RESSENYA DELS TREBALLS
DEL SEGÚN CURS

:

I9I6-I9I7

NOVES INVESTIGACIONS
Passades les

angoixes del període de la naixensa,
amb els treballs del segón curs, el
període que podríem anomenar de l'edat heroica. I
així com en la llavor esberlada per virtut d’un primer
1’Arxiu comenqa,

contacte amb les forces de la
xen

demá; d’una
del

naturalesa, s’hi dibui-

embrionáriamentles determinacíons de Farbre de
manera

consemblant, el

resum

ordenat

acaba de finir, sembla donar l’impressió
de que la nostra obra, malgrat l’immens camí que li
toca recórrer, ha pres fesomia propia i inconfondible.
Aquest petit miracle — diem-ho amb cert orguli —
s’és operat per obra i gracia de tots els elements integrants de 1’Arxiu, pero abans que tot mercés a I’em=
penta formidable deis coliaboradors que, a l’excedirse en la feina senyalada, han estalonat materialment a
la Direcció llencant-la a l’exploracíó de nous i més di*
curs

que

latats horitzons.
I a l’expressar=nos en aquest Uenguatge, no
restem ni de molt satisfets de la jornada. Arreu

deficiéncies

:

filies les

unes

tota obra

és

que

notem

de dificultáis inherents

a

jovenzana; derivades les altres de l’absoluta
en que avui per avui es troba 1’Arxiu. La Di¬
recció té necessitat de declarar, sense comentaris peró
en descárrec de la propia conciéncia, que a
la data en
que cloem aquesta ressenya, publicat ja el volum I i
en premsa el volum II, no ha rebuf encara ni un
céntim de subvenció, malgrat les despeses considera¬
bles que’l funcionament de 1’Arxiu implica i moltes ah
tres perentóries necessitats que no hi ha hagut més reindotació

mei que

deixar d’atendre.
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I ara passem a fer exámen de
conciéncia,
amb tota escrupulositat la tasca realisada.

relatant

Sessions ordinaries, de treball i extraordinARIES.— Les sessions ordinaries tingueren efecte els

dijous de 6
primera,

8 de la tarda, des d’octubre a maig. En
que fou el dia 4 d’octubre, el sotscrit Secretari doná lectura de la ressenya del Curs
19151916 i de la comunicació dirigida a la Mancomunitat
de Catalunya, redactada peí Director, que s’inserta
en
a

la

altre lloc

d’aquest volum. En les successives sessions
de les comunicacions cursades o rebudes, així com també deis materials que s’anaven rebent deis col-laboradors, i s’estudiaren i discutiren no¬
ves iniciatives i plans de treball.
Les necessitats creixents de 1’Arxiu
obligaren, a par¬
tir d’any nou, a celebrar sessions
especiáis de treball,
que tingueren efecte els dimecres de 6 a 8 del vespre.
Des de la segona quinzena de
juny aqüestes sessions
foren diaries, perllongant*se fins a
mitjans d’agost.
Objecté d’elles foren l’organisació interna de 1’Arxiu,
la catalogació deis materials i
publicacions rebuts i la
es

doná compte

preparació del present volum, a més del trámit obligat del despatx de la correspondencia. El número de
comunicacions
entre rebudes, contestades o cursa¬
des per iniciativa de 1’Arxiu
passa de 550, sense
—

—

comptar les circulars impreses.
S’han celebrat quatre sessions extraordinaries.
En
la
i

primera, celebrada el dia 28 de novembre de 1916
organisada d’acord amb la Secció de Folklore del

Centre Excursionista de

Catalunya, el Dr. Telesforo
d’aquella entitat, sobre el tema Plan de un Museo de Etnografía
y
Folklore en Cataluña. En la segona,
que tingué efec¬
te el dia 15 de
mar§ de 1917 al saló del Consell de
de Aranzadi disertá

en

el saló d’actes
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la

Universitat, D. Sebastiá Farnés descapdellá el tema
Corpus Paremiológic Catalk. En la ter¬
cera, celebrada el dia 19 d’abril de 1917 en elmateix
saló del Consell de la Universitat, el Dr. Tomás Carre¬
ras i Artau discorregué sobre Joaquim Costa i els estudis consuetudinaris a Espanya. La quarta tingué
efecte el dia 34 de maig de 1917 a casa del Mtre. Felip
Pedrell, parlant aquest de La canción popular espa¬
ñola en los libros (tratados) de «tañer» de los vihue¬
listas seiscentistas. La Srta. Concepció Badia cantá
deliciosament els exemples musicals, acompanyada al
piano per D. Frederic Longás.
Aqüestes sessions extraordinaries foren publiques,
menys la del Mtre. Pedrell que, per raó de les condicions del local, aná per rigurosa invitació personal.
En altra part del present volum insertem el text in¬
tegre de les conferéncies, excepte la del Sr. Farnés, que
figurará com a proémi de la seva col-lecció, al publiIntroducció al

car-se el

Corpus Paremiológic Catalh.

