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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Justificació del tema

Qualsevol investigació suposa quelcom de desvetllament de
j

les preocupacions personals de qui la porta a terme. En aquest

sentit, vull manifestar un especial interès particular pel món de la

museologia etnológica i, de retruc, pel coneixement de la història

de l'antropologia a les nostres Illes.

Possiblement sigui aquest interès particular el que

inicialment em va moure a tafanejar en un àmbit temàtic que

d'antuvi em semblava oblidat i en el qual, a mesura que m'hi

endinçava hi vaig descobrir les causes que justifiquen la realització

d'aquest treball.

Una primera aproximació personal a la situació dels estudis

antropològics a les Illes Balears presentada al IV Congrés

d'Antropologia (1987) va ésser el primer contacte, breu i

esporàdic, amb la visió retrospectiva de la disciplina antropològica

a la nostra comunitat.

La primera impressió fou de desolació per l'escassesa

d'informació de caràcter sintètic i analític, però també fou una

esperonetjada que m'incitava al descobriment d'una realitat que

intuïa rica i que reposava en el major dels oblits.
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Aquesta preocupació personal estava, sense cap dubte,

integrada i alimentada per un moviment de recuperació que es

manifestava més en la reedició o recuperació d'obres inèdites dels

folkloristes històrics que no en estudis teòrics de caràcter general

que, per contra, vaig trobar en aportacions que, per mi,

esdevingueren emblemàtiques com foren les aportacions de Joan

Prat, Llorenç Prats i Dolors Llopart (1982), dels quals en som,

sens dubte, deutor.

La manca, per altra banda, d'institucionalització d'estudis

d'antropologia a la nostra Universitat i la manca de consolidació de
y

línies d'investigació en aquest sentit als distints Instituts d'Estudis,

incrementava la meva preocupació per quant suposava deixar de

banda tota una tradició investigadora que té les seves arrels en el

moviment cultural de la Renaixença.

La realització d'aquest estudi es justifica, per tant, com a

intent d'aproximació a la història de l'antropologia a les Illes

Balears. Aquesta era, fins fa poc, totalment òrfena de visions de

caràcter general. L'aparició, durant els darrers mesos, d'algunes

aportacions de caràcter global (TRIAS, 1992) i (AGUIRRE, 1992)

suposen una esperança pel que fa al coneixement retrospectiu d'una

tradició folklòrica i etnográfica fins ara ignorada.

La possibilitat d'establir paral·lelismes i diferències amb la

realitat d'altres indrets de l'Estat i la constatació d'una estreta

vinculació des intel·lectuals de les nostres Illes amb projectes

sorgits al Principat o a l'inversa en el camp de la investigació

folklòrica justifiquen també, per nosaltres, bona part d'aquesta

investigació.
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El paper del col·leccionisme etnològic com una

manifestació més del corrent que recerca en les pròpies

manifestacions culturals una identitat diferencial ha estat i continua

essent una de les motivacions que han impulsat aquest treball.

Escatir quines són les causes i quins els condicionants que

afavoreixen l'aparició d'un determinat tipus de col·leccions és un

dels nostres objectius prioritaris.

Deixar de banda la falsa interpretació del sorgiment

espontani de qualsevol casta de col·leccionisme i enquadrar-lo en

una línia de pensament que pot arribar a recolzar o justificar una

determinada actuació política són també objectius que justificaren

aquest treball.

1.2. Objectius

El nostre primer objectiu és el d'observar l'existència o no

d'un corrent de pensament etnogràfic a les Illes i la recurrència a

determinades temàtiques i metodologies. El que es pretén és

demostrar o no l'existència d'un continuum en la forma

d'observar, interpretar i valorar la pròpia cultura.

En aquest sentit, es pren especial cura pels distints projectes

de museologia etnográfica que s'han afrontat al llarg de la història

com a manifestació que són d'un corrent de pensament i de

determinades conjuntures socioculturals.

Es pretén observar quines són les aportacions al

coneixement etnogràfic, tant pel que fa a l'objecte com a la
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metodologia d'estudi, i avaluar quin pot ésser el seu grau

d'"originalitat" dins el corrent de pensament.

En aquest sentit, i tal com molt bé argumenta Joan Prat

(1991), en el pensament espanyol decimonònic, hom pot distingir

dos grans discursos teòrics sobre l'home que, malgrat ésser

coetanis, mantenen escassos punts de contacte.

El primer discurs, consistent en una reflexió sobre l'home

en general, prové del pensament de la Il·lustració i cristalitza, a

través del positivisme i l'evolucionisme en el que Prat denomina

discurs antropològic. Aquest discurs, inspirat en la ciència francesa

i anglesa, s'orienta cap a una ideologia liberal i progressista,

tenyida d'un cert anticlericalisme o fins i tot agnosticisme que

originà greus conflictes amb l'Església. S'implanta essencialment a

Madrid, Andalusia i Canàries.

El segon discurs, s'interessa per l'home particular, tribal o

ètnic. Té l'origen en el romanticisme i l'idealisme alemany i més

concretament en el si dels moviments regionalistes i nacionalistes

que es desenvolupen a Galícia, el País Basc i a Catalunya, a finals

del segle XIX i durant les tres primeres dècades d'aquest segle. Es

fonamenta en una ideologia política conservadora, un nacionalisme

essencialista i un cristianisme catòlic, apostòlic i romà. Es el que

Prat anomena discurs folklòric.

Aquest darrer discurs és fonamenta en la recerca i la

construcció simbòlica de la identitat essencialment basada sobre la

tradició i es recolza sobre un plantejament polític més que no

científic.
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A partir d'aquestes premises a nosaltres ens interessa

demostrar:

a) Adscripció o no de les Illes, igualment que Galicia,

Euskadi i Catalunya, a un corrent de pensament antropològic

dominat per un discurs folklòric preocupat per la recerca d'una

identitat diferencial propia.

b) Concordança o no de les escasses operacions

museològiques o col·leccionistes amb aquest discurs que intuïm

predominant i relació de la seva creació amb moments més o

menys àlgids d'aquest corrent de pensament.

c) Existència al llarg de la història d'un continuum del

pensament folklòric que arriba a l'actualitat i capitalitza el

pensament antropològic. Al mateix temps, una altra premisa a

constatar és el fet de si la inexistència d'una estructura acadèmica

per a l'estudi de l'antropologia i la introducció d'una nova tradició

anglo-saxona, tal com ha succeït a Catalunya, han ocasionat la

implantació i desenvolupament d'un corrent que podríem

denominar "neo-folklorista" i que es traslladaria també a les

operacions museològiques més recents.

Com a segon objectiu, i com a condició indispensable per a

enquadrar les hipòtesis anteriorment exposades, hem intentat

apropar-nos a la realitat de la producció folklòrica, etnográfica i

antropològica que s'ha desenvolupat a les nostres Illes al llarg

d'aquest segle.

La fórmula més efectiva per assolir aquest objectiu ha estat

la realització d'una aproximació a la bibliografia etnológica. No es

20



tracta, com és de suposar, d'una bibliografia exhaustiva, car creim

que aquesta hauria d'ésser una tasca col·lectiva on es precisaria la

intervenció d'un equip interdisciplinar on hi tendrien cabuda

historiadors de la ciència, antropòlegs, museòlegs i

documentalistes.

Més que un recull bibliogràfic exhaustiu es tracta d'una

mostra representativa de la producció de gairebé la totalitat dels

autors que, bé de manera professional o bé de forma esporàdica

s'han dedicat als estudis de la cultura popular illenca des de les més

diverses disciplines.

Tot i les limitacions que suposa un treball individual

d'aquestes característiques creim que hem aconseguit superar amb

escreix les poques bibliografies existents sobre el tema (PRAT,

1985-86) i (TRIAS, 1992).

El recull bibliogràfic s'ha orientat en dos vertents: les

monografies que s'agrupen a la bibliografia general i els buidats de

publicacions periòdiques o seriades. Pel que fa a aquest darrer

apartat hem realitzat el buidat exhaustiu d'un total de quinze

publicacions periòdiques que abasten des de principis d'aquest segle

fins a l'actualitat. Es tracta d'una selecció de les revistes que hem

considerat més significatives, tant pel paper que desenvoluparen en

el moment de la seva aparició com per la significació dels autors

que hi publicaren.

Hi ha revistes editades a cada una de les Illes, però també

n'hem seleccionat algunes editades al Principat de Catalunya i, fins

i tot, alguna de Madrid. Pel que fa a les de caràcter local hem

seleccionat totes les aportacions que afectaven a la temàtica

estudiada. De les de fora hem recollit tots els articles d'autors
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insulars o aquelles aportacions que feien referència a les nostres

Illes.

Entre les publicacions consultades, n'hi ha d'especialitzades

i d'altres de caràcter general. De les segones hem ressenyat els

articles de temàtica folklòrica i etnográfica, de les primeres n'hem

fet un buidat general.

Potser totes les publicacions seriades tenen un denominador

comú: totes elles -amb distinta intensitat i des dels més diversos

punts de vista, és clar- han jugat un paper fonamental en la

recuperació i la consolidació de la cultura autòctona.

Cronològicament, hem intentat abastar des de les

publicacions dels primers anys d'aquest segle fins a publicacions

actualment vigents, sense oblidar les publicacions més

representatives de la postguerra.

Finalment, pel que fa a aquest recull bibliogràfic, hem

intentat conjuntar monografies amb articles de revista sota una

bibliografia temàtica que abasta gairebé la totalitat de les àrees de

coneixement relacionades amb l'estudi de la denominada cultura

popular. Per a la classificació temàtica ens hem servit del Llistat

d'Encapçalaments de Matèries en Català.

El tercer objectiu, vinculat també a les hipòtesis exposades

anteriorment, consisteix en aproximar-nos a la realitat de les

col·leccions etnològiques existents a les nostres Illes.

Aquesta pretensió, potser la més dificultosa, ha suposat una

delimitació prèvia del que hom podia considerar a partir de dues

limitacions de caràcter apriorístic: la idea de col·lecció amb

veritables pretensions museològiques i las col·leccions amb fons
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etnològics. Superada aquesta fase inicial i feta la tria, hem duit a

terme un mostreig de quinze col·leccions on s'han intentat

representar les col·leccions públiques (estatals i municipals) i les

privades (institucionals, col·lectives i particulars).

Hem intentat també recollir exemples de cada una de les

Illes i hem inclòs des de col·leccions perfectament consolidades fins

a projectes amb unes certes garanties de continuïtat.

Finalment, no hem renunciat a la redacció d'una proposta

teòrica per a un pla de museus etnològics, on intentam exposar els

nostres punts de vista personals sobre les implicacions que suposa

qualsevol operació museològica que pretengui adaptar-se a la

nostra realitat cultural des d'un punt de vista científic.

1. 3. Metodologia

En parlar de la metodologia emprada en la realització

d'aquest treball és adient recordar que, tal com hem exposat en els

objectius, es tractava de realitzar una aportació a la història dels

estudis antropològics a les illes Balears amb un èmfasi especial en

les col·leccions etnològiques com una manifestació més d'aquesta

història.

Fet aquest aclariment és prou clar que, al llarg de la

investigació, ens hem mogut sobre dos eixos fonamentals: un eix

diacrònic en el qual hem intentat reflectir i reconstruir quina ha

estat l'evolució dels estudis folklòrics, etnogràfics i antropològics,
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des de les primeres provatures al darrer quart del segle XIX,

experiències museològiques incloses, fins a l'actualitat.

