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(1)

Conferencia donada el día 19 d’abril de 1917 al saló del Consell
Les notes de la primera part del present
estudi, refetes i ampliades, constituíren, baix el titol de « Una excursió de
Psicología i Etnografía hispanes : Joaquim Costa», el discurs de recepció de l’autor a la «Reial Academia de Bones Lletres» de Barcelona, que
de la Universitat de Barcelona.

ara és
reproduit aquí. El treball d’ampliació va consistir en una revisió de
1 obra consuetudinaria d’En
Costa, estudiada en ses relacions amb el pen-

sament
12

espanyol contemporani.
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Balanc de l’Escola histórica catalana del Dret.
«Es acabada la seva missió »?
L’obra pa=
ralela de l’Escola histórica de la Literatura i
—
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del Folklore.
vier Llorens.
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Noves orientacions.
La Psi=
—

cologia del poblé catalá.
VIII Bases per a

l’organisació deis estudis de Psico=

Etnografía moral, jurídica i económica de Ca=
talunya.
La tasca de direcció de
ment de la nostra empresa

l’ARxiu, des del comenca=
col-lectiva, és consemblant

la del miner que vol procedir
en les seves exploracions. Es

amb métode i sistema
necessari preparar el
terrer, replantejar, revisar exploracions anteriors i
saber esperar tal vegada per a enfondir més. Tot aixó
vol dir que! nostre comes és avui per avui d’orienta=
ció; pero d’orientació fermai precisa, que no pot acon=
tentar=se amb vagues generalitats doctrináis.
Per altra banda, els capdavanters de 1’Arxiu ens
hem hagut d’atribuir el noble paper d’incendiaris es=
pirituals; car una de les nostres preocupacions és re=
velar aptituts, escalfar vocacions, interessar els espe=
rits joves en l’empresa comuna, capacitant=los per a
les tasques d’investigació de demá.
Me proposo establir els principis doctrináis i les
a
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d’organisació d’uns estudis de Psico=Etnografia

moral, jurídica i económica de Catalunya. El meu pro=

pósit resultará més visible, si declaro sencillament
que vine a reaccionar una mica contra aqueix con=
cepte massa estret — peí demés molt interessant — que
solem teñir del Folklore a Catalunya, limitat gairebé
sempre al conreu del Folklore lingüístic, literari i ar=
tístic.

aquesta tentativa, que tant de pie entra dintre del
de la nostra Cátedra d’Ética, m’ha semblat con»
venient associar=hi, a manera de cicerone altíssim, un
A

marc

que’ns il-luminará amb resplandors de gloria :
Joaquim Costa.
Sia’m permesa una petita confidéncia. Feia temps
que esperava una ocasió per a retre homenatge —
modestíssim com a meu que és — a la memoria del
gran aragonés. Es un deute de justicia que no sé
fins a quin punt sabré avui saldar. Dec a En Costa
l’orientació d’una part deis meus estudis. Li dec més
encara : ell, el catedrátic honorari, en moments de
profunda crisi de la meva vocació, tingué a bé
nom

enfortirda

amb

el

seu

consell

autorisat i

sempre

amical.
i.a part :

L’obra consuetudinaria d’En Costa
i

ses

derivacions
I

Un deis motius

d’agitació político=social

Espanya,
unifica»
ció legislativa. La constitució de 1812 i més termi»
nantment la de 1837 establiren que uns mateixos có=
dics regirien per a tota la Monarquía. Pero jo no vine
a discórrer
precisament com a jurista; i faig aquesta
a

durant la darrera centuria, fou el procés de la
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advertencia per tal d’estalviar=me d’historiar les va»
ríes etapes d’aquella qüestió, especialment en ordre a
l’anomenada codificació civil, la qual, més que peí
interés inicialment jurídic, rememorem ara com
episodi importan! de la lluita entaulada entre dues
Espanyes, l’Espanya uniformista i l’Espanya real.
Es amb motiu d’aquella agitació, a l’ensems doc=
trinal i práctica, que la figura de Joaquim Costa ad»
quireix, defensant la realitat viva del Dret Aragonés,
un relleu extraordinari, encarrilante de pas la direcció més ferma i positiva deis seus estudis.
Revisat ara serenament l’espectacle, després de
transcorregut el temps necessari, sembla teñir perfecta comprobació aquesta doble llei de Biología social:
i.a, que’ls fets provoquen noves doctrines, i que aquestes, a la vegada, influeixen de prop o de lluny en la
marxa deis fets; 2.a, que en el topament de les doctri¬
nes contraríes s’operen resultáis no previstos sisquera
per les parts contendents, superacions o síntesis que
seu
un

porten en llurs entranyes principis inédits de pensament i de vida.

Perqué la veritable llicó de l’história
a problema que’m proposo es¬
tudiar, és la següent: Costa, lluitador formidable, resta
aparentment vencut davant Tonada de l’unificació le¬
gislativa que’s presentava com a irresistible; pero asserenat l’horitzó, esvaida la pols del combat, i sobre tot
en

el

cas

concret elevat

revisats els aconteixements

a

través d’un

nou

criten

més

ampie que Testrictament jurídic del moment, trobem, com a residu positiu de la lluita, els carreus per
a una

gran

Una escola

escola de Psicologia i Etnografía hispanes.
—

precisem=ho bé — que ni’s presenta amb

pretensions de tal, ni’s vesteix amb daurades denominacions; fet aquest curiosíssim, perqué contrasta amb
el procediment invers,massa sovint repetit entre nosaltres, que consisteix en procurar-se la vana satisfacció
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científica determinada abans

preparat un contingut d’investigació original.
Complexa i d’horitzons vastíssims és l’obra d’En
Costa, i no he d’ésser jo tant arriscat que intenti pre¬
sentar-vos=la no ja tota entera, sinó ni sisquera en els
de teñir

seus

caires més sortints. Solament els titols cabdals

constituéixen un índex d’assumptesi ma=
heterogenies, que pareix inversemblable
a un mateix autor: Estudis Ibérics; Poesía

de les obres,
téries tant
atribuirles

popular espanyola i Literatura celto-hispanes; Vida
del Dret; Teoría del fet jurídic; Dret consuetudinari i

popular d’Espanya; la Llibertat civil; Col=
agrari; Reorganisació del Notariat, del Registre de la propietat i de l’Administració de justicia;
la Qüestió d’Africa; el Conflicte hispano-alemany sobre
la Micronesia; Geografía comercial; el Judici pericial;
Fideicomisos de confianca; el Problema de l’ignoráncia del Dret; la Fórmula de 1’Agricultura espanyo¬
la; Política hidráulica; Reconstitució i Europeiísació
d’Espanya; Oligarquía i Caciquisme ; Marinamercant
i marina de guerra... I al costat del Costa doctrinal,
el Costa cabdill en el qué l’actuació de l’home i la doc¬
Economía
lectivisme

trina
déla

es

confonen: el Costa del manifest de

Barbastro,

Liga de Productores i de la Unión Nacional;

el Costa de l’Ateneu de Madrid i de les

conferencies

apocalíptiques; el Costa de les epístoles periódiques i
fulminants contra’l Régim; aquell Gegant paralític
que «ya no estaba en circulación» (com me deia en
una commovedora lletra de 14 de desembre de 1903),
que veia refiexada en sa propia lamentable situació
física, la imatge real de l’Espanya deis seus amors i de
les seves ires; el Lleó de Graus, transportat apoteósicament a Madrid, corejat per la premsa rotativa,
ídol de les multituts, símbol de protesta i de redempció, devingut personatge llegendari.
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No és aqueix Costa de la fama popular, sino un altre
Costa menys conegut fins de cert públic il-lustrat,
adorador incondicional del mestre,
ens

el

que ara

d’aprop

interessa: és el Costa autor d’una veritable enci=

clopédia del costum, el Savigny espanyol, el creador
insuperable deis estudis consuetudinaris a Espanya.
Era l’any 1873. Moría en plena jovenesa el professor
de la Universitat de Madrid Josep M. Maranges, fill de
l’Empordá i que havia cursat a la Universitat de Bar*
celona, deixant una estela de records i esperances. Per
a honrar la seva memoria, la familia institui un
premi
universitari, obrint
«El costum

principis i

com

en sa

sobre el següent tema:
Dret, considerat en sos
valor i importancia a Roma». El
un concurs

a

font del

Jurat, constituit per professors d’aquella Universitat,
otorga per unanimitat el premi al jove Joaquim Costa
i Martínez, restant astorat davant del trebali sotmés
a la seva
deliberació. Efectivament; no’s tractava
d’una Memoria reglamentkria sinó d’una obra de
proporcions vastíssimes sobre Dret consuetudinari
en la que’l mateix tema proposat
havia sigut elevat a
una potencia máxima i insospitada.
La primera part de l’obra es va publicar primera*
ment

a

la «Revista

de la Universidad de Madrid» i

en 1876, en un
del Derecho (Ensayo

després,

volum baix el títol de La Vida

sobre el Derecho consuetudi*
nario). La lectura d’aquest llibre, de forta estructura,
és avui difícil i
nesa,

pesada. A la natural obscuritat arago=

de qué tant es planyia el mateix Costa, hi ha que

aiegir el conceptisme krausista, jugat amb fervor
de neófit. La superabundáncia de materials ofega les
línies precises del fons. Es tracta d’un primer assaig de
Filosofía jurídica del costum, amb vistes cap a l’eru*
dició millor que construit sobre l’observació directa i
personal del fet jurídic. L’estil és imprecís i torturat.

DE

CATALUNYA. ESTUDIS I MATERIALS

95

Pero abunden les clarianes i els toes
tot conté

una

origináis, i sobre
vigorosa professió de fe en el tema: la

Ciencia del Dret consuetudinari

—

escriu resoltament

el

jo ve autor — amb proufeinesha adelantat un pas
des dél punt en que la deixá el poderós geni de Suárez
i de Savigny.
En 1880 publica En Costa la Teoría del hecho jurí*
dico individual i social, que ésun segón capítol refós
i millorat de l’obra llorejada amb el premi Maranges.
L’autor declara que’s tracta d’un desenrotllament de
les seves doctrines de Biología jurídica; pero adver=
teix que ha tingut ocasió de penetrar més en la natu=
ralesa del fet
i

en

la

jurídic,

seva manera

el modo de la

en

d’obrar

de la tradició oral tota

en

seva

generació

la vida: i.er Recollint

legislado consuetudi=
naria, i inquirint ses relacions amb el conjunt de la
vida del poblé que l’ha creada i amb la legislació ofi=
una

cial escrita

(Dret consuetudinari de l’Alt Aragó).
contribució els descobriments i hipótesis
de la Psico=física deis Weber, Fechner, Wundt, Carpen=
ter, Maudsley, Luys, Ferrier, Delboeuf, Helmoltz, etc.
En aquest llibre, d’una factura sistemática, sobria i
elegant, triomfa el psicóleg, el recercador original,
Y aragonés. Costa no tenía vocació per a la filosofía
pura; pero les seves condicions natives d’historiador,
posades ara al servei d’una doctrina, produeixen un
resultat magnífic. L’istil devé personal, amb aquells
trets tant inspirats, rectilinis, desbordáis, deixant sen=
tir qualque espatec de xurriaques.
Tot el copiós capítol IV, que constitueix el nervi de
l’obra, es d’una alta novetat i ofereix molt interés per
a
l’objecte del present estudi. En ell, per primera ve=
gada, hi és exposada una teoría psicológica sobre la
generació del costum jurídic que aclara, precisa i
2.ón Posant