Organisació interior de l’Arxiu. Primers treballs DE SISTEMATISACIÓ.
A cada matéria li per—

toca

ordre i

organisació adequats a sa intrín¬
seca naturalesa. Amb paciéncia, aspirem a imprimir a
1’Arxiu una organisació propia i escaienta, adaptada
ais fins que ell persegueix, original. Per aixó, i atents
sempre a les llicons que continuament ens anava donant la práctica, havem ensajat una organisació que
ja des d’ara creiem provisional i subjecte a futures
rectificacions, car ni pretenim haver resolt totes les
dificultáis que a diari se’ns presenten, ni ens proposem
conservar els errors que en ella s’hi vagin descobrint.
Al rebre’s un plec de materials d’un col-laborador,se’l
guarda dins de la cartera corresponent a aquest col-laborador, on es troben tots els materials peí mateix enun

una
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viats, agrupats per cursos. Cada plec és numerat,i dins
de cada plec s’assigna un altre número a cada una de
les notes o peces folklóriques que conté. Amb referén»
cia a cada una d’aquestes notes o peces,
s’omple una
papereta, en la qual s’hi fa constar la matéria d’una
manera
cerca

sada

ben individualisada i concreta, ellloc de la re»

i el

en

nom

del

col-lector,

a

més d’una signatura ba¬

les numeracions abans indicades i que té per

objecte facilitar la busca del document dintre de 1’Arxiu.
El mateix procediment s’aplica a les obres impre¬
ses, aprofitant el destriament que a posta en fem en la
secció de publicacions registrades.
Les paperetes són agrupades per matéries: les variants del mateix tema, per ordre geográfic. No está
ben decidit encara quina será la classificació de ma¬
téries a seguir. En aquest punt procurarem aprofitar»
nos de les
experiéncies d’altres organisacions etnográ»
fiques, pero sense oblidar les necessitats concretes i
peculiars de la nostra empresa.
Amb aquest procediment es tendeix a realisar l’ideal
de 1’Arxiu de que en el moment que precisi, pugui l’investigador teñir a má una série de paperetes que indi»
quin totes les notes que tenim arxivades i tot alió que
sia publicat sobre un tema determina! L’agrupació
geográfica de paperetes respón a l’intent de demarcar
l’área de qualsevol manifestació folklórica—creencia
dita, práctica, etc.,—dintre del territori catalá. Pero hi
ha més encara. Cal intentar la funció comparativa.
Per aquest motiu, a més de les recerques en terres de
llengua catalana (les quals propiament constituéixen

d’investigació), ens proposem, auxilian!
paperetes, establir la com»
paració amb els pobles hispans (área de comparació
hispana) i després amb tots els altres pobles (área de
comparació etnogrhfíca general).
nostra área
nos

del sistema abreviat de
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Aquests propósits exigeixen
acurament

en

una gran
les recerques per part deis

9

disciplina i
col-labora»

dors. Per aquesta raó, la Direcció, a l’acusar rebut de
les recerques

inédites, es permet fer algunes observa»
hom les ha de pendre com una exigéncia
imperiosa de la tasca de conjunt.
cions,

que

Expansió

DE

la conveniencia
ment sobre ella

teixa

població,

amicalment

en

L’Arxiu.—Ja advertírem l’any passat
i ara tornem a insistir poderosa»
de que’ls col-laboradors d’una ma»
—

—

comarca o comunitat es constitueixin

nuclis de

treballadors,

en constant co«

municació amb 1'Arxiu.
Esment especial mereix en aquest
sentitl’Agrupació
Folklórica del Seminari de Girona. Corri havíem anun»
ciat

en

la ressenya del curs passat,

1’Arxiu oferí un
accéssit de 15 al millor re»
culi folklóric que’s presentés al Certámen
organisat
per la Congregació Mariana del repetit Seminari. El
resultat ha sigut per demés satisfactori. El
premi fou
adjudicat a un recull nodridíssim i variat, que oferi
com a alta novetat un interessantíssim
aplec de setan»
ta cancons, en el qual la lletra va
acompanyada de la
tonada corresponent. Resultó ésser l’autor
unjovincel,
En Lluis Comerma,
qui es reveló de sobte com a folk¬
lorista de gran instint. U accéssit fou adjudicat a un
notable recull de l’Elíes Pigem, ben conegut de 1’Arxiu
pels seus treballs anteriors. A més, fou concedida men»
ció honorífica a En Frederic Vidal per la seva recerca
premi de

50

pessetes i

un

El tribuí de les cent donzelles. En la secció de «Re¬

cerques inédites

» donem compte minuciós deis temes
integren els reculls esmentats, i per ells pot for»
mar=se una idea de llur importóncia.
Vist l’éxit d’aquest primer concurs, 1’Arxiu ha ofert
també un premi i un accéssit d’igual quantitat per al

que

2
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certámen d’enguany.

Les bases són les mateixes, treta

alguna petita modificació aconsellada per l’experién»
cia, com és ara que, si es tracta de cancons, és indis»

pensable la tonada.

dit Seminan,
Mn. Caries de Bolós i N’Agusti Burgas, i com un ca¬
pítol especial dins la Biblioteca Gironina, s’obrí una
secció de goigs i altres manifestacions de la religiositat popular de la Diócesi. Deferint amablement i entu¬
siasta el Sr. Bisbe de Girona, l’IHm. Dr. Francisco de
P. Mas, a una invitado de 1’Arxiu, pregá ais rectors i
ecónoms, en circular inscrita en el Butlletí Eclesiás*
tic de la Diócesi, del dia 26 de febrer de 1917, que
totes les remeses de goigs, etc., que fessin a la Biblio¬
teca fossin per duplicat, per tal de poder-ne trametre
a 1’Arxiu un exemplar. La collita ha sigut apreciable i
ens és plaent fer constar des d’aqui el ze 1 posat en in¬
terés de 1’Arxiu en aquest punt pels esmentats col la*
boradors senyors Bolós i Burgas.
Altres recercadors ha anat revelant l’Agrupació
Folklórica del Seminan de Girona, a jutjar pels ma»
terials, molt apreciables, remesos a 1’Arxiu. En Tomás
Noguer i Musquerasté molt avencada una Bibliogra¬
fía folklórica de les comarques gironines. Com a clau¬
sura del curs, Mn. Xavier Carbó, ánima de l’Agrupació,
llegi un discurs documentadissim, molt ben orientat i
rublert d’observacions fondes i oportunes, en el que
enaltí i mostrá tota la trascendéncia científica i peda¬
gógica de l’obra col-lectiva de 1’Arxiu.
També a l’Escola Normal de Mestres de Girona,
s’és iniciat un moviment prometedor. El professor de
Literatura Mn. I. Enric Jordá ha establert l’iniciativa
d’invitar els seus alumnes a la recerca de temes folklories. Fruit d’aquesta iniciativa són dues interessants
monografies de l’alumne En P. Climent Ferrán, de les
Per iniciativa