En segon lloc, en un nivell sincrònic, fer una ullada a la

situació actual de les col·leccions etnològiques existents i donar-ne

una diagnosi. Això sense oblidar que la situació actual respon,

indubtablement, a tota una tradició i a unes circumstàncies socials,

polítiques i culturals ben determinades.

Aquest doble eix ha propiciat l'ús simultani d'una doble

metodologia: la de la recompilació i posterior anàlisi de

documentació bibliogràfica dispersa per tal de confegir el procés

històric de la investigació antropològica i l'anàlisi a partir de

l'observació directa, la informació oral i fins i tot la pròpia

vivència amb la finalitat de conèixer quina és la situació real de les

col.lecions etnològiques a les Balears.

Pel que fa a la primera part, ens han estat de gran ajut les

aportacions teòriques, que per altres zones de l'Estat ja havien

realitzat altres autors, i que bàsicament se citen i comenten a

l'apartat 3.2. dedicat a la historiografia antropològica.

Els estudis de Llopart, Prats i Prat (1982) i especialment

les aportacions individuals de Llorenç Prats (1981, 1982, 1985,

1987, 1988) i Joan Prat (1980, 1981, 1985, 1991) han esdevingut

el fil conductor de bona part de la investigació.

Les migrades aportacions a la història de l'antropologia a

les nostres Illes ens han obligat a recórrer a les publicacions de

cada un dels autors, protagonistes indiscutibles d'aquesta història, o

a les publicacions periòdiques sorgides dels seus propis projectes

per esbrinar quin era la seva posició davant la cultura popular

autòctona, quines les seves aportacions i quins els seus paral·lels.
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D'aquí prové la importància específica d'una extensa

bibliografía etnológica i el buidat d'un bon nombre de publicacions

seriades on aparegueren aportacions de cada un d'aquests autors.

Pel que fa al coneixement de les col·leccions actuals i els

projectes museologies, l'estratègia ha estat necessàriament distinta.

En primer lloc, hom careix pràcticament de documentació escrita.

Aquest fet ha suposat haver de fer un reconeixement directe de

cada una de les col·leccions in situ i especialment un coneixement

de les persones que treballen als distinst centres o institucions que

mantenen col·leccions i, fins i tot, amb els propis creadors o

impulsors d'aquestes col·leccions.

Aquest coneixement personal ha estat el que ha permès una

aproximació a la situació real de cada conjunt, però també, i això

és el que especialment ens interessava, a la concepció i a la

percepció que els propis creadors tenen de la seva obra.

A part del coneixement personal de bon nombre de les

persones vinculades en aquestes col·leccions, hem de pensar que

abans d'endagar aquest treball havia mantingut relacions de treball

amb els responsables del Museus de Mallorca, Pollença, Torre de

Canyamel, Molí d'En Gaspar, Museu Regional d'Artà i Amics del

Port de Maó, la fórmula d'aproximació ha estat a través de la guia

d'investigació redactada per un grup de treball sobre antropologia

i museus de l'Institut Català d'Antropologia que explicam en el lloc

pertinent.

Quant a l'abast de la investigació i pel que fa a l'eix

cronològic, la delimitació en el temps ha vengut donada per
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l'existència d'un moviment interessat en el coneixement de la

cultura popular. Aquest fet es produeix a Europa a partir dels

plantejaments propugnáis pel moviment Romàntic i en el nostre

àmbit es materialitza amb el moviment de la Renaixença que es

desenvolupa als Països Catalans a partir de mitjan segle XIX.

Aquesta tendència a la recuperació és manifesta a altres

indrets de l'Estat, concretament a Galícia i al País Basc on sorgiran

moviments paral·lels a la Renaixença: el moviment Nos i el

Fuerismo Vasco. Tots plegats constituixen una mostra del que s'ha

vingut a anomenar discurs folklòric.

Per altra banda, hereu del pensament de la Il·lustració i

alimentat per les noves teories naturalistes (positivisme,

evolucionisme...), es desenvolupa l'anomenat discurs antropològic

que, a la nostra comunitat, assolí una importància molt menor.

L'inici d'aquests moviments, dins dels quals cal enquadrar

també les primeres experiències museològiques de caràcter

etnològic, delimiten l'inici temporal del nostre estudi que es

perllonga fins a l'actualitat (1990).

Pel que fa a la delimitació geogràfica, en el nostre cas, el

caràcter de frontera natural que suposen les característiques

físiques d'una illa i un arxipèlag han fet fàcil la delimitació espaial

del camp d'estudi. La coincidècia cultural i el fet de pertànyer a

una mateixa unitat administrativa han ocasionat que les illes fossin

el marc indiscutible de l'estudi. Tot i així, hem de constatar que

aquesta delimitació geogràfica no pot deixar de banda l'existència,

especialment en alguns moments històrics, de molts projectes
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comuns amb el Principat i, fins i tot, d'alguna iniciativa gestada a

la capital de l'Estat.

1.4. Fonts utilitzades

Pel que fa a les fonts d'informació utilitzades en la redacció

d'aquest treball, s'han de tenir presents de manera bàsica les fonts

bibliogràfiques, especialment pel que fa a la redacció del capítol

dedicat al coneixement etnogràfic.

Tal com ja hem insinuat a l'apartat dels objectius i com

explicam als capítols de bibliografia (seriada, general o temàtica),

no es tracta d'un recull bibliogràfic exhaustiu.

La nostra intenció ha estat recollir les publicacions més

representatives de cada un dels autors que han protagonitzat

aquesta història del pensament etnogràfic.

La primera font usada pel coneixement bibliogràfic ha estat

el de les bibliografies especialitzades entre les quals cal destacar en

primer lloc el recull dirigit per Joan Prat (1985-86) amb moltes

llacunes; els breus reculls temàtics que aporta Joan Miralles a la

seva guia per a la investigació oral (1985) i la més àmplia i recent

aportació de Sebastià Trias Mercant (1992), de la qual hem pogut

constatar el seu poc rigor i la presència de nombrosos errors.

També hem fet ús d'algunes bibliografies generals com és

ara les publicades a la revista Randa o d'algunes de caràcter

monogràfic sobre un autor determinat, com és el cas de Gabriel

Llompart (1982).
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L'edició d'índexs d'algunes revistes, com és el cas de la

Revista de Dialectologia i Tradiciones Populares (1983) o de la

Revista de Menorca (1992), ens han alleugerit la tasca.

Les fonts bàsiques, però, per a la localització d'aquestes

publicacions han estat, sense cap dubte, els catàlegs de les

biblioteques amb importants fons locals. Concretament la

Biblioteca Bartomeu March Servera, la Biblioteca Pública de

Mallorca, la Biblioteca Pública d'Eivissa i la del Museu de

Mallorca. S'ha de ressenyar la inexistència de biblioteques

especialitzades en cultura popular, etnografia o folklore.

Per al coneixement de l'obra d'aquests autors o dels

moviments als quals pertanyen ha estat interessant l'anàlisi i

posterior buidatge de les hemeroteques. En aquest camp, tal com

explicam al seu lloc pertinent, s'ha procedit a fer una selecció i

posterior mostreig, en el qual s'han recollit publicacions que

abasten des de principis de segle fins a l'actualitat, publicacions

especialitzades i de caràcter general i representatives de cada una

de les illes.

Les escasses experiències de revistes especialitzades s'han

buidat de forma exhaustiva (Arxiu de Tradicions Populars, Tresor

dels Avis, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,

Quaderns de Folklore de Ciutadella), mentre que a les de contingut

general simplement s'han seleccionat els articles de contingut

etnogràfic o folklòric (Butlletí de Dialectologia Catalana, Llevant,

La Veu de Mallorca, Cort, Ibiza, Eivissa, Lluc, El Mirall, Estudis

Balearles, Randa).

Una altra font informativa important han estat les actes i

publicacions de congressos i jornades d'estudi.
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Un aspecte desconegut i que requereix una dedicació urgent

i en profunditat és la localització, inventari, catalogació i difusió

dels materials inèdits dels distints autors que han treballat la

cultura popular.

Avui per avui desconeixem gairebé la totalitat dels

materials que al llarg de la vida recompilaren folkloristes com

Pere Ballester, Andreu Ferrer, Andreu Estarellas, Antoni Galmés,

etc.

A més de l'obra personal hom ha de Ceñir present la

documentació generada per algunes empreses col·lectives com és el

cas del resultat de l'enquesta sobre els ritus de naixemet,

matrimoni i defunció promoguda per l'Ateneo de Madrid (1903)

parcialment conservada al Museo Etnológico Nacional, els

materials del Cançoner Popular de Catalunya, recentment

recuperats i dipositats al Monestir de Montserrat, o part de l'arxiu

del musicòleg Baltasar Samper dipositat a la Biblioteca Bartomeu

March de Palma.

La finalitat i l'abast d'aquest treball ens han aconsellat

prescindir d'aquestes fonts, encara que no remmciam a poder

estudiar-les a fons, si podem accedir-hi, en un futur proper.

Un altre fons documental que hem intentat utilitzar, i que

ens ha decebut per la seva pobresa, ha estat la documentació de

cada una de les col·leccions etnològiques. Les fonts són tan escasses

que no permeten ni tan sols la reconstrucció de la història de cada

una de les col·leccions. Potser resulta representativa la

documentació reproduïda als apèndixs documentals de cada una de

les col·leccions.
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Finalment, dins aquest apartat dedicat a les fonts

documentals, hem de ressenyar les informacions orals, fruit de les

entrevistes amb bona part dels responsables de cada una de les

col·leccions o amb persones vinculades a elles. Per aquestes

entrevistes hem fet ús de la guia elaborada per l'Institut Català

d'Antropologia i que reproduïm i comentam a l'apartat

introductori del capítol quart.

Es evident, tal com ja hem esmentat en l'apartat dedicat a

metodologia, que també hem fet servir els coneixements i les

vivències personals que ens han proporcionat el contacte directe,

de manera continuada o esporàdica, amb un bon nombre de les

col·leccions estudiades. Es suficient recordar el Museu de

Mallorca, El Museu de Pollença, el Molí d'En Gaspar, El Museu

Regional d'Artà, la Torre de Canyamel o la col·lecció de

l'Associació d'Amics del Port de Maó. Creim que aquest contacte,

més o menys continuat amb aquestes col·leccions i amb el personal

que hi treballa, ens ha permès albirar quina és o quines són les

realitats del col·leccionisme i la museologia etnológica.

1.5. Estructura de l'obra

Hem estructurat aquest treball en nou capítols que responen

al plantejament, desenvolupament, conclusions i guarniment

documental.

La primera part, que per a nosaltres respon al plantejament

de l'obra, està integrada per aquesta mateixa introducció on es fa
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una justificació del treball, es plantegen els objectius i es descriuen

la metodologia i les fonts utilitzades.

A aquest capítol en segueix un altre on es fa un

plantejament teòric del paper del col·leccionisme, la seva

significació teòrica i documental, així com la delimitació

conceptual que hom fa de la museologia com a ciència dels

museus, però també com a fórmula explicativa de la connexió

d'aquests amb l'entorn en el qual foren creats.

El desenvolupament del treball, pel seu caràcter descriptiu,

és la part més extensa de l'obra ja que en un discurs de caràcter

cronològic explica l'evolució dels estudis folklòrics, etnogràfics i

antropològics que s'han desenvolupat a la nostra comunitat des de

mitjans del segle passat fins a l'actualitat.

