ena Casa de la Maternitat e trobats 

dera Deputacion de Barcelona, usina que desvolope a compdar 
der an 1916, enes classes en Institut de Cultura i Biblioteca 
Popular per a la dona, enes escòles d’estiu dera Mancomunitat de 
Catalonha e en centres educatius.

Era ciutat de Barcelona

Barcelona ei molt important ena vida e òbra d’Aureli Capmany. 
Neishut en barri deth Born, des de 1882 viu ena Rambla e era 
major part dera sua accion se desvolope pròp deth sòn domicili: 
er Orfeó Català, eth Liceu, era parròquia deth Pi, eth Centre 
Escursionista de Catalunya, er Ateneu Barcelonès, er Esbart 
Català de Dansaires, era glèisa de Santa Maria del Mar, era plaça 
de sant Jaume; era ciutat ath sòn abast a pè, en tot passejar, dera 
que n’obsèrve es cambis urbanistics, sociaus, politics e economics 
que se succedissen contunhadaments e que la transformen de 
ciutat ueitcentesca a modèrna. Quan en 1900 decidís dedicar-se 
a estudiar era istòria e es hèts dera ciutat, comence ua lista longa 
de tèxtes de tematica barcelonina ena que repasse monuments, 
grèmis, era trama de carrèrs, eth santorau, eth calendari 
hestèr, es hèires, es minjars, es teatres, èca. Tà documentar es 
sòns escrits, Capmany recuelh milèrs d’efemerides de tota sòrta 
extrètes des sues lectures que còpie en fiches manuscrites o dera 
premsa que retalhe e enganche en libretes.

Grèmis e confraries, oficis

Era istòria des grèmis, es confraries e es associacions 
professionaus, ei un aute des temes qu’atrè e desvolope Capmany 
enes sòns escrits. Aguesta part dera sua òbra siguec publicada 
entre 1923 e 1944. Des grops professionaus que son mès tractats 
per eth. Entre es grops que son tractes subergessen es deth textil 
e es dera pastisseria. D’un grèmi concret, acostume a parlar des 
normatives que regissen era organizacion, es requeriments tar 
aprenentatge d’un ofici e tà arribar a èster mèstre, eth patronatge 
deth grèmi, quina ei era data dera sua hèsta e com la hestègen, 
en quin edifici religiós se tròben er autar e era imatge, es bens 
materiaus mòbles e immòbles dera organizacion e era importancia 
sociau deth collectiu ena vida deth municipi. Eth tema, quan se 
referís a Barcelona, arribe molti viatges ara preséncia gremiau 
enes grani eveniments ciutadans: era processon deth Còrpus, es 
visites reiaus o d’autoritats civius, religioses e militares.

Teatres, espectacles e mariòtes

Aureli Capmany a bones dots d’actor. Lèu monte petites pèces 
teatraus as mainatges vesins deth carrèr e ja mès gran participe 

en diuèrsi montatges teatraus. Li agraden toti es genres teatraus: 
drama, comèdia, ballet, pròsa, òpera, mariòtes, èca., de manèra 
que n’ei un gran entusiasta. Gran amant dera òpera, especiaument 
era italiana, vesin deth Gran Teatre del Liceu, n’ei assidu e procure 
anar-i tostemp que pòt e non se pèrd, deth quatau pis, cap estrea, 
cap agut, cap descorbiment. Eth coneishement e eth gust pes 
artes esceniques se traspasse ara sua òbra e eth prumèr article 
publicat, en octobre de 1900, ei un comentari sus un drama 
musicau damb libre d’Àngel Guimerà e musica d’Amadeu Vives. 
Explique en En Patufet: “Aguesta qu’ei ua causa que m’agrade; çò 
d’anar ath teatre soent”, e cada setmana hè un comentari sus es 
teatres, es companhies teatraus e es montatges que presenten. 
Eth gust pes espectacles de mariòtes lo pòrte a escríuer sus eri e a 
dirigir era Sala Reig, pròp deth passeig de Gràcia, ena temporada 
der an 1921.
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TEXTOS EN CASTELLANO

Aureli Capmany Farrés 
Aureli Capmany Farrés nace en Barcelona el 26 de febrero de 
1868, en la antigua calle de Joan de Montjuïc, en el barrio del 
Born, hijo de un matrimonio de recién llegados a la ciudad, con 
tienda y obrador de cestería. Su padre, Pau Capmany, procede de 
Rubí, y su madre, Maria Farrés, de Sant Boi por parte de padre y 
de La Garriga por parte de madre.
Aureli Capmany es cestero, barcelonés, músico, actor, cantor, 
maestro y autodidacta. Conferenciante, historiador y archivista. 
Cuentista, narrador, amante de la danza, aficionado al teatro, la 
ópera, la música y los títeres. Aprendiz, activista de la cultura, 
fundador de asociaciones, socio de numerosas entidades. Pensa-
dor, impulsor, creador y responsable de proyectos culturales. Se-
rio e irónico, casado, ahijado y con vida de soltero, gran conver-
sador y noctámbulo. Curioso, burlón, ingenioso, irónico, lector, 
liceísta, educado, risueño, independiente, constante, trabajador, 
divertido, serio, autónomo. 
Después de una vida llena de actividades, propuestas cultura-
les y ciudadanas, publicaciones y colaboraciones con entidades, 
Aureli Capmany Farrés muere en Barcelona el día 9 de octubre 
de 1954.

Ir a estudio

Aureli Capmany pasa su infancia en el Born, va a la escuela del 
barrio y pronto destaca por sus dotes de actor y director de pe-
queñas obras. Aprende a leer en voz alta, a cantar, a tocar la gui-
tarra y el acordeón. Explica rondallas a los chiquillos. A los diez 
años, su padre lo matricula en el Col·legi del Bisbe de La Rambla 
barcelonesa y asiste hasta los catorce, cuando deja los estudios. 
Entonces la familia se instala en La Rambla de les Flors. Aprende 
el oficio de cestero, pasa los veranos en Rubí donde aprende 
cuentos y rondallas, asiste a algunos cursos gratuitos de materias 
o conocimientos que le interesan. A los veinte años muere su 
padre, y Aureli deja el negocio en manos de su madre para tener 
más tiempo para formarse y adquirir los conocimientos que le 
son necesarios. Así decide encaminar su futuro. 

Con la lección bien aprendida

El año 1891, con otros hombres, funda el Orfeó Català y forma 
parte del coro y de la Junta Directiva. Canta en la capilla del 
Oratorio de Sant Felip Neri y obtiene algunos ingresos. En 1898 
se hace socio del Centre Excursionista de Catalunya, donde par-
ticipa en las actividades dirigidas a los asociados y es impulsor 
de la Sección Folclórica, de la que es secretario. El año 1898 se 
asocia al Ateneu Barcelonès, de cuya biblioteca se hace asiduo. A 
inicios del siglo XX, decide encaminar su acción hacia el folclore 
de Cataluña y la historia de Barcelona. Enamorado de la danza, 
en 1907 funda el Esbart de Dansaires de la Associació de Lectura 
Catalana y después dirige el Esbart Català de Dansaires. En 1916 

se casa con Maria Farnés, al cabo de dos años nace su hija Maria 
Aurèlia, y en 1921, su hijo Jordi. 