deis bibliotecaris de
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quals donem compte en el lloc corresponent. També
professors del mateix centre Srs. J. Gomis Llambias
i Sobrequés, han comen§at a treballar en igual sentit.
els

Vida de relació.— Durant el present curs

han
esdevingut més estretes les relacions amb la Secció
Filológica de 1 'Instituí d’Estudis Catalans i amb el
Centre Excursionista de Catalunya, per raó de la
participació en empreses d’interés comú.
Entre les moltes comunicacions rebudes calesmen.
tar

: una de la Secció
d’Etnografia basca del Museo
Municipal de San Sebastián, endressant a 1’Arxiu una
efusiva felicitació per la obra iniciada; altra de la Cam=
bra de Comers i Navegado de Barcelona, prenent

nota d’una moció de 1’Arxiu excitant=la
usos

recollir els

i costuras mercantils de Barcelona i de

altra de la Folk

jant

a

a

lars i

1’Arxiu

en

adjuntant

Catalunya;
Song Sciety de Londres, encorat=

la tasca de recollir les cangons popu«
unes

interessants instruccions sobre

aquest assumpte; altra del Royal

Anthropological

Institute of Great Britain and Ireland enviant la col*
lecció de la revista Man

corresponent a 1916; i altra
d’Études franco--hispanñ

molt afectuosa del Centre

ques de la Universitat de París.

L’Arxiu ha entrat

en relacions amb 1 ’Orfeó Catalk,
Social, la Societat cívica La Ciutatjardí i el
Centre Excursionista de Vich, establint l’intercanvi
de publicacions. A més s’ha vist favorescut per una
pila de revistes i publicacions comarcáis catalanes
que inserten estudis i materials folklórics, l’anotació
precisa deis quals pot veure’s en la secció de «Publi>
cacions registra des»,

el Museu

Intercanvi amb Portugal.—Devem ais bons
oficis del Sr, D, Ricardo Rosa i Alberti, de Lisboa, el

ARXIU
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canvi amb Terra Portuguesa, revista d’Arqueología
artística i

Etnografía,

que

dirigeix el Dr. Vergilio

Correia.
Una de les notes més

simpátiques i de més alt inte¬
Congrés de Ciéncies, de Sevilla, inaugurat en
maig darrer peí rei d’Espanya, i al qual hi assistí una
nodrida i selecta representació de la ciéncia portu¬
guesa, presidida pels doctors Gomes Teixeira i Costa
Lobo, fou la conveniencia, solemnement proclamada,
d’estrényer les relacions científiques hispano-porturés del

gueses com a mitjá práctic d’arribar a una confraternitat ibérica. L’Arxiu, que estigué personalment

representat en l’esmentat Congrés peí seu Director,
deu

a

Taita autoritati

prestigi del Dr. Gomes Teixeira,

Rector de la Universitat de Porto, importants rela¬
cions. Peí seu conducte s’és establert l’intercanvi amb
els Annaes scientiflcos da Academia

polytechnica

do

Porto, publicació que dirigeix el mateix Dr. Gomes
Teixeira, i en la qual s’inserten interessants contribucions d’Antropología portuguesa; amb la Revista Lu=
sitana, arxiu d’estudis filológics i etnológics relatius
a Portugal, que dirigeix el Dr. Josep Leite de Vasconcellos, professor de la Facultat de Lletres de Lisboa
i Director-fundador del Museu Etnológic Portugués;
amb la revista Lusa, de Viana=do=Castelo, dirigida
peí Sr. Cláudio Basto, que inserta estudis i materials
etnográfics, especialment de l’Alto Minho ; i amb els
senyors Dr. A. Augusto Mendes Correa, professor
d’Antropología de la Facultat de Ciéncies de Porto
i A. Aurelio da Costa Ferreira, de T Instituí d’ Anato¬
mía i Director de la Casa Pia de Lisboa, els quals
han fet ofrena de interessants

publicacions.
quina satisfacció consignem avui
aquest primer resultat, així com el desig vivíssim
d’ampliar i estrényer les relacions amb el moviment

ens

No cal dir amb
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etnográfic portugués, d’interés tant immediat per ais
fins que

persegueix 1’Arxiu.

Visites.

—

L’Arxiu está sempre

disposat a rebre ins*

piracions vinguin d’on vinguin. Perxó un deis seus
propósits es organisar anyalment visites complemen*
taries de les sessions del

curs.