Les col·leccions descrites s'han ordenat a partir d'una

classificació establerta a partir de la titularitat (pública o privada) i

dins cada una d'aquestes en estatal o municipal, institucional,

col·lectiva o particular. A la descripció de cada una de les

col·leccions segueix un apèndix documental on s'aporten la major

part dels escassos materials escrits que ha generat cada una

d'aquestes col·leccions.

Els resultats obtinguts a partir d'aquesta anàlisi s'han

exposat en el capítol cinquè, dedicat a conclusions, i s'ha intentat

presentar alternatives en una proposta per a una xarxa de museus

etnològics a Balears que s'explica en el capítol sisè.

El suport documental de la investigació, excepte pel que fa

als museus i col·leccions, ocupa els tres capítols finals: un repertori

bibliogràfic de publicacions seriades, una bibliografia general i una

bibliografia temàtica.
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1.6. Agraïments

Es de justícia que figurin aquí totes aquelles persones o

institucions que amb la seva col·laboració han fet possible la

realitat d'aquest treball.

En primer lloc hem d'agrair a les institucions que han fet

possible dur a terme aquesta investigació, posant a la nostra

disposició les seves instal·lacions o bé dedicant part del seu temps a

les nostres impertinents consultes.

La biblioteca Bartomeu March Servera de Palma i la

Biblioteca Pública de Palma han posat a la nostra disposició, sense

cap casta de dificultat, els seus fons general i d'hemeroteca que ha

servit de base a bona part d'aquesta tesi. Igualment hem de citar la

biblioteca del Museu de Mallorca.

La dificultat de desplaçament a les altres illes ha estat

pal.liada per la col·laboració que, en el seu moment, ens oferiren

Lina Sansano per a la documentació relativa a les Pitiüses i Joan

Elorduy per a la informació relativa al Col·lectiu Folklòric de

Ciutadella.

Altres persones ens han proporcionat informació poc

accessible a les biblioteques públiques. Aquest és el cas de Joan

Font per la documentació relativa al grup Documenta de Sant Joan

o el de l'amic, Antoni Ginard, pel que fa a informació sobre

viatgers del segle XIX i algunes experiències didàctiques

vinculades a l'antropologia.
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L'amic Jaume Bover ha contribuït amb informacions

relatives, a la documentació museològica i amb referències

bibliogràfiques que només ell és capaç de coneixer-ne l'existència.

Així mateix hem d'agrair els ajuts de la biblioteca

especialitzada del Museu d'Arts i Indústries Populars de Barcelona

i la del Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la

Diputació de Barcelona.

Per finalitzar, pel que fa referència al capítol documental,

no podem oblidar el Centre d'Informació i Documentació

Acadèmica de la U.I.B. i particularment a Maria P. Manzano per

la seva diligència, així com el Servei de Documentació de la

Universitat de les Illes Balears.

Capítol a part mereixen les persones que ens han facilitat

informació de cada un dels museus i col·leccions que hem visitat de

manera reiterada i que, a més del seu tracte amable i atent, han

aportat valuosa informació, tot constituint una mena de xarxa

d'informació que s'haurà de tenir en compte per a la realització de

qualsevol tasca museològica.

Aquest col·lectiu, i resseguint les col·leccions i institucions

museològiques esmentades al llarg de la investigació, el

constitueixen les següents persones: Guillem Rosselló Bordoy,

Joana M. Palou i Frederic Soberats pel Museu de Mallorca; el Sr.

Jordi Fernández i la Sra. Lina Sansano per a les col·leccions de les

Pitiüses; el Sr. Lluís Plantalamor i Cristina Andreu Adame per al

Museu de Menorca, així com Guillem Sintes, Antoni López i Joana

Gual per al Molí de Sant Lluís (Menorca); la informació sobre la

col·lecció dels Amics del Port de Maó ens l'han facilitada el bon
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amic Josep Miquel Vidal Hernández, Guillem Sintes Espasa,

Cristina Andreu, Jaume Murillo i Enric Taltavull.

Pel que fa al Museu Municipal de Sa Pobla hem d'agrair les

informacions facilitades per Ramon Molina i Mn. Joan Obrador

Sòcies.

Pel Museu Regional d'Artà, ens donaren les màximes

facilitats els amics i membres del Patronat del Museu, Pere i Joan

Sureda, i la conservadora de la secció d'etnologia, Maria Gelabert.

Pel que fa al Museu de Lluc agraïm les informacions del

Pare Bartomeu Pericas Alemany i les del Pare Joan Llabrés i

Ramis pel Museu de la Porciúncula; Jaume Ensenyat pel Casal de

Cultura de Sóller i Margalida Ferrà i Botrux pels museus de

Valldemossa.

Els germans Morell Massanet i en especial Maria Morell

han estat els informadors i mantenidors de la col·lecció de la Torre

de Canyamel (Capdepera).

El departament de Cultura de l'Àrea d'Obra Social de Sa

Nostra Caixa de Balears ha ofert informació interessant, que cal

agrair, relativa al Museu Regional d'Artà, al Molí d'En Gaspar

(Llucmajor) i a la col·lecció de Ventalls de Son Santandreu.

A Joana Maria Palou Sampol hem d'agrair-li la informació

relativa al Museu Municipal de Pollença. Al Sr. Daniel Aldeguer

Gordiola la informació referida a la col·lecció del Museu del Vidre

de Can Gordiola (Algaida).

D'amabilíssim podem considerar el tracte de Mn. Pere

Xarnena, responsable i mantenidor de la Fundació Cosme Bauçà de

Felanitx. Igualment atent fou el tracte de l'amic Josep Merino

Santisteban, conservador del renovat Museu de Manacor i del Sr.
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Jaume Ribot, bon coneixedor de la història de la casa natal de Fr.

Juníper Serra i del Museu Juniperià de Petra.

Els Srs. Teodor Suau i Joan Puigròs donaren les pertinents

facilitats per visitar les disperses i malmanades col.lecions del

Museu del Seminari Conciliar de Mallorca.

Finalment, el Sr. Ton Roig Clar, ens donà les màximes

facilitats per conèixer la seva col·lecció particular de joguines i ens

explicà les curolles entorn a la creació d'un museu de les joguines.

Als informadors de cada una de les col·leccions, hem

d'afegir-hi els integrants del grup de museus del l'Institut Català

d'Antropologia per la seva tasca en pro del desenvolupament

museològic als Països Catalans i per a l'elaboració d'una guia de

treball que, avui per avui, encara és un instrument infrautilitzat.

Agraïm també a la Sra. Dolors Llopart i als Drs. Joan Prat,

Llorenç Prats i Joan Bestard que, tant amb la seva obra com amb

els seus consells personals, han servit de llumeneret blau en un fosc

panorama acadèmic. Amb el seu recolzament han fet possible la

culminació d'aquesta obra.

A

Especial menció mereixen, en el capítol de la logística, el

Servei de Publicacions de la Universitat de les Illes Balears i el

personal del Taller Gràfic Ramon, així com els amics Antoni

Ginard, Joan Font, Sebastià Roig, Miquel Pasqual i Antoni Bonet.

Joana Bibiloni, amb paciència i resignació admirables, ha

fet la correció ortogràfica i ha ajudat a millorar el text.
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Un reconeixement especial mereix el Dr. Guillem Rosselló

Bordoy que, a més dels seus suggeriments i observacions, en

acceptar la direcció d'aquesta tesi, posà a prova una paciència que

no es justifica amb una simple relació acadèmica.

Finalment, Franciscà Niell i C. Pilar Bibiloni que, durant

més de dos anys han suportat impertinències, alts i baixos,

naufragis, encallades i arribades a port, i que amb la seva tasca

callada, però diligent, simplement, han fet que aquest treball hagi

estat possible.

A tots ells, i als que a l'hora d'escriure aquestes ratlles no

he pogut recuperar del pou de la memòria, moltes gràcies.
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2. MUSEOLOGIA ETNOLÓGICA
PENSAMENT ANTROPOLÒGIC
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2. MUSEOLOGIA ETNOLÓGICA I PENSAMENT

ANTROPOLÒGIC

Tal com ja hem anuncitat en parlar de l'estructura d'aquest

treball, en aquest capítol s'intenta fer un plantejament teòric sobre

el paper del col·leccionisme, la seva significació teòrica i

documental. A aquest segueix una delimitació conceptual de la

museologia com a ciència dels museus, però també com a formula

explicativa de la connexió d'aquests amb l'entorn en el qual foren

creats. Finalment es repassa l'abast conceptual que enmarca els

fons temàtic de les col·leccions, objecte d'estudi.

Aquestes reflexions de base sobre el col·leccionisme en

general, i el col·leccionisme etnològic en particular, responen a la

necessitat d'establir quin és el vertader paper que han jugat els

museus i les col·leccions etnològiques dins la història de

l'antropologia a les illes Balears.

D'alguna manera, aquí intentam posar sobre la taula i

explicitar les eines usades per constatar el grau de compliment d'un

dels objectius d'aquest treball: la concordança o no de les escasses

operacions museològiques o col·leccionistes amb l'anomenat

discurs folklòric, com a corrent que intuïm predominant, dins la

història de l'antropologia illenca.
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El primer objectiu consisteix en establir una delimitació

conceptual a la qual poder fer referència. En aquest sentit, cal

parlar de les dues diciplines de base que, teòricament, sustenten un

del objectes del nostre estudi: la museologia i l'etnologia.

2.1. La museologia i la funció social dels museus

A grans trets, hom defineix la museologia com el

conjunt de teories sobre els museus com a institució i

sobre llur funció dins la societat.

Tot i aquesta primera definició de caràcter general, podem

aportar-ne d'altres, més complexes, com és ara l'elaborada pel

mateix Georges Henri Rivière el 1981:

"Une sciencie appliquée, la science du musée. Elle en étudie

l'histoire et le role dans la société, les formes spécifiques de

recherche et de conservation physique, de présentation,

d'animation et de difussion, d'organisation et de fonctionnement,

d'architecture neuve ou mouséalisée, les sites reçus ou choisis, la

typologie, la déontologie"1.

Si ens hi deturam, la primera definició, de caràcter general,

fixa ja una sèrie de límits. En primer lloc, estableix com a objecte

d'estudi el museu com a institució. En aquest sentit, i des d'un

punt de vista estrictament pragmàtic, l'article ler del "Reglamento

1 HENRI RIVIÈRE, Georges (1989) La muséologie.. pg. 84.
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de los Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de

Museos", en definir-los es diu:

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, son

Museos las Instituciones de carácter permanente que adquieren,

conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio,

educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor

histórico-artístico, científico y técnico o de qualquier otra

naturaleza cultural".

Aquesta delimitació, de carácter legal, ens hauria permès

d'entrada una operativa delimitació del camp d'estudi ja que, si

l'haguéssim aplicada strictu sensu, possiblement ens hauríem

trobat amb un sol museu a tot l'àmbit estudiat. Així i tot,

segurament hauria incumplit alguns dels trets que la llei proposa

com a preceptius per a les institucions museístiques.

Evidentment, aquesta definició ens serveix com a referent,

però en cap cas ens pot servir com a excloent, ja que ens deixaria

sense objecte d'estudi.

Malgrat aquesta primera definició, de caràcter pragmàtic,

potser seria adient remetre'ns a altres definicions, admeses a nivell

internacional, com és ara la proposada pel Consell Internacional de

Museus (ICOM) que el 1975 al títol segon (Art. 3.) dels seus

estatuts defineix el museu de la següent manera:

"Le musée est une institution permanente, sans but lucratif,

au service de la société et de son développement, ouverte au públic,

et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de
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l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve,

les communique et notamment les expose à des fíns d'études,

d'éducation et de délectation"2.

