
Per molt que sapies 
es molt més lo que ignores 

(Ex-libris de Rafael Patxot)

A CARAMELLA 21 es publicava un

article sota el títol «Joan Amades i

l’Estudi de la Masia Catalana» on

es donava notícia de la recerca que

s’estava efectuant sobre una de les

empreses culturals més importants

que es va desenvolupar entre 1923

i 1936 en aquest país: l’Estudi de

la Masia Catalana, sota el mece-

natge de Rafael Patxot i Jubert,

qui també havia impulsat l’Obra

del Cançoner Popular de Catalu-

nya (OCPC)1 i que va ser encar-

regat al Centre Excursionista de

Catalunya (CEC). Un projecte

que pretenia ser un estudi a fons

sobre la masia catalana i de la vida

a pagès, i que aspirava a traduir-se

en la publicació d’una gran obra

multidisciplinar on la masia fos

estudiada des la geografia, història,

arquitectura, etnografia, folklore,

economia, dret i legislació, moral i

religió, lexicografia...

Es tractava, d’una banda, d’un pla

de gran abast, que buscava deixar

testimoni escrit, oral i gràfic de les

característiques arquitectòniques

de les masies i que es proposava

recopilar les formes jurídiques

d’hèrencia i matrimoni, documen-

tar les feines del camp, les tradi-

cions, la llengua, la indumentària,

les festes i els costums dels seus

habitants, etc. De l’altra, l’Estudi

pretenia una ambició científica, és

a dir, es va dotar d’instruments

metodològics per al seu desen-

volupament, que es concretaren a

més en la creació d’una oficina, la

constitució d’una comissió asses-

sora en diferents disciplines –amb

noms com Geroni Martorell, F.

Maspons i Anglasell, Eduard Font-

serè, Josep M. Casacuberta, Ros-

send Serra i Pagès i Antoni

Griera– i una comissió directora

protagonitzada pels arquitectes

Josep M. Danés i Torras, Lluís

Bonet i Garí i l’etnòleg Josep M.

Batista i Roca.2

El 1936, el projecte queda estroncat

per la Guerra Civil, i durant 40

anys cau en l’oblit fins que la pri-

mavera de 1975 es «descobreix»

l’existència d’un arxiu fotogràfic

compost per més de 7.000 imat-

ges en un pis de l’Eixample i

s’alerta del seu perill de degra-

dació. Gràcies a la intervenció de

Claudi Esteva Fabregat, catedràtic

d’Etnologia de la Universitat de

Barcelona en aquells moments, qui

reivindica la importància patrimo-

nial d’aquest fons, i les negociacions

dels hereus Patxot i el CEC, el

1976, el fons –que es materialitza

en el propi armari dissenyat per

a l’Estudi– és dipositat de nou al

CEC, on està ubicat encara

actualment.

OBJECTIUS I FONTS 
DE LA RECERCA

L’existència de l’Estudi de la Masia

Catalana, per tant, no era cap
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L’ESTUDI DE LA MASIA CATALANA 

O COM “OBRIR” UN ARMARI

Crònica d’una recerca

Montserrat Solà

Masia La Boada, a 

Hostalets d’en Bas,

la Garrotxa. Facilitada 

per Narcís Llach

(1929).
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novetat, i de fet, des del 1976 el

propi CEC inicia una sèrie d’ac-
tuacions per donar-li continuïtat i
procura per la seva conservació i
consulta.3 Però la bibliografia al
respecte era poc consistent: articles
sobre l’existència del fons en re-
vistes del propi CEC o mencions
breus en els reculls sobre la història
de l’etnografia catalana –de fet
sempre s’havia vist com «el germa
petit» de l’OCPC–.A excepció de
l’aproximació seriosa que es fa des
del món de l’arquitectura,4 fet que
s’explica perquè en l’Estudi hi do-
mina aquesta vessant i per la figura
del seu màxim impulsor: Josep M.
Danés i Torras, arquitecte i autor de
la primera classificació de tipolo-
gies d’arquitectura de la masia ca-
talana, una classificació que s’estu-
dia encara a la llicenciatura.5