Enguany, el Director i un grup d’assistents
el Laboratori de Fonética

visitaren

Experimental (Secció de

Filologia del’ Instituí d’Estudia Catalans) quedirigeix
el Dr. Pere Barnils, qui dona detallades i molt interes*

sobre el funcionament d’aquesta ins*
aplicacions possibles al Folklore, especial*
ment en ordre a la recoHecció de les canqons populars.
També visitaren la Biblioteca folklórica del profes*
sor Rossend Serra i Pagés, de qui escoltaren instruc*
tives ensenyances, derivades d’una tasca d’investi*
gació perseverant i concienciosa. EISr. Serra i Pagés,
a més de les seves obres, ha suministrat generosament
a 1’Arxiu indicacions i notes bibliográfiques d’interés.
Per la seva part, 1’Arxiu ha rebut la visita deis se*
güents senyors : D. Lluis Cebrián Mezquita, D. Fran*
cisco Martinez i Martínez, D. Estanislau Alberola,
D. Lluis Pardo Giménez i D. J. M. Manuel Cortina, de
Valéncia; D. Antoni Pol i D. Joán Estelrich, de Mallor*
ca; D. Josep Saderra, d’Olot; D. Josep Montanyá, del
Seminari de Comillas (Santander), i el P. José Antonio
de San Sebastián, musicógraf i folklorista base.
sants explicacions

titució i

ses

Donatius EXTRAORDINARIS. —Una bona part
fons

bibliográfic de 1’Arxiu és fruit de la

deis

seus

des

en

generositat

col-laboradors i d’altres persones

interessa*

l’éxit de la nostra obra.

Feta per
deure

del

endavant aquesta adverténcia, estimem un

remarcar

l’importáncia efectiva o estimulánt
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d’alguns deis donatius fets enguany. Devem a la ge»
nerositat de la Real Academia de Ciencias Morales

Políticas de Madrid la seva superba col-lecció de
monografies de Dret consuetudinari i Economía po¬
pular d’Espanya; a la familia del que fou catedrátic
d’aquesta Facultat de Filosofía i Lletres, Dr. Gaietá
Vidal de Valenciano (per má de D. Eduard Vidal i Ri¬
ba) una col-lecció de 1.454 aforismes, autógrafa de dit
professor; al Mtre. Felip Pedrell — no satisfet encara
d’aportar a la nostra obra les seves ensenyances, re¬
cerques origináis i deixebles — una col-lecció de puy

blicacions musicals, moltes d’elles d’interés folklóric
catalá o estranger, exornades algunes amb auto-

grafs deis respectius autors; al competent folklorista
D. Valeri Serra i Boldú, a més de les seves obres origi¬
náis, una col-lecció completa de la revista de la seva
direcció Lo Pía d’Urgell (1912 = 1916), que constitueix
una font abundosa per a la compilació del Folklore
urgellés; al senyor D. Francisco Argemi, una col-lec¬
ció triada de la revista San Sebastián per a l’estudi
del Folklore de Vinaroc; i al senyor D. J. Oliver i Castañer un present d’obres d’interés folklóric catalá, espléndidament relligades, veritable joiell arrencat de la
seva propia llibreria.
El Museu Etnográfic de

Catalunya.—Ja al fi¬

nal de laressenya del curs anterior W apuntávem com
un deis propósits de 1’Arxiu propulsar la formació del
Museu

d’Etnografia de Catalunya. En l’instáncia ele¬
la Mancomunitat de Catalunya en 4 d’octubre
l’any passat, insistiem molt especialment sobre

vada

de

a

aquest extrem.
El primer acte de 1’Arxiu encaminat
(ll

Estudis i Materials. Curs de 1915-1916,

a

aquell objecte

págs. 21 i 22.

de Catalunya,

estudis i Materials

i5

fou la conferéncia del Dr. Aranzadi a que abans ens
hem

referit, organisada d’acord amb la Secció de Folk¬
Excursionista de Catalunya, amb la

lore del Centre

qual compartim l’iniciativa. Ben prompte es vegé

que’l

projectat Museu interessava d’aprop a altres centres
cientiñcs. Efectivament, en lletra de 29 de gener,
D. Cebriá Montoliu, del Museu Social, s’oferia al Director de 1’Arxiu per a pendre part també en la formació del Museu Etnográfic. Converses preliminars ce*
lebrades peí Director de 1’Arxiu amb elements del
Centre Excursionista de Catalunya, amb el Sr. J.
Martorell, de la Conservació de Monuments de la

Di-

putació de Barcelona, i Mn. Antoni Griera, de la Sec¬
ció Filológica de Y Instituí d’Estudis Catalans, dona¬
ren per resultat una reunió de tots els elements inte*
ressats

en

la creació del Museu.

Aquesta reunió tingué lloc al local del Centre Ex=
Catalunya el dia 2 de marq de 1917,
assistint=hi, a més deis tres senyors abans citats, els
senyors D. J. Massó i Torrents, President del Centre,
D. Agustí Duran i Sanpere, President de la Secció de
Folklore del mateix, D. Ramón N. Comas, D. Joaquim
Folch i Torres, professor a Y Escola deis Bells Oñcis
i de les Oficines técniques deis Museus de Barcelona, i
per part de 1’Arxiu, el Dr. T. de Aranzadi i els sotscrits
cursionista de

Director i Secretan.

constituir-se els assis*
la creació del Museu
d’Etnografia de Catalunya i dirigir una moció a la
Junta de la futura Exposició Internacional de Barce¬
lona per a que patrocinés aquesta iniciativa. Es nome»
ná una ponéncia, composta deis Srs. A. Durán,de Aran¬
zadi i Carreras i Artau per preparar aquesta moció, la
qual, redactada peí Dr. Aranzadi i tradu'ida al catalá
peí Sr. Durán i aprovada després peí Comité, fou curEn

tents

aquesta reunió s’acordá

en

Comité per promoure
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Junta de l’Exposició. Aquesta moció
d’aquest volum.