El folclorista

En 1902, Aureli Capmany entra como redactor folclórico en el 
diario La Renaixensa, donde escribe artículos sobre fiestas y cos-
tumbres de Cataluña. Aporta información sobre las costumbres 
de cada festividad y qué patronazgo tienen. Su producción escri-
ta y publicada sobre folclore abarca del principio al final de su 
obra: desde 1902 hasta casi la década de los años cincuenta del 
siglo XX. De los santos, santas y vírgenes destaca siempre quién 
los tiene por patrón: san Galderic, patrón de los campesinos; la 
Virgen del Carmen, abogada de viudas y solteras; san Juan, que 
ayuda a las chicas a encontrar marido; san Cristóbal, patrón de 
los viajeros; san Mamés, patrón de las parturientas y las lactan-
tes; san Pancracio, patrón de los tejedores de algodón y abogado 
de los que no encuentran trabajo; san Pablo, que aleja la epi-
lepsia, y santa Lucía, patrona de ciegos y modistas.

El maestro

Capmany tiene voluntad de magisterio, de traspasar los cono-
cimientos, y esa voluntad se hace patente en su obra y en el 
ejercicio de la tarea de maestro en la que defiende el uso de 
la canción, la danza, el juego, la rondalla y el teatro como ele-
mentos imprescindibles para el desarrollo de la persona. En el 
Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona da lecci-
ones de juegos populares para niños, de rondallas y de danzas 
populares. En 1916 ingresa en la Casa de la Maternitat i Expòsits 
de la Diputació de Barcelona para impartir sesiones de juegos 
folclóricos, y después en la escuela Montessoriana como profesor 
de danzas. Esta es la tarea más apreciada, y al mismo tiempo 
más estable, de Capmany. También colabora en varias escuelas 
de verano de la Mancomunitat de Catalunya y en centros esco-
lares de Barcelona.

El archivero

En el año 1916, Aureli empieza a trabajar en la Sección de folclo-
re del Arxiu Mas, donde colabora hasta 1922. La muerte del fol-
clorista Rossend Serra i Pagès le da la oportunidad de entrar, en 
1929, de archivista en el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelo-
na, donde ya ha colaborado, para clasificar y difundir su legado. 
El trabajo profesional de archivista se prolonga hasta acabada la 
Guerra Civil Española, cuando es apartado del cargo y jubilado 
forzosamente. A pesar de ello, continúa colaborando con el arc-
hivo, acompañando grupos que lo visitan. En enero de 1947, es 
nombrado auxiliar eventual de la Sección de Etnografía y Folklo-
re de Cataluña, y en 1948, conservador de la Junta Directiva del 
Ateneu Barcelonès, cargo que ejerce hasta 1951.

En Patufet

El año 1903, en una reunión de amigos en el Foment Autonomis-
ta Català, surge el proyecto de editar una publicación dirigida 
al público infantil, revista que será bautizada con el nombre de 
En Patufet. El objetivo es entretener formando y educando, al 
mismo tiempo que se suministran conocimientos a los niños. En 
diciembre se anuncia la publicación con una hoja publicitaria 
para animar a las familias a suscribirse. La dirección de la ad-
ministración de En Patufet es el número 11 de La Rambla de 
les Flors de Barcelona, la de la tienda de la familia Capmany. 
Así, Aureli Capmany emprende uno de sus grandes proyectos 
particulares, convirtiéndose en editor, director, redactor, gestor, 
administrador y distribuidor de la publicación a lo largo del año 
1904. La publicación es de pequeño formato y de periodicidad 
semanal; se imprime en dos tintas —rojo y negro—, consta de 
ocho páginas ilustradas con dibujos y está organizada en varias 
secciones. También es el redactor de buena parte de los textos 
que se incluyen, que escribe con los seudónimos de En Patufet, 
Cristóful y Noy-Xich, además de hacerlo esporádicamente con su 
nombre real. Algunos números monográficos incluyen textos de 
otros escritores: Joan Maragall, Apel·les Mestres, Jaume Collell, 
Lluís Llansà, entre otros.

Canciones y gritos, orfeones y corales

La relación de Aureli Capmany con la música y con las canciones 
nace cuando todavía es un niño; de joven aprende a cantar y 
asiste a clases de canto gregoriano prolongadamente. La canción 
ocupa parte de su vida y de su obra y es el tema de sus primeros 
escritos conocidos. En 1901, emprende solo uno de sus proyec-
tos más ambiciosos: el Cancionero popular. Por ello, Capmany 
publica hasta cien canciones, entre 1901 y 1913, editadas en ho-
jas sueltas que se venden a diez céntimos. Su voluntad es hacer 
un producto económico que permita ser comprado por todos los 
bolsillos. Cada canción ocupa una hoja doblada, con cuatro pági-
nas que contienen una ilustración referida al tema de la canción, 
la música, la letra y un comentario. Esta obra es el inicio de una 
larga serie de textos dedicados a canciones, cantos y gritos que 
publica sobre todo entre el inicio del siglo XX y el año 1933. Los 
gritos y clamores de calle son otro de los temas que le atraen por 
su componente melódico y dedica varios textos a ellos, bastan-
te largos, publicados sobre todo durante la década de los años 
treinta y cuarenta del siglo XX. La canción también es protagonis-
ta en la revista En Patufet, en el apartado “Cansonetas”, o en las 
colaboraciones infantiles que recibe. 

Rondallas, cuentos, romances y leyendas

Aureli Capmany tiene una vida llena de rondallas porque el 
mundo de las rondallas forma parte de su vida de modo indes-
triable. Durante muchos años explica rondallas, publica y ha-
bla en numerosas charlas y conferencias. El año 1899 empieza 
a contar rondallas en público y ello le hace viajar bastante por 

Cataluña. En la revista En Patufet, muy pronto encontramos la 
sección denominada “Rondalletas”, en la que publica rondallas 
que esconden una moraleja: “Blancanieves”, “Las dos chicas”, “El 
mal hijo”, “El oso y el zorro”, “El príncipe bien nacido” y muchas 
otras. En esta y otras revistas publica rondallas catalanas, pero 
también noruegas, eslovenas, alemanas, árabes, etc. El año 1904 
publica la obra Rondallas, con seis historias sobre la verdad, el 
amor, la astucia, la generosidad y otras virtudes; en 1909 cola-
bora en la revista La rondalla dels dijous y luego en La Mainada, 
Sigronet y a La rondalla catalana. Capmany se interesa por las 
aleluyas de pareados, que narran una historia, a menudo tam-
bién con un trasfondo aleccionador. Y también se interesa por 
las figuras legendarias, por el Comte Arnau y por las historias de 
bandoleros, como Joan de Serrallonga. 