a

completa les doctrines,

massa vagues en

aquest punt,

ARXIU

96

D’ETNOGRAFJA I FOLKLORE

de l’Escola histórica de

Savigny. Costa rebutja Fopi»

nió romántica que suposa que
derat
crea

com una

és el poblé enter, consi»

entitat metafísica i trascendent, el que

peí contrari, que Fautor inicial
consuetudinaria és sempre un indi»
individu qualsevol, ni en circumstán»

els costums. Sosté,

de tota institució

vidu. Pero no un

afirmació, comenca
profundíssims sobre les condicions
psicológiques necessáries tant en l’individu creador
com en la col-lectivitat, perqué el fet origináriament
individual encarni socialment i devingui consuetudi=
nari. Tot aixó il-lustrat amb abundáncia d’exemples i
materials extrets de les mateixes entranyes de la vida
cies

qualsevols. I sentada aquesta

una

serie d’análisis

espanyola.
Com

pot endivinar=se, Costa

acabava de bastir, des

de les doctrines=mares de la
Psicología col lectiva i l’Etnografia. Pero la seva mi»
rada amplíssima i penetrant s’havia anticipat a exten»
dre la investigació a altres dominis, ádhuc sostenint
l’unitat essencial del problema. Efectivament; en 1876
comenca a publicar en la Revista de España una «In¬
troducción» a un Tratado de Política sacado textuaU
mente de los refraneros, romanceros y gestas de la
Península, que constitueix un original tractat de Fi=
losófia i Biología estétiques. En la dita «Introducción»
estudia En Costa la poesía popular en la unitat de tots
els seus géneres, detenint=se molt especialment en el
seu procés genétic i evolutiu.
Costa, que coneixía i fa referéncies al «precios llibre»
de Milá i Fontanals, De la poesía heroico--popular
castellana, sosté la necessitat d’establir el paralelisme
entre la vida jurídica i la vida estética, quan es tracta
d’investigar els orígens d’una i altra. Aquest paralelis»
me—afirma—a més de reunir quantes condicions de
legitimitat poden desitjar=se, vessará viva i copiosa
de la esfera

jurídica,

una
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explorades regions de la Biologia

estética, perqué

unes mateixes liéis governen la vida
de la Bellesa i la vida del Dret, i no són més coneguts
i familiars els

procediments d’aquesta que’ls d’aquevist—afegeix—que s’hagi consagrat fins
el present la deguda atenció al problema sobre la gé=
nesi i desenrotllament de la poesia popular, amb tot i
lia. No hem

ésser elemental. Cóm

es

realisa el tránsit de la belle»

poética des del

gran laboratori de la fantasia uni=
aqueixes creacions individuáis que solem
distingir amb el dictat de populars? En quín sentit i
dintre de quíns limits és legítima la distinció que fem
comunment entre literatura popular i literatura eru=
dita? Quina participació assoleix el poblé en la
poe¬
sia que porta son nom? En termes generáis—conclou
—tota poesia (lo mateix que tot altra producte de l’es=
perit, costum jurídica, us agronómic, principi, teoría
científica, legislació, etc.), l’autor de la qual s’ha inspirat en l’esperit general i ha procedit com a orgue i
ministre seu, identificant=se més o menys amb ell i
portant la seva veu, és poesia popular.
Fins aquí la doctrina general. Passant ja al’estudi de
ses aplicacions
fa notar Costa que ni Sthal, ni Mackin=
tosh, ni Ompteda, ni Stewart, ni Matter, ni Ritter, ni
Wheaton,ni Ahrens,ni P.Janet feren la més petita parada en els ideáis étics i
polítics revelats en la literatura
del poblé, n’obstant constituir un capítol essencial
en la
sa

versal fins

historia de les doctrines. I anuncia el

seu

propósit de

sorpendre i fixar Yideal polític del poblé espanyol, tal
com

l’ha manifestat directa

refrans,

o

indirectament en els

seus

i poemes primitius o cantars de ges¬
segles medievals, des de l’aparició de l’es=
tat pía fins a darrers de la xvi
centúria, i en el paréntesi
mortal del segle xvil, deduint d’aquests mateixos mo=
numents el sentit ideal de la nostra historia política.
romaneos

ta durant els

13
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suspensions degudes a dificultáis
Introducción fou publicada en 1881 baix
el títol de Poesía popular española y Mitología y Li¬
teratura celto-hispanas, comprenent una segona part,
de materia distinta, que versa sobre els «Orígenes de
la literatura española o Historia de la literatura popu=
lar en la edad antigua». Costa s’afanya a advertir que’l
titol d’aquesta segona part «té més de pretenciós que
de ver, i déu considerarse menys com anunci d’un fet,
que com expressió d’un ideal». Així i tot es tracta d’una
exploració feta sobre un terrer compietament verge,
en la que l’Etnografia entesa en son sentit més clássic
Després de varíes

editorials, la

íntencionadament al servei de l’investigació
civilisació peninsulars. Amb
gran diligéncia, l’autor presenta abundosos materials
del Folklore actual i d’altres époques — balls, canfs
populars, fórmules d’encantaments, practiques i con=
suetuts, etc. — que ell s’aplica a interpretar com a su=
pervivéncies de les institucions primitives hispanes.
Per a jutjar l’esforc colossal que significa aquesta
investigació apreciada en conjunt, cal teñir present
l’época en que fou feta i una adverténcia molt justa
del seu autor: estem mancats — diu — de preparació
universitária i de mitjans bibliográfics; en les nostres
Universitats no’s cursa Filología, ni Etnografía, ni Mi=
tografia, ni estudis especiáis d’História antigua ni mo=
derna. Menéndez i Pelayo al publicar la segona edi=
dió deis Heterodoxos, ha fet plena justicia al mérit i
trascendéncia de les iniciacions d’En Costa, en l’es=
pléndid volum de «Prolegómenos» (Madrid, xgj i, pág.
70) fet de nou i dedicat a l’estudi de les creénces,
ritus i supersticions de l’Espanya prehistórica:«Quel=
»com d’ibéric
escriu —ha de trobar=se en el fons
»de les supersticions populars, i quelcom també del
»paganisme oriental i clássic se reflexa en elles. Aquí*

és

posada

deis

orígens déla cultura i

—

DE CATALUNYA. ESTUDIS I MATERIALS

99

»latar l’infiux i

persistencia d’aquests elements és
exigeix tractats especiáis que a Espa=
»nya gairebé no existeixen, llevat de dues o tres bri=
»llants excepcions com les obres de Costa i Leite de
»

materia... que

»Vasconcellos».
Una condició

especial, filia del temperament d’En
teñir sempre present al jutjar no sois
1’obra a que’ns referim, sinó la seva labor histórica
en general. Costa és no sois un investigador infatiga*
ble sinó també un poeta o millor, un il-luminat de
1’Historia. Amb la més absoluta bona fe transfigura—
Costa, hi ha

que

dic falsifica—els fets i sobre tot els personatges
llegendaris, deis quals podría dir=se sense paradoxa
que acaben identificanfise amb 1’autor (potser millor
que l’autor amb ells), sentint i parlant amb aquella
no

forta sinceritat que

constitueix

una

de les més

grans

sugestions de la ploma sempre vigorosa del poligraf
aragonés. En altre lloc <J> havem oposat les nostres
observacions

a

l’estudi

Concepto del Derecho

en

la

poesía popular española, a l’interpretació donada a la
figura del Cid castellá, i a la sostinguda tesi del «dret
d’insurrecció

com a principi constitucional d’Espa*
(Estudios jurídicos y políticos. Madrid, 1884),
temes aquests que En Costa pretén transportar des de
l’esfera de la investigació jurídica ais dominis de la
Psicología coliectiva espanyola.

nya»

II

Ho acabem d’apuntar: Costa era home de
pero de

passió,

passió nobilíssima, disposat sempre a donar*

(l) «La Filosofía del Derecho en el Quijote. (Ensayos de Psicología
colectiva). Contribución a la Historia de las ideas jurídicas, reflexivas y
populares, en la España del siglo XVI». Barcelona, 1904. Vegi’s cap. I,
pags. 33 i 38, i cap. V, págs. 186 i 187.
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a una

idea

o

a una

causa.

I

li

no

ocasions durant el transcurs de la seva

manca*

vida. En

reprén amb nou braó la tentativa de codifica*
els homes de liéis—i el mateix Costa
en certes condicions—no rebutjaven l’idea de codifi*
cació del Dret civil aragonés; i per tal de preparar
aquest resultat s’inaugurava en novembre d’aquell
any un Congrés de jurisconsults aragonesos. Amb
aquest motiu, Costa surt novament a la defensa del
1880

es

ció civil. A Aragó,

interessantíssima de la
podria anomenar=se del seu campionat
per la llibertat popular, o de la llibertat civil, com ell
deia, contraposant=la a la vana i artificiosa llibertat
política. Acabem de retrobar Fautor de La Vida del

costum, inaugurant una etapa
seva

vida que

Derecho i de la Teoría del hecho
posem no

jurídico, i

ens pro*

deixar*lo més en aquesta finia precisa del

pensament i de la seva activitat.
L’intervenció d’En Costa en el Congrés de juriscon*

seu

sults aragonesos és senzillament heroica: sentint=se
foraster dintre mateix de casa seva, ell, que coneixia
els fonaments consuetudinaris del Dret
veu

obligat

a posar

tota el seu saber i el foc de la seva

paraula a la defensa del poder creador
reconeixement

aragonés, se

com a

del poblé i del

font de dret del costum, inclús

l’anomenat contra llei. Un deis moments

més gran*

denuncia l’exis*
régim consuetudinari no escrit de l’Alt
Aragó, un régim originalíssim i profond, gairebé des*
conegut del Baix Aragó i que aquest está obligat a
respectar; perqué l’Alt Aragó, diu, té davant l’Aragó
el mateix dret que Aragó davant d’Espanya, i el
Dret consuetudinari de l’Alt Aragó, afegeix, es l’únic
conforme amb les condicions naturals d’aquell país.
Mercés a l’esforc d’En Costa, el Congrés prengué

diosos de la
téncia

acords

seva

intervenció és quan

d’un

favorables

a

la recol-lecció

d’usos i

eos*
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tums

En

jurídics' de les diverses
1883 En Costa reunía

bertad civil y

comarques aragoneses.

en un

llibre titulat La 1L

el Congreso de jurisconsultos

totes les

IOI

incidéncies i resultáis

arago«

del

Congrés.
valor historie i doctrinal, aquest llibre,
que és un prodigi d’exposició, conté abundosos mate»
riáis de Dret consuetudinari de l’Alt Aragó : nou filó
aquest que ve a matisar la personalitat d’ En Costa
neses

Apart del

com a

seu

investigador.

Iniciades les recerques sobre aquest tema en 1879,
foren continuades amb fervor i perseverancia durant
els anys

successius de 1880, 1884, 1885, 1895 i 1901,

essent acoblades totes elles

cació

en

el volum I de la

publi=

col-lectiva titulada Derecho consuetudinario

Economía popular de España. Constitueix aquest
a l’Alt Aragó, la revelació
d’un deis fragments més origináis de l’Espanya autén»
tica, real. Els materials, presentáis en forma sistema»
tica, están distribuits en dues parts. En la primera, re=
ferent al Dret de familia, es donen a conéixer institu»
cions tant típiques com la comunitat doméstica i el
consell de familia, el «casamiento en casa», la «her»
mandad conyugal», el «casamiento a sobre bienes»,
etc. En la segona, que versa sobre Dret municipal i
Economía, son presentades originalíssimes formes
d’arrendament de bestiar, crédit hipotecan sobre ar»
brat, possessió mancomunada sobre bésties de treball,
asseguranca mutua per al bestiar boví, horts comunals
o suertes del
Boalar, etc. Es tracta no sois d’una in=
vestigació felicíssima, sinó d’un métode propi de tre»
ball, en l’exercici del qual Costa posa en joc l’infor»
mació oral i escrita, l’excursió, la requisa personal

y

volum, consagrat tot ell

de protocols de notaries i arxius rurals.

