v-

QÜESTIONARI

núm.

3

Primer sobre

LES

JORNADES

DE

LA VIDA

NAIXEMENT
per

TELESFORO

TOMÁS

DE

ARANZADI

CARRERAS I ARTAU

JOSEP M.a BATISTA I ROCA

Concepció. — A qué s’atribueix l’esterilitat? (cásDéu, malefici...)—Quin concepte mereix al poblé?—
Practiques per a obtenir successió. — Peregrinacions a santuaris.—Ofrenes.
Hi ha alguna creenqa o práctica su¬
persticiosa relacionada amb arbres, pedres o algún objecte?
1.

tic de

—

2.

Malefici

encortament

o

matrimoni.—Com
per a
3.

conjurar-lo.
Averanys

es

contra

la consumació del

practica aquest encortament?—Medís

o maneres

d’endevinar el

sexe

i número

deis filis futurs.
4.
evitar
5.

Hi ha alguna

creenqa o práctica supersticiosa per a
suspendre la fecunditat?
Altres creences, dites, r.efrans, práctiques, etc.,

o

sobre aquest tema.
6.
Embarás.

Ha de

practicar-se algún acte per a
sobre alguna reliquia,
amulet, etc.? — Quin és el sant més invocat? — Hi ha al¬
guna oració á propósit? — Ofrenes.
7.
Régim de menjar.—Desigs. — Conseqüencies de
no satisfer-los.—Actes
que s’ han d’evitar durantl’embarás.
8.
Averanys sobre’l sexe del fetus. — Causes que un
hom creu que hi influeixen.
—

teñir

21

un

bon embarás?

—

Es porta a

y

9.Altres
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creences, supersticions, dites, práctiques, etc.
sobre aquest tema.
10.
Part. — Precaucions que s’han de pendre en la casa

que’l part sigui feliq. — Precaucions a pendre per la
partera. — Porta a sobre alguna reliquia, amulet, etc.?—
A quin sant s’encomana? — Se li fa alguna ofrena? —
Quines oracions o invocacions se li dirigeixen?
per a

Persones que

11.

interVenen

ajuden

o

a

la partera.—

Llur condició familiar.

Vaticinis sobre’l carácter

12.

o

destí de la criatura ba-

alguna circumstáncia del part

del dia, hora, etc.
régim especial en
al part.— Es costum la
presentació de la criatura peí pare?
14.
Llegendes i casos de parts monstruosos i extraordinaris.
Preocupacions sobre els bessons, criatures que
naixen amb dents, seté fill varó, criatures que naixen
vestides, sobre aquest vestit, etc., etc. — Explicacions que’s
donen d’aquests parts.
15.
Es practica algún acte sobre la criatura per a que
aquesta sigui felig, tingui sort, etc.? — Se l’ha de protegir
contra influéncies maléfiques de bruixes o encantades? —
sats

en

o

Dieu si el

pare es sotmet a un
els moments immediatament posteriors
13.

—

Contalles de criatures canviades.
16.

Qué’s fa del cordó umbilical, de les secundines
l’aigua amb qué la criatura ha sigut rentada?
17.
Hi ha alguna preocupació sobre la dóna que ha
mort de
part, sobre’ls aborts o gastaments, infants morts
abans del bateig, etc.?
i

18.

Altres

preocupacions, dites, práctiques, etc., sobre

aquest tema.
19.
Bateig. — Vestits de la criatura. — Es trameten
de pares a filis? — La criatura
porta algún amulet o reli¬

quia

a

sobre? — Tóc de bateig.

lletra que

la canalla hi aplica.

—

Doneu la música i la
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Citeu l’ordre de

prelado deis padrins. —Reladons
jurídiques entre padrins, fillols i pares. — N’hi han algunes de supersticioses?
21.
Qui proposa els noms?—Criteris per a escollir-los.—
Noms preferits i evitats en aquesta comarca. — Els noms,
es mantenen secrets fins al moment d’imposar-los?
22.
Qui forma la comitiva per anar al bateig?—Expliqueu les practiques no estrictament litúrgiques que se
segueixen en el bateig. — Ciri del bateig.—Al sortir es tira
quelcoma laquitxalla?— Diferencies segons les categories
socials. —Crits i canqonetes (lletra i tonada) de la canalla.
23.
Ápat o convit de bateig. — Obsequis. — Distribució de les despeses.
24.
Sortida de la partera a missa. — Fa alguna ofrena?
25.
Altres preocupacions, dites, práctiques, etc., sobre
20.

aquest tema.
26.

Filis

legítims i iHegitims. — Considerado

espe¬

cial que

mereix el primogénit, — Diferencies que s’observen
segons el sexe. — La práctica de foradar les orelles a
les noies.
Maneres de portar-la a cap i sentiments que
desperta.
27.
Consideracions que mereixen els filis ildegítims.—
Interés deis pares en reconéixer-los, i formes de reconeixe—

ment.

28.

pietat

Criatures

trobades.

inspiren.
Afillament.

—

Consideracions

i

actes

de

que

Freqüencia i motius de l’afillaen qué és més freqüent. — Procedéncia deis filis adoptats. — Es practica algún acte o cerimónia popular d’adopdó?
29.

ment.

—

—

Clases socials

ADVERTXMENTS

1)

No és obligat contestar íntegrament el present Qiiestionari, sinó

solament

aquelles parts

te aportar

en

qué cadascú

es

cregui

en

situació de poder¬

dades de interés. Informi's, en canvi, sobre altres extrems
compresos en el Qiiestionari o que no figurín explícitament en ell.

no

i6o
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2)

Donat el carácter estrictament científic d’ aquesta investigació,
ais coMaboradors s’abstinguin de tot judici i comentan. Les
respostes de certa índole poden ésser trameses en manuscrit separat,
i 1’Arxiu guardará respecte d’elles la reserva convenient.
3) Es prega l’adquisició i remesa a 1’Arxiu (amb destí al futur
Museu d’Etnografia de Catalunya) d’aquells objectes tradicionals, vestits tipies, amulets, etc., citats en el present Qüestionari, aixi com foto¬
grafíes, postáis i demás elements complementaris de l’informació.
L’Arxiu, previ acord, abonará les despeses degudes.
preguem

Les respostes deuen ésser donades abans del día 30
de 1918, i adrecades al Director de

de setembre
1 ’Arxiu

d’Etnografía i Folklore de Catalunya: Fa°
Lletres, Universitat de Bar*

cultat de Filosofía i

celona.