Com podem veure, però, només hem parat esment a la

primera part de la definició de la museologia -els museus com a

institució-, i hem deixat de banda un altre aspecte molt important:

la seva funció dins la societat.

Les funcions dels museus són diverses. De fet han anat

canviant al llarg del temps i assumint-ne de noves a mesura que les

exigències socials eren majors. Així hom ha pogut observar com a

les primitives funcions d'adquisició i conservació s'han afegit les

tasques de difusió i dinamització.

A Europa, però, sembla que, a part de totes aquestes

funcions de caràcter pragmàtic que es repeteixen a totes les

definicions, el museu ha mantingut una funció essencial: la

configuració de la identitat. Aquesta funció, a més, es fa més

evident en el cas dels museus etnològics.

En aquest sentit, Georges Henri Rivière ens diu:

" L'Institution muséale conserve ses roles de collection, de

création et de développement du savoir, de prestige egalement.

Elle reforcé sa mission d'éducation et acquiert celle protection du

patrimoine. Enfin, elle aide les peuples d'Europe à prendre

consciencie de leur identité"3.

2 HENRI RIVIÈRE, Georges (1989) Op. cit. pg. 83.

3 HENRI RIVIÈRE, Georges (1989) Ibidem. pg. 51.
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En definitiva, a través de les missions tradicionalment

encomanades als museus, la funció prioritaria d'aquests és ajudar

als pobles a prendre consciència de la seva pròpia identitat.

Aquest és precisament l'aspecte que ens interessa de la

museologia. Ens interessa destacar quin ha estat, i és encara, el

paper de les col·leccions i els museus etnològics dins la societat.

Quin ha estat el seu rol, quina la seva significació. Per què es

crearen i es creen, encara ara, les col·leccions etnològiques?

Com hem vist, la resposta ja ens l'ha avançada G. Henri

Rivière: una de les funcions essencials dels museus és la de

contribuir a la configuració de la identitat.

Aquest discurs ens interessa particularment ja que lliga els

museus i les col·leccions als fonaments de l'anomenat discurs

folklòric. Aquell discurs que, com molt bé explica Joan Prat, es

fonamenta en la tradició com a portadora de les més pures

essències del poble i que, com també hem exposat a la introducció,

creim és el que domina al llarg de gairebé tota la història del

pensament antropològic a les illes Balears.

Els museus en el seu si, ultra les funcions de col·lecció i

conservació, aporten tot un seguit de símbols representatius

d'aquesta tradició sobre la qual es fonamenta aquesta cercada i

pretesa identitat. En definitiva, creim que els museus no

"presenten" la realitat sinó que, en tot cas, "representen" la realitat

que interessa als seus creadors.
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2.2. El paper social del col·leccionisme

Potser resulti il·lustratiu recórrer a algunes idees de base

sobre la significació del col·leccionisme. Col·leccionisme i classe

dominant es vinculen de manera indissoluble com un fenomen típic

de la ideologia, l'art i la cultura al llarg dels cicles històrics.

Aquest fenomen, bastit per una èlit il·lustrada i potent, compleix la

funció precisa d'imposar els seus judicis estètics, en manipular la

creació artística i en exercir una influència totalizadora en la

història de la cultura4.

Tal com es deprèn d'una cita de Marx i Engels, manejada

per Aurora León a la seva obra sobre el museu, "los individuos

que componen la clase dominante, entre otras cosas, también

dominan como pensadores, como productores de ideas que regulan

la producción y la distribución de las ideas de su tiempo"5.

En aquest sentit, el col·leccionisme, en primer lloc, afirma

un món de preferències ideològiques en definir-se com a defensor

actiu de la possessió única, no compartida. La col·lecció també es

defineix ideològicament per preferències manifestes a l'hora de

l'elecció.

En segon terme, el col·leccionisme incideix en la funció

ideològica de la cultura. Es controlen i instrumentalitzen els

objectes de cultura en funció dels seus interessos i objectius.

4 LEÓN, Aurora (1986) El museo. Teoría, praxis y utopia, pg. 15.

5 LEÓN, Aurora (1986) Op. ciL pg. 45.
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En tercer lloc, el col·leccionisme té un valor formatiu i

consolidador sobre l'art, la crítica, el gust, etc.

Finalment, el col·leccionisme imposa tots els valors ficticis

per a la valoració de l'obra d'art6.

A partir d'aquesta visió absolutament interessada de la

finalitat i les pretensions del col·leccionisme el que nosaltres ens

interessa detectar és si, en el cas de les col·leccions etnològiques a

Balears, existeix una pretensió, per part d'una determinada classe

dominant, d'influir en la història de la cultura i la història del

pensament.

Si observam les col·leccions etnològiques existents a la

nostra comunitat és possible que aquesta pretensió distorsionadora

de la realitat representada sigui imperceptible. Probablement

aquest fet es fa evident quan estudiam les altres manifestacions del

discurs o discursos antropològics que es succeeixen al llarg de la

història.

Si, tal com intuïm i pretenem demostrar, a les illes Balears

ha dominat un discurs folklòric que persegueix la construcció

d'una identitat diferencial pròpia, el primer que ens hem de

demanar és, quina és aquesta identitat?, qui està interessat en

configurar-la i preservar-la?, quins són els trets que la

caracteritzen?

6 LEÓN, Aurora (1986) Ibidem. pp. 48-50.
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La resposta a aquestes qüestions segurament ens la podrà

oferir la ciència de base que estudia l'element constitutiu de les

col·leccions objecte del nostre estudi.

La selecció i la disposició de les mostres de cultura popular

que s'integren en les esmentades col·leccions o museus etnològics i

que al llarg del temps han constituït una part de l'objecte d'estudi

del folklore, l'etnologia o l'antropologia han d'ésser la clau que ens

ajudi a entendre aquesta instrumentalització.

2.3. Distintes lectures de la cultura popular

La reducció o l'assimilació de l'objecte d'estudi de

l'etnologia a la cultura tradicional sembla força evident i ha donat

lloc a una interpretació esbiaixada que explica, al nostre entendre,

bona part de la història del pensament antropològic a la nostra

comunitat.

Aquesta tendència, és clar, no és exclusiva de les nostres

Illes, sinó que constitueix tot un corrent de pensament que ha estat

analitzat en diverses ocasions i que encara ara continua vigent.

A grans trets, dins aquesta tendència s'inclouen tots aquells

partidaris sobre el fet que l'etnografia és necessària per allò que

"tot s'està perdent". Aquesta actitud, que arrenca dels folkloristes,

és encara avui una de les més esteses i ha donat lloc a un tipus de

reculls folklòrics o etnogràfics que podríem caracteritzar amb el

rètol de La tècnica del bolataire, perquè les dades culturals són
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tractades semblantment als bolets, que hom busca, selecciona i

arrenca del seu medi per consumir-los segons el propi gust7.

L'existència i perdurado d'aquest corrent folklorista només

és explicable a partir de l'organització de les societats europees,

sorgides de la Revolució Industrial, entorn d'uns eixos ben definits

en l'aspecte econòmic (capitalisme industrial), polític (estats

centralitzats), social (societat de classes) i ideològic (valors

burgesos).

El resultat històric d'aquestes societats en el pla cultural és

el que s'ha anomenat "cultura europea" o "cultura occidental" i que

correspon, majoritàriament, a la cultura dominant burgesa. Una

cultura formalitzada i transmesa a partir dels centres acadèmics i

els mitjans de comunicació de masses.

Aquesta cultura ha estat presentada i proclamada pels

detentors del poder com la millor cultura possible, superior a totes

les altres, i a la qual tota societat ha de tendir necessàriament si no

vol veure's abocada a l'endarreriment i a la pèrdua del carro de la

història i del progrés.

L'ideal propugnat és, doncs, un tipus de societat i de cultura

monolítica, homogènia i estandarditzada, que cal es reprodueixi i

s'expansioni fins a l'infinit, perquè així ho requereixen els

mateixos engranatges del sistema i del mercat. Es tracta, doncs,

d'un model de cultura excloent8.

7 PRAT, Joan (1985) Reflexions entorn de la pràctica etnográfica i el treball de
camp. A La cultura popular a debat. pg. 140.

8 LLOPART, D., PRAT, J., PRATS, LI. (1985) Presentació. A La cultura
popular a debat. pg. 7.
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A partir d'aquestes premises, i encara que sigui a través

d'una excessiva simplificació, hom pot entendre que, en el fons, la

missió que socialment s'ha reservat a l'etnologia i als museus com a

elements de l'alta cultura és la d'assimilar i integrar aquelles

manifestacions que no encaixen en el marc homogeni i monolític

de la cultura occidental.

En el nostre àmbit cultural aquesta tasca homogeneïtzadora

de la cultura popular -evident a partir de l'existència d'una cultura

no popular-, s'ha desenvolupat bàsicament, com ja hem esmentat,

a partir de l'assimilació de la cultura popular a la cultura

tradicional.

Hem de reconèixer que els darrers centcinquanta anys s'han

anat introduint canvis i transformacions profundes i s'ha anat

arraconant, en un procés indeturable, les formes de vida pre-

industrials. L'equiparació de les formes de vida pre-industrials al

concepte de cultura popular ocasiona que el "canvi social" sia un

paradigma explicatiu privilegiat.

L'adopció d'aquest paradigma posa en funcionament un

seguit de parelles d'oposicions de caire temporal (passat/present,

tradicional/modern, abans/ ara, arcaic/actual) i de caire espaial

(rural/urbà, camp/ciutat, local/universal) a través dels quals

s'intenta definir el procés de pervivència de la cultura popular i

la cultura tradicional en el si de les societats complexes.

"El perill fonamental de la identificació entre cultura

popular i cultura tradicional consisteix en caure en plantejaments

de caràcter intemporal i essencialista en els quals la idealització
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d'un mític "abans" (que probablement mai no ha existit) esdevé el

punt de partença reificat d'un procés (que no s'explica) abocat a

descobrir els orígens, les arrels d'un immutable caràcter o ànima

del poble català"9, mallorquí o balear, en el nostre cas.

Les particulars circumstàncies històriques de la societat

catalana on s'ha desenvolupat un fort sentiment nacionalista,

mitigadíssim i fins i tot inexistent a les nostres Illes a partir d'un

cert moment històric, fan que la cultura popular es legitimi, des

del punt de vista dels folkloristes catalans (inclosos els de les illes

Balears), com a sistema simbòlic, edifici mític sobre el qual es

recolza una certa identitat catalana, políticament pertinent per a les

classes interessades en el manteniment de l'ordre establert, i de

clares connotacions conservadores.

Les bases d'aquest plantejament són les implicacions

històriques i actuals entre els conceptes de cultura, poble i nació

entesos en el seu sentit englobador. La cultura esdevé així un

conjunt lligat de maneres de pensar, de sentir i ^actuar més o

menys formalitzades que, apreses i compartides per una pluralitat

de persones, serveixen, d*una manera alhora col.lectiva i

simbòlica, per constituir aquestes persones en una col.lectivitat

particular i distinta (ROCHER 1968)

Tal com manifesten D. Llopart, J. Prat i LI. Prats, aquestes

darreres característiques de "particularisme" i "distintivitat" són

les que adquireixen un especial significat quan, com en el nostre

9 LLOPART, D., PRAT, J., PRATS, LI. (1985) Ibidem. pg. 9.
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cas, són aplicables a col.lecctivitats diferencials i històriques

integrades, sovint de manera coercitiva, en aparells d'Estat

centralitzats i dominants10.