Tota aquesta línia

d’investigació consuetudinaria,
ésser com un preludi

tant interessant i fecunda, ve a
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d’aquella producció d’En Costa, que, almeu entendre,
és la seva obra capital i definitiva, malgrat restés sen*
se acabar. Me refereixo a la que porta per titol Colee*
tivismo agrario en España, publicada en 1898. En
ella veiem quelcom més que l’investigador jurista
que opera exclusivament sobre el terrer aragonés. De
factura ciclópia i de concepció amplissima, compren
tots els pobles hispans, sense mancar=hi referéncies a
Portugal i ais territoris hispano=americans. Obra alho=
ra doctrinal, histórica i d’exploració directa i perso*
nal de la vida col-lectiva, constitueix una inestronca*
ble i variada pedrera en la que sense esforc hi troba*
rán materials per a les seves construccions l’historia*
dor, el filosop, 1’economista i el socióleg, el psicóleg
de les multituds, l’estadista, Només que En Costa
hagués deixat aquesta obra, quedaría justificada la
dita abans consignada, co és, que a Espanya el conreu
serios i profund de 1’Etnografía, ha precedit a l’in=
troducció oficial de 1’Etnografía científica. Es unmo=
nument aixecat al geni hispa, explorat preferentment
des de baix; i per a ponderar tota la trascéndencia
d’aquesta obra, res ens semblaría tant encertat com
aparellarda amb aquelles altíssimes empreses d’En
Menéndez i Pelayo que s’anomenen els Heterodoxos
españoles, la Ciencia española, les Ideas estéticas
en España, i tots els seus estudis sobre els grans po=
lígrafs espanyols, empreses que, si es nota bé, consti*
tueixen una finia paralela d’exploració també del geni
hispá,peró revelat en elles preferentment des de dalt.
Quan un hom compara serenament l’obra deis dos
grans polígrafs, adquireix el convenciment de que,
malgrat les diferéncies irreductibles de temperament,
ells coincidien en punts essencials i fins en aficions.
Llicó curiosa i edificant! Aquella famosa i tant apas*
sionada discussió sobre la «Ciencia española» que,
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perspectiva i deixant de banda certs
sembla a vega des reduir*se a
una batussa entre professionals, devé, revisada avui a
distáncia, fecunda en resultáis.
Consta l’obra de tres parts. En la primera, que ver*
sa sobre les « doctrines», Costa sent el contagi d’aquell
sense

factors sentimentals,

patriotisme xardorós i panegirista de l’escriptor san*
tanderí. Com ell, está tocat de l’afició a revelar els
«precursors espanyols» de la Sociología; i la seva
erudició, també vastíssima fa desfilar davant del lector
tor les figures de Joan Lluis Vives, Mariana, Pedro de
Valencia, González de Cellorigo, Lope de Deza, Caxa
de Leruela, Martínez de Mata, Juan Francisco de
Castro, Aranda, Campomanes, Franco Salazar, Mar*
tínez Marina, Ramón Salas, Flores Estrada, etc.
La segona part, que tracta deis «fets», és la que
més de pie entra en els dominis de 1! Etnografía espa*
nyola. En ella el geni explorador d’En Costa s’himos*
tra amb tota sa puixanca. Ara van desfilant no autors
ni doctrines, sinó una corrua inacabable d’institu=
cions consuetudinaries i tradicionals, pertanyents a

Aragó, Catalunya, Valencia, les Castelles i Extrema*
dura, Astúries, Bascongades, Andalusia i Portugal;
institucions que responen a les més variades necessi*
tats de la vida col-lectiva, moral, jurídica i económica.
Formes múltiples de cooperació, organisacions espon*
tánies

i

seculars

del

treball i de la producció, de

1’agricultura, ramaderia, comerc, industries extrae*
tives i manufactureres, pesca, minería i demés. Cada
una d’elles amb llur
denominació propia, intradui*
ble, prova palesa de llur profunda originalitat: apar*
ceries agricoles i pecuáries, comuñas, conlloc o pu=
pil=latge de bestiar; formes típiques d’arrendament
de la térra

a

plantacions

a

base de les més variades combinacions;

mitges, rabasses, mamposterias, abona*
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millores; baldíos, emprius, artigues priva»
publiques; formes d’explotació de les pesqueres
comunals i de les terres d’aprofitament comú, repar»
timents periódics de terres de conreu i de pastura;
conreus cooperatius peí veinat, rozadas, bouzas, etc.;
vitas o quiñones en usdefruit vitalici; compascuo o
derrota de mieses; pastos concejiles, rastrojeras
privades, prados de concejo; abellars transhumants;
mancomunitats de bestiar, ramats en comú, pastors i
sementáis del concejo, corráis del concejo, seles, etc.;
ment de
des i

andechas, lorras, esfoyazas, seranos o hilandares,

germandats, conreus de confraries; ápats comuns de
confraria o de concejo, ínstitucions de previsió i de
crédit, assegurances locáis sobre la vida del bestiar,
associacions de policia rural; collita en comú i repar»
timent de llenya i al tres productes; formes de partid»
pació en els beneficis pels jornalers i mocos; comuni»
tats agráries per a diversos fins; camps de viudes,
malalts i orfes, tora de pobres, conreu obligatori de
l’horta, plantació obligatoria d’arbrat; eines comu»
nals; molins, fargues, rajoleries, tabernes i carniceries
comunals; catastres i repartiments extralegals de tri»
buts; régims comunals d’aigües peí regadiu, jurats i
tribunals populars d’aigües, de pesca, de policia rural,
etc., etc. Tota una Espanya inédita, subterránia, di»
esclatant de vida i originalitat!
part, titulada «crítica», no va arribar a
ésser escrita, deixant l’autor al morir abundosos mate»
riáis. Pero pot assegurar=se que la coneixem a través
d’aquelles receptes d’aplicació immediata, d’aque»
versa,

La tercera

lies síntesis doctrináis formulades
en

peí gran patriota
d’Espanya arran
cosa significa aquella

els moments solemnes de la crisi

del desastre colonial. No altre
seva

lítica

«Política

agraria » amb totes ses variants : «Po=
hidráulica», «Política de calzón corto», etc., i

DE CATALUNYA. ESTUDIS I MATERIALS

105

sobre tot aquell capítol

culminant del memorable pro=
grama-manifest de Barbastro (13 de novembre de

1898) en el que es demanava, amb gran valentía, la
derogació de totes les liéis i disposicions sobre des=
amortisació civil, i es preconisava la reconstitució im=
mediata del patrimoni comunal deis pobles i un régim
de comunitats agráries, prenent consell del costum
encara no extingit. Sobre aquest mateix tema insistí
repetidament En Costa, sempre amb gran fermesa de
convicció i aportació de noves dades, durant la seva
actuació des del Directori de la Liga Nacional de
Productores, com pot veure’s repasant els documents
reunits

el llibre Reconstitución y

europeización
España (Madrid, 1900) i la col-lecció de la Re=
vista Nacional (Madrid, 1901) publicáis per aquella
en

de

entitat.
Deixant de banda altres interessants contríbucions
ais

problemes consuetudinaris — dictámens sobre el
com a font de dret, plans d’Historia del Dret
consuetudinari a Espanya, etc. — arribem a l’any
1901 en qué En Costa, amb motiu de la seva entrada
a la «Real Academia de Ciencias Morales y Políticas »,
escriu aquell célebre i inspirat capítol titulat El pro»
blema de la ignorancia del Derecho y sus relacio=
nes con el status individual, el referendum y la
costumbre, que constitueix el seu testament doctrinal.
Després de prop de trenta anys de meditacions i re=
cerques sobre’ls problemes consuetudinaris, Costa re=
capitula la seva obra, i com a substratum de la ma=
teixa presenta tota una filosofía ético jurídica del
costum, senzilla, neta de tot doctrinarisme. En realitat
afirma—no hi ha costum segons llei, fora llei i con=
tra llei, conforme a la vella distinció deis juristes; lo
que hi ha és llei segons costum, fora costum i contra
costum, i lo que cal indagar és quina d’aquestes tres
costum

—

M

io6

ARXIU

D’ETNOGRAFJA I FOLKLORE

categories de llei és legitima, cas de que alguna ho
sia. No són dret viu
afegeix — no són dret positiu
les regles juridiques que’l poblé no ha elaborat i posat
en vigor per via de costum, o que’l poblé no adopta
en principi per via d’acceptació, tácita o expressa,
o que ha deixat caure en desús. Proclamat 1’imperi
absolut del costum enfront de la llei, Costa va a parar
lógicament a una solució francament llibertária. Pero
l’Anarquisme preconisat per Costa com a possible,
ádhuc coincidint en quant ais efectes amb totes les
Acrácies
autarquía individual, abolició de les liéis
per innecessáries — no és origináriament fisiológico*
naturalista com la doctrina de Kropotkine (que ex»
pressament retreu), sinó profundament interior i étic.
Les fonts doctrináis d’aquest original estudi d’En
Costa, peí qui’s deixi impressionar massa per la seva
abarrotada contextura, són moltes i molt diverses:
—

—

les doctrines de Francisco Giner de los Ríos sobre
Dret immanent i el

el

concepte ampie de l’Estat, no vin»

origi»
individual; les doctrines deis
teólegs, filosops i juristes espanyols, ara espléndida*
ment revistades; i, baldament no surtin a la superficie,
les doctrines étiques deis Mistics castellans, que han
tingut la virtut de refrescar el pensament espanyol
contemporani—especialment l’escola krausista—des*
prés de les revisions fetes per P. Rousselot, Menéndez
i Pelayo i Miguel de Unamuno.
N’obstant, un detingut análisi comparat d’aqueix
tractat d’En Costa m’ha portat la convicció de que el
nucli generador consisteix en tres fonts cabdals, que
ho són, podem dir, de tota la Filosofía ético jurídica
del polígraf aragonés; i són : Suárez, J. Lluis Vives, i
les propies investigacions consuetudináries d’En Costa.
Aquest rebutja decididament lo que ell anomena eclec*
culat exclusivament

náriament

en

en

la societat política, sinó

la persona
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ticismes de

legista continguts en el llibre VII del mag=
Legibus del prudent i circumspecte
P. Suárez, les teories del qual havíen mantingut fluc=
tuant J’esperit del nostre autor des de que en 1873 va
escriure La Vida del Derecho, per a acollir=se ara
definitivament a la doctrina simplista de J. Lluis Vives
desenrotllada en el llibre V, part I, caps. III i IV
De tradendis Disciplinis. Qui hagi estudiat peí seu
propi compte aqüestes curtes planes del polígraf va*
lenciá, hi trobará tot l’esquema de l’estudi que criti*
ne

tractat De

la teoria vivista, gairebé embrionaria, és
en perspectives magnifiques i grandio*
ses. En Costa s’ha
preocupat sobre tot de situarla en
una base de fet,
amb l’intent d’assegurar=li la seva
quem; pero

ara

ampliada

viabilitat.