Bailes y danzas, imaginería festiva 

La fascinación de Capmany por la danza tiene varios motivos: 
la muestra de bailes populares hecha en Vic y el baile de L’Es-
polsada en Cardedeu, en 1902, el conocimiento de Enric Vigo y 
su grupo Rotlletó Catalunya, el movimiento sardanista con las 
campañas de enseñanza que llegan a El Barcelonès, y el primer 
encuentro de sardanas en Vallvidrera. En 1907, funda un grupo 
estable de parejas para aprender los bailes catalanes, ensayarlos 
y mostrarlos por todas partes y así nace el Esbart de Dansaires, 
en el que hace el papel de director, documentalista y presenta-
dor. La afición de Capmany por la danza no disminuye nunca 
durante su vida, afirmando que la danza es el arte más completo 
que puede hacer el ser humano con su cuerpo, cosa que lo lleva a 
escribir mucho sobre el baile y los bailes, tanto los de calle y pla-
za, como sobre la historia de la danza. A partir de 1915 colabora 
en revistas y escribe obras monográficas sobre varios bailes: la 
sardana, el contrapás, el paloteado, los bailables de moda en el 
siglo XIX, etc., e imparte numerosas charlas y conferencias sobre 
el tema. Proyectado en 1910, en el año 1941 elabora el Arxiu de 
dansa catalana en el Esbart Català de Dansaires. 

Fiestas y costumbres, santos, santas y vírgenes

Las fiestas, las costumbres y el folclore ocupan toda la vida de 
Capmany. Escribe sobre folclore en artículos monográficos: fies-
tas, costumbres, canciones, refranes o bailes, en los que aporta 
información sobre el santoral que contextualiza cada una de es-
tas manifestaciones, relacionando el patronazgo de santos, san-
tas y vírgenes que da contexto a las fiestas de las poblaciones 
catalanas. Como folclorista empieza a publicar a partir de 1902 
refiriéndose a todos los aspectos festivos: la comida, los bailes, 
las canciones, los fuegos, las verbenas y las ferias. Su obra fol-
clórica también comprende los calendarios festivos anuales que 
repasan los acontecimientos festivos: en enero, cuando empieza 
el año con san Antonio; san Blas y santa Ágata antes de Carna-
val; san José en marzo; el mes de abril con san Jorge; el mes 
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TEXTOS EN CASTELLANO

Aureli Capmany Farrés 
Aureli Capmany Farrés nace en Barcelona el 26 de febrero de 
1868, en la antigua calle de Joan de Montjuïc, en el barrio del 
Born, hijo de un matrimonio de recién llegados a la ciudad, con 
tienda y obrador de cestería. Su padre, Pau Capmany, procede de 
Rubí, y su madre, Maria Farrés, de Sant Boi por parte de padre y 
de La Garriga por parte de madre.
Aureli Capmany es cestero, barcelonés, músico, actor, cantor, 
maestro y autodidacta. Conferenciante, historiador y archivista. 
Cuentista, narrador, amante de la danza, aficionado al teatro, la 
ópera, la música y los títeres. Aprendiz, activista de la cultura, 
fundador de asociaciones, socio de numerosas entidades. Pensa-
dor, impulsor, creador y responsable de proyectos culturales. Se-
rio e irónico, casado, ahijado y con vida de soltero, gran conver-
sador y noctámbulo. Curioso, burlón, ingenioso, irónico, lector, 
liceísta, educado, risueño, independiente, constante, trabajador, 
divertido, serio, autónomo. 
Después de una vida llena de actividades, propuestas cultura-
les y ciudadanas, publicaciones y colaboraciones con entidades, 
Aureli Capmany Farrés muere en Barcelona el día 9 de octubre 
de 1954.

Ir a estudio

Aureli Capmany pasa su infancia en el Born, va a la escuela del 
barrio y pronto destaca por sus dotes de actor y director de pe-
queñas obras. Aprende a leer en voz alta, a cantar, a tocar la gui-
tarra y el acordeón. Explica rondallas a los chiquillos. A los diez 
años, su padre lo matricula en el Col·legi del Bisbe de La Rambla 
barcelonesa y asiste hasta los catorce, cuando deja los estudios. 
Entonces la familia se instala en La Rambla de les Flors. Aprende 
el oficio de cestero, pasa los veranos en Rubí donde aprende 
cuentos y rondallas, asiste a algunos cursos gratuitos de materias 
o conocimientos que le interesan. A los veinte años muere su 
padre, y Aureli deja el negocio en manos de su madre para tener 
más tiempo para formarse y adquirir los conocimientos que le 
son necesarios. Así decide encaminar su futuro. 

Con la lección bien aprendida

El año 1891, con otros hombres, funda el Orfeó Català y forma 
parte del coro y de la Junta Directiva. Canta en la capilla del 
Oratorio de Sant Felip Neri y obtiene algunos ingresos. En 1898 
se hace socio del Centre Excursionista de Catalunya, donde par-
ticipa en las actividades dirigidas a los asociados y es impulsor 
de la Sección Folclórica, de la que es secretario. El año 1898 se 
asocia al Ateneu Barcelonès, de cuya biblioteca se hace asiduo. A 
inicios del siglo XX, decide encaminar su acción hacia el folclore 
de Cataluña y la historia de Barcelona. Enamorado de la danza, 
en 1907 funda el Esbart de Dansaires de la Associació de Lectura 
Catalana y después dirige el Esbart Català de Dansaires. En 1916 

se casa con Maria Farnés, al cabo de dos años nace su hija Maria 
Aurèlia, y en 1921, su hijo Jordi. 

El folclorista

En 1902, Aureli Capmany entra como redactor folclórico en el 
diario La Renaixensa, donde escribe artículos sobre fiestas y cos-
tumbres de Cataluña. Aporta información sobre las costumbres 
de cada festividad y qué patronazgo tienen. Su producción escri-
ta y publicada sobre folclore abarca del principio al final de su 
obra: desde 1902 hasta casi la década de los años cincuenta del 
siglo XX. De los santos, santas y vírgenes destaca siempre quién 
los tiene por patrón: san Galderic, patrón de los campesinos; la 
Virgen del Carmen, abogada de viudas y solteras; san Juan, que 
ayuda a las chicas a encontrar marido; san Cristóbal, patrón de 
los viajeros; san Mamés, patrón de las parturientas y las lactan-
tes; san Pancracio, patrón de los tejedores de algodón y abogado 
de los que no encuentran trabajo; san Pablo, que aleja la epi-
lepsia, y santa Lucía, patrona de ciegos y modistas.

El maestro

Capmany tiene voluntad de magisterio, de traspasar los cono-
cimientos, y esa voluntad se hace patente en su obra y en el 
ejercicio de la tarea de maestro en la que defiende el uso de 
la canción, la danza, el juego, la rondalla y el teatro como ele-
mentos imprescindibles para el desarrollo de la persona. En el 
Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona da lecci-
ones de juegos populares para niños, de rondallas y de danzas 
populares. En 1916 ingresa en la Casa de la Maternitat i Expòsits 
de la Diputació de Barcelona para impartir sesiones de juegos 
folclóricos, y después en la escuela Montessoriana como profesor 
de danzas. Esta es la tarea más apreciada, y al mismo tiempo 
más estable, de Capmany. También colabora en varias escuelas 
de verano de la Mancomunitat de Catalunya y en centros esco-
lares de Barcelona.

El archivero

En el año 1916, Aureli empieza a trabajar en la Sección de folclo-
re del Arxiu Mas, donde colabora hasta 1922. La muerte del fol-
clorista Rossend Serra i Pagès le da la oportunidad de entrar, en 
1929, de archivista en el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelo-
na, donde ya ha colaborado, para clasificar y difundir su legado. 
El trabajo profesional de archivista se prolonga hasta acabada la 
Guerra Civil Española, cuando es apartado del cargo y jubilado 
forzosamente. A pesar de ello, continúa colaborando con el arc-
hivo, acompañando grupos que lo visitan. En enero de 1947, es 
nombrado auxiliar eventual de la Sección de Etnografía y Folklo-
re de Cataluña, y en 1948, conservador de la Junta Directiva del 
Ateneu Barcelonès, cargo que ejerce hasta 1951.