Particularisme i distintivitat adquireixen una especial

significació i així sorgeix com a principal paradigma explicatiu la

dinomia, o sigui l'antagonisme asimètric i freqüentment conflictiu

en el pla cultural entre Estat únic i pluralitat de nacions. Aquesta

dinomia comporta, aparellada, també tot un seguit de conceptes

contraposats: cultura pròpia / cultura estranya, cultures autòctones

/ cultures foranes, cultura colonitzadora / cultura colonitzada,

cultura catalana / cultura espanyola...

Aquesta assimilació entre cultura popular i cultura nacional

pot suposar també, amb un tractament acrílic, perills d'ahistoricitat

i essencialisme aplicats a la suposada existència de la identitat d'un

poble i oblidant tota articulació interna del cos social i pretenent

que és compacte i homogeni. En efecte, difícilment una cultura

nacional en el si d'una societat complexa pot ésser considerada

independentment o aïllada dels grups socials que la configuren i la

manipulen.

Estam parlant de societats complexes configurades per

diversos grups socials. Segons J. Frigolé el concepte poble designa

diferents tipus d'aliances, de classes i de grups socials enfront

d'una classe o coalició de classes històricament dominants, amb la

10 LLOPART, D., PRAT, J., PRATS, LI. (1985) Ibidem. pg. 10.
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qual cosa l'eix de l'argumentació es desplaça cap a la pugna de

cultures11.

Cada grup humà, socialment definit, crea a partir de la seva

pròpia experiència, unes cultures o subcultures diferents que

reflecteixen les desigualdats estructurals, producte en definitiva del

mateix sistema dividit en classes.

La posició subordinada d'unes classes socials respecte a les

altres origina un seguit de funcions impugnadores, contestatàries,

d'autodefensa i de solidaritat o d'aliança de grup que, explícitament

o implícita, s'oposen simbòlicament a la pretesa universalitat dels

valors sustentáis per les classes dominants.

2.4. La identitat com a pretext

Aquestes aproximacions als paradigmes explicatius de la

cultura popular com a objecte d'estudi del folklore i l'etnografia

ens situen novament davant la realitat dels museus etnològics a les

illes Balears i el seu paper en la història del pensament

antropològic.

D'antuvi, i tot recuperant els anteriors comentaris sobre la

museologia i el col·leccionisme, hem de tenir present una premisa

que ens sembla essencial per interpretar el paper dels museus

etnològics, "...l'objet ethnographique n'existe pas en soi. C'est la

11 FRIGOLE, J. (1985) Cultura popular i seistema de classes: una breu nota. A
La cultura popular a debat. pg. 87.
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société qui lui accorde ou lui refuse ce statut, choississant ainsi de

le faire disparaítre ou de le conserver comme témoin de son

histoire et de modes de vie qu'elle souhaite voir transmis à la

póstente. Une certaine histoire et certains modes de vie. Cette

société qui accorde à des reliques, des souvenirs, des vestiges, des

residus, à la fois dérisoires et essentiels, un statut d'objets de

musées, sacres et inalienables, étant elle-méme en mutation

permanente et en permanence à la recherche de son identité, ceci

n'explique-t-il pas l'évolution constante du domaine

ethnographique qu'elle constitue, mieux, qu'elle invente"12.

Així doncs, sembla que en el cas dels nostres museus i

possiblement en el de tots els altres, el que condueix l'operació

museològica no és la disciplina de base, és a dir l'etnologia, sinó la

voluntat política d'un determinat grup social que està en condicions

de fer valer els seus principis ideològics.

En el nostre cas, creim que la preponderància del discurs

polític per sobre el discurs científic ha estat especialment rellevant.

Tal com argumenta Llorenç Prats, analitzant la història del

pensament antropològic, la cultura popular -el folklore- no existeix

abans que la defineixin els folkloristes. El folklore és allò que fan

els folkloristes. Els folkloristes, en teoria, el que fan és restituir

unes formes de vida que estan desapareixent en el procés de

modernització de la societat mallorquina o illenca i a la pràctica

12 MARTINET, Chantal (1987) L'objet ethnographique est un objet historique.
A Muséologie et elhnologie. pp. 32-33.
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edificar un dels fonaments mítics -la tradició popular- sobre els

quals recolzarà una certa identitat13.

La construcció o invenció d'una identitat, però, suscita de

seguida tot un enfiloll de preguntes: Això vol dir que abans no hi

havia identitat o no els servia?, a qui no servia? Als sectors

hegemònics o que aspiraven a ser-ho de la societat catalana o

illenca de l'època.

Una identitat és quelcom que es comparteix, però que es

comparteix en exclusiva i, per tant, es defineix enfront d'altres

identitats. Una identitat hegemònica catalana necessitava

desmarcar-se tant d'una identitat subalterna com de la veritable

identitat hegemònica estatal14.

El procés de definició d'una identitat -nacional- passa per

una tria limitadora, tria que, per la ficció de la descripció d'allò

que és, decideix sobre allò que serà la nació en el futur i d'allò que

exclourà del seu si.

No qualsevol història, ni qualsevol llengua, ni qualssevol

costums, ni qualsevol caràcter català, no serveix doncs. Cal triar.

Es en aquesta tria, en aquest biaix, en aquesta lectura particular de

la història, de la llengua, de la vida rural, del "caràcter català", que

es lliuren els homes de la Renaixença en resposta a la necessitat de

definir i legitimar un projecte de societat.

Però, a més a més, aquesta tria intencionada del que és (o

del que ha estat) necessita revestir-se d'unes característiques

13 PRATS, Llorenç (1985) Sobre el caràcter conservador de la cultura popular.
A La cultura popular a debat. pg. 73.

14 PRATS, Llorenç (1985) Op. cit. pg. 74.
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d'essencialitat, de sacralitat, per tal que les normes i les sentències

que n'emanen semblin recolzar en principis immutables.

La paraula clau és la tradició.

La tradició és un sistema de símbols que actua per manera

de suscitar en els homes motivacions i disposicions, profundes i

durables, en formular concepcions d'ordre general sobre

l'existència i en donar a aquestes concepcions una tal aparença de

realitat que aquestes motivacions i aquestes disposicions semblen

recolzar exclusivament sobre allò real.

Aquesta anàlisi paradigmàtica de Llorenç Prats per a la

realitat catalana de principis de segle és fàcilment traslladable a la

realitat dels estudis illencs i, a més, segons nosaltres, en els museus

etnològics se'n pot fer una lectura extremadament neta i clara.

El que fa més intel·ligible aquesta lectura és el fet que

aquesta i totes les tradicions es fonamenten en un sistema de

símbols. Aquests símbols són allò que ajuda a configurar el museu

etnològic. Vegem, només a títol d'exemple, el que creuen que ha

d'ésser el contingut d'un museu etnogràfic els seus propis

promotors.

Formen aquest patrimoni etnogràfic tots els béns culturals -

materials o simbòlics- que permeten conèixer els components

antics i originals de la societat catalana, tant dels medis populars

com de les cultures regionals. Aquests béns culturals: pràctiques,

creences, maneres de fer, tècniques, gests, ens revelen actualment

llur riquesa, potser més clarament que l'obra d'art única, resultat

de la gran creació individual.
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I tot això perquè aquests béns culturals -materials i

simbòlics-, herència rellevant d'una cultura principalment oral, i

per això mateix abundosa i efímera, ens parlen dels fonaments

d'una identitat col·lectiva que ens fa reviure molt més les històries

de les nostres societats que la historiografia oficial15.

Veure quina és la simbologia emprada en la construcció

d'aquesta tradició configuradora d'una determinada identitat serà

un dels objectius d'aquest treball. Observar la correspondència

d'aquesta construcció simbòlica als museus i als estudis folklòrics,

etnològics i antropològics, en serà una altra.

Finalment, observar, al llarg de la història, la utilització

dels mateixos símbols, per a la configuració de distintes identitats

pot resultar també atractiu. Al nostre parer, no existeixen

diferències substancials entre la simbologia emprada per a la

configuració d'una identitat diferencial catalana i la que, a partir

del 1940, serveix per explicar "el sano regionalismo" en una clara

contribució a una pretesa "unidad de destino en lo universal".

Les operacions museològiques de principis de segle no

divergeixen tampoc de les de la postguerra i pràcticament de les de

les dues darreres dècades. Tot és el mateix, encara que representi

coses distintes.

Potser aquesta sigui la mostra més evident que, a les nostres

Illes, museus i etnologia han estat al servei de la política més que

15 (1981) "Entorn del projecte de Museu Català d'Arts, Indústries i Tradicions
Populars". Canya,' Quaderns de Cultura Popular. 0:30-33.
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no de la ciència. Al cap i a la fí, el que importa no són els símbols,

sinó la lectura que d'ells se'n fa en cada moment històric.
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3. EL CONEIXEMENT ETNOGRÀFIC A
LES ILLES BALEARS
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3. EL CONEIXEMENT ETNOGRÀFIC A LES ILLES

BALEARS

3.1. Introducció

Aquest capítol, dedicat a la història del coneixement

folklòric i etnogràfic a les Illes Balears, s'ha d'entendre com un

marc referencial per a la comprensió del desenvolupament dels

objectius explicats a la introducció i la seva adaptació a l'àmbit

local.

En aquest sentit s'han recollit la majoria d'experiències

desenvolupades des dels inicis del primer moviment folklòric fins

arribar a la situació actual. Sempre que ha estat possible s'ha

observat la vinculació -en molts casos clara- entre investigació

folklòrica o etnográfica i activitat museològica.

S'ha d'aclarir que l'elaboració d'aquesta història del

coneixement etnogràfic s'ha duit a terme, bàsicament, a partir de

l'anàlisi de les publicacions monogràfiques o seriades de cada un

dels autors, grups o moviments, o a partir de l'anàlisi de

publicacions periòdiques en les quals, amb una certa assiduïtat, es

poden trobar aportacions d'aquests estudiosos.
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S'ha procurat també no desvincular l'anàlisi històrica

d'altres estudis similars que en altres indrets ens han precedit,

especialment pel que afecta a la nostra mateixa àrea catalana1.

No pot parlar-se -ni tampoc s'ha pretès- d'un recull

exhaustiu dels estudis d'etnografia, antropologia i folklore a les

Illes Balears; la recerca i posterior anàlisi crítica de tota la

producció, pública o inèdita, suposaria per si mateixa una tasca que

excedeix en molt les possibilitats i objectius d'aquesta aportació.

Tal com apunta Llorenç Prats, pel cas de Catalunya, la

història del folklore està per fer. Aquest autor, atribueix aquest

fet a dues causes: la discontinuïtat disciplinària entre el folklore i

l'antropologia, ocasionada segurament per la manca

d'institucionalització acadèmica i l'escassa rellevància científica del

folklore, tot això degut a la incapacitat de superar la insuficiència

dels paradigmes teòrics inicials i a la forta instrumentació

ideològica que pateix des dels seus orígens.

Nosaltres, tot a partir de les limitacions que suposa

l'escassesa d'informació, intentarem esbrinar si aquestes causes

afecten també els estudis folklòrics illencs o si, per contra, l'escàs

interès pels estudis folklòrics -i de retruc per les provatures

museològiques- obeeix a altres paràmetres.
j

A partir d'aquesta extrema escassesa hom veu que, de fet, la

història del folklore i l'etnografia illenca també estan per fer.