Efectivament;

per tal de comprovar en el terrer deis
agosades conclusions doctrináis, Costa
«ofereix ais mestres del pensament en aquest ordre,
«alguns materials per a judici, presos de la realitat i
«reveladors del pensament amagat d’una colectivitat
«histórica tant digne de respecte i atenció, de tanta
«experiencia i autoritat, com la nació espanyola». I a
continuació, el formidable investigador del Derecho
consuetudinario y Economía popular de España i
del Colectivismo agrario presenta un aplec
de mate*
fets les

seves

riáis triadissims per a «ferveure com ja avui, confor*
«me a les diverses constitucions civils de la Peninsu*

«la, podrien viure ordenadament els homes

en

societat

«sense comerc a

penes amb les liéis; lliures, per tant,
«de la necessitat de conéixer=les». Poques vegades es
veurá

en una mateixa
persona una compenetració
íntima, tant vigorosa i original entre el pensador
i el recercador, entre la doctrina i el fet viu,
malgrat
l’adverténcia feta per En Costa de que ell no pretenia

tant

actuar de

filosop.
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L’obra d’En Costa, no sempre

equilibrada i exemp=

contradiccions, ofereix, vista en conjunt, aquella
unitat interna que sois s’assoleix quan es posa tota una
vida de sinceritat al servei d’un ideal altíssim. A tra=
ta de

polígraf aragonés,' en
principáis episodis de la seva vida pública, en ses
iliuminacions i ses errades, en sos entusiasmes de cal=
dill i en els pesimismes de son retirament voluntari, cab
sempre registrar aquesta doble nota característica:
per una banda, el sentit fortament popularista de les
seves doctrines, i per l’altra, la fonda preocupació per
vés de la vasta labor del gran
els

arribar al coneixement de l’ánima histórica de la raca

pressupost necessari per a intentar, en el mo=
actual, el desenrotllament i fins la transformado
ses condicions mentáis. Atenent, dones, a son intent

com

a

ment

de

inicial i

prescindint del judici que mereixin ses com

clusions, pot ben bé calificarse l’obra total

d’En Costa

Psicología hispana en el sentit més pregón
gegantí de la paraula.

de labor de
i

Per

sitari

temperament era En Costa un perfecte
en

el sentit més pur

univer

de la paraula, i fou una viva

injusticia, la dissort i la seva fera im
dependéncia conjurades li barresin les portes del pro=
fessorat oficial. Es aquest un punt interessantíssim
per a la biografía del gran polígraf, que, al meu em
tendre, explica en bona part l’exacerbació passional
i els trets malhumoráis i agressius d’aquell carácter
nobilíssim, d’aquell gloriós «fracasado» oficial, que
en les repetides bregues de les oposicions «había per
dido el dinero, la salud y las ilusiones» (1>. Home
d’energies estupendes, pero de temperament rectilini,
Costa nosapigué resoldre l’equació entre’l pensament
i l’acció. Es sabut que la Cátedra, quan está servida

llástima que la

(l) Lletres de 14 de desembre de 1903 i 24 de mar£
d’aquest estudi.

de 1904 a l’autor
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vocació, és escola de responsabilitat;

temperar el carácter, i en detecte d’éxits so=
rollosos, proporciona, sobre tot a les darreries de la
vida, aquella serenitat augusta que és signe de pater»
nitat. Sois en la cátedra es genera la succesió espiri=
ajuda

tual

a

directa. La influéncia exercida des del llibre, la

tribuna

el periódic, si bé és molt més extensa, té
quelcom de difusa i intermitent, quan no és
passatgera i circumstancial. Aixó tal vegada expliqui
el que, ádhuc mantenint=se actualment viu el record
popular d’En Costa, el seu immens heretatge a penes
hagi sigut inventariat.
De totes maneres, En Costa ha influit poderosament
en les diverses esteres del pensament espanyol. Eli
va enriquir el léxic amb una pila de receptes d’alta
política i de psicología i educació col-lectives, que ál=
tres després, amb més o menys fortuna, s’han apropiat
fent=ne bandera llur : «Escuela y Despensa», «Doble
llave al sepulcro del Cid», «Política hidráulica»,
o

sempre

«Política de blusa y calzón corto»,

«Europeización»,

«Reamortización», «Política quirúrgica», «Revolu*
ción desde arriba y Revolución desde abajo», etc., etc.
Pero

on

triomfa

l’esperit d’En Costa és

en

Testera

deis

problemes consuetudinaris. Es de justicia adver=
tir que contribuí molt eficacment a aquest resultat
l’actitut decidida deis jurisconsults catalans en l’as=
sumpte de la codificació civil, i l’introducció i divul=
gació, a ells deguda en bona part, de les doctrines de
T Escola histórica de Savigny. El Sr. Azcárate en el
seu

discurs de contestació al d’entrada d’En Costa,

Políti=
hem referit abans, registra el següent
fet ben significatiu: en el Congrés de jurisconsults
aragonesos, celebrat en 1880, va ésser rebutjada una
proposició favorable a l’admissió del costum com a
en

la «Real Academia de Ciencias morales y

cas» a

que ens
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font de

dret, inspirada, com abans hem explicat, per
Costa, entenent el Congrés que no competía al
costum cap mena de funció en la vida. Dones bé; sis
anys després, en el Congrés jurídic espanyol, cele*
brat a Madrid en 1886, era aprobada per 346 vots
contra 31 aquesta altra proposició filia d’un dicta»
men formulat per
En Costa, juntament amb els se»
nyors Oliver, Pantoja i Giner de los Ríos: «Convé
«recollir els costums jurídics subsistents en les diver»
«ses regions, per tal que, ja en forma de
precepte
«obligatori, ja com a forma de dret aplicable segons
«la voluntat deis interessats, sien inclosos en el nou
En

«Códic civil».

Ja advertírem

que En Costa des deis seus comenca»
experimenta la influencia de les doctrines del
Krausisme. Cal afegir ara que ningú com ell contri»
buí a la transformació d’aquest sistema i treballá més
esforcadament per a incorporadlo al pensament es»
panyol, especialment en ordre a la Filosofía del Dret.
ments

A D. Francisco Giner de los Ríos li hem sentit

plena cátedra,
a

que tant era

dir,

en

d’aquells moments confidencials
donat, que ell, si s’hagués de classificar,
en un

figuraría com un «historicista». Sovint feia retret d’a»
quella concepció amplíssima de la historia de la Éti»
ca i de la Filosofía del Dret, teórica i
prácticament
desenrotllada per En Costa, que considera necessari
l’estudi de les produccions populars paralelament al
de les obres doctrináis. Concreció altíssima

d’aquesta
concepció és l’estudi del mateix Giner, titulat La Cien»
cía como función social (1899). Sortint ja del camp
krausista, veiem que sosté el mateix criteri el profes»
sor de la Universitat de
Madrid, Sr. Bonilla i San Mar»
tín,

a

l’inaugurar la

seva

Historia de la Filosofía

es¬

pañola (vol. I, Madrid, 1908). Enfi; contenen repetides
referéncies a les exploracions consuetudinaries d’En
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Costa i están

inspirades en el radicalisme de la seva
ético=popularista, les produccions
de Filosofía jurídica i molt especialment el celebrat
estudi Valor social de leyes y autoridades (1903) del
professor de la Universitat de Salamanca, Dr. P. Do»
rado, qui darrerament, en el llibre El Derecho y sus
sacerdotes (1909), s’ha rectificat en part en aquella
mateixa doctrina

tendencia.
Pero hi ha

un

terrer

en

la sobirania intel'lectual
més immediata,
el conreu de les explora»

que

d’En Costa s’exerceix d’una
visible i

compacta, i és

en

manera

cions consuetudináries. A l’entorn del gran
dor

va

investiga»

estol selecte d’homes enamoráis
vives, procedents del camp del Dret i

agruparse un

de les realitats

d’altres disciplines, personalitats consagrades molts
d’ells, constituint una veritable escola d’exploradors
distribuida entre les diverses regions d’Espanya. En
1885 Costa publica, en col-laboració, un aplec de Materiales para el estudio del Derecho municipal con¬
suetudinario de España, i més tard, des déla «Revis»
ta general de Legislación y Jurisprudencia»
(1896=97)
promou una informació sobre Derecho consuetudi¬
nario de España. Reunits tots aquests materials, foren

publicáis baix el títol de Derecho consuetudinario
Economía popular de

y

España (2 vols.). Del primer
volum, destinat tot ell a l’Ait Aragó, ja ens n’havem
ocupat abans. El segon volum (Barcelona, 1902)
constitueix un espléndid florilegi. En ell, Costa presen»
ta el Concejo coldectivista de Sayago, i Santiago Mén»
dez el coHectivisme agrari en térra d’Aliste
(Zamora).
Miguel deUnamuno, aprofitaments comunals i formes
d’asseguranca mútua per a bestiar, de Biscaia. Pas»
qual Soriano, la comunitat de pescadors del Palmar, a
l’Albufera de Valencia, l’espigoleig d’arrós a Sueca
i els arrendaments hereditaris a la vega de Valéncia.
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Astúries, Manuel Pedregal presenta

costums sobre Dret de familia i Dret
ñas

municipal; Pier=

i Hurtado, sobre Yandecha; Costa, sobre el con*

tráete de

mamposteria; Matías Sangrador, sobre

ve¬

ladas, noviazgos, etc., i el marqués de Teverga, sobre
un

impost provincial. Costums de La Mancha (noces,

pastures, etc.), hi són aplegades per J. Costa i López
de la Osa. Victorí Santamaría s’ocupa de l’Any agrí=
cola

a

Vendrell i de la venda

herbes de les

o

arrendament de les

les comarques de Tarragona.
López Morán presenta practiques sobre dret indivi¬
dual i de familia, propietat coliectiva (repartiment de
vinyes

a

terres, molins comuns, etc.), govern deis

pobles (demo=
régim
directa),
administratiu comunal (guar¬
dería, policía, camins, beneficéncia, etc.), totes elles
referents a León. Altres investigacions del mateix
Costa versen respectivament sobre la jornada legal i
consuetudinaria de vuithores en elcamp (Saregoca),
sobre arrendament de terres a veimientoy coto (Jaén),
sobre postura de vinya i olivar a mitges (Jaén i altres
provincies) i sobre la vida troglodita a la vila de Jódar,
estudi aquest darrer que constitueix unaveritable revecrácia

lacio. Serrano Gómez inserta

un

recull de costums so¬

i pregoners,
en co'mú i guardería
rural, sorteig periódic de terres, conreu en comú per
a
l’hisenda municipal, molins i carniceries comunals, etc., vigents a les provincies de Burgos, Soria i
Logroño. I per últim, G. González de Linares mostra
un recull de costums municipals de Santander. No fi¬
guren en el volum de que ens ocupem, pero formaren
part de l’informació de la « Revista general de Legis¬
lación y Jurisprudencia», un estudi de Frederic Rabió¬
la sobre sorteig de cales entre pescadors a Cadaqués
bre campanes

(Girona) i
vinya

a

un

bestiar

altre de Joaquim Girón sobre postura de
en La Mancha. Tots els esmentats es-

mitges
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tudis foren

aprofitats

per

Colectivismo agrario en
En

1897 la

Políticas

«

Costa

en

la

seva

obra

T13
magna

España.