En Patufet

El año 1903, en una reunión de amigos en el Foment Autonomis-
ta Català, surge el proyecto de editar una publicación dirigida 
al público infantil, revista que será bautizada con el nombre de 
En Patufet. El objetivo es entretener formando y educando, al 
mismo tiempo que se suministran conocimientos a los niños. En 
diciembre se anuncia la publicación con una hoja publicitaria 
para animar a las familias a suscribirse. La dirección de la ad-
ministración de En Patufet es el número 11 de La Rambla de 
les Flors de Barcelona, la de la tienda de la familia Capmany. 
Así, Aureli Capmany emprende uno de sus grandes proyectos 
particulares, convirtiéndose en editor, director, redactor, gestor, 
administrador y distribuidor de la publicación a lo largo del año 
1904. La publicación es de pequeño formato y de periodicidad 
semanal; se imprime en dos tintas —rojo y negro—, consta de 
ocho páginas ilustradas con dibujos y está organizada en varias 
secciones. También es el redactor de buena parte de los textos 
que se incluyen, que escribe con los seudónimos de En Patufet, 
Cristóful y Noy-Xich, además de hacerlo esporádicamente con su 
nombre real. Algunos números monográficos incluyen textos de 
otros escritores: Joan Maragall, Apel·les Mestres, Jaume Collell, 
Lluís Llansà, entre otros.

Canciones y gritos, orfeones y corales

La relación de Aureli Capmany con la música y con las canciones 
nace cuando todavía es un niño; de joven aprende a cantar y 
asiste a clases de canto gregoriano prolongadamente. La canción 
ocupa parte de su vida y de su obra y es el tema de sus primeros 
escritos conocidos. En 1901, emprende solo uno de sus proyec-
tos más ambiciosos: el Cancionero popular. Por ello, Capmany 
publica hasta cien canciones, entre 1901 y 1913, editadas en ho-
jas sueltas que se venden a diez céntimos. Su voluntad es hacer 
un producto económico que permita ser comprado por todos los 
bolsillos. Cada canción ocupa una hoja doblada, con cuatro pági-
nas que contienen una ilustración referida al tema de la canción, 
la música, la letra y un comentario. Esta obra es el inicio de una 
larga serie de textos dedicados a canciones, cantos y gritos que 
publica sobre todo entre el inicio del siglo XX y el año 1933. Los 
gritos y clamores de calle son otro de los temas que le atraen por 
su componente melódico y dedica varios textos a ellos, bastan-
te largos, publicados sobre todo durante la década de los años 
treinta y cuarenta del siglo XX. La canción también es protagonis-
ta en la revista En Patufet, en el apartado “Cansonetas”, o en las 
colaboraciones infantiles que recibe. 

Rondallas, cuentos, romances y leyendas

Aureli Capmany tiene una vida llena de rondallas porque el 
mundo de las rondallas forma parte de su vida de modo indes-
triable. Durante muchos años explica rondallas, publica y ha-
bla en numerosas charlas y conferencias. El año 1899 empieza 
a contar rondallas en público y ello le hace viajar bastante por 

Cataluña. En la revista En Patufet, muy pronto encontramos la 
sección denominada “Rondalletas”, en la que publica rondallas 
que esconden una moraleja: “Blancanieves”, “Las dos chicas”, “El 
mal hijo”, “El oso y el zorro”, “El príncipe bien nacido” y muchas 
otras. En esta y otras revistas publica rondallas catalanas, pero 
también noruegas, eslovenas, alemanas, árabes, etc. El año 1904 
publica la obra Rondallas, con seis historias sobre la verdad, el 
amor, la astucia, la generosidad y otras virtudes; en 1909 cola-
bora en la revista La rondalla dels dijous y luego en La Mainada, 
Sigronet y a La rondalla catalana. Capmany se interesa por las 
aleluyas de pareados, que narran una historia, a menudo tam-
bién con un trasfondo aleccionador. Y también se interesa por 
las figuras legendarias, por el Comte Arnau y por las historias de 
bandoleros, como Joan de Serrallonga. 

Bailes y danzas, imaginería festiva 

La fascinación de Capmany por la danza tiene varios motivos: 
la muestra de bailes populares hecha en Vic y el baile de L’Es-
polsada en Cardedeu, en 1902, el conocimiento de Enric Vigo y 
su grupo Rotlletó Catalunya, el movimiento sardanista con las 
campañas de enseñanza que llegan a El Barcelonès, y el primer 
encuentro de sardanas en Vallvidrera. En 1907, funda un grupo 
estable de parejas para aprender los bailes catalanes, ensayarlos 
y mostrarlos por todas partes y así nace el Esbart de Dansaires, 
en el que hace el papel de director, documentalista y presenta-
dor. La afición de Capmany por la danza no disminuye nunca 
durante su vida, afirmando que la danza es el arte más completo 
que puede hacer el ser humano con su cuerpo, cosa que lo lleva a 
escribir mucho sobre el baile y los bailes, tanto los de calle y pla-
za, como sobre la historia de la danza. A partir de 1915 colabora 
en revistas y escribe obras monográficas sobre varios bailes: la 
sardana, el contrapás, el paloteado, los bailables de moda en el 
siglo XIX, etc., e imparte numerosas charlas y conferencias sobre 
el tema. Proyectado en 1910, en el año 1941 elabora el Arxiu de 
dansa catalana en el Esbart Català de Dansaires. 

Fiestas y costumbres, santos, santas y vírgenes

Las fiestas, las costumbres y el folclore ocupan toda la vida de 
Capmany. Escribe sobre folclore en artículos monográficos: fies-
tas, costumbres, canciones, refranes o bailes, en los que aporta 
información sobre el santoral que contextualiza cada una de es-
tas manifestaciones, relacionando el patronazgo de santos, san-
tas y vírgenes que da contexto a las fiestas de las poblaciones 
catalanas. Como folclorista empieza a publicar a partir de 1902 
refiriéndose a todos los aspectos festivos: la comida, los bailes, 
las canciones, los fuegos, las verbenas y las ferias. Su obra fol-
clórica también comprende los calendarios festivos anuales que 
repasan los acontecimientos festivos: en enero, cuando empieza 
el año con san Antonio; san Blas y santa Ágata antes de Carna-
val; san José en marzo; el mes de abril con san Jorge; el mes 
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de mayo con la santa Cruz; los santos Juan y Pedro en junio; 
el calor de julio con san Jaime; el perro y san Roque en agosto, 
santa Tecla y la Virgen de las Mercedes de septiembre; las mos-
cas de san Narciso en octubre; en noviembre con san Martín y la 
llegada de Navidad antes de acabar el año. Los protagonistas del 
santoral son vistos por su peso religioso, por el papel legendario 
que tienen, por los referentes mitológicos que esconden y por la 
importancia social de su advocación. 