Raons per dur-la a terme no en manquen i d'entrada podem fer

1 En aquest sentit hem seguit de molt aprop l'aportació, per nosaltres essencial,
de Llorenç PRATS (1987) La historia del Folklore en Cataluña. Estado de la
cuestión [comunicació presentada al IV Congreso de Antropología. Alacant,
1987, inèdit].
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constar les que argumenta el propi Llorenç Prats a l'article

ressenyat anteriorment2: l'evidència que els estudis de folklore

constitueixen una aportació empírica irremplaçable pel que fa al

coneixement històric de la cultura tradicional, el fet que

representin la primera reflexió disciplinària entorn a la

diferenciació cultural de la societat illenca dels segles XIX i XX i

la vida tradicional, així com la instrumentació ideològica de la

disciplina per a l'estudi de l'evolució de la definició i representació

simbòlica de la identitat comunitària fan inajoraable afrontar el seu

estudi.

Una altra raó fonamental per abundar sobre la necessitat de

conèixer quina ha estat la història dels nostres estudis sobre

folklore i etnografia és la conclusió a la qual arriben Joan J.

Pujadas i Dolors Comas d'Argemir. Aquests autors, en una

interessant reflexió sobre l'antropologia catalana3, arriben a la

conclusió que les vacil·lacions d'enfocament i les insuficiències

metodològiques estan associades a un colonialisme teòric, és a dir,

a la necessitat d'aplicar els únics models a l'abast, els de

l'antropologia saxona i l'antropologia francesa, provinents

d'escenaris culturals inadequats a la classe de realitat que els

antropòlegs catalans cercaven per estudiar.

Tot i aquest inconvenient inicial, el ressò, relativament

important, que a nivell popular tenen actualment alguns estudis

2 PRATS (1987) Op. cit. pg.2.

3 PUJADAS, Joan J. i COMAS, Dolors (1983) "Antropologia catalana o
antropologia de Catalunya. Tradicions i nous enfocaments". Arxiu d'Etnografia
de Catalunya. 2:85-86.

59



d'etnografia així com la conscienciació envers la cultura popular

fan que el futur s'albiri amb un cert optimisme.

Tota ciència és filla del seu temps i de les circumstàncies

pragmàtiques de la societat que l'envolta. Sembla que la tendència,

a curt termini, és la de donar coherència al conjunt d'aportacions

disperses que s'han realitzat sobre Catalunya en el camp de la

pagesia; la d'intensificar, d'altra banda, els estudis sobre la "cultura

popular" que necessiten una base teòrica més forta; i, finalment, la

de seguir el fil dels nous temes que es van perfilant com a

recerques d'abast més ampli.

Els autors continuen dient que en els darrers anys s'està

produint un procés de crítica i autocrítica a la tasca realitzada fins

avui pels antropòlegs i el símptoma clar el tenim en tota una recent

bibliografia que cerca dos objectius:

1. Investigar els antecedents de la nostra disciplina, per

superar l'esterilitat de quasi dues generacions perdudes durant la

dictadura.

2. Fer la síntesi entre les aportacions d'aquesta tradició i els

requeriments d'enfocament i de mètode que ens exigeixen la nostra

formació científica i la realitat que volem estudiar.

Per a les Illes, com podrem constatar, la realitat és, o ha

estat, ben diferent car l'estroncament ocasionat per la guerra i la

postguerra, a més de tot un seguit de circumstàncies que més

envant analitzarem, no han permès la implantació d'uns estudis

antropològics moderns de manera semblant .al que ha succeït al

Principat.

60



Tot i així, consideran! que la tradició és irrenunciable si

volem avançar cap a una situació normalitzada. La nostra hipòtesi

és la de constatar que amb el romanticisme i a través d'una doble

via (endòtica i exòtica) representada respectivament per la

Renaixença i pels viatgers es configura una línia de pensament

tendent a la configuració simbòlica d'una identitat pròpia.

Dins aquest procés de configuració simbòlica els museus

etnològics hi juguen un paper fonamental pel que suposen com a

fruit del pensament del seu temps, així com pel fet de fer tangibles

els trets definidors de la pròpia identitat i esdevenir lloc de

rumiatge ritual on hom acudeix quan vol explicar (o explicar-se) o

mostrar (o mostrar-se) com és i qui és.

A partir d'aquesta hipòtesi inicial intentarem repassar, de

forma sumària, quin ha estat el procés de creació o configuració

simbòlica d'aquesta identitat a través de les diverses aportacions

folklòriques i etnogràfiques des de la segona meitat del segle XIX;

quins corrents s'han desenvolupat i de quina manera s'han orientat

segons la conjuntura històrica per la qual hom travessava.
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3.2. Historiografía antropològica

El caràcter relativament recent de la disciplina

antropològica explica l'interès també tardà per a la història de

l'antropologia. Per altra banda, la manca d'una implantació

institucional dels estudis antropològics a la nostra comunitat ha

ocasionat que en aquest retard s'hagi d'afegir una manca gairebé

absoluta de referències específiques. Aquesta migradesa només pot

ésser suplida parcialment per les referències que a les nostres Illes

es fan a obres de caràcter més general.

L'aportació, essencial per a nosaltres, que s'apropa de

manera més encertada, almenys pel que fa a les fonts i a la

recollida d'informació, és l'obra coordinada per Joan Prat i

Carós, Trenta anys de literatura antropològica sobre Espanya

(1985-86). Aquesta obra ens aproxima a les fonts d'informació

imprescindibles per al coneixement de l'evolució històrica dels

estudis sobre folklore, etnografia i antropologia a partir d'un

recull bibliogràfic força indicador encara que no exhaustiu.

L'obra del col·lectiu dirigit per Joan Prat repassa, en

primer lloc, les bibliografies generals sobre literatura

antropològica espanyola. En segon terme fa una aproximació a les

distintes bibliografies sectorials corresponents a cada una de les

nacions i zones geogràfiques de l'estat. Com es produeix en la

majoria d'obres generals, les Illes, no ocupen cap apartat especule.
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La producció generada a simposis, jornades, congressos,

etc. ocupen la tercera font bàsica de l'anàlisi, seguida per un altre

apartat de readings, seminaris i cicles de conferències i finalitzen

amb un apartat destinat a revistes especialitzades.

Una segona aportació de caràcter general relativament

recent i que contempla, encara que també sia de forma parcial i

amb alguns errors, l'evolució dels estudis antropològics a les Illes

és l'obra dirigida per Àngel Aguirre, La Antropologia cultural en

España. Un siglo de antropologia (1986) en la qual, a part dels

pertinents apartats globals, es du a terme també una àmplia

explicació per àrees geogràfiques. La part corresponent a Balears

fou redactada per Sebastià Trias Mercant.

La iniciativa del Boletín de Historia de la Antropologia,

promogut pel Laboratorio de Antropología Social de la

Universidad de la Laguna (1988) sembla que està estancada. Des de

la seva modèstia hauria pogut convertir-se en un instrument molt

vàlid per al coneixement de la història del pensament antropològic.

Un gran segon grup d'obres a tenir en compte a l'hora del

coneixement del tema són els treballs historiogràfics sobre el

folklore i l'etnografia a Catalunya. El paral·lelisme i la forta

interrelació entre els estudiosos del Principat i les Illes, al menys

fins al 1936, obliguen a considerar la bibliografia catalana com a

font essencial d'informació.

El primer escrit és el del folklorista Joan Amades "El

Folklore a Catalunya" (1974). Treballs posteriors són els de Joan

Prat, "Els Estudis etnogràfics i etnològics a Catalunya" (1980); "El

folklore catalán: ¿ideología o ciencia?" (1985); "El folklore i

l'etnologia a la premsa catalana no diària" (1981); Llorenç Prats
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L'estudi de la cultura popular a Catalunya: Els folkloristes (1981);

"Els precedents dels estudis etnològics a Catalunya: Folklore i

etnografia 1853-1959" (1982); "Sobre el caràcter conservador de

la cultura popular" (1985); L'origen de linteres per la cultura

popular a Catalunya. La Renaixença (1987) Tesi Doctoral inèdita

que donà lloc a El mite de la tradició popular. Els orígens de

Vinieres per la cultura tradicional a la Catalunya del segle XIX

(1988); "La historia del Folklore en Cataluña. Estado de la

cuestión" (1987). Prats, Llopart i Prat van escriure un llibre de

síntesi titulat La Cultura Popular a Catalunya. Estudiosos i

Institucions (1853-1981) (1982).

Finalment s'han d'afegir un parell d'aportacions recents que

intenten afrontar la història del pensament antropològic de forma

global, encara que ho fan des d'un punt de vista força diferent. En

primer lloc, ens referim a l'obra editada per Joan Prat, Ubaldo

Martínez, Jesús Contreras i Isidoro Moreno, Antropologia de los

pueblos de España (1991). Aquesta obra de caràcter col·lectiu

s'aproxima a les diverses qüestions teòriques que, avui per avui,

estan a l'ordre del dia a la major part dels estudis antropològics

que es duen a terme arreu de l'estat. En un primer gran apartat,

dedicat a la història i a la metodologia, hom fa un plantejament

teòric al qual segueixen diverses aproximacions des de l'òptica de

les comunitats autònomes que han assolit una tradició investigadora

considerable, així com aproximacions a problemes metodològics de

primer ordre.

A la segona part ens donen un corpus dels temes

fonamentals objecte d'estudi per part de l'antropologia. Tot

continuant la mateixa estructura del plantejament teòric inicial,
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seguit de diverses aportacions concretes a aquest, hom s'apropa a

l'organització i la percepció de l'espai; als grups domèstics i les

estratègies de producció i reproducció; a l'estratificació social i les

relacions de poder; i, finalment, les identitats i els rituals.

Posteriorment, i gairebé com a rèplica a aquesta primera

obra, ha aparegut Historia de la Antropología Española (1992),

editada per Àngel Aguirre Baztán, que es planteja com a

continuació i actualització de l'obra publicada el 1986.

Aquesta nova història es presenta també en dues grans

parts: la primera, pretén servir de demarcació o enquadrament i fa

un repàs a la història de l'antropologia espanyola al llarg del

darrer segle. Es tracta d'un discurs cronològic més que teòric, on

es repassen lleugerament les diverses escoles del pensament

antropològic, complementat per un repertori bibliogràfic que vol

ser sel.lectiu i representatiu.

A la segona part, es reprodueix el mateix plantejament,

però centrant-lo en cada una de les regions espanyoles, intentant

agrupar-les, amb criteris més que discutibles, en tres grans zones:

"los pueblos del Norte", "los pueblos de Levante", on s'inclouen les

illes Balears, i "el centro-sur español". Acaben dedicant dos

apèndixs als gitanos, com a grup ètnic diferenciat, i a la història de

l'antropologia americanista.

En el camp de les publicacions periòdiques, a l'àmbit català,

no podem deixar de ressenyar les aportacions aparegudes a Arxiu

d'Etnografia de Catalunya (1982- ) publicada per la Secció de

Tarragona de la Universitat de Barcelona. Comentaris

d'Antropologia Cultural que aparegué com a publicació conjunta

dels Departaments d'Antropologia de la Universitat de Barcelona i
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Quaderns de ^Institut Català d'Antropologia, (1980-) editats per

aquesta associació d'antropòlegs catalans. Hi haurem d'afegir el

recentment aparegut Anuario de Historia de la Antropologia

Española (1992- ), editat per l'Instituto de Antropologia de

Barcelona.

Pel que fa als estudis estrictament illencs hom pot dir què es

tracta d'escasses aportacions i totes elles realitzades a partir de la

segona meitat de la dècada dels 60. En aquest sentit, resulta

primerenca una primera aproximació efectuada per Guillem

Rosselló a l'apartat d'antecedents i història de la secció etnológica

del Museu de Mallorca4.