va

in¬

altre lloc

Convocats

els

membres

de la referida

ponéncia

pels Srs. F. Cambó i Marián Rubió i Bellver, de l’Exposició de Barcelona, se’ls hi comunicá que s’acceptava en principi l’idea de creació del Museu d’Etno*
grafía de Catalunya, condicionada, empró, per Torganisació de les demés seccions de
efecte
una

es

pregá

a

l’Exposició. A aquest

la dita ponéncia

que

puntualisés,

en

comunicació, el comes del Comité i capítols
principáis del projectat Museu, fent una indicació del
pressupost de despeses deis primers treballs, sois com
a

segona

trámit per a concedir=se la
En una reunió deis Srs.

ras

i Artau i Batista i

quantitat corresponent.

Martorell, Aranzadi, CarreRoca, foren acordats els punts

sobre

qué havia de versar aquesta segona comunica¬
ció, la qual, redactada per l’últim deis senyors men¬
cionáis i aprovada peí Comité en sessió del dia
29 de
maig darrer, fou cursada a la Junta de l’Exposició.

Vegi’s aquesta comunicació,

que

insertem

en

altre lloc

del present volum.
A la data de tancar la
present ressenya, no s’ha rebut la resposta, ni la ponéncia ha
sigut convocada per
la Junta de l’Exposició.
La contribució que

1’Arxiu ha comen§at a aportar
Etnográfic de Catalunya, consisteix
insertar, en els qüestionaris, incisos en¬

al futur Museu

peí present
camináis

a

en

recollir el Folklore material.

modo 1'Arxiu trobará el
i aquest

seu

complement

les explicacions necessáries

en

D’aquest

en

el Museu,

les

investiga-

cions de 1’Arxiu.

Algún col-laborador, com En Lluís
Portabella, anticipant=se ais esdeveniments, ha tin-

gut el bon acert d’acompanyar les
trameses

a

1’Arxiu amb

seves recerques

objectes folklórics. L’Arxiu

ha comenqat també,
per sa part, a recollir

fotografíes
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i materials

(jous, cistelles d’anar

a

I?

oferir, amulets, etc.)

amb destí al futur Museu.
El

«Corpus

Paremiológic Catalán—En la

sessió extraordinária
D. Sebastiá

a

que

abans ens hem referit,

Parnés, amb paraula senzilla i

latá l’história íntima de la

amena, re»

col-lecció

paremioló*
gica, composta d’uns divuit mil refrans i que significa
un treball continuat de més de
quaranta cinc anys.
Exposá el concepte de «parémia» i les seves formes
més usuals d’expressió, Mitjanqant
una série de dis»
quisicions critiques i documentades, restablí el genuí
sentit d’algunes parémies, l’enunciació de les quals
resulta avui absurda o inexplicable. Puntualisá el di»
sertant l’área territorial de les seves investigacions i
els elements de que s’ha servit per a formar la seva
col-lecció, fent amb aquest motiu interessants refe»
réncies ais estudis paremiológics a Catalunya.
A Tobrir la sessió,el Director de 1’Arxiu doná compte
del

curs

seva

deis treballs deis col-laboradors.Enaltí l’exem-

pie del Sr. Farnés a l’incorporar a l’ARXiulaseva col« veritable epopeia de la seva vida », i proclamá
els aventatges d’aquest métode de col-laboració que
permetrá fer una obra de conjunt, seriosai completa
fins on pot dir=se en aquesta mena de treballs. Ponderá
Timportáncia de les colleccions paremiológiques co¬
marcáis, les quals — afegí — després de completar la
col-lecció Farnés, restarán arxivades no sois com a
peces de convicció, sinó també com a veritables documents per a altres estudis de 1’Arxiu, quedant així
de pas perpetuat l’esforc personal deis col-laboradors.
En altre lloc donem compte deis materials pare¬
miológics rebuts durant el present curs. A prec de

lecció,

molts

col-laboradors que

están ordenant llurs col¬

leccions, s’és prorrogat, fins
3

a nou

avís, el terme per
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contestar el

qüestionari redactat peí Sr. Farnés.
ja avenqar les línies generáis del pro*
jectat Corpus Paremiológic Caíala. Constará aquesta
publicació de tres parts :
parí: Inventari Paremiológic de la Llena

Podem

3.a

GUA

ara

Catalana.— La

seva

base será la col-lecció

Farnés, completada amb els materials de 1’Arxiu i
d’altres procedéncies. Les parémies s’insertarán nu*
merades i per ordre alfabétic del primer sustantiu i,
en son

detecte, del primer verb, donant preferéncia a

l’infinitiu. Figurará com a proemi, l’história
lecció Farnés i la Bibliografía paremiológica

de la col*
catalanao
parí: Correspondéncies hispanes.— Se*
guint 1’ordre correlatiu de numeració de la i.a part, se¬
rán utilisades, per a bastir aquesta 2.a part, les col lee*
cions paremiológiques publicades en llengües castella¬
na, gallega, portuguesa i éuskara, així com també les
col-leccions hispano-americanes. Cal insistir aquí en
el declarat propósit de fer del Corpus abans que una
obra d’erudició, de pura curiositat o d’exclussiu interés
filológico-literari, una base completa, sistemática i
gosem dir inédita per a un estudi de la filosofía popu¬
lar comparada deis pobles hispans (1>.
Per tal d’establir l’área de comparació etnográfica
general, caldria encara anotar paralelament les co¬
rrespondéncies paremiológiques deis diversos pobles;
tasca aquesta que indiquem sois com expressió d’un
desig, puig implica dificultáis gairebé insuperables.
parí : La Filosofía popular catalana a
BASE

DE

parémies.