Real Academia de Ciencias Morales

de Madrid obrí

y

especial per a
premiar monografies descriptives de Dret consuetu*
dinari i Economía popular d’Espanya. Basta llegir la
convocatoria
de factura i amplitut no acostumades
en aqueixa mena de certámens, i que constitueix un
veritable document científic
per a convéncer’s de
que’s tracta d’una iniciativa personalíssima i exclusiva
d’en Costa, malgrat que’l nom d’aquest restí amagat.
El títol mateix del concurs, el pregón coneixement de
la materia que revela el document, la brillantíssima
enumeració de temes d’investigació possible, les ins=
truccions precises i concretes ais futurs investigadors,
l’encertada disposició de les bases, i a major abunda=
ment aquell estil vibrant i de forta musculatura, de=
nuncien infalíblement la má del mestre i propulsor
deis estudis consuetudinaris a Espanya.
L’éxit del primer concurs va ésser esclatant. Amb
»

un concurs

—

—

perseverancia mai prou alabada, la R. Academia ha
anat

repetint, any per any, el concurs segons els ma=
teixos termes i bases redactades per En Costa. Tenim
a

la vista la convocatoria del

d’enguany,

que

és el vi=

gésim. Avui aquella il-lustre Corporació pot presentar,
constituint potser el títol més gloriós de la seva histó=
ria, una superba coldecció de monografies consuetu=
dinaries referents a les més variades matéries, explo=
rades des de les diverses

regions espanyoles. López
consuetudinari i Economía
popular de la provincia de León. Vicario i Peña, el
Morán ha explorat el Dret
Dret

consuetudinari

especialment els
bascongada. Victorí Santa=

de Biscaia i

costums de l’autonomia

(1) Així m’ho confirma mon respectable amic D. Eduard Sanz i Escartín, académic-secretari de l’es.mentada R. Academia.
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maña, el Dret consuetudinari i Economía popular de

províncies de Tarragona i Barcelona, i en part les
Espejo, els costums de Dret i Eco=
nomia rural consignats en els contractes agrícoles
usuals en les províncies de la Península, agrupades
segons els antics regnes. Víctor Navarro, els costums
de les Pithiuses. Méndez Plaza, els costums comunals
d’Aliste, ara notablement ampliats. López de la Osa,
les practiques referents al cultiu del safrá, ais forns
de «Poya» i ais «Gañanes», a La Solana (Ciudad Real).
Manuel Lezón, el Dret consuetudinari de Galicia.
Rafel Altamira, el Dret consuetudinari i l’Economia
popular de la provincia d’Alacant. Vergara i Martín,
el Dret consuetudinari i Economía popular de la pro=
vincia de Segóvia. García Ramos, els estils consuetu=
dinaris i practiques económico=familiars i marítimes
de Galicia, amb posteriors ampliacions d’Arqueología
jurídico = consuetudinario = económica referents també
a la regió gallega. Tomás Costa, formes típiques de
guardería rural. Ibarra i Ruiz, el Regadiu d’Elche.
Ruiz Funes, el Dret consuetudinari i Economía popu=
lar de la provincia de Murcia. Porras Márquez, les
práctiques de Dret consuetudinari i Economía popu=
les

de Girona i Lleida.

lar observades
els contractes

en

la vila d’Añora. Fuente Pertegaz,

especiáis sobre cultiu i bestiar

a

l’Aragó.

Yaben, els contractes matrimoniáis a Navarra.
Algunes de les monografies assoleixen 200, 300 i
fins 700 págines impreses, anant exornades amb fo=

tografies,

mapes

i plánols, croquis de folklore mate=

rial, apéndixs documentáis i altres aditaments que
una severa disciplina i la possessió deis méd’investigació. Tot lo qual significa que l’es=
cola consuetudinária, que amb tota justicia podem
anomenar costista, ha arribat ja a un moment de ple=
acusen

todes

nitut.
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Real Academia de Ciencias Morales y Políti=

cas», marmessora

d’aqueix capítol grandiós de l’here=

tatge d’En Costa, ve preparant normalment, amb els
seus concursos anyals, una obra d’immensa i varia
trascendencia. Aplana el camí per a una solució natu=
ralíssima del

problema de la codiñcació civil a Espa=
inspirada en les llicons vives de la realitat, no
certament imposada per la voluntat arbitraria i aprio=
rística del legislador. Revela tota una historia subter=
ránia, no escrita, de les colectivitats naturals peninsu=
nya,

lars, rectiñcant o aclarint l’história oficial, merament
externa o documental, i donant la visió anticipada
d’una Espanya nova, diversa pero orgánica. En fi, és
a

l’ensems

dipositária i propulsora d’una contribució
rigorosament científica a 1’ Etnografía
Psicología hispanes.

fortissima i
i

III

Continuant

ara

l’excursió per

viaranys

menys

dre»

turers, podrem encara apreciar la influencia exercida
per En Costa en altres sectors del pensament espa=
nyol, que interessa conéixer alsfins del present estudi.
L’escola consuetudinária d’En Costa i 1’escola histó=

rico=crítico=literária,

tingué la seva més alta repre=
Pelayo, a més de coincidir en
senyalar les grans tradicions hispanes, crearen un
ambient favorable a la investigació. A ambdues, táci=
tament solidarisades, es deu principalment la trans=
formació del Positivisme importat i especialment de
sentació

la

en

que

Menéndez i

Criminología.
mig de la crisi actual del Positivisme, efecte del

En

renaixement idealista

en

la Filosofía i

en

la vida, no

és temerari denunciar l’existéncia d’una veritable es=
cola

criminológica espanyola, amb trets característics
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ja ben notables, plena de vitalitat per haver
temps. En l’esfera de la doctrina,
algún deis autors més caracterisats, a l’escalf de les
i resultáis

sabut

renovarse a

tradicions etiques espanyoles, ha passat insensi=
prevenció a un correccio=
nalisme que recorda aquella «Medicina del pecat»
deis Místics; mentre que en el terreny de l’investiga=
ció altres s’han vingut aplicant, amb perseverancia
digna de tot elogi, a l’exploració pacient de la realitat
penal espanyola a través deis mohuments literaris
histories o deis costums actuáis, derivant els seus es=
tudis cap a l’Etnografia i la Psicología nacionals.
A aquesta segona direcció senyalada hem de refe=
rir=nos especialment, mostrant el seu entrellat amb el
pensament i l’obra consuetudinária d’En Costa.
A l’inaugurar en 1876 els seus estudis sobre Poesía
popular i Mitología espanyoles, En Costa excitava elo=
qüentment ais jurisconsults, pensadors i crítics a tre=
bailar en el camp feracíssim i no explorat deis monu=
ments literaris hispans: « Conegudes i deliniades les
«costes—escrivia—ha arribat l’hora de que la crítica
«penetri resoltament en Fample oceá on tants de con=
«tinents resten encara per explorar». En 1896 i sota el
títol genéric de El delincuente español, D. Rafel Sa=
lillas
a qui ja molt abans el seu paisa Joaquim Costa
havia excitat a prosseguir les investigacions sobre La
vida penal en España, acoblades en 1888 en un llibre
que és interessantíssim per a la Psicología espanyola
iniciava amb el llibre El Lenguaje una serie d’es=
tudis d’Antropología criminal espanyola, a partir deis
precedents literaris i filosófics. «El títol genéric de
«Delincuente español — adverteix en el próleg—no és
«una pertenéncia meva, és un banderí per a tots els
«investigadors que en els estudis criminológics pren=
«guin com a punt d’investigació el subjecte i l’objecte
grans

blement del sistema de la

—

—
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després el mateix Salillas, al

publicar el segon i notabilíssim estudi titulat Hampa
(Antropología Picaresca), afegia encara, amb bra*

«Si tinguéssim una joventut que en
peí mimetisme literari i cien=
«tifie que’ns fa transportadors, adaptadors, compila*
«dors i glossadors d’idees que venen d’altres fabriques
«intel-lectuals, sentís totes aquelles coses en qué no és
«precís transportar, adaptar, compilar ni glossar, amb
«elgustdesonvilatge com diu l’autor de Guzmán de
«Alfarache, cap obra tan profitosament positiva í tan

vesa

aragonesa:

«lloc d’estar dominada

«fácil

com

la de recollir en el viu de

nostres costums

despulles de civilisacions existents en el heretatge
«peninsular, i que poden llegir=se millor que en lápides
«borroses, en l’expressió de lo molt que en el nostre
«país no ha esva'it encara l’ambient igualitari» (p. 106).
«les

Les felicíssimes

exploracions d’En Salillas sobre la

confessió
propia constitueixen la labor d’alguns anys de la seva
vida, signifiquen — deixant de banda la crítica que
novel-la

picaresca espanyola, que segons

d’algunes de les tesis relatives a l’assumpte,
problema general de la Criminología cientí*
fica
signifiquen, dic, una nova i profundíssima línia
d’investigació o berta en el camp de la Psicología his=
pana. Per a En Salillas la Picardía no és un estat de
delinqüéncia que’s desenrotlla al marge de la norma*
caldría fer
elevat

a

—

litat social, sinó la manifestació de quelcom constitu*
cional de la societat espanyola. El «picaro» és un tipu
nacional. La novel-la de Mateo Alemán va ésser

do*

públic amb el títol de Atalaya de la vida hu=
el públic que coneixia d’on havia sortit
l’argument i quina era la intenció de 1’autor, la reba*
tejá anomenant=la El picaro Guzmán de Alfarache,
amb que avui viu. L’éxit de la literatura picaresca fou
nada al

mana, pero

immediat, immens.
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El

«picaro» es troba en totes parts i en totes les
indos les més altes. Ja havia
advertit Menéndez i Pelayo en els seus estudis sobre
Calderón y su Teatro, aprofitats per Salillas, que la
distinció moral entre el «caballero» y el «picaro» sol
borrar=se algunes vegades, i com exemple presentava
l’autobiografia de D. Diego'duc d’Estrada, noble de
llinatge que havia exercit alts cárrecs al costat del
virrei duc d’Osuna, a Nápols, el qual, segons les cir=
cumstáncies, se’ns presenta com un cavaller furibund,
matón i duelista, o bé com una especie de Guzmán
capes socials espanyoles,

de Alfarache

o

de Buscón Don Pablos.

Si la Picardia

és filia

andrógina del parasitisme
parasitisme és un deis seus
pares. Ja ho escrigué l’autor picaresc: « Pobreza y Pi=
cardia salieron de una misma cantera ». Tot espanyol
de la gran massa d’espanyols desheretats, que com=
prén des deis segundones ais expósits, naix amb l’es=
tigma parasitari de « buscarse la vida » o de « buscár=
selas », segons locucions espanyoles que equivalen a
«
guanyarás el pa amb la suor delteufront». En la Pi=
cardia lo que sua és-l’enginy, i lo que s’exercita la dis=
—

no

continua Salillas

—

el

simulació. Tret caracteristic de la Picardia

agudament En Salillas—és

una

—

afegeix

certa sinceritat desen=

fadada i

graciosa, que arrenca d’un fons d’excepti=
originat en la impotencia del moralista que, in=
capac per a corretgir davant les través que reconeix
en els vicis de la constitució social en
que viu, prén a
riota lo que li produeix dolor i converteix en agredolc
lo que 1’amarga. La Picardia és el veritable humorisme
cisme

nacional.
Una distinció

diu Salillas
pot fer*se entre la no=
picaresca anterior i posterior a Cervantes. En la
primera predominen els elements de pura Picardia,
de pur enginy, co és, de l’enginy amb
aplicació a l’en=

vel-la

—

—

DE CATALUNYA^ ESTUDIS

gany.