La investigació iniciada l’any 2007
responia sobretot a tres objectius:

a) Explicar com s’havia gestat
aquest projecte, com va desen-
volupar-se i què el va motivar
ideològicament.

b) La recerca adoptava una pers-
pectiva que volia anar més enllà
de l’arquitectura de la masia i
valorar la perspectiva i informa-
ció etnogràfica de l’Estudi.

c) L’Estudi no només són fotogra-
fies. Certament els 131 àlbums
fotogràfics que contenen unes
7.700 fotografies posa en relleu
la importància de l’ús de la fo-
tografia com a document i com
a eina bàsica per a la finalitat de
l’Estudi. Aquest havia estat fins
avui el seu testimoni més visi-
ble, però l’Estudi va ser i és molt
més que fotografies, perquè
aporta d’altres materials d’in-
terès, malgrat que aquest no van
arribar mai a publicar-se.

L’any 2007 arran de les tasques
d’organització de l’Arxiu Històric
del CEC es localitza tot un con-
junt de papers que són bàsicament
la correspondència que es va ge-
nerar des de l’oficina de l’Estudi
des de 1923 a 1936, i la docu-
mentació del registre dels movi-
ments comptables durant els anys

d’existència de l’oficina. Tota
aquesta informació permet una
relectura i, el més important, con-
textualitzar la majoria de la do-
cumentació que s’«amagava» dins
l’armari que el propi Rafael Pat-
xot va fer dissenyar i que cons-
titueix el nucli central de la secció
de l’Estudi de la Masia Catalana
del CEC. En definitiva, conèixer
millor l’abast del projecte, la xarxa
de col·laboradors que va organit-
zar-se i valorar el volum de docu-
mentació gràfica i textual que va
recollir-se.

A continuació, es descriuen de ma-
nera resumida algunes de les prin-
cipals aportacions de la recerca.

CONTEXT SOCIAL 
I IDEOLÒGIC DE L’ESTUDI 

La recerca ha permès situar i con-
textualitzar més definidament el
context socioeconòmic i ideològic
en el qual es va desenvolupar l’Es-
tudi. Des de la seva gènesi, l’Estudi
–i així era la voluntat de Rafael
Patxot–, eleva l’interès científic del
projecte a ser una «raó íntima
d’ordre moral» que cal situar dins

la visió apocalíptica del moment
front a les amenaces dels canvis
derivats de la industrialització: el
creixement demogràfic i urbanís-
tic de la ciutat de Barcelona fruit,
en gran part, de l’arribada d’immi-
gració a l’àrea metropolitana; i, en
termes socials, en els canvis dins
l’estructura tradicional de la
família. És per això que el resultat
de l’Estudi havia de ser «un mon-
ument bibliogràfic digne de fet
secular al qual tantes generacions
catalanes degueren l’estabilitat llur
[…] una apologia de la família
vivint arrelada damunt del terrer
on ha germinat constituint el fon-
ament de l’organisme social» (carta
de Rafael Patxot a 21 de juny de
1923).

Per tant, l’execució de l’Estudi es
va inscriure plenament dins els
plantejaments noucentistes domi-
nants en el moment.Tal com sin-
tetitza Josep Font:

El Noucentisme és un projec-
te de modernització del país
que necessita, per projectar-se,
valors estables, i en l’esperit
d’aquest moment hi ha una
convicció afermada que l’es-
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Ricard Morey, qui

acompanyava a

Baltasar Samper en 

les missions a

Mallorca de l’OCPC

(1924).
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sència de Catalunya, els valors
morals que han de donar
impuls, sentit i horitzó al país,
estan dipositats en el món
rural. Per fixar aquest sistema
de valors cal un coneixement
exhaustiu de la seva arquitec-
tura, la descripció del cicle de
la vida i l’any a pagès, de les
tradicions i dels aspectes ju-
rídics. La concepció pairalista
projecta en el món rural els
fonaments de la societat cata-
lana i de la família del futur.
Aquest és el veritable propòsit
de l’Estudi.6