Juegos y juguetes

Capmany afirma que “donde hay un niño, hay un juguete”. Los 
juegos y los juguetes ocupan una parte de la obra publicada es-
pecialmente en una etapa concreta de su trayectoria que va de 
1909 a la Guerra Civil. Las muñecas, los juegos de corro, los 
hechos al suelo, las cometas, las peonzas, los juegos de pelota y 
otros. Además de los escritos monográficos, habla del tema mez-
clándolo con otros porque una actividad puede ser al mismo ti-
empo un juego, una canción y un baile. El juego tiene importan-
cia en su vida profesional, en las sesiones para maestros, clases 
y charlas, ya que es un elemento irrenunciable en la educación 
de los niños, más allá del ocio, a través del cual el niño aprende 
pautas de comportamiento, normas y modos de hacer que pue-
de aplicar a lo largo de toda su vida. Hace uso del juego en su 
tarea de maestro de niños huérfanos en la Casa de la Maternitat 
i Expòsits de la Diputació de Barcelona, trabajo que desarrolla 
a partir del año 1916, en las clases en el Institut de Cultura i 
Biblioteca Popular per a la Dona, en las escuelas de verano de la 
Mancomunitat de Catalunya y en centros educativos.

La ciudad de Barcelona

Barcelona es muy importante en la vida y la obra de Aureli 
Capmany. Nacido en el barrio del Born, desde 1882 vive en La 
Rambla y la mayor parte de su acción se desarrolla cerca de su 
domicilio: el Orfeó Català, el Liceu, la parroquia del Pi, el Centre 
Excursionista de Catalunya, el Ateneu Barcelonès, el Esbart Ca-
talà de Dansaires, la iglesia de Santa Maria del Mar, la plaza de 
Sant Jaume; la ciudad a su alcance a pie, paseando, de la que ob-
serva los cambios urbanísticos, sociales, políticos y económicos 
que se suceden contínuamente y que la transforman de ciudad 
ochocentista a moderna. Cuando en 1900 decide dedicarse a es-
tudiar la historia y los hechos de la ciudad, empieza una larga 
lista de textos de temática barcelonesa en la que repasa monu-
mentos, gremios, la trama de calles, el santoral, el calendario 
festivo, las ferias, los manjares, los teatros, etc. Para documentar 
sus escritos, Capmany recoge miles de efemérides de todo tipo, 
extraídas de sus lecturas, que copia en fichas manuscritas o de la 
prensa que recorta y engancha en libretas.

Gremios y cofradías, oficios

La historia de los gremios, las cofradías y las asociaciones pro-
fesionales es otro de los temas que atrae y desarrolla Capmany 

en sus escritos. Esta parte de su obra fue publicada entre 1923 
y 1944. Entre los sectores que trata sobresalen los del textil y 
los de la pastelería. De un gremio concreto, suele hablar de las 
normativas que rigen su organización, los requerimientos para 
el aprendizaje de un oficio y para llegar a ser maestro, el patro-
nazgo del gremio, la fecha de su festividad y cómo la celebran, 
en qué edificio religioso se encuentra el altar y la imagen, los bi-
enes materiales muebles e inmuebles de la organización y la im-
portancia social del colectivo en la vida del municipio. El tema, 
cuando se refiere a Barcelona, desemboca muchas veces en la 
presencia gremial en los grandes acontecimientos ciudadanos: la 
procesión del Corpus, las visitas reales o de autoridades civiles, 
religiosas y militares.

Teatros, espectáculos y títeres

Aureli Capmany tiene buenas dotes de actor. Pronto monta pe-
queñas piezas teatrales a los niños vecinos y ya de mayor parti-
cipa en varios montajes teatrales. Le gustan todos los géneros: 
drama, comedia, ballet, prosa, ópera, títeres, etc., de modo que 
es un ferviente entusiasta de todos ellos. Gran amante de la ópe-
ra, especialmente la italiana, vecino del Gran Teatre del Liceu, al 
que es asiduo, procura asistir siempre que puede y no se pierde, 
desde el cuarto piso, ningún estreno, ningún do de pecho, nin-
gún descubrimiento. El conocimiento y el gusto por las artes es-
cénicas se traspasan a su obra, y su primer artículo publicado, en 
octubre de 1900, es un comentario sobre un drama musical con 
libro de Àngel Guimerà y música de Amadeu Vives. Explica en 
En Patufet: “He aquí una cosa que me gusta; eso de ir a menudo 
al teatro”, y cada semana hace un comentario sobre los teatros, 
las compañías teatrales y los montajes que presentan. El gusto 
por los espectáculos de títeres le lleva a escribir sobre ellos y a 
dirigir en la Sala Reig, próxima al paseo de Gràcia, la temporada 
del año 1921. 

Aureli Capmany Farrés

Aureli Capmany Farrés was born in Barcelona on 26 February 
1868 in the former Joan de Montjuïc Street in the Born district, 
the son of a couple newly arrived in the city who ran a basket 
store and workshop. His father, Pau Capmany, came from Rubí 
while his mother, Maria Farrés, was from Sant Boi on her father’s 
side and La Garriga on her mother’s.
Aureli Capmany was a basket maker, a Barcelonian, a musician, 
actor, singer, teacher and self-taught. A speaker, historian and 
archivist. A storyteller, narrator, a lover of dance, an enthusiast for 
the theatre, opera, music and puppets. Self-taught, a learner, cultural 
activist, founder of associations, member of numerous organisations, 
a thinker, promoter, creator and manager of cultural projects. 
Serious and ironic, married, a father and with a single life, a great 
conversationalist and night owl. Inquisitive, a joker, resourceful, 
ironic, a reader, a regular at the Liceu, polite, cheerful, independent, 
tenacious, hardworking, fun, serious and self-sufficient.
After a life crammed with activities, cultural and civic ideas, 
publications and collaborations with organisations, Aureli 
Capmany Farrés died in Barcelona on 9 October 1954.

Going to school

Aureli Capmany spent his childhood in the Born district. He 
went to school in the neighbourhood and soon stood out for his 
talent as an actor and director of small plays. He learned to read 
aloud, sing and play the guitar and accordion. He told stories 
to little children. At the age of ten his father enrolled him at 
Col·legi del Bisbe on Barcelona’s la Rambla which he attended 
until he was 14 when he left school. His family then moved to 
la Rambla de les Flors. He learned the trade of basket maker 
and spent the summers in Rubí where he learned stories and 
folk tales and attended free courses about subjects or areas of 
knowledge which interested him. When he was 20 his father 
died and Aureli left the business in his mother’s hands so he 
would have more time to study and acquire the knowledge he 
needed. He thus decided on his future.

With the lesson well learned

In 1891 he founded the Orfeó Català with a group of other men 
and was a member of its choir and board of directors. He sang 
in the Oratori de Sant Felip Neri chapel for which he earned 
some money. In 1898 he joined the Centre Excursionista de 
Catalunya (Hiking Centre of Catalonia) where he took part 
in the activities run for its members and was the driving force 
behind the Folkloric Section in which he was the secretary. In 
1898 he joined the Ateneu Barcelonès and became a regular at 
the library. In the early 20th century he decided to take a closer 
look at the folklore of Catalonia and the history of Barcelona. 
In love with dance, in 1907 he founded Esbart Dansaire in the 
Associació de Lectura Catalana (Catalan Reading Association) 

and then ran the Esbart Català de Dansaires. In 1916 he married 
Maria Farnés; two years later their daughter Maria Aurèlia was 
born, followed by their son Jordi in 1921.