En la

segona

nacional, la Valentía,

I MATERIALS

II9

prén importancia altra condició
que en sos

carácters nacionals

és anomenada

«Guapeza». La Valentía constitueix un
procés degeneratiu en qué l’honor es transfigura i es
disloca. L’honor és un imperatiu nacional, i es lliga, a
més d’altres coses amb les que está conexionat, al
concepte d’estimació personal, a l’amor propi i al
concepte de les relacións sexuals.
La Picardía, a judici d’En Salillas, no és una condi=
ció importada: subsistía en la societat espanyola an=
teriorment a 1’entrada deis Gitanos a Espanya. Pero
el Gitanisme i la Picardía s’han conexionat i

presenten

trets comuns,

puix són formes d’una psicología més
fonda: la psicología del nomadisme. I posat a cercar
la genealogía remota de la Picardía, confosa amb la
Valentía i que té la seva expressió adequada en el
bandolerisme romántic, fa seva En Salillas, aquella
famosa afirmació de l’autor deis Estudios Ibéricos,
co és, que entre els íbers el robar era la gran passió
nacional. Amb un aditament que no hem sabut llegir
en Costa—i
aquí se’ns apareix el positivista, l’autor de
la Teoría básica
i és que l’explicació d’aqueix no=
madisme historie espanyol, deu ésser cercada no im=
mediatament en el carácter deis espanyols, sino en la
constitúció dél sol, i, consegüentment, en la secular
—

deficiéncia de la base física de la nodrició.
Bernaldo de Quirós en el seu

precios estudi Bando=
Baja Anda=
afirmacions
Ibéricos, ha construit una

lerismo y delincuencia subversiva en la
lucía (Madrid, 1912), partint també de les
d’En Costa

en

els Estudios

teoría sobre el bandolerisme andalús. El robatori de'

bestiar, Yabigeat i la quatreria, es practiquen encara
a la Baixa
Andalusia, especialment en l’aplec de po=
bles que els andalusos anomenen irónicament «los
Santos Lugares» — la capital deis quals és Estepa, la
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Astapa deis romans — fins al puní que una societat
d’assegurances, a El Fénix Agrícola», n’ha fet materia
d’asseguranca. El bandolerisme no és a Andalusia un
problema económic o un aspecte de la qüestió social,
sinó un problema etnográfic, de raca. En la memoria
del poblé andalús perdura la imatge del bandoler —
el valent donat a tots els plaers sensuals de la vida —
com un tipu en el qué s’hi reconeix i s’hi agrada, cons=
tituint

un

ideal estétic. L’admiració

envers

el

bandit,

de tal faisó idealisat—el «Caballista», el «Niño»—viu
en totes les classes socials. El bandit, sense drama in=
terior de cap

socials,

mena, sense

conflictes ni adversitats

llenca al camp per vocació, convertida en
professió de sa vida. El bandoler andalús, en general,
és un andalús de nissaga, en el qual el tipu ibéric s’hi
mostra en sos trets més accentuats; rares vegades és
un degenerat o un epiléptic. El bandolerisme ha sigut
i és a Andalusia una corrent continua, com la del Gua=
dalquivir, amb ses eixides de mare periódiques.
El tipu picaresc subsisteix actualment, presentant
formes característiques de delinqüéncia. En una es=
es

fera més

general, En Salillas registrava també, com
Picardia, el fenomen aparent=
ment polític del Caciquisme. La constitució espanyola
—afirmava—és una vestimenta purament exterior. En
l’assaig polític del sistema constitucional hi ha dues
una

forma actual de la

estudiar: el descabdellament de la nova
política i el manteniment de nostra consti=
tució interna, que és propiament nostra veritable cons=
titució natural. Espanya és una federació oligárquica.
coses

que

constitució

El cacicat és nostra veritable constitució

política. Es
l’antiga forma hipertrófica de l’antic autoritarisme es=
panyol, generalisada per les exigéncies del sistema
constitucional. El cacicat, en sos modos d’acció, es
manifesta amb els mateixos tipus d’acció nacionals
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expo»

procediments polítics, podría fer=se

edició de la literatura

picaresca (La teoría
Caciquismo, en «La Revista Política», 1895; capí»
tol «Resultante sociológica» del llibre
Hampa, 1898).
Hem de fer aquí una petita estació. No
puc sots»
criure la teoría, ja vulgarisada, que fa del
Caciquisme
un capítol modern de la Picardía.
Aquesta está lligada
inseparablement a les manifestacions de l’enginy, que
constitueixen el títol veritable de la seva
disculpa
i consegüent absolució
col-lectiva, segons aquella co=
neguda expressió de la Pícara Justina:.« Lo que hay
«de culpa, Dios lo perdone; lo que hay de donaire, el
«lector lo goce». Caciquisme significa
sempre quel»
com brutal, que
repugna a totes les capes de la con»
ciencia espanyola. Hi ha incidents pintorescos, pero no
una estética ni una
gracia essencial del Caciquisme. El
cacic com a tipu és odiat, a vegades fins després de
mort i venjat
(exemple, el procés García Victory), i no
obté davant la consideració general, aquella absolu»
ció, disculpa ni sisquera atenuació que tan fácilment
obtenen els tipus de filiaeió picaresca indubtable.
Aqueix aspecte repugnant del Caciquisme, considerat
del

com un

«

vici»

atacar de dret i

o una «
sense

enfermetat nacional» que cal

compassió, constitueix

un

deis

temes centráis de l’anomenada Literatura del Desas»
tre deis anys 1898=1900
(Picavea, Mallada, Isern, Ga=

nivet, Unamuno, Morote, etc.). Fins els mateixos poli»
tics governants, en moments de sinceritat, es fan el

deure d’ajuntar públicament la seva veu a la condemna

general, afegint peí

seu compte nous i tétrics colors a
la paleta. El patriotisme escalfat d’En Costa
s’apoderá
de l’assumpte des de la

presidéncia de la Secció de

Ciéncies Históriques de l’Ateneu de Madrid (curs
de
16

1900=1901), descabdellant, en

una

Memoria prelimi»
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l’enunciat del tema posat a discusió: Oligarquía
Caciquismo como la forma actual de gobierno en
España; urgencia y modo de cambiarla. En ella, des=
prés de resumir l’abundosa bibliografía sobre el tema,
exposá els trets essencials d’ aquella seva famosa
«política quirúrgica». Més tard (1903) l’Ateneu publi=
cava en un nodridíssim volum, juntament amb la Me=
mória inicial, les peces de la informació i un resum
fet peí mateix Costa amb nous desenrotllaments doc=

nar,

y

trináis.

És aquestun deis llibres
Deixant de banda altres
el

seu

interés per ais

més vulgarisats d’En Costa.

aspectes, cal aquí remarcar

fins del present

estudi. En ell

del pro=
grama de Barbastro i el propulsor infatigable deis es=
tudis consuetudinaris. Amb l’adverténcia de que ara
En Costa dirigeix la investigació vers un terrer nou
per ell i per molts: els costums polítics. Tant per la
qualitat com per la variada procedéncia — regional o
ideológica — de les personalitats que intervingueren
en la informació, constitueix el llibre a que’ns referim
una curiosíssima i alhora emocionant recopilació de
mals usos o « males arts », segons el llenguatge con=
sagrat d’aqueix Feudalisme modern en qué consisteix
el Caciquisme. Endemés, algunes de les informacions,
veiem íntimament

a

l’arribar

a

maridats el patriota autor

la part que

podríem anomenar

terapéu=

contenen lluminoses indicacions sobre
més caires, i a vegades sobre la totalitat del «pro=

tica del tema,
un o

blema

español

».

En fi, assignem encara a

aquesta

moral, puix ella va teñir

empresa d’En Costa un valor
la virtut de provocar, a propósit

d’un tema concret,

d’introspecció col-lectiva portat
a cap per una élite, exercici que ha deixat com a re=
sidu positiu, al meu entendre, l’apeténcia cada dia
més viva pels alts estudis de Psicología espanyola.

un

veritable exercici
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Després

empalmarem definitivament amb En Costa. Les ex=

ploracions sistemátiques d’En Salillas han trobat ressó
en molts diversos indrets. Rodríguez Marín ha fet una
minuciosa i documentadíssima descripció de 1’«Atenas
de la Picaresca », deis tipus i costums de la germania
d’aquella Sevilla de darrers del segle xvi, per altre
nom la « Babilonia castellana » o el « Cairo español »

(Discurs preliminar a l’edició crítica de Rinconete y
Cortadillo, Sevilla, 1905, pág. 68=114). Bernaldo de
Quirós ha explicat, com un episodi molt curiós de les
seves investigacions etnográfico=histórico=criminoló=
giques sobre el «Rollo» i la «Picota», la formacic de
nuclis de vida picaresca a l’entorn d’aquesta segona
institució (La Picota, Madrid, 1907, p. 79=97; Figuras
delincuentes, pág. 111). Zarandieta Mirabent ha estu=
diat paralelament el « golfo » a la novel-la picaresca
i el « golfo » a Madrid (Conferéncia a la R. Academia
de Jurisprudéncia i Legislació, Madrid, 1916). Bonilla
i San Martín en el seu estudi «Los picaros cervanti=
nos. Algunas observaciones sobre la Psicología pica=
resca»
(Cervantes y su obra, Madrid, 1916), i en altres
treballs anteriors, ha enfocat la «Filosofía picaresca»
dintre del marc de la Filosofía espanyola, aplicant=se
a desentranyar=hi un doble fons « cínic » i « estoic », o
més concretament, « senequista ». Els erudits i histo=
riadors de Literatura espanyola presten cada dia més
atenció al fons nacional de la novel-la picaresca, inte=
ressant especialment al psicóleg els treballs del pro=
fessor F. de Haan i de F. W. Chandler. En els estudis

conreuats a Espa=
amb criteri i finalitats es=
trictament científics, sovintegen les referéncies ais
tipus i procediments clássics de la Picaresca. Barrejat
amb la «vagancia», el tema de la Picardia constitueix
anomenats de

«

Mala vida », forca

nya, encara que no sempre
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capítol obligat d’aqueixos esbossos de «Psicología
« El alma española », « El alma na=
cional» etc. En un d’ells, publicat en 1915, són impug=
nades—per cert amb procediments renyits amb la se=
un

nacional» retolats

rietat científica

—

les teories d’En Salillas i molt espe»

cialment les asseveracions d’En Costa

Ibéricos,

en

els Estudios

qué aquell les apoia históricament, pero
amb escassa fortuna, puix 1’autor no aporta cap as=
pecte nou o interessant a la discussió.
En fi, la Picardía, tractada confusament baix les
en

espécies de « Flamenquismo », « Pornografía », «Tore*
rismo », « Chulapería », « Matonismo », « Donjuanis»
mo » etc., acaba d’entrar en els dominis del gros
públic espanyol per la via de l’agitació turbulenta.
Un periodista literat, amb trets de psicóleg, armat amb
la ferrenya vestimenta del moralista, va promoure
una sorollosa creuada contra aquells « vicios nacio=
nales», invocant més d’una vegada com antídot la
figura moral i la política educativa d’En Costa. Es
projectaren « Sociedades antifiamenquistas » i veié la
llum

(abril de 1914)

curiosa publicació gráfica:
Antiñamenquista. La lite=
ratura d’aquesta campanya—i lo mateix diem d’altra
literatura similar desenrotllada paralelament, efecte
de la imitació o del proselitisme — té un valor docu=
mental i mereix ésser arxivada, no precisament pels
seus aires de regeneració, sino perqué els autors viuen
més a dintre que a fora de l’espectacle. En el n.° 1 de
l’esmentat setmanari s’inserta una fotografía insólita,
en la qual apareix l’autor de la campanya encaixant
amicalment amb un «fenómeno» en preséncia de varis
espectadors, algún d’ells qualificat. Dessota, la següent
textual llegenda, que sembla escrita a posta per a un
moderníssim capítol de literatura picaresca: «N. N.,
(noms de l’autor de la campanya) se hizo retratar
una

El Flamenco. Semanario
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«de esta manera, en el patio de caballos de la Plaza
«de toros de San Sebastián, con el único objeto de

propios toreros le hicieran el justo reclamo
los periodistas le niegan. El Bomba, más avi*
«sado, se negó; pero el Gallo, más inconsciente, más
«torero, cayó en la red. La figura más alta del gra=
«que los
«que

«bado

el célebre

arquitecto Teodoro Anasagasti,
iba «al quite» por si había «hule». La Prensa en=
«tera ilustrada publicó esta fotografía con epígrafes
«caprichosos, en los que se aseguraba mi arrepentí»
«miento y se me declaraba aficionado furioso».
Una gracia com aquésta no hauria sigut riguda ni
l’hauria tolerada amb paciencia el bon públic, si s’ha=
gués tractat d’una campanya contra el Caciquisme.
En certa ocasió, un famós c.acic máxim del Nord es
permeté escriure sobre «...eso que chistosamente se
ha dado en llamar Caciquismo etc.» Pero el xisto li
va tornar a la boca. Reproduit íntegrament el text,
com apéndix documental, en el llibre=informació d’En
es

«que

Costa

(v.

p.

209), l’esperit del lector,

a

1’arribar a

aquest punt, es revolta d’indignació. Tot aixó com
firma, dones, la nostra afirmació abans establerta, co
és, que’l Caciquisme, sense negar que pugui adquirir
més intensitat i matisos

jats,

no

té

una

especiáis
filiació picaresca.

en

medís picarde»

IV
El filó de la Picardía

no

está

agotat. Un trámit ne=

cessari per a les futures exploracions ha d’ésser
marcació de la seva área territorial originária i

la de=

de les
zones de difusió més o menys atenuades. Aquesta de»
marcació vindria a constituir una línia de psicología
diferencial hispana. Sia’m permés avencar respecte a
aquest punt algunes breus indicacions, que’m proposo
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ampliar en altra ocasió, i que responen a l’enunciat
general del present estudi.
Ja En Salillas havia escrit: «en la mateixa Espanya,
«vist el «guapo» des de Catalunya, és, proporcionad
«ment, com veure’l des d’Anglaterra; i vist des d’al=

provincia llevantina, és, proporcionalment,
Nápols» (Hampa, p. 505). La ma=
teixa afirmació cal establir en principi respecte a la
Picardia pura, co és, no acompanyada de la valentia.
Ni histórica ni actualment ha existit el tipu del «pi=
caro» a Catalunya, sense que aixó signifiqui que no
calgui registrar formes típiques de malvestat o de de=
linqüéncia dintre del Principat: hi ha, per exemple, un
interessant capítol de psicología catalana a escriure
sobre «lladres». En mig del soroll guerrer de les épo=
ques, la vida catalana s’ha anat descabdellant d’una
manera regular i evolutiva, en una base estática agrí=
cola, industrial i marítima mercantil. L’esperit cava=
lleresc ha revestit a Catalunya formes molt atenua=
des. Al costat de l’aristocrácia guerrera i de la sang,
es formá una poderosa aristocracia del treball,la qual,
no sois no amagava la seva condició, sinó que amb
orgull adoptava, com a blasons de la seva noblesa,les
«guna
«com

veure’l des de

eines de l’ofici. Cases nobiliáries de vella nissaga, com
la deis

Moncades, entroncavan matrimonialment

amb

famílies de mercaders rics. I es doná el cas de cava=

deixaven sos títols per a fer=se ciutadans de
Barcelona. Ferrán el Católic dictá un reglament per
llers que

els cavallers poguessin, sense abdicar sa no=
blesa, concórrer amb la classe mitja i menestrala a

tal que

les funcions

municipals.

La literatura ha mostrat fidelment

aquesta norma*

litat de la vida catalana. Com ha escrit un
de les lletres catalanes,
en

el

Tirant,

com en

el Dr. Antoni Rubió i

el Blanquerna, com en el

mestre

Lluch,
Félix,
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el bu»

places, el tráfec deis merca»

llotges i en els ports del Mediterrani, el
brugit de les feines mecániques deis nostres artesans.
ders

en ses

La bona vida i el tema del diner són retrets en la no»
vel-la cavalleresca catalana amb
dalosa. Curial i la

seva

«ben proveyts

anar

persistencia

escan»

gent no donen un pas sense

de diners e de letres de cambis»

(III, 81). Compra el cavaller un «alberch molt bell» a
Paris, que és posada espléndida de tothom, prenent al
peu de la lletra la recomanació feta per Melchior de
Pando abans de deixar=lo: «no dubtets de pendre
cambis sobre mi car yols complire certament» (II, 69).
Embarca Curial i la seva gent a Génova en «una ga=
lera de mercadería qui en Alexandria anava», pero
abans formalisa un préstec en diner, tan gros que ex»
cita la cobdicia del corsari genovés Ambrosino Des» pindola, «qui hac sentiment Curial esser molt rich»
(III, 7 i 8). Fins les enamorades donzelles troben una
manera ben singular de mostrar son afecte i protec»
ció ais

seus

cavallers. La Guelfa diu a Tirant, a l’em»

pendre aquest la via esforcada de l’honor: «e not faca
dupte que diners te falleguen» (I, 8). I en els mo=
ments més difícils els

ajuden «ab los bens e ab les

o bé els hi escriuen «letres les millors e de
maior confort... e trameten diners e joyes» (II, 90).

lagremes»

dojo i tothom ne participa. Sovintegen els
«menjars, convits e festes» i les «alegres collacions»,
a vegades amb «gran aparell de confits de cucre o de

Tot

va

a

preciosos vins» (I, 41). Curial, agra'it a un
li dóna

«una

roba

sua

molt rica e gran

herald fidel,

colp de franchs

dor»

(II, 83). Ais cavallers catalans els hi fa donar
(I, 37). Ramón
Folch de Cardona, ambaixador catalá a Tunis, bon
punt ha fet coneixenca amb Curial i retroba el seu
«argent tant com ne haurien mester»
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cosí Galceran de

Madiona, els hi ofereix diners amb
insistencia (III, 72 i 73). Pero la gloria, la fama,

gran

és completa sense una base económica. L’esforcat
Galceran de Madiona, després de pendre muller, «molt
no

rich

alegre... en Cathalunya torna» (III, 107). Fins
aquell molt noble i valerós rei Pere III d’Aragó, de
qui’s llegeix en la novel-la «que mentre visques, cava=
«lleria seria sostenguda, e morint ell cavalleria vendría
«a

e

menys», com a manera la més escaienta de

trar la

seva

mos=

magnanimitat ais tres cavallers catalans
els fa muntar

que retornaven gloriosos de Franga,
al palau reial de Barcelona i els «fa

seure

ab ell

s

«sopar». I

quin sopar! «Lo qual sopar acabat, lo Rey...
«preciosos dons e grans heretats en que visquessen
«los dona, perco que daci avant on
que anassen nols

«diguessen cavallers pobres» (I, 47).
El mateix esperit, expressat d’una manera més
pro=
saica, batega en les pagines grasses de Tirant lo

Blanch. També aquest cavaller trepitja
sempre térra
ferma. Creu

indispensable a la seva professió procu=
abans que tot «los diners per posarse en orde
de les coses necessaries»
(I, 66); i si es tracta d’una

rar=se

expedició marítima, li plau
fornida de totes les

coses

que

la

ñau

necessaries

estigui «ben
en

molt gran

abundancia»

(I, 86). Ell tracta personalment amb
els mercaders, pagant bé i a la bestreta
(ibid.). En el
Tirant, com en el Curial, la vida mercantil i marí=
tima de Catalunya hi és mostrada en tota sa com=
plexitat, com ho comprova la riquesa extraordinaria
del léxic. Arreu

topem amb acabalats mercaders

ca=

talans. Els cavallers alternen amicalment amb
ells,
rebent=ne consol i socors pecuniaris. En fi, com si no

bastés tot lo exposat, cal anotar
cions de
ment

encara

altres atenua=

l’esperit cavalleresc. En el Curial, el sentíd’un patriotisme real, simbolisat en la
figura de
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el sentiment més o menys
manquen fines ironies
contra la institució cavalleresca, anticipant*se les dues
novel-les, en aquest punt, ais esdeveniments. En el
Curial desfilen un cavaller anomenat el Sanglier «per
co

no

havie les dents molt grans... e spumava com

com

si fos

porch sengiar» (II, 76), i un altre dit Guillalmes
stat tinyós» (II, 85). Ni és possible
deixar de recordar aquella famosa batalla a ultranca
haguda entre Curial i el senyor de les Viles ermes,
de la Tor que «era

vestits amb «camises
tan mínima

dolorosos», motivada

«per una

de tan poca

valor» — el fermall
d’una donzella!
i preparada llargament amb un
seguit d’episodis cómico=erótics que preludien les pa=
cosa

e

—

ródies cervantines

58). La novel-la cavalleresca
un teixit d’aven*
tures convencionals. El Quijote mateix, a l’arribar el
llegidor ais capitols referents a Catalunya i especial*
ment a Barcelona, deixa d’ésser un llibre d’aventures,
i l’Heroi, impressionat per aquell ambient de treball
i activitat múltiple, per primera i única vegada es ren*
deix de bon grat a les excel-léncies de la vida ciuta=
catalana

(I, 53

a

és, dones, quelcom més que

daña.

Degut tal vegada al fet de la distinció real entre es*
pectador i espectacle, des de Catalunya o com a ca*
talans fora d’ella, ens és relativament fácil descobrir
noves formes actuáis de la Picardía no delinqüent.
Recordó que quan estudiava a

Madrid, pels vols de
l’any 1902, un dia passant en tramvia per la Puerta del
Sol, cent veus poderoses pregonaven a la vegada,
talment

com

si’s tractés del darrer invent de l’enginy

nacional, el títol d’un llibret evidentment picaresc. I el
títol era el següent: El arte de jorobar al Casero y de
obligarle a poner encima dinero. Dues hores després
intentava inútilment adquirirme un exemplar. Els ma=
17
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m’enteraren de que l’edició havia

sigut agotada ais pocs moments d’anunciarda. El « Ca=
sero»! Veu’s=aquí un punt de partida per a un estudi
sobre la transformació de la Picaresca en un medi,
més que

civil diría urbá, imposat

per

les condicions

inexorables de la vida moderna.
Altra forma cada dia més atenuada de la Picardía

és, al meu entendre,lo «Cursi». Conec tres accepcions
diferentes, pero no irreductibles, d’aquest mot: l’aca=
démica, l’aristocrática i la popular. Segons el Diccio»
nari de la R. Académia Espanyola, corresponent a
la

onzena

edició

(1869) — que per primera vegada re=

gistra aquella paraula — i les successives edicions,
Cursi s’aplica «a lo que, amb apariencia d’elegancia o
ríquesa, és ridícol i de mal gust». En el llenguatge de
les classes aristocrátiques, Cursi «és lo contrari de lo
distingit» (Benavente, comedia Lo Cursi, Madrid, 1901;

I). Estudiant, pero, els tipus vivents des=
(Madrid, 1892) i en les disper»
ses Crónicas alegres de Lluís Taboada, autoritat su=
prema en la matéria, trobem com a ingredients essen=
ciáis de lo Cursi: el parasitisme com a base, els
«viejos humos de la nobleza de todos», i l’enginy ines»
troncable solucionant, siguí com siguí, el problema de
la vida sense lluita. El procés de lo Cursi es manifesta
en un seguit de situacions cómiques, amb puntets de
trágiques, que es resolen en lo ridícol. Dintre d’aquest
concepte popular de lo Cursi, confirmat per l’obser»
acte

I,

crits

en

esc.