Unes altres aportacions, també de caràcter global, són les

de Climent Picoraell (1986), referides a les Illes a partir de la

comparació amb l'obra, ja esmentada, de Prats, Llopart, Prat

(1982), així com l'article "D'antropòlegs, etnògrafs i folkloristes

(1970-1985)" d'Andreu Ramis (1987).

Els estudis sectorials sobre autors, obres o temàtiques

tampoc no és gaire ampli. Així tenim les aportacions de Trias

Mercant sobre l'Arxiduc Lluís Salvador i la seva obra i

metodologia5. Aquest autor realitzà, a més, la part destinada a les

4 ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (1966) Museo de Mallorca. Sección
etnológica, pp. 11-16. Aquest autor retornarà sobre el tema el 1987 amb una
aportació prou significativa, "Etnología y museologia: unas palabras inútiles".
Estudis Baleàrics. 24:69-76.

5 TRIAS MERCANT, Sebastià (1981) "Aproximació a l'obra de l'Arxiduc Lluís
Salvador". Estudis Baleàrics. 2:87-107. (1983) "El programa metodològic a
l'antropologia de Lluís Salvador". Estudis Baleàrics. 11:91-106. (1991) "Las
«Tabulae Ludovicianae» de Luis Salvador. Necesidad de una edición". Estudis
Baleàrics. 39:127-143. (1990) Lluís Salvador d'Habsburg-Lorena i Borbó
(1847-1915). A Escriptors de les Illes Balears 2.
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Illes de l'obra d'Aguirre Baztan i ha publicat una historia de

l'antropologia a Balears, a part d'altres aportacions de caràcter

global6.

L'aportació de Trias Mercant és, avui per avui, l'obra de

síntesi de la història de l'antropologia a les Illes de major abast.

Tot seguint els mateixos plantejaments per A. Aguirre (1992), on

redacta la part corresponent a les illes Balears (pp. 277-300),

utilitza un discurs historicista que abasta des del que ell anomena

"antropología espontánea" fins a l'antropologia actual.

Segons nosaltres, es tracta d'una crònica històrica que

intenta enquadrar en una tipologia molt personal ("itinerismo",

"chuetismo", "coleccionismo", "monografïsmo"...) cada un dels

autors i la seva obra, però sense arribar a plantejar les qüestions

teòriques que han marcat el pensament antropològic al llarg de tot

el segle.

Al recent article "¿Existe una etnografía balear?" (1992),

Trias s'acosta a un dels problemes teòrics de la història de

l'antropologia on planteja l'existència de distintes versions

etnogràfiques insulars, a partir d'estudis etnogràfics de caràcter

temàtic diferencial a cada una de les illes (l'endogàmia a les

Pitiüses; el problema xueta a Mallorca i la festa a Menorca).

Josep Grimalt ha estudiat la tasca folklòrica de Mn. Antoni

Maria Alcover amb un ampli estudi de V Aplec de Róndales

6 TRIAS MERCANT, S. (1985) Història del pensament a Mallorca. Dels
orígens al segle XIX. pp. 379-406; Una historia de la antropologia balear
(1992) i "¿Existe una etnografia balear?" A Anuario de la Antropologia Española,
1: 23-26.
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Mallorquines1. Aquest folklorista manacorí i alguns aspectes de la

seva personalitat van merèixer l'atenció de Francesc de Borja Moll

que també ens aproximà a l'obra de Rafel Ginard Bauçà8.

Josep Massot i Muntaner ha treballat especialment el món

de la cançonística amb aportacions força acurades sobre la història

de les més importants recompilacions i dels seus autors més

significats (Marià Aguiló, Mn. Alcover i Rafel Ginard)9. La

musicologia ha merescut l'atenció de Massot, Antoni Artigues,

Joan Company i Joan Parets.

Joan Miralles i Montserrat ha fet algunes aportacions

generals a la investigació folklòrica i etnográfica illenca a part

d'aproximacions a folkloristes destacats (Andreu Ferrer Ginard).

Alguns reculls d'aspectes etnogràfics també són destacables,

com és ara les aportacions sobre gastronomia de Jaume Bover10 o

sobre el cançoner de J. Massot.

Quant a la museologia etnológica en general ha estat poc

tractada. La tradició és pobra i a l'Estat Espanyol bàsicament hom

7 GRIMALT, Josep (1978) "La catalogació de les rondalles de Mossèn Alcover
com a introducció a llur estudi". Randa. 7:5-30.

8 A títol d'exemple, vegeu MOLL, F. de B. (1981) Un home de combat. Mossèn
Alcover o la introducció al Cançoner Popular de Mallorca de Rafel Ginard
Bauçà.

9 Pel que fa a la figura i l'obra de Marià Aguiló vegeu MASSOT I MONTANER,
Josep (1980) Marià Aguiló, col·lector de cançons populars; (1981) Marià Aguiló
i la poesia popular (1985) Cançonetes mallorquines recollides per Marià Aguiló.
Sobre Mn. Alcover vegeu (1985) Antoni M. Alcover i la llengua catalana;
(1985b) Antoni M. Alcover i les rondalles; (1981) "Bibliografia de la cançó
popular mallorquina". Randa. 12:223-235.

10 BOVER, Jaume (1979) "Receptaris de cuina balear". Randa. 9:209-222.
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pot veure els articles de Pilar Romero de Tejada sobre el Museo

Nacional de Etnología11.

A aquestes aportacions hom ha d'afegir les aportacions,

dissortadament inèdites, presentades als dos darrers Congressos

d'Antropologia (Alacant -1987-, Granada -1990-).

Al Principat han treballat el tema Dolors Llopart i Marta

Montmany12.

A les Illes, de manera esporàdica, s'han anat fent algunes

aportacions. Cal considerar els articles i presentacions a guies de

Guillem Rosselló Bordoy, la breu història del Museu Regional

d'Artà d'Antoni Gili i els articles sobre alguns aspectes parcials

redactats per Andreu Ramis13.

11 ROMERO DE TEJADA, Pilar (1975) La antropología y los museos. A
Primera Reunión de Antropólogos Españoles, pp. 339-347. (1977) La
Antropología española y el Museo Nacional de Etnologia (1875-1974). A
RIVERA Antropología de España y América, pp. 295-322; (1980) Los viajeros
españoles del siglo XIX en África y las colecciones del Museo Nacional de
Etnología. A Actas I Congreso Español de Antropología, vol. II. pp. 39-62 i
finalment (1985) Situación de la etnología en los museos españoles. A Actas II
Congreso de Antropología, pp. 40-44.

12 LLOPART, D. (1978) "Museus comarcals a Catalunya". Perspectiva Escolar.
29:61-64; LLOPART i MONTMANY (1981) "Entorn del projecte de Museu
Català d'Arts, Indústries i Tradicions Populars". Canya. 0:30-33; LLOPART,
Dolors (1982) "La cultura popular i els objectes". Perspectiva Escolar. 69:12-15;
LLOPART, Dolors (1985) Un diàleg amb els objectes. A LLOPART, D.,
PRAT, J., PRATS, LL. La cultura popular a debat. pp. 115-127; LLOPART,
Dolors (1987) El Museo de Artes e Industrias Populares del Pueblo Español de
Barcelona (1940-1957). AIV Congreso de Antropología. Alacant [inèdit].
LLOPART, Dolors, MONTMANY, Marta (1987) Etnologia: instruccions per a la
recollida de materials etnogràfics; LLOPART, Dolors (1991) "La salvaguarda i
l'estudi del patrimoni etnològic". Cultura. 23:16-17; (1992) "Museos regionales-
Museos integrales". Anales del Museo del Pueblo Español IV: 107-114, etc.

13 RAMIS, Andreu (1989) "Antropologia, patrimoni i identitat (Reflexions sobre
colonització cultural)". El Mirall. 28:17-20; (1990) "Conservació versus
deshumanització? (Reflexions entrón de la conservació del patrimoni etnològic)".
BSAL. 46:229-233; i (1990) Mecenatge i museologia etnográfica. El cas del
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La delegació de la Universitat d'Educació a Distància ha

organitzat també alguns seminaris sobre història de l'Antropologia,

com és ara el I Congreso de Historia de Antropología Española,

celebrat a Palma durant el mes d'abril del 1992.

Interessants són també les aportacions que, de caràcter

general i referides a àmbits geogràfics més amplis, han pogut

incorporar els estudis realitzats a la nostra comunitat14-

En síntesi, i pel que fa a aquesta visió general de la història

de l'antropologia referida a les illes, a partir dels darrers estudis

publicats, i en relació als seus autors, podríem constatar dos

corrents específics prou diferenciats, que correponen a

plantejaments metodològics, ideològics i polítics distints.

a) un corrent vinculat al departament d'Antropologia Social

de la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Antropologia

(ICA) que participa de manera activa als Congressos

d'Antropologia organitzats per la Federació d'Associacions

d'Antropologia i que afronta la història de la ciència antropològica

com a l'anàlisi de la successió de diversos plantejaments teòrics i

ideològics. A través de la Universitat ha rebut una influència

Museu Regional d'Artà. A V Congreso de Antropología (Granada, 1990),
conjuntament amb F. Niell.

14 Bibliografies ressenyades per LLOPART, PRAT, PRATS (1982); la més
primerenca aportació de Joan AMADES (1974); les aportacions de Climent
PICORNELL (1986), referides a les Illes a partir de la comparació amb l'obra de
PRATS, LLOPART, PRAT (1982); PRATS (1987) La historia del folklore en
Catalunya; PRATS (1990) Els estudis etnològics a Catalunya i, finalment, la més
àmplia aportació efectuada per AGUIRRE (1986) La antropologia cultural en
España.
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importantíssima del corrent anglo-saxó que els ha fet decantar-se

cap a l'antropologia social.

Els darrers anys han intentat recuperar la tradició

folklòrica catalana, trencada amb el franquisme, a través de

l'anàlisi exhaustiva dels estudiosos i institucions. Fruit d'aquesta

investigació duita a terme bàsicament per Llorenç Prats i Joan Prat

s'han suscitat qüestions d'anàlisi força interessants com és ara la

tradició i els seus mites, la identitat amb les seves variants

(diferencial, integradora), etc.

b) un altre corrent lligat a l'Institut d'Antropologia de

Barcelona i a la Universidad de Educación a Distancia, que, a

través de la crònica històrica, planteja l'existència de diversos

corrents folklòrics i etnogràfics que caracteritzen cada una de les

regions de l'estat espanyol i que, al mateix temps, intenta defugir

qualsevol plantejament teòric que pugui qüestionar aspectes tais

com l'estratificació social, les relacions de poder, les identitats

diferencials, etc.

La commemoració dels actes del 5è centenari del

descobriment d'Amèrica; la tendència americanista d'algunes de les

seves aportacions i el tractament que es dóna a cada una de les

nacions de l'estat és significativa pel que fa a la seva ideologia.

Els seus representants més significats són Àngel Aguirre

Baztan, Luis Calvo i Sebastià Trias Mercant a Mallorca.
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3.3. El segle XIX i els inicis del folklore.

Com ja s'ha indicat, l'antropòleg català Joan Prat ha

establert una síntesi paradigmàtica pel que fa a la situació del

pensament antropològic espanyol al llarg del segle XIX. La

hipòtesi de Prat parteix de la premisa que en aquest pensament

decimonònic és possible distingir dos grans discursos teòrics sobre

l'home que malgrat la seva coetaneïtat mantenen escassos punts de

contacte. El primer discurs, consisteix bàsicament en una reflexió

sobre l'home en general, procedeix del pensament de la Il·lustració

i cristalitza a través del positivisme i l'evolucionisme, al qual

denomina discurs antropològic.