De fet, aquesta concepció paira-
lista es constata tant en les pròpies
fotografies com en la informació
que fan arribar els col·laboradors,
en els estudis que es presenten, en
el treball de camp que es realitza,
etc., on hi ha una clara preferència
per fotografiar i documentar les
grans masies, els grans casals i
pairalies «notables», manifestant pel
contrari poc interès per aquelles
cases més simples, la dels petits
masovers, fetes amb materials i
arquitectura senzilla.

Tot plegat, en el cas del Principat,
queda perfectament il·lustrat quan
s’analitza la quantitat de fotografies
per comarques, sent les més docu-
mentades les comarques del Ma-

resme (211), el Baix Llobregat
(120) i el Barcelonès (179), per ser
aquestes darreres les comarques
més «amenaçades» per la pressió
demogràfica i urbanística; i en un
altre sentit, les comarques d’Osona
(282), el Vallès Oriental (228) i la
Garrotxa (152), per representar
l’ideal de «masia catalana». És des
d’aquí que s’entenen les respostes
que es reben des de fora de l’àrea
de la Catalunya Central:

…a Lleyda la Masia tal i
com es coneix a Vich, Pla de
Bages i altres punt de Cata-
lunya no es coneix les que et
cito son potser les que mes
s’hi acosten sense pero arri-
bar-ho a esser… 

(Antoni Bergós, de Lleida,

11 de gener 1926, des de Lleida).

[…]
Arquitectònicament no tenen
res de particular les masies
dels nostres termes, sont cons-
truccions vulgars.

(Josep Barceló i Alerany,

de Capçanes, 4 de març de 1926).

L’OFICINA DE L’ESTUDI 

La investigació realitzada ens ha
permès aprofundir en el desen-
volupament de l’Estudi que s’havia
previst en dues fases: una primera
fase preparatòria prevista durant

dos anys basada en la recerca,
recopil·lació i ordenació de tots els
materials existents sobre la masia
catalana i la constituciód ’un arxiu
gràfic; i una segona fase que partia
d’encarregar monografies con-
cretes i especialitzades que acabes-
sin en la publicació dels Materials

–a l’estil de l’OCPC–. La realitat
però va ser que la recollida d’in-
formació va ser una constant fins
el 1936 i paral·lela a la petició
d’articles.

El 1925 es constitueix l’oficina de
l’Estudi, ubicada a la seu de la
Institució Patxot, la qual és fi-
nançada per Rafael Patxot amb
aportacions de 1.000 pts mensuals,
que cobreixen l’adquisició de
material, els honoraris dels treba-
lladors en nòmina i el pagament
dels treballs encarregats. L’oficina
és el motor dinàmic de l’Estudi, on
es centralitza el recull de materials
textuals i gràfics. L’Estudi, a més,
va implicar dotar-se d’alguns ins-
truments de recerca i certa meto-
dologia: buidatge bibliogràfic d’ar-
xiu, revistes i llibres; adquisició de
bibliografia especialitzada; arxiu
de fitxes gràfiques; elaboració de
guions-projecte segons els dife-
rents àmbits; elaboració d’en-
questes sobre la casa i les seves
parts; elaboració d’enquestes nota-
rials sobre capítols matrimonials i
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Cuina de Can

Masferrer, Sant

Sadurní d’Osormort

(Osona, 1933).
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el règim jurídic familiar i de la

propietat; elaboració de cèdules

per inventariar les masies; rea-

lització de croquis i planimetries

de les cases i elaboració d’un sis-

tema de catalogació i ordenació

dels materials.