The folklorist

In 1902 Aureli Capmany joined newspaper La Renaixença as a 
folklore staff writer where he published articles about Catalonia’s 
festivals and customs. He provided information about the 
customs of each festival and their patron saints. His written 
and published output about folklore runs from the beginning 
to the end of his work, from 1902 until almost the 1950s. When 
describing saints and virgins he always mentioned who they 
were patrons of: St Galderich, patron saint of farmers; the Mare 
de Déu del Carme, the protector of widows and single women; 
St Joan who helps young women to find a husband; St Cristòfol, 
the patron saint of all travellers; St Mamet, the patron saint of 
new mothers and women who breastfeed; St Pancraç, patron 
saint of cotton weavers and protector of people who cannot find 
a job; St Pau who drives away epilepsy; and St Llúcia, the patron 
saint of the blind and dressmakers.

The teacher

Capmany had a vocation for teaching, for imparting knowledge, 
and this commitment is evident in his work and in his 
performance as a teacher in which he advocated using songs, 
dance, play, stories and the theatre as essential components for 
a person’s development. At the Institut de Cultura (Institute of 
Culture) and the Biblioteca Popular de la Dona (Women’s Popular 
Library) he taught popular games for children, folk tales and 
dances. In 1916 he joined Barcelona Provincial Council’s Casa 
de la Maternitat i Expòsits (Maternity and Foundlings Hospital) 
to teach folkloric games and later the Montessori school as a 
dance teacher. This was what Capmany liked doing most and 
also his steadiest job. He additionally taught at several summer 
schools run by the Mancomunitat de Catalunya (Commonwealth 
of Catalonia) and at schools in Barcelona.

The archivist

In 1916 Aureli began working in the Mas Archive’s Folklore 
Section where he stayed until 1922. The death of folklorist 
Rossend Serra i Pagès in 1929 gave him the chance to become 
an archivist at the Barcelona Historical Archive which he had 
previously worked with and where he classified and publicised 
Serra’s legacy. He continued working as an archivist until the end 
of the Spanish Civil War when he was removed from his post and 
forced to retire. In spite of this he still helped out at the Archive 
by accompanying groups that visited it. In January 1947 he was 
appointed a temporary assistant in the Ethnography and Folklore 
of Catalonia Section and in 1948 he became the curator for the 
Ateneu Barcelonès board of directors, a post he held until 1951.

ENGLISH TEXT
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de mayo con la santa Cruz; los santos Juan y Pedro en junio; 
el calor de julio con san Jaime; el perro y san Roque en agosto, 
santa Tecla y la Virgen de las Mercedes de septiembre; las mos-
cas de san Narciso en octubre; en noviembre con san Martín y la 
llegada de Navidad antes de acabar el año. Los protagonistas del 
santoral son vistos por su peso religioso, por el papel legendario 
que tienen, por los referentes mitológicos que esconden y por la 
importancia social de su advocación. 

Juegos y juguetes

Capmany afirma que “donde hay un niño, hay un juguete”. Los 
juegos y los juguetes ocupan una parte de la obra publicada es-
pecialmente en una etapa concreta de su trayectoria que va de 
1909 a la Guerra Civil. Las muñecas, los juegos de corro, los 
hechos al suelo, las cometas, las peonzas, los juegos de pelota y 
otros. Además de los escritos monográficos, habla del tema mez-
clándolo con otros porque una actividad puede ser al mismo ti-
empo un juego, una canción y un baile. El juego tiene importan-
cia en su vida profesional, en las sesiones para maestros, clases 
y charlas, ya que es un elemento irrenunciable en la educación 
de los niños, más allá del ocio, a través del cual el niño aprende 
pautas de comportamiento, normas y modos de hacer que pue-
de aplicar a lo largo de toda su vida. Hace uso del juego en su 
tarea de maestro de niños huérfanos en la Casa de la Maternitat 
i Expòsits de la Diputació de Barcelona, trabajo que desarrolla 
a partir del año 1916, en las clases en el Institut de Cultura i 
Biblioteca Popular per a la Dona, en las escuelas de verano de la 
Mancomunitat de Catalunya y en centros educativos.

La ciudad de Barcelona

Barcelona es muy importante en la vida y la obra de Aureli 
Capmany. Nacido en el barrio del Born, desde 1882 vive en La 
Rambla y la mayor parte de su acción se desarrolla cerca de su 
domicilio: el Orfeó Català, el Liceu, la parroquia del Pi, el Centre 
Excursionista de Catalunya, el Ateneu Barcelonès, el Esbart Ca-
talà de Dansaires, la iglesia de Santa Maria del Mar, la plaza de 
Sant Jaume; la ciudad a su alcance a pie, paseando, de la que ob-
serva los cambios urbanísticos, sociales, políticos y económicos 
que se suceden contínuamente y que la transforman de ciudad 
ochocentista a moderna. Cuando en 1900 decide dedicarse a es-
tudiar la historia y los hechos de la ciudad, empieza una larga 
lista de textos de temática barcelonesa en la que repasa monu-
mentos, gremios, la trama de calles, el santoral, el calendario 
festivo, las ferias, los manjares, los teatros, etc. Para documentar 
sus escritos, Capmany recoge miles de efemérides de todo tipo, 
extraídas de sus lecturas, que copia en fichas manuscritas o de la 
prensa que recorta y engancha en libretas.

Gremios y cofradías, oficios

La historia de los gremios, las cofradías y las asociaciones pro-
fesionales es otro de los temas que atrae y desarrolla Capmany 

en sus escritos. Esta parte de su obra fue publicada entre 1923 
y 1944. Entre los sectores que trata sobresalen los del textil y 
los de la pastelería. De un gremio concreto, suele hablar de las 
normativas que rigen su organización, los requerimientos para 
el aprendizaje de un oficio y para llegar a ser maestro, el patro-
nazgo del gremio, la fecha de su festividad y cómo la celebran, 
en qué edificio religioso se encuentra el altar y la imagen, los bi-
enes materiales muebles e inmuebles de la organización y la im-
portancia social del colectivo en la vida del municipio. El tema, 
cuando se refiere a Barcelona, desemboca muchas veces en la 
presencia gremial en los grandes acontecimientos ciudadanos: la 
procesión del Corpus, las visitas reales o de autoridades civiles, 
religiosas y militares.

Teatros, espectáculos y títeres

Aureli Capmany tiene buenas dotes de actor. Pronto monta pe-
queñas piezas teatrales a los niños vecinos y ya de mayor parti-
cipa en varios montajes teatrales. Le gustan todos los géneros: 
drama, comedia, ballet, prosa, ópera, títeres, etc., de modo que 
es un ferviente entusiasta de todos ellos. Gran amante de la ópe-
ra, especialmente la italiana, vecino del Gran Teatre del Liceu, al 
que es asiduo, procura asistir siempre que puede y no se pierde, 
desde el cuarto piso, ningún estreno, ningún do de pecho, nin-
gún descubrimiento. El conocimiento y el gusto por las artes es-
cénicas se traspasan a su obra, y su primer artículo publicado, en 
octubre de 1900, es un comentario sobre un drama musical con 
libro de Àngel Guimerà y música de Amadeu Vives. Explica en 
En Patufet: “He aquí una cosa que me gusta; eso de ir a menudo 
al teatro”, y cada semana hace un comentario sobre los teatros, 
las compañías teatrales y los montajes que presentan. El gusto 
por los espectáculos de títeres le lleva a escribir sobre ellos y a 
dirigir en la Sala Reig, próxima al paseo de Gràcia, la temporada 
del año 1921. 