El segon discurs, per altra banda, no s'interessa per l'home

en general, sinó més bé per l'home particular, "tribal" o ètnic.

Aquesta nova orientació s'originà en el marc del Romanticisme, i

de manera més concreta, en el si dels moviments regionalistes i

nacionalistes1.

El primer corrent fou el que predominà particularment a

Madrid, Andalusia i Canàries. El discurs folklòric es desenvolupà

fonamentalment a Catalunya, el País Basc i Galícia.

1 PRAT, Joan (1991) Estudio introductorio. A Antropología de los Pueblos de
España, pg.13.
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Tal com ja hem apuntat a la introducció general,

consideran! que a les Illes s'entronca bàsicament amb el model

folklòric català amb el qual es manté un estret lligam fins al 1936,

tot consolidant una tradició que perdurarà fins als nostres dies. Per

altra banda també, encara que amb un pes específic menor, hom no

pot ignorar l'existència d'una incipient tradició naturalista,

definitivament estroncada a partir del 1936.

Finalment, volem afegir-hi un altre factor de complexitat

en diferenciar la visió local de la forana. Per una part, la visió que

tenen de l'home els investigadors locals que observen la realitat des

del seu si. Proporcionen una visió des de l'interior, "endòtica".

Paral·lelament a aquesta tendència, enquadrada dins el discurs

folklòric, ens trobam amb la tradició dels viatgers romàntics que,

en un progressiu apropament al sud, ofereixen una visió de la

realitat des de fora, una visió que podríem denominar exòtica.

3.3.1. El discurs folklorista i la Renaixença

Les iniciatives que encaixen amb l'anomenat discurs

folklòric, desenvolupat a Catalunya, Galícia i Euskadi, es

produeixen en el marc del Romanticisme, entenent per

romanticisme el moviment artístic, literari i espiritual que sorgeix

a finals del segle XVIII i que s'estén per tota Europa durant les

primeres dècades del segle XIX.

Aquesta nova sensibilitat romàntica fou extraordinàriament

favorable per al desenvolupament dels interessos folklòrics centrats
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en el culte al passat, a la natura i a l'exaltació dels valors

tradicionals i populars, així com religiosos2.

Pel cas de Catalunya, l'empremta del Romanticisme ha estat

curosament analitzada per Llorenç Prats, el qual afirma: "El

romanticisme historicista, cristià i conservador que triomfà a

Catalunya, a partir dels anys quaranta gràcies a homes com Pau

Piferrer, Manuel Milà i Fontanals i Joaquim Rubió i Ors, i que

informà el moviment de la Renaixença, comportava la concepció

de la cultura tradicional (en particular de la «literatura populaD> i

molt especialment de la «poesia popular») com a portadora de les

ruïnes de les glorioses èpoques nacionals i expressió de Volkgeist o

esperit nacional (r«ànima catalana») conformat igualment per la

història3.

El que si pot collegir-se és que el romanticisme català,

gallec i basc no foren només simples moviments literaris i

espiritualistes sinó que les seves connotacions regionalistes i/o

nacionalistes cristal.litzaren en uns amplis moviments culturals i

polítics de recuperació de la identitat col.lectiva. A Catalunya

aquesta nova inquietud rebé el nom de Renaixença, a Galícia el de

Rexurdimento i al País Basc cristal·litzà en l'anomenat Fiterismo

Vasco4.

Segons Llorenç Prats "(...) la Renaixença apareix als ulls de

la història com un moviment ideològic (certament d'extraordinari

2 PRAT, Joan (1991) Op. cit. pg. 20.

3 PRATS, LL.(1987) Els orígens de Vinieres per la Cultura Popular a Catalunya
[resum de tesi doctoral inèdita] pg. 11, citat per PRAT, J. Op. ciL pg. 20.

4 PRAT, Joan (1991) Op. cit. pg. 21.
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vigor i influència) d'expressió fonamentalment literària, que

propugana una determinada definició i representació simbòlica de

la idea de Catalunya i de la Catalanitat (és a dir, de la identitat

ètnica que esdevindrà hegemònica a la Catalunya del segle XIX

(...) La Renaixença sosté una versió catòlica i ruralista de la

identitat ètnica (però compatible amb els «progressos legítims»)

que actua com a substráete ideològic de bona part de la burgesia

catalana i que auspiciada pels prohoms de la intel·lectualitat i

gràcies als instruments de difusió de què sap dotar-se el moviment

i l'eficàcia simbòlica que demostra, arriba a consolidar un

«principi d'identitat» (...) El «principi d'identitat» consolidat per

la Renaixença s'expressa i s'implanta afectivament mitjançant un

sistema de símbols5.

Pel que afecta a Catalunya i per extensió a les Illes, tal com

diu Joaquim Molas, amb la Revolució Industrial, el panorama de la

cultura catalana va canviar sensiblement: les capes dirigents de

l'Antic Règim, començaren a desaparèixer i, del si de les populars,

començaren a sorgir les que havien d'esdevenir les més dinàmiques

del món modern: la burgesa i l'obrera.

La primera, fidel als seus orígens i en ple optimisme

creador, va desencadenar un autèntic moviment de Renaixença

nacional-cultural. Un moviment que, més o menys insinuat en el

tombant dels segles XVIII-XIX, es va iniciar a Catalunya estricta

durant els anys trenta, es va definir cap al 1850-60 i va assolir la

plenitud en 1870-80.

5 PRATS, Ll.(1988) El mite de la tradició popular, pp.34-35.
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Les altres grans regions històriques del domini lingüístic

català, que, per diverses raons, havien mantingut intactes les velles

estructures, van intervenir en aquest moviment a nivell individual,

però mai a nivell col·lectiu. Mallorca, gràcies als seus escriptors i

filòlegs, hi tingué un paper relativament important. El País

Valencià mostrà en molts d'aspectes les seves reticències. I

Menorca i Catalunya Nord, que al final del segle XVIII, havien

participat amb eficàcia en la formació d'un moviment neoclàssic,

l'acceptaren en termes més anecdòtics que reals.

Aquest ressorgiment no és més que la culminació d'un

procés iniciat abans i fruit de tot un seguit de causes diverses.

a. Tota una sèrie d'institucions i personalitats que durant el

segle XVIII es preocupen per la història de la llengua, la

literatura...

b. Els ideals del romanticisme tardà, amb el seu gust per

l'Edat Mitjana, la valoració de les antigues restes arqueològiques,

la predilecció per la poesia tradicional, l'exaltació de la identitat

catalana i la defensa de la llibertat dels pobles.

c. La consolidació de la burgesia, fruit de l'expansió

demogràfica del segle XVIII, extensió i intensificació de la

producció agrícola i una millora de les tècniques de conreu

afavoreixen l'acumulació de capital que donarà suport a la

formació d'una indústria...

d. L'impuls dels Jocs Florals com a impuls decisiu dels jocs

que, d'altra banda, aconseguiren la projecció popular de la

Renaixença.
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La Renaixença fou el resultat d'una sèrie de circumstàncies

històriques:

-l'ensorrada de l'aparat estatal durant l'ocupació

napoleònica.

-el fracàs de la revolució liberal a Espanya i la necessitat de

trobar una sortida ideològica vàlida.

-la tensió produïda entre els sectors industrials i els agraris

0, més concretament, entre les tesis proteccionistes i

lliurecanvistes.

-les troballes lingüístico-culturals realitzades per la

Il·lustració.

-la introducció de les idees romàntiques i, més endavant,

positivistes.

En conjunt, el moviment renaixentista va constituir un

intent de recuperar -i definir- una consciència diferencial catalana

1, alhora, d'adaptar alguns dels corrents més vius de la cultura

europea.

Com diu Molas6, en general els senyals d'identitat, hom els

buscà en dos sentits: el passat i la tradició popular. Els

historiadors, per exemple, ampliaren i aprofundiren els

coneixements acumulats per la Il·lustració sobre l'Edat Mitjana i,

sobretot, els interpretaren a la llum de les noves ideologies

liberals, o conservadores, tant se val.

Altrament, els juristes, que amb Savigny, entenien que el

Dret era l'expressió de l'ànima d'un poble, van buscar les seves

6 MOLAS, J. (1979) La cultura durant el segle XIX. A Història de Catalunya,
vol. 5. pg. 178.
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fonts en el mateix passat o, més sovint, en els usos i costums

populars.

Els folkloristes van tractar de recollir el patrimoni de

cançons, llegendes, rondalles, balls i aforismes que, segons Marià

Aguiló, eren "un dels baluards darrers de la nacionalitat catalana

que hem vist acabar d'enderrocar-se per si sol".

A Catalunya, doncs, el moviment romàntic té una

configuració específica que li donarà fesomia pròpia. Enfront d'un

procés de negació de la identitat ètnica de Catalunya, la Renaixença

representarà sobretot l'afirmació d'aquesta identitat.

La Renaixença constitueix un primer moment de la

recuperació nacional de Catalunya. Per a un moviment d'aquestes

característiques la cultura popular té una significació que va més

enllà dels interessos romàntics envers l'espontaneïtat i la

immediatesa representats pel poble o que com a mínim emfatitza

extraordinàriament l'aspecte nacionalista del moviment romàntic.

Com en el context d'altres ètnies privades

d'institucionalització cultural i política, sotmeses a un procés de

dominació i aculturació, la cultura popular representa sobretot per

als intel·lectuals de la Renaixença la constatació de la supervivència

de Catalunya. Supervivència que en aquella època i a nivell d'élites

és, com a mínim, dubtosa. I representarà també el reducte de la

catalanitat en oposició a la descatalanització de la intelectualitat i

les classes dirigents.

En aquell context, l'estudi de la cultura popular és abans

que res una manera de fer pàtria. Els primers folkloristes

esdevenen intel·lectuals compromesos amb el projecte cultural, si
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més no, del nacionalisme català i llurs obres, elements d'afirmació

de la supervivència i relativa vitalitat de la cultura catalana.

La cultura popular està formada, segons ells, per les runes

d'una antiga grandesa cultural que romanen en el poble i que

contenen -sense que el mateix poble ho sàpiga- les essències de la

catalanitat.

El folklore d'aquesta primera època és, doncs, una activitat

testimonial enfront, d'una banda, de la incomprensió del

centralisme estatal i, d'altra banda, amb un èmfasi encara major,

de la descatalanització de gran part de la intel·lectualitat catalana,

que de vegades arriba a l'extrem de considerar el "regionalisme" i

els "dialectes regionals" com una rèmora del progrés. Marià

Aguiló, figura cabdal de la Renaixença i peoner del folklore català,

ho palesa així en expressar les seves motivacions per a dedicar-se a

aquesta activitat.

"Un llibre de cançons catalanes, dictades per gent que no

sap lletra, era el millor memorial de greuges que un poble

entoçonit per sentiment i per necessitat a conservar sa llengua

materna pogués presentar als fills que la reneguen i a aquells que

l'han bandejada de nostres escoles"?.

L'adscripció a la Renaixença del primer folklore català es

manifesta, a més, en l'articulació dels folkloristes del segle XIX

entorn de dos eixos institucionals de clara inspiració renaixentista i

7 AGUILÓ, M. (1893) Romancer popular de la terra catalana. Cançons feudals,
cavalleresques, pg. 14. Citat per PRATS, LI., LLOPART, D., PRAT, J. (1982)
La cultura popular a Catalunya, pp. 13-14.
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