—

Constituirá

una

veritable enci*

per ordre sistemátic
de temes. Creiem excusat advertir la novetat i la trascendéncia d’aquest propósit, digne coronament de to¬

clopédia de la vida, presentada
tes les

investigacions precedents.
3.a parts suposen la publicació prévia de la
x.a part. Per a bastir-les,seránecessária una hábil dis*
tribució de tasques, que la Direcció anirá preparant
La 2.a i

(1) Vegi’s la
talá», ESTUDIS

nota preliminar de la Direcció al «Corpus
I Materials. Cura de 1915-1916, pógs.

Paremiológic Ca53 i 54.

de Catalunya, esTudis i Materials

amb
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temps, aprofitant l’obligada lentitut de la publiL’empresa exigirá, en conjunt,repetides consul¬
especialistes en les respectives matéries i a di¬

cació.
tes

a

versos

centres cientifics i

Respecte

professionals.

la manera més adequada de feria publicació, ens decidim per la de fascicles, que anirán
veient la llum successivament. D’aquest modo será
factible
ses,

a

una

acurada revisió de les matéries

revisió que podrán portar

laboradors i donará

contingut

a cap
a un

parémies registrades durant el

impresa

els mateixos colApéndix de noves

curs de la

publicació.
paremiológic
preparació del pri¬

Ha comencat l’ordenació del material

corresponent a la lletra A, com
mer

a

fascicle.

Mocions dels col-laboradors.
sistir

l’afirmació tantes vegades
concebim 1’Arxiu com un organisme
en

—

No hem d’in-

repetida de que
vivent. La funció

dels col-laboradors, ádhuc essent molt variada i diver¬

quantitat i calitat, no és merament passiva, sinó
personal i, per consegüent, responsable. Ni tant sois
d’anónima cal calificar aquella funció; puig les tas¬
ques de 1’Arxiu són de tal naturalesa, que, fins tractant-se de la més diminuta recerca o variant, és consa en

dició

precisa

amb el

nom

per a aprofitar-la el que vingui avalada
del col-laborador respectiu, veritable no¬

tan— per dir=ho aixi — del fet concret que certifica.
Ultra aqüestes consideracions, la Direcció, que no
oblida que

1’Arxiu constitueix una cátedra que actúa
distáncia, s’ha complagut en mantenir el diáleg amb
els col-laboradors, recollint iniciatives i adverténcies
expressament formulades o apreses al registrar els
materials que s’han anat rebent.
És per tot aixó que inaugurem avui un capítol espe¬
cial per a donar compte d’algunes de les més interesa
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sants mocions fetes i de les

quals,

a

respostes respectives, les
l’ésser divulgades, devindrán normes generáis

de 1’Arxiu.
D’una interessantíssima lletra de D. Jaume Oliver i

Castañer, de Barcelona, de 24 de desembre de 1916
que sentim no poder reproduir íntegrament, — són
els següents conceptes: «El Folklore és, dones, una
—

ciéncia

complexa, no un art. Perxó no és precís que’l
«folklorista sia artista ni literat, sinó psicóleg i natura«

«lista; veusaqui perqué necessita el fonógraf i el kodak
amillor que’l cisell i els retoricismes. Convé, per tant,
«teñir molt present que’l Folklore recollit directament
«deis llavis del

poblé, per tal que resulti document cien«tifie, deu ésser transcrit amb tota fidelitat, peró no en
«el catalá sondisant literari, sinó en el dialecte catalá
«parlat a la comarca o població on es folklorisi.»
«No existeix el Folklore catalá, perqué precisament
«res

hi ha tan localisat

com

el Folklore. Tenim sí, a

«Catalunya, Folklore empordanés, urgellés, aranés,
«lleidetá, vallesá, tarragoní, tortosí, etz., i és precís que
«quan es transcriguin els elements folklórics d’aquei«xes i altres
comarques de Catalunya es comprengui,
«al llegir-los, de quina comarca són, tal i com ho com«prenem a l’escoltar«los de boca de qualsevol individu
«

del nostre
El criteri

Principat.»

psico-naturalista, explícit ja en els inicis de
I’Arxiu, ha sigut refermat durant el segón curs. Cal re¬
cordar aquí que 1’Arxiu és fill llegítim d’una cátedra de
Filosofía i que un deis seus objectius ben declarats és la
sistématisació de materials, recollits en estat natural,
per a anar bastint la psicología del poblé catalá.
Enguany, un naturalista, el Dr. Aranzadi, ha entrat a
col-laborar en les nostres tasques, no desmentint, sinó
alegant precisament la seva filiació científica.
Sens que sia assentir a la proposició de que «no exis-
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veritat, proclamar la

diversitat folklórica catalana i atenir=se a aquest fet.
Sobre’l mateix tema i amb referéncia concreta a la
caneó