Aureli Capmany Farrés

Aureli Capmany Farrés was born in Barcelona on 26 February 
1868 in the former Joan de Montjuïc Street in the Born district, 
the son of a couple newly arrived in the city who ran a basket 
store and workshop. His father, Pau Capmany, came from Rubí 
while his mother, Maria Farrés, was from Sant Boi on her father’s 
side and La Garriga on her mother’s.
Aureli Capmany was a basket maker, a Barcelonian, a musician, 
actor, singer, teacher and self-taught. A speaker, historian and 
archivist. A storyteller, narrator, a lover of dance, an enthusiast for 
the theatre, opera, music and puppets. Self-taught, a learner, cultural 
activist, founder of associations, member of numerous organisations, 
a thinker, promoter, creator and manager of cultural projects. 
Serious and ironic, married, a father and with a single life, a great 
conversationalist and night owl. Inquisitive, a joker, resourceful, 
ironic, a reader, a regular at the Liceu, polite, cheerful, independent, 
tenacious, hardworking, fun, serious and self-sufficient.
After a life crammed with activities, cultural and civic ideas, 
publications and collaborations with organisations, Aureli 
Capmany Farrés died in Barcelona on 9 October 1954.

Going to school

Aureli Capmany spent his childhood in the Born district. He 
went to school in the neighbourhood and soon stood out for his 
talent as an actor and director of small plays. He learned to read 
aloud, sing and play the guitar and accordion. He told stories 
to little children. At the age of ten his father enrolled him at 
Col·legi del Bisbe on Barcelona’s la Rambla which he attended 
until he was 14 when he left school. His family then moved to 
la Rambla de les Flors. He learned the trade of basket maker 
and spent the summers in Rubí where he learned stories and 
folk tales and attended free courses about subjects or areas of 
knowledge which interested him. When he was 20 his father 
died and Aureli left the business in his mother’s hands so he 
would have more time to study and acquire the knowledge he 
needed. He thus decided on his future.

With the lesson well learned

In 1891 he founded the Orfeó Català with a group of other men 
and was a member of its choir and board of directors. He sang 
in the Oratori de Sant Felip Neri chapel for which he earned 
some money. In 1898 he joined the Centre Excursionista de 
Catalunya (Hiking Centre of Catalonia) where he took part 
in the activities run for its members and was the driving force 
behind the Folkloric Section in which he was the secretary. In 
1898 he joined the Ateneu Barcelonès and became a regular at 
the library. In the early 20th century he decided to take a closer 
look at the folklore of Catalonia and the history of Barcelona. 
In love with dance, in 1907 he founded Esbart Dansaire in the 
Associació de Lectura Catalana (Catalan Reading Association) 

and then ran the Esbart Català de Dansaires. In 1916 he married 
Maria Farnés; two years later their daughter Maria Aurèlia was 
born, followed by their son Jordi in 1921.

The folklorist

In 1902 Aureli Capmany joined newspaper La Renaixença as a 
folklore staff writer where he published articles about Catalonia’s 
festivals and customs. He provided information about the 
customs of each festival and their patron saints. His written 
and published output about folklore runs from the beginning 
to the end of his work, from 1902 until almost the 1950s. When 
describing saints and virgins he always mentioned who they 
were patrons of: St Galderich, patron saint of farmers; the Mare 
de Déu del Carme, the protector of widows and single women; 
St Joan who helps young women to find a husband; St Cristòfol, 
the patron saint of all travellers; St Mamet, the patron saint of 
new mothers and women who breastfeed; St Pancraç, patron 
saint of cotton weavers and protector of people who cannot find 
a job; St Pau who drives away epilepsy; and St Llúcia, the patron 
saint of the blind and dressmakers.

The teacher

Capmany had a vocation for teaching, for imparting knowledge, 
and this commitment is evident in his work and in his 
performance as a teacher in which he advocated using songs, 
dance, play, stories and the theatre as essential components for 
a person’s development. At the Institut de Cultura (Institute of 
Culture) and the Biblioteca Popular de la Dona (Women’s Popular 
Library) he taught popular games for children, folk tales and 
dances. In 1916 he joined Barcelona Provincial Council’s Casa 
de la Maternitat i Expòsits (Maternity and Foundlings Hospital) 
to teach folkloric games and later the Montessori school as a 
dance teacher. This was what Capmany liked doing most and 
also his steadiest job. He additionally taught at several summer 
schools run by the Mancomunitat de Catalunya (Commonwealth 
of Catalonia) and at schools in Barcelona.

The archivist

In 1916 Aureli began working in the Mas Archive’s Folklore 
Section where he stayed until 1922. The death of folklorist 
Rossend Serra i Pagès in 1929 gave him the chance to become 
an archivist at the Barcelona Historical Archive which he had 
previously worked with and where he classified and publicised 
Serra’s legacy. He continued working as an archivist until the end 
of the Spanish Civil War when he was removed from his post and 
forced to retire. In spite of this he still helped out at the Archive 
by accompanying groups that visited it. In January 1947 he was 
appointed a temporary assistant in the Ethnography and Folklore 
of Catalonia Section and in 1948 he became the curator for the 
Ateneu Barcelonès board of directors, a post he held until 1951.

ENGLISH TEXT
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En Patufet

In 1903 the idea of bringing out a magazine for children came 
up at a meeting of friends at publisher Foment Autonomista 
Català; the magazine would be called En Patufet. The aim was 
to entertain while also instructing and educating and providing 
children with knowledge. In December the publication was 
announced with an advertising leaflet to encourage families to 
subscribe. En Patufet was based at 11, Rambla de les Flors in 
Barcelona,   the address of the Capmany family store. Thus Aureli 
Capmany undertook one of his major private projects as editor, 
director, writer, manager, administrator and distributor of the 
magazine throughout 1904. The publication was small and came 
out every week. It was printed in two inks, red and black, and 
consisted of eight pages illustrated with drawings in one or two 
inks and arranged into several sections. He also wrote most of 
the texts using the pseudonyms of En Patufet, Cristóful and Noy-
Xich and occasionally also under his own name. Some issues 
featured texts by other writers including Joan Maragall, Apel·les 
Mestres, Jaume Collell and Lluís Llansà.

Songs and street cries, choral societies and choirs

Aureli Capmany’s relationship with music and songs began when 
he was still a child; in his youth he learned to sing and went to 
Gregorian chant classes for a long time. Songs were part of his 
life and work and the topic of his first known writings. Songs 
take up a significant part of his writing. In 1901 he started one 
of his most ambitious projects: the Cançoner popular(Popular 
Songbook). To create it, between 1901 and 1913 Capmany 
published up to one hundred songs on loose sheets sold for 
ten cents each. His intention was to produce something cheap 
enough so that everyone could afford it. Each song was on a 
folded sheet with four pages containing an illustration referring 
to the theme of the song along with the music, lyrics and a 
comment. This work was the beginning of a long series of texts 
about songs and singing that he published mainly between the 
beginning of the 20th century and 1933. Street shouts and cries 
were another topic which attracted him due to their melodies 
and he wrote several quite lengthy articles about them which 
were published mostly in the 1930s and 1940s. Song is also 
prominent in the magazine En Patufet in the Cansonetas section 
and in the children’s contributions he received.