La vida cursi

vació directa de determináis sectors de la vida espa»

nyola, és possible catalogar alguns tipus que han prés
consisténcia definitiva: el « cesante», alegre i xistós
en mig de la desgracia, inventant mil i un recursos
de tota mena per a salvar la seva situació famolenca;
el «perfecto funcionario», que professa l’«horror a los
expedientes», fita sempre la vista en aquell breviari
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«escalafón»; el «vivo» i el «sablista»; el nó=

ploma, que «se siente una fiera para el des=
resignat, per altra banda, a que una má
invisible i irada el traslladi a les antipodes «por nece»
sidades del servicio»; 1’«aspirante», procedent de totes
les classes i categories socials, des de les mes altes a
a les mes humils, que, sense altre sosteniment que’l pa=
drinatge, «empuja» a totes hores; la «familia rumbosa»,
que amb pomposes exterioritats, gairebé sempre ver=
bals, dissimula necessitats elementalissimes de la vida.
Tota aquesta parentela «cursi»—afortunadamentcada
dia menys nombrosa, signe evident de que la vida
espanyola es va normalisant — ha vingut nodrint la
comedia i el sainet castellans, i molt especialment
l’anomenat «género chico». El psicóleg descubrirá
encara, que’ls motius d’éxit o de fracás teatral i els
sentiments que desperten aquells tipus, lliscant sobre
mada de la

canso», pero

les

taules, són diferents

per a

l’espectador de Madrid

i el de Barcelona.

Recapitulem. El llarg recorregut que acabem de fer
i perdoneu l’excés d’episodis — ens autorisa a afir=
mar l’existéncia de dues fortes linies d’exploració de
Psicología hispana, ja organisades. La primera—Dret
consuetudinari, Economía popular, Col-lectivisme
agrari — concebuda i propulsada poderosament per
En Costa i conreuada especialment pels juristes, es

—

refereix

a

la vida normal de les col-lectivitats

hispa-

Picardía — iniciada sistemáticament
per En Salillas, influit peí pensament i l’obra d’En
Costa, i treballada especialment pels criminólecs,versa
sobre un cert aspecte d’anormalitat normalisada,i per
tant constitucional, d’un sector molt considerable de
la vida espanyola. Ja hem vist com calia delimitar
l’área territorial de la Picardía, excluint el sector ca=
talá, i no dubtem que seria fácil establir altres reduc-

nes.

La segona

—
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cions. Amb tot,

no’s tracta de dues línies d’exploració
divergents: ádhuc prescindint de llur re=
mota comunitat d’origen en el pensament d’En Costa,
hem pogut notar com més d’una vegada es troben
i s’entrelliguen aquelles dues línies, i és evident, per
altra banda, el propósit deis seus respectius conreua»
paraleles

o

dors d’arribar

a

resultáis

comuns.

V

Una tercera línea

d’exploració, orientada preferent»
VEtnografía, anem ara a senyalar, i també
respecte d’ella ens será possible rastrejar l’influéncia
ment

vers

de l’obra consuetudinária d’En Costa. En
el

efecte, durant

de 1901 a 1902, la

Secció de Ciéncies Moráis
i Polítiques de l’Ateneu de Madrid promogué una in=
formació «en el camp deis costums populars sobre els
curs

«tres fets més característics de la vida: el

naixement,

«el matrimoni i la mort». L’estructura del

qüestionari
adjunta, sotscrits pels senyors Salillas,
Puyol, Bernaldo de Quirós, García Herreros i Pedre»
gal, acusan tres diferents direccions: i.a, la de l’Etno»
grafía entesa en el sentit més usual de la paraula
i la circular

(creences, supersticions, supervivéncies); 2.a, la socio»
lógica (cal fixar=se en que alguns deis autors del qües=
tionari procedeixen de la Sociología i la Criminologia)
revelada, més que en el fons, en la manera de presen»
tar l’assumpte, orientada vers la Psicologia nacional;
3.a, la del Dret consuetudinari i 1’Economía popular,
ben visible especialment en tota la segona part reía»
ti va al «matrimoni».
El resultat de

Hoyos Saipz
escrit

en

(Madrid,

l’informació, segons afirma el senyor
el recent llibre sobre Etnografía

en

col-laboració amb el Dr. T. de Aranzadi
1917, p.

212) fou el següent: 280 respostes
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procedenís de totes les províncies espanyoles, les
quals estudiades, ordenades i clasificades pels matei»
xos autors del qüestionari, donaren la xifra de 8.500
pa«
peretes sobre el naixement, 20.000 sobre el matrimoni,
i més de 15.000

referents

a

la defunció i enterrament.

Sota el títol

genéric de Les jornades de la vida,
T. de Aranzadi, J. M.a Batista i Roca i qui
escriu, hem redactat un qüestionari (i.er de la serie)
els senyors

que versa

exclusivament sobre el «Naixement» i

que

respon a aqüestes tres direccions: l’etnográfica, la con¬
suetudinaria d’En Costa i la de la Psicología i Ética
catalanes

(Arxiu d’Etnografía i Folklore de Catalu=

nya de la nostra Cátedra
vol.

II,

d’Ética. Estudis i Materials,

d’impressió).
En la nova etapa sistemática i a base de coliabora»
ció múltiple en qué els estudis d’Etnograña hispana
en curs

semblen fentrar definitivament

—

i deixem d’esmentar

aquí interessantíssims esforcos isolats — no será pos*
sible prescindir, malgrat les correccions obligades en
aquesta mena d’investigacions, de algunes de les pro*
duccions d’En Costa: de les Cuestiones

publicada

celtibéricas,

Huesca en 1877 (reeditada amb el títol de
La religión de los Celtíberos y su organización poli*
a

tica y

civil. «Obras completas», vol. XII, Madrid, 1917);
poesía popular española, y Mitología y Litera•
tura celtohispanas (Madrid, 1881) a qué al principi
ens hem referit; i sobre tot deis Estudios Ibéricos

de La

(Madrid, 1891=1895), també citats durant el curs del
present estudi.
Conec d’En Costa
dos

un

treball foiklóric titulat Dicta¬

tópicos (dicterios, elogios etc.) del Alto Aragón,

publicat en «El Folk-lore Bético-Extremeño» (Frege*
nal, jul. a sept. de 1883), i un altre titulat Una forma

típica de canción geográfica, referent també a l’Aragó,
publicat en «El Folklore Frexnense y Bético=Extre*
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(Fregenal, 1883 = 1884). <» En aquest darrer

treball Costa

fa

esment de

una

seva

col'lecció de

poesía popular de l’Alt Aragó, i es desprén també que
estigué enrelacions amb Pitré, Leite de Vasconcellos,
Webster, Machado i Romero. Així i tot, Costa no fou
un «

folklorista»

professional,

en

el sentit de conreuar

Folklore

peí Folklore. Sabe apreciar com pocs
l’alta significació deis estudis folklórics i s’afanyá a
utilisardos per a fins científics diversos, concrets, im=
mediats. En una lletra datada a Huesca en 1877, diri=
gida al P. Fita, senyalava com una de les fonts d’es=
tudi de les institucions primitives peninsulars l’análisi
crític comparat de les supersticions, arts goétiques,
formules mágiques i jocs populars del poblé espanyol,
revelades en códics civils, cánons conciliars, tractats
didáctico=religiosos, cróniques, obres d’amena litera=
tura, costums vius encara en la actualitat, i fins en
contes i llegendes populars. Els resultáis per ell obtin=
guts en tan difícil exercici poden veure’s en els seus
estudis Celtibérics, en les investigacions sobre Mitolo=
gia i Literatura celto=hispanes, i més tard en els estu=
dis Ibérics. També l’atreien amb especial dilecció les
investigacions de Folklore literari, i té paraules de
sincera admiració per a tots els conreuadors nacio=
nals o estrangers de la poesía popular, per a les re=
cerques de la nostra literatura oral, per a l’obra pare=
miológica de Sbarbi, i amb singular preferéncia per
a la tasca del nostre Milá i Fontanals, que qualifica de
«mostra de crítica sagac i mesurada». Ell, personal»
ment,intentá amb fortuna la ponderació deis elements
artístics i deis carácters lógics de la poesía popular
espanyola, del Refraner, del Canconer, del Romancer,
el

Dec aqüestes dades al bon amic i distingit folklorista D. Jaume OliCastañer, qui a més m’ha facilitat una copia deis dos treballs esmentreta directament per ell, en altre temps, de les dues publicacions ex-

(1)
ver

tats

i

tremenyes, avui de

difícil consulta

o

adquisició.
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de les Gestes. Pero tot

aquest treball semi=folklóric
objecte concret: extreure
de Política popular, revelar les idees ético=

preliminar s’encamina
un

tractat

a un

polítiques del poblé espanyol (Poesía popular espa=
ñola, etc., 1876=1881, caps. I i II). Es decideix a explo=
rar els costums jurídics — veritable tasca de Folklore
jurídic — estimulat per necessitats vitalíssimes i ur=
gents. I així en el próleg deis seus primers estudis de
Derecho consuetudinario del Alto Aragón (1880)
escriu: «Ofereixo al poblé aragonés una fotografía,
«encara que descolorida, fidel, de ses més origináis
«creacions jurídiques, per tal que, veient objectivat en
«elles son propi ésser, es mogui a defensar=les contra
«els perills que les amenaca, i no les deixi perdre per
«negligencia i deixadesa, com en altre temps la lliber=
«tat política».
Aquest sentit pragmátic que presideix l’elaboració
de l’obra folklórica i consuetudinaria d’En

plica, al

meu

entendre

—

deixant de banda

Costa,
raons

ex=

pri=

vades que

ignorem — el que el nom del polígraf ara=
vagi associat a aquell interessantíssim mo=
viment del «Folklore Espanyol», creat i extés per
A. Machado i Álvarez. En cap deis onze volums de la
«Biblioteca de las tradiciones populares españolas»
gonés

no

(Sevilla, 1883 = 1886),

que inserten treballs d’investiga=
dors procedents de diversos camps científics i de les

diferents regions espanyoles, figura la més
laboració d’En Costa. Solament
veiem esmentada

en

a

petita col=
partir del vol. VI,

l’index d’obres folklóriques espa=

s’inserta en les cobertes a tall d’orientació,
la Poesía popular española i Mitología y Literatura
celtohispanas Encara hi ha una altra consideració:
l’esperit polimórfic d’En Costa era, amb tot, essencial=
ment orgánic i fins monográfic. Tota investigació per
nyoles

que

ell iniciada

feliqment, era continuada amb perseve=
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rancia i devenia filó permanent per

á successives ex=
ploracions. En canvi, quan s’examina a fons el mo=
viment del «Folklore Español», un hom adquireix el
convenciment de que fou aquest, abans que tot, una
grandiosa empresa d’agitació, de desvetllament d’afL
cions i aptituts — i és molt tot aixó! — millor que una
obra reposada i orgánica que’s traduis en qualques
línies fermes i precises d’exploració. L’esforc conside»
rabie realisat per aquell aplec de benemérits treballa=
dors, de preparació molt diversa, tenia per aglutinant
més que aquell magnífic programa ideal estampat en
les cobertes de la «Biblioteca», l’activitat estupenda,
l’esperit de proselitisme i la simpatia inteEectual d’En
Machado, ánima del moviment.