popular catalana, escríu un altre

col-laborador,

Girona (16 de juliol de 1917):
dintre
la Canconística hi ha una
«Vaig sospitant que
«mena de dialectisme que no permet trobar dues ver«sions iguals d’una cangó entre dos diferents llocs de
spoblació, llevat d’alguns cassos excepcionals en que
«la caneó té prou forca de naturalesa per a sobrepo«sar-se a tota estranya influencias.
El problema és consemblant al de la unitat de la
llengua catalana. Pero cal registrar aquest fet signiñcatiu: quan més forta s’inicia la tendéncia — o el
desig, si’s vol — vers la unitat de l’idioma catalá, és
precisament quan més seriosament són empresos els
estudis dialectals. Així també 1’Arxiu es preocupa d’extendre la xarxa del seus collaboradors, per tal de des»
cobrir a través de totes les varietats folklóriques co¬
marcáis el fons comú, permanent i substancial, que
permetrá afirmar la unitat espiritual del poblé catalá.
En la mateixa lletra, el Sr. Oliver i Castañer senyala el defecte d’alguns folkloristes, consistent en alterar
els conceptes i ádhuc les paraules quan es tracta de
Folklore irreverent o poc decorós. Entenem, efectivament, que el Folklore no deu ésser mai corretgit
baix cap pretext; pero una cosa és la recol-lecció de
aquesta mena de Folklore i altre és la seva divulga¬
do, al menys per a tota classe de persones. Perxó
1’Arxiu té una part reservada, i la Direcció procurará
cercar en cada cas concret la fórmula discreta que,
salvant les necessitats estrictament cientifiques de la
nostra obra, aparti fins la sospita llunyana de que
aquesta pot ésser utilisada per altres fins.
El Dr. Eduard Xalabarder, de Barcelona (24 de juMn. Xavier Carbó, de
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liol de

x

917) ha remarcat l’interés filosófico-pedagógic

adagis: «El meu recull de refrans — diu — no és
«per una simple curiositat. El refrá ésla ciéncia d’ob«servació popular, concretada en una fórmula sen»
«tenciosa i que inclou un concepte de fonda filosofía
«práctica. I per aquest motiu, entenc que és un gran
«element per l’ensenyanca».
D. Lluis Arrufat, de Castelló de la Plana (14 de juliol

deis

de

1917), contestant

ciá el

a

indicacions de la Direcció, anun-

propósit de transcriure les recerques segons
el valencia parlat a Castelló, «tal com sona». Norma
aquésta conforme amb lo abans escatit i establerta ja
en la 3.a de les Instruccions generáis ais col-laboradors
D.

seu

(vol. I, pág. 107).
Josep Montanyá, del Seminari de Comillas (San¬

tander), escrigué amb data de 20 de

de 1917:
«Aquí hi ha estudiants de tot Espanya i alguns d’Amé«rica. Alguns de Bascongades i altres de Castella se
«m’han ofert per

mars

treballar si són bons per alguna cosa
interessi a 1’Arxiu. Per tant, si aquest es vol
«valdré d’algún d’aqueixos elements, ja siguí per mú»
«sica, ja per una altre cosa, faci el favor de dir»ho i
«de tragar el sentit en qué podrien ésser útils i el sen«tit en qué haurien de treballar».
A una invitació tant afalagadora, contestá la Direc¬
ció acceptant l’oferta. Caldrá — afegia — que’ls nous
col-laboradors es dediquin especialment a recerques
folklóriques de llur respectiva regió, que servirán
per a demarcar l’«área de comparació hispana»; i
sobre tot que aportin notes bibliográfiques que’ns
ajudarán a formar la Biblioteca folklórica hispana.
El professor del Seminari de Tortosa, Dr. Joán
B. Manyá (29 de febrer de 1917) ens indicava la conveniéncia de que les recerques es poguessin portar a
cap durant les vacacions d’istiu. Abundant en la ma»que
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afegia el Sr. J. Esteve, de Manresa, (1 de
maig de 1917) que «seria molt práctic donar un any de
«temps per a la resposta del qüestionari paremiológic,
«car moltes dites, com que són de temporada, no més

teixa idea,

respectiva». I Mn. Joán Baixeras,
(5 de juliol de 1917) senyalava la conveniéncia de simplificar els qüestionaris.
Aqüestes observacions són molt atinades, i de totes
elles n’ha pres bona nota la Direcció. Els qüestionaris
serán abreviats tot lo possible, i quan no ho sien, es
marcará amb lletra més grossa la part essencial, o bé
es fará constar expressament que aquells són, més
que tot, una guia. Ademés serán publicáis en fulles
separades circulants, i es procurará donar un marge
ampie i adequat de temps per a les respostes.
«s’atinen en la seva

de Guimerá

Noves investigacions.—En altre lloc

compte de les respostes rebudes ais

donem

qüestionaris i de

inédites sobre diversos temes. La co¬
pot veure’s, no ha sigut escassa, fent conce¬

altres recerques

dita,

com

bir les més falagueres esperances.

plaent ara presentar noves línies d’investigació, explicar cóm han nascut i cóm han d’ésser
Es

cosa

descapdellades. En general, les noves investigacions
respónen al propósit, extensament desenrotllat per la
Direcció, d’organisar una secció especial encarregada de l’estudi i sistematisació de totes aquelles manifestacions de carácter consuetudinari que
tuéixen

consti-

de la vida
catalá.

l’expressió més Ilegítima i auténtica

moral, jurídica i económica del poblé
En varíes sessions ordináries del

curs es

discutí

detingudament si calía redactar un qüestionari
únic, complet — fins on aixó fos possible — i sistemátic, per a ésser desenrotllat amb tot rigor de métode,
molt

amb abstenció absoluta de tota altre recerca; o

peí
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contrari, si calía proclamar un régim de porta

oberta,

d’investigació llíure. El criteri prácticament adoptat és
el que resulta del següent programa d’investigacions:
.