Folk tales, stories, romances and legends
Aureli Capmany spent his time with folk tales because the world 
of stories was an inseparable part of his life. For many years he 
told stories, published them and spoke about them at numerous 
talks and lectures. In 1899 he began telling stories in public and 
this meant he travelled around Catalonia a lot. The magazine 
En Patufet soon featured a section called Rondalletas in which 
he published stories with a message: Snow White, The Two 

Girls, The Bad Boy, The Bear and the Fox, Prince Bennat and 
many others. In this and other magazines he published Catalan 
tales but also Norwegian, Slovenian, German, Arabic and other 
ones. In 1904 he brought out the book Rondallas featuring six 
stories about truth, love, ingenuity, generosity and other virtues. 
In 1909 he contributed to the magazine La rondalla dels dijous 
and later on to La Mainada, Sigronet and La rondalla catalana. 
Capmany was interested in picture stories told in rhyming 
couplets which also often had an instructive backdrop. He was 
additionally keen on legendary figures, the story of Arnau and 
the histories of bandits such as Joan de Serrallonga.

Dances and dancing, festival imagery

Capmany’s fascination for dance came about for several reasons: 
the popular dances performed in Vic and the Espolsada dance 
in Cardedeu in 1902, meeting Enric Vigo and his group Rotlletó 
Catalunya and the sardana movement with the teaching sessions 
which came to el Barcelonès, and the first sardanes gathering at 
Vallvidrera. In 1907 he set up a regular group of couples to learn, 
rehearse and perform Catalan dances everywhere which was the 
start of the Esbart Català de Dansaires dance group where he 
was director, documentalist and presenter. Capmany’s fondness 
for dance never diminished throughout his life and he said that 
dance is the most complete art human beings can do with their 
bodies; this led him to write a lot about dancing and dances, 
both ones performed in streets and squares, and also about the 
history of dance. In 1915 he began contributing to magazines 
and wrote articles about various dances in particular, including 
the sardana, the contrapàs, the ball de bastons, the fashionable 
dances of the 19th century, etc., and he also gave numerous talks 
and lectures on the subject. In 1941 he set up the Catalan Dance 
Archive, which had first been planned in 1910, at the Esbart 
Català de Dansaires.

Festivals and customs, saints and virgins

Festivals, customs and folklore took up Capmany’s entire life.
He wrote about folklore in articles covering festivals, customs, 
songs, sayings and dances in which he provided information 
about the calendar of saints’ days which provides context to each 
of these expressions, listing the patron saints and virgins who 
are the background to festivals in Catalan towns. As a folklorist, 
in 1902 he began publishing about all aspects of these festivals: 
meals, dances, songs, fires, open-air celebrations on the eve of 
a saint’s day and fairs. His folkloric output also includes the 
annual festival calendars that review festive events: in January, 
when the year begins with St Antoni; St Blai and St Àgata before 
Carnival; St Josep in March; April with St Jordi; May with the 
Holy Cross; saints Joan and Pere in June; the heat of July with 
St Jaume; dogs and Saint Roc in August; St Tecla and the Virgin 
of La Mercè in September; the flies of St Narcís in October; 
November with St Martí and the advent of Christmas before the 

end of the year. The protagonists of the calendar of saints’ days 
are seen on horseback in all their religious significance, their 
legendary roles, the mythological references they hide and the 
social importance of their festivals.

Games and toys

Capmany said that “where there is a child, there is a toy.” Games 
and toys take up part of the work he published especially in a 
particular stage of his career from 1909 to the Civil War: dolls, 
circle games, games played on the ground, kites, spinning tops, 
ball games and others. In addition to articles about them, he 
also talked about the topic and combined it with others so that 
an activity could be a game, a song and a dance at the same 
time. Play was important in his professional life, in sessions for 
teachers, classes and talks, since it is an indispensable part of the 
education of children, much more than just a leisure activity and 
through which children learn guidelines for behaviour, rules and 
ways of doing things that they can take with them throughout 
their lives. He used play when he began teaching orphans at 
Barcelona Provincial Council’s Casa de la Maternitat i Expòsits 
(Maternity and Foundlings Hospital) in 1916, in classes at the 
Institut de Cultura (Institute of Culture) and the Biblioteca 
Popular de la Dona (Women’s Popular Library), at summer 
schools run by the Mancomunitat de Catalunya (Commonwealth 
of Catalonia) and at regular schools.

Barcelona

Barcelona was very important in Aureli Capmany’s life and work. 
Born in the Born district, in 1882 he moved to la Rambla and 
most of his activities took place close to his home: the Orfeó 
Català, the Liceu, el Pi parish church, the Centre Excursionista de 
Catalunya (Hiking Centre of Catalonia), the Ateneu Barcelonès, 
the Esbart Català de Dansaires, Santa Maria del Mar church, Sant 
Jaume Square; the city within walking distance, while strolling, 
where he observed the urban, social, political and economic 
changes which came hot on each other’s heels and turned the 
19th century city into a modern one. When in 1900 he decided 
to study the city’s history and events, he began a long list of 
Barcelona-themed texts in which he reviewed its monuments, 
trade associations, the layout of its streets, its calendar of saints’ 
day, its festival schedule, its fairs, food, theatres, etc. To document 
his writings, Capmany collated thousands of important events 
and dates of all kinds drawn from his reading which he copied 
into handwritten files or from the press which he cut out and 
stuck into notebooks.

Trade associations and brotherhoods, trades

Another theme that interested Capmany and which he wrote 
about was the history of trade associations, brotherhoods and 
professional organisations. This part of his work was published 

between 1923 and 1944. The occupations he discussed in 
particular were the textile industry and pastry making. When 
dealing with a specific association he would talk about its 
regulations, the requirements for learning a trade and later on 
becoming a master, the organisation’s patron saint, the date of 
his or her day and how they celebrate it, which religious building 
houses the saint’s altar and image, the organisation’s moveable 
property and real estate and its social importance in the life of 
the town concerned. In the case of Barcelona, the topic   often 
led to the association’s presence in major public events: Corpus 
Christi processions and visits by royalty or civil, religious and 
military authorities.

Theatres, shows and puppets

Aureli Capmany was a talented actor. At an early age he put on 
small plays for other local children and when older took part 
in various theatrical performances. He was a fervent enthusiast 
for all theatrical genres including drama, comedy, ballet, prose, 
opera, puppets, etc. A great opera lover, especially Italian pieces, 
and living close to the Gran Teatre del Liceu, he was a regular 
attendee and tried to go as often as he could and not miss from 
the fourth tier any premiere, any high notes, any new singer. 
His knowledge and taste for the performing arts was expressed 
in his work and the first article he published, in October 
1900, is a review of a musical drama with a libretto by Àngel 
Guimerà and music by Amadeu Vives. In En Patufet he wrote: 
“Here’s something I like; going to the theatre very often.” So 
every week he reviewed theatres, theatrical companies and the 
performances they put on. A predilection for puppet shows led 
him to write about them and go along to Sala Reig, near Passeig 
de Gràcia, in the 1921 season.
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