Dos dels aspectes més importants

de l’organització metodològica de

l’empresa van ser, d’una banda, l’e-

laboració d’un nomenclàtor i d’un

mapa comarcal de Catalunya que

posteriorment serviria com a base

per a la ponència de la divisió ter-

ritorial de la Segona República.

De l’altra, l’execució de «missions

metòdiques», tal com també es va

estructurar l’OCPC. L’Estudi va

organitzar una sèrie de missions

amb especial atenció a les masies

del Barcelonès i Maresme, que va

implicar múltiples sortides de

camp i una tasca de recopilació de

dades més sistemàtica (fotografies,

documentació històrica, plànols,

alçats…).Amb la mateixa aspiració

metodològica, entre 1929-1930 es

va realitzar una altra missió sobre

les masies i cases fortificades de la

costa, desenvolupada especialment

a les comarques de la Selva, l’Em-

pordà i el Maresme, en la qual es

demanava sobre el tipus d’edifica-

cions i torres fortificades, atalaies,

torres de refugis, esglésies fortifi-

cades així com actes de pirateria

coneguts ja fossin episodis histò-

rics o llegendes populars.

LA XARXA DE COL·LABORA-
DORS DE L’ESTUDI

Sens dubte, però, la principal i

primària font d’informació i ma-

terials que van nodrir els arxius de

l’Estudi fou l’extensa xarxa de

socis i col·laboradors del CEC ar-

reu del país, ja fossin persones

individuals, institucions o entitats.

L’Estudi de la Masia aprofita tot

aquest bagatge i marc institucional

de l’excursionisme per estendre la

seva activitat i, de fet, té com un

dels seus punts de referència els

centres i grups locals d’excursio-

nistes, paraigües alhora d’erudits

locals interessats sobretot en la

història, arqueologia i folklore.7

A més, entre els noms propis que

varen col·laborar amb l’Estudi, en

trobem de coincidents amb d’al-

tres projectes culturals contempo-

ranis com l’Obra del Cançoner

o l’Atles Lingüístic de Catalunya

impulsat per mossèn Griera. Sigui

com sigui, aquesta notable xarxa

de col·laboradors provenia bàsica-

ment dels sectors burgesos de la

societat catalana, persones vincu-

lades a la vida cultural i in-

tel·lectual del país, sovint relacio-

nats directament o indirecta amb

el CEC. A la llum de la docu-

mentació consultada sabem del

cert que es va contactar amb més

120 municipis del Principat. Les

destinatàries foren més de 250

persones d’arreu dels Països Cata-

lans –excursionistes, arquitectes,

mestres, advocats i estudiosos lo-

cals, però també es demanava

informació als preveres dels mu-

nicipis, secretaris d’ajuntaments i

propietaris de les masies–, i més

d’una vintena d’institucions, entre

les quals hi havia l’Associació

d’Arquitectes de Catalunya, l’Ate-

neu Barcelonès, l’Orfeó Català, la

Biblioteca Universitària de Barce-

lona, Palestra i on destacava espe-

cialment l’Institut Agrícola Català

de Sant Isidre.8

L’ÚS DE LA FOTOGRAFIA 
I ELS ÀLBUMS 
FOTOGRÀFICS 

Els anys de l’Estudi són l’eclosió

de la fotografia com a eina de do-

cumentació i d’anàlisi dels fets cul-

turals. El Manual per a recerques

d’Etnografia de Catalunya publicat

per l’Arxiu d’Etnografia i Folklore

de Catalunya el 1922 li atorgava
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San Roc, a es

Migjorn (Menorca).

Fotografia feta 

per Baltasar Samper 

el 1927.
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un lloc preeminent detallant l’acti-
tud del fotògraf respecte a l’escena

a descriure. Com valora Lluis

Calvo:

…per primera vegada al país,

la imatge es va convertir en

suport de la recerca etnogràfi-

ca; fins i tot gosaríem dir que

es va donar una autèntica

retroalimentació entre imatge

i recerca, i que s’articulà un

nou discurs, metodològic i

conceptual, pel que fa a la

investigació etnogràfica.9

Tanmateix, la incorporació del

registre fotogràfic entre estudiosos

fixava en el paper i en l’imaginari

popular no només l’estat d’unes

masies, un paisatge, uns objec-

tes…, sinó que imprimia determi-

nada imatge del que era la

Catalunya rural amb un passat i

unes formes de vida tradicionals

que es consideraven amenaçades i

en desaparició.

Els fons gràfic de l’Estudi és el tes-

timoni més tangible que n’hem

conservat. Un fons compost apro-

ximadament per 7.700 imatges i

més de 400 dibuixos i gravats. Les

fotografies estan organitzades per

àlbums. Dels 131 àlbums, n’hi ha

identificats 115 que corresponen a

Catalunya i Andorra; 10 a les illes

Balears; 2 a la Franja, País Valencià

i Aragó, Pirineus aragonès i

navarrès; i hi ha 4 àlbums mono-

gràfics sobre aspectes d’arquitec-

tura de la masia.

Les fotografies van ingressar al fons

de l’Estudi segons diferents pro-

cedències. La majoria van ser

obtingudes per fotògrafs aficionats

i pels treballadors de l’equip de

l’Estudi o del CEC com Antoni

Gallardo i Garriga o Josep M. de

Cabanyes; però també va ser signi-

ficativa l’aportació dels col·labo-

radors arquitectes com el propi

Josep Danés Torras, Jordi Audet,

Ignasi Adroer, Sixt Illesca, Lluis

Riudor, entre d’altres, fet que

demostra l’interès existent sobre

l’Estudi dins el món de l’arquitec-

tura de l’època. D’altres fotografies

que interessaven a l’Estudi es van

encarregar o bé comprar a fotò-

grafs professionals com ara Adolf

Mas, Valentí Fargnoli, Adolf Zer-

kowitz o Joan Estorch.

El tema preferent dels àlbums és la

visió arquitectònica de la casa:

aproximadament un 70% del fons

dels àlbums correspon a exteriors

de masies, detalls arquitectònics o

interiors d’aquestes vivendes.Tam-

bé hi són recollides d’altres cons-

truccions com ara molins, edificis

religiosos, barraques, creus de ter-

me, pous… i, en detall, elements

arquitectònics singulars (finestres,

torres, portalades…). S’inclouen

però, fotografies d’interiors d’a-

questes masies, amb una especial

rellevància de les cuines, així com

també l’interior de les esglésies o

santuaris amb els seus altars i

marededéus. Un altra bloc d’imat-

ges és aquell on s’hi reflecteixen

les formes de vida tradicional en

relació a la masia. En aquí hi tro-

barem des de retrats individuals o

col·lectius, escenes de vida quoti-

diana, especialment les que fan

referència a oficis i feines del

camp, festes i actes religiosos, mer-

cats i fires… També hi ha foto-

grafies on hi ha imatges d’objectes

provinents d’aquestes masies. Els

àlbums també inclouen dibuixos i

planimetries d’algunes masies, im-

presos i altres gravats.

L’ESTUDI A LA ILLES
BALEARS 

Des del seu origen, l’Estudi vol

abarcar tot els territoris de parla

catalana. A les illes Balears, el que

es pretenia era fer l’equivalent

insular a la masia de Catalunya, és
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La Ferreria,

a Sant Ponç d’Aulina

a la vall de Bianya

(Garrotxa). Fotografia

feta per Montserrat 

Tell (1922).
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a dir, l’anàlisi i estudi de les posses-

sions mallorquines, els llocs de

Menorca i els casaments de les

Pitiüses.

Des de Barcelona, l’oficina de

l’Estudi entra en contacte amb

Joan Estelrich Artigues, director

de la Fundació Bernat Metge, i a

l’igual que a Catalunya, els

col·laboradors de l’Estudi de les

Illes responien a perfils ben pre-

cisos: advocats, arxivers, escriptors,

folkloristes, mestres, notaris i

propietaris són les professions

d’una escollida xarxa que, políti-

cament, s’identifiquen amb els

postulats del Noucentisme cata-

lanista. Hereus de l’ideal romàntic,

impulsen la identitat de les Illes

amb iniciatives culturals i pu-

blicacions, on es defensa la llengua

catalana com a signe d’identitat

dels Països Catalans.10

Els resultats obtinguts per l’Estudi a

les Illes està íntimament lligat al

desenvolupament de l’Obra del

Cançoner, i es farà evident en la

figura de Baltasar Samper, músic i

compositor mallorquí, el qual va

realitzar fins a set missions de recer-

ca a Mallorca per a l’OCPC. Un

acord entre ambdues institucions

va possibilitar que l’Estudi obtin-

gués duplicats d’aquests fotografies

on s’incorporava l’ull etnogràfic de

Samper. Samper feia anotacions

sobre la música, enregistrava les

cançons amb un fonògraf i també

fotografiava el context en què tenia

lloc la música. La majoria de les

fotografies de les Illes que hi ha

l’Estudi es realitzen a partir de les

missions que Samper realitza; se’n

conserven més de quatre-centes i,

de fet, cal dir que és una de les

col·leccions amb més qualitat fo-

togràfica i amb més valor etnològic.

ELS ‘MATERIALS’
DE L’ESTUDI

A l’igual que l’OCPC, l’Estudi

contemplava la publicació de set

monografies amb el títol genèric

de Materials, més l’afegit d’una

Miscel·lània:

L’Estudi de la Masia Catalana,

Fundació Concepció Rabell,

Vda.Romaguera,en el Centre

Excursionista de Catalunya, té

en pla el publicar dintre de

poc els primers replecs de tre-

balls de temes varis, relacionats

amb la masia –casa i familia

pagesa– sus el nom genèric de

MATERIALS, per l’estil de lo

que la mateixa Fundació fa

amb l’Obra del Cançoner

Popular de Catalunya, fundada

en l’Orfeó Català.
(Carta de l’oficina 

del 3 d’agost de 1932)

Malauradament però, la irrupció

de la Guerra Civil estronca qual-

sevol possibilitat de publicació, i

aquest ha estat un dels factors

que ha determinat la infravalo-

ració de l’execució i resultats de

l’Estudi. La documentació loca-

litzada recentment ha permès es-

tablir els encàrrecs que van fer-se,

els seus autors i identificar part dels

estudis d’aquests futurs Materials,

alguns dels quals romanen ma-

nuscrits o mecanografiats i encara

inèdits.

Els encàrrecs dels capítols per

aquest primer volum dels Materials

es van iniciar el 1932, ja que es

preveia que aquest sortiria el 1933;

el cert però, és que al 1935 encara

s’estan fent comandes. Alguns dels

autors dels capítols d’aquest pri-

mer volum havien de ser Agustí

Duran i Sanpere, Joan Pons i Guir,

Tomàs Raguer i Salvador Vila-

grassa, Pau Vila i el mateix Josep

Danés i Torras. Especialment des-

taca l’encàrrec a Joan Amades a qui

se li assigna un treball sobre «el lli,

son preparat, filat i teixit popular,

com antiga indústria de la llar cata-

lana», del qual n’està documentada

l’entrega del treball i cobrament a

raó de 500 ptes. Els resultats del

treball es poden resseguir en els

volums del Folklore de Catalunya

d’Amades, tot i que no s’ha loca-

litzat l’original entregat.11

APUNT FINAL

Haver «obert» una i altra vegada

l’armari de l’Estudi de la Masia
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L’armari on estan ubi-

cats els àlbums fotogrà-

fics i la documentació

de l’Estudi de 

la Masia Catalana.
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Catalana ha estat obrir-se a noves
aportacions del que va significar
l’Estudi de la Masia Catalana i ha
contribuït a restituir el valor patri-
monial d’un llegat que fins avui
havia tingut en les fotografies el
seu exponent més visible però que
cal valorar de manera més global.
L’Estudi de la Masia Catalana no
només són els àlbums fotogràfics,
un material estèticament bellíssim,
absolutament excepcional a molts
nivells. L’Estudi és també tota la
dinàmica que es va generar al vol-
tant de l’execució d’aquest gran
projecte, era el que es transmetia i
intercanviava entre la comissió di-
rectora i la seva extensa xarxa de
col·laboradors.

Malgrat que s’ha criticat l’Estudi
per ser una iniciativa de dimen-
sions èpiques i basar-se excessiva-
ment en el voluntarisme, l’Estudi
de la Masia són els centenars i cen-
tenars de fitxes de buidatge bibli-
ogràfic i documental, els retalls de
premsa, són les petites monografies
de masies que els col·laboradors
enviaven, és el miler d’enquestes
que es van retornar, les cèdules,
l’elaboració d’un índex toponímic
i l’establiment d’una divisió co-
marcal de Catalunya, els fitxers
d’ordenació de la documentació,
els llibres de comptabilitat de l’Es-
tudi, les fitxes fotogràfiques, els
plànols i alçats arquitectònics; són
els articles d’en Josep Danés, els
dibuixos a la ploma, els mapes, les
postals, els manuscrits mecano-
grafiats que havien de «materia-
litzar-se»; i és un llarg etcètera.

L’interès i domini del material
sobre els aspectes de l’arquitectura
de la masia fou condicionat pels
dos principals impulsors de l’Estu-
di: Josep Danés i Lluís Bonet; però
les aportacions que hi ha des del
punt de vista etnològic, sobre el
coneixement de la forma de vida
pagesa, tampoc fins ara havien estat
merescudament reconegudes.

Tot un fons documental que per-
met llegir entrelínies i que certifica
amb escreix que l’Estudi fou una
gran obra que es va desplegar a par-

tir de mitjans de la dècada de 1920
fins que va ser interrompuda per la
Guerra Civil. Un fons que explica
la història d’un projecte que volia
escriure l’enciclopèdia del món
rural i que mirava fora la ciutat per
tal de descobrir en la vida a pagès la
construcció de la pròpia identitat
de la qual encara en som hereus.12

Notes

1. L’Obra del Cançoner Popular de Cata-
lunya pretenia recollir i documentar les
cançons populars arreu dels territoris de
parla catalana i fou encarregada a l’Orfeó
Català. Ambdós projectes va ser coinci-
dents en el temps, crearen una oficina i es
serveixen de metodologies comuns, orga-
nitzaren missions de recerca especialit-
zades i pretenien un gran arxiu i publicar
un conjunt de Materials.

2. SOLÀ, Montserrat: «Joan Amades i
l’Estudi de la Masia Catalana», Caramella

21, p. 90-96 (2009).

3. A més d’exposicions i conferències per
divulgar l’existència del fons fotogràfic de
l’Estudi de la Masia Catalana, un acord
entre CEC i la Generalitat de Catalunya el
1983 va permetre iniciar l’Inventari de les
fitxes fotogràfiques d’interès arquitec-
tònics, a càrrec d’Anna Borbonet, respon-
sable actual de la secció de l’Estudi al
CEC.També entre el 1982 a 1995 es fan
tasques d’inventari i registre del fons amb
la col·laboració dels alumnes del De-
partament d’Antropologia de la Univer-
sitat de Barcelona coordinats per Josefina
Roma. I entre el 2001-2003 el fons va
ser digitalitzat, fet que va facilitar la seva
consulta.

4. MONER, Jeroni; PLA, Arcadi; RIERA,
Josep: «La masia. Historia y tipología de la
casa rural catalana», 2c. Construcción de la

ciudad, 17-18 (1981).

5. Cal citar les obres de Joaquim Puigvert
i Solà: «L’elaboració del discurs pairalista a
la Catalunya contemporània: la contibució
dels arquitectes i els estudiosos de la masia
(1908-1936)» a Estudis d’Història Agrària,
12. (Vic-Barcelona: Eumo, 1998); Josep

Danés i Torras, arquitecte. Una biografia profes-

sional (Olot: Ajuntament d’Olot, 2003); i
Noucentisme i regionalisme arquitectònics

(Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2008).

6. FONT, Josep i SOLÀ, Montserrat (eds.).
La vida a pagès. El món perdut de les masies i

les possessions de Catalunya i les Balears.

L’Estudi de la Masia Catalana. Barcelona:
La Magrana, 2010.

7. Una de les principals contribucions van
ser els concursos dels dibuixos a la ploma de
masies i de treballs documentals impulsats
per l’Agrupació Excursionista Tagamanent.

8. Conjuntament amb l’IACSI s’orga-
nitza la primera gran «presentació en
societat» del que representava l’Estudi i
de la feina feta amb l’exposició: «La Masia
Catalana, exposició de documents grà-
fics» que es va celebrar de l’11 al 26 de
maig de 1933.

9. CALVO I CALVO Lluís. «L’Arxiu d’Etno-
grafia i Folklore de Catalunya». Temps

d’ahir. Arxiu d’Etnografia i Folklore de Ca-

talunya 1915-1930. Barcelona: Fundació
«la Caixa», 1994.

10.Alguns dels contactes van ser: Josep M.
Serra Ràfols (arqueòleg), Pere Antoni
Reus Bordoy (un dels fundadors d’Es-
querra Republicana Balear); Francesc
Camps i Mercadal (metge i folklorista,
conegut sota el pseudònim Francesc d’Al-
branca); Pere Ballester i Pons (advocat,
escriptor i folklorista, cap del partit repu-
blicà de Menorca, soci fundador de l’Ate-
neu de Menorca. Col·laborador de l’Arxiu
d’Etnografia i Folklore de la Universitat
de Barcelona) i Joan Parera Sansó (prevere,
d’ideologia tradicionalista, fundador de la
revista Sa Marjal de Sa Pobla).

11.Vegeu nota 2.

12. Aquest any 2010, amb l’objectiu de
divulgar els continguts i el fons gràfic de
l’Estudi de la Masia Catalana així com els
resultats de la investigació realitzada,
l’Obra Social de Caixa Sabadell i l’Obra
Social de Sa Nostra, han produït amb la
col·laboració del Centre Excursionista de
Catalunya i de la Diputació de Barcelona,
una doble exposició itinerant sota el títol:
«La vida a pagès. L’Estudi de la Masia
Catalana» a Catalunya, i titulada «Poses-
sions, Llocs i Casaments, fotografies
1923-1936» a les illes Balears.

Paral·lelament, i juntament amb l’editorial
La Magrana, s’ha publicat el llibre La vida a
pagès, sota la coordinació de Josep Font i
Montserrat Solà, una obra col·lectiva que
recull articles de diversos autors que s’han
aproximat des de diferents perspectives a
l’Estudi de la Masia Catalana.
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FE D’ERRADES

Ives Gras ens ha fet arribar les següents rectificacions i consideracions respecte 

a l’article titulat «Festival Transfronterer al fort de Bellaguarda (Vallespir)»,

de Lluis Gual Oriol publicat a l’apartat de “Cultura popular” de CARAMELLA 22:

- El seu nom s’ha d’escriure Ives, no Yves.

- Núria Profitos és Núria Vinyoles, Perepau Gimenez cal escriure’l Perepau Jiménez 

i Pasqual Olibo, Pascal Olibo.

- El nom correcte en occità és Aboes del Coseran i no Aboes del Couserans.

- Maties Mazarico fabrica flabiols de canya i no galobets.