Primerament i baix la ponencia

deis senyors Aranza»

di, Carreras i Artau (Tomás) i Batista i Roca, presentem

un

tema

qüestionari sobre El Naixement, primer del

in»
ocuparán

general: Les Jornades de la vida. Aquesta

vestigació compendrá váries etapes, que
altres tants cursos. Així, a més de no fadigar ais col-laboradors, será possible recollir les deficiéncies

d’in¬

vestigació advertides en les darreres respostes, sub»
sanant-les amb capítols complementaris que figura¬
rán

en

els

qüestionaris subsegüents.

Paralelament, embestim altres temes més concrets,

l’investigació deis quals és o béinajornable per raó de
les circunstáncies o estava ja esbocada en les recer¬
ques inédites del primer curs o en treballs anteriors
de la Cátedra d’Ética.
Així iniciem les investigacions sobre Ética i Dret
consuetudinaria i Economía popular de Catalunya
amb un qüestionari (primer de la série) sobre Costums i tractes més usuals referents a bestiar, redac¬
ta! pels senyors Daniel Danés i Torras i Carreras i
Artau
una

(Joaquim). Aquesta nova investigació és, per

banda, concreció práctica de la conferencia so¬

bre

«Joaquim Costa i els estudis consuetudinaris a Espanya», i per altra, una ampliació de les dues notes
d’En Carreras i Artau
tractes de

(Joaquim) sobre costums i con-

bestiar, arxivades durant el primer curs

(vol. I, pág. 104). Estava aquest darrer treballant so¬
bre el tema i preparant ja Bibliografía complementária de la susdita conferéncia, quan el jo ve advocat
Sr.

lletra de 5 de juliol prop passat, sol licitá
aquelles dues notes, manifestant que
tenia materials recollits sobre el mateix assumpte i el

Danés,

en

de la Direcció
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propósit d’ampliar»los. D’aquí nasqué la col-lábo»
ponéncia conjunta.
Altra investigació és la referent a la Cangó popu¬
lar catalana, iniciada amb el qüestionari (primer de
la serie sobre aquest tema) redactat per D. Robert
Gerhard, jove de sólida preparació musical i literária,
excursionista d’habitut i un deis deixebles predilectes
del Mtre. Pedrell. La importáncia d’aquesta investí»
gació és excepcional si’s té en compte que per mo=
ments s’están perdent les nostres velles cancons i que’s
tracta del primer pas reflexiu i metódic per a l’empre»
sa del Canconer catalá. Cal consignar, de més a més,
que 1’Arxiu disposa ja d’un primer fons inédit de can»
gons populars, lletra i tonada.
Baix la denominació genérica de Qualitats mentáis
del poblé catalá el sotscrit Director emprén una série
d’investigacions d’índole molt variada, pero conexes,
com pot veure’s pels dos qüestionaris presentáis. Ver»
sa el
primer sobre Trets característics i sancions po¬
pulars : motius, «alias», mals noms, penjaments, vituperis, etc. És aquest un tema que de temps venia
preocupant a 1’autor del qüestionari, qui el transportó
a la seva Cátedra d’Ética, fent»ne assumpte d’una pri»
mera investigació de conjunt amb els alumnes, desti¬

seu

ració i la

nada
nes.

a

1’Arxiu

de

N’obstant la

Psicología col-lectiva i Etica hispa»
seva

aparent trivialitat, no dubtem

és aquesta una de les línies d’invesíi»
gació més dretureres per a enfondir en la psicología
del poblé catalá. El segón qüestionari, que versa sobre
Comparances populars catalanes, fou sugerit per un
interessant recull del col-laborador Mn. Sanxo Cap»
en

afirmar que

mateix tema, localisat a Sant Martí
Més tart, altre col-laborador, Mn.
Modest Camí, presentava una ordenació de materials
consemblants referents a Lleida en general. Es tracta

devila sobre aquest
de Maldá (Urgell).

4

26

ARXIU

ara

D’ETNOGRAFIA I FOLKLORE

diverses comarques

d’extendre l’investigació a les

tal de poder establir el coteig i anotar
resultáis d’ordre psicológic.
A posta, les investigacions no van a cárrec de 1’Arxiu
innominadament, sinó de ponéncies personalment
responsables de la tasca confiada. A més, com pot
veure’s en el present volum, a cada investigació nova,
i com exploració prévia de la mateixa, es presenta la
bibliografía especialisada fins on bonament hagi sigut
possible fer=la.
Per últim, inaugurem en aquest volum una secció
especial sobre Religiositat popular i tradicional de
Catalunya. A aquest intent respónen les iniciades colleccions de goigs, descripcions de santuaris i demés
documents, fascicles i estudis relatius a devocions populars. Altres i molt variades exploracions sobre el
mateix assumpte vindrán a continuar aquesta primera
tasca, la transcendéncia de la qual creiem innecessari
haver de ponderar.
catalanes per

els consegüents

Necrología.

—

hem de donar
de dos estimáis col-

Amb fonda pena

compte de la pérdua irreparable
laboradors

:

de D. Francesc Badenes Dalmau,

llorejat

poeta i escriptor meritíssim de Valéncia, i de D. Fran¬
cesc Monsalvatje i Fossas, el gran historiaire de l’antic
Besalú, egregi i abnegat patrici. Ambdós,
dies abans de deixar-nos, ofrenaven a 1’Arxiu
algunes de ses publicacions. En Badenes, en una deli¬
cada lletra de 20 de desembre darrer, oferia, de més
a més, materials inédits de Folklore valenciá. R. I. P.
comtat de

pocs

El Director de

l’Arxiu,

Tomás Carreras

i

Artau
L’Ajudant-Secretari,

Josep M.a Batista i Roca
14

d’agost da 1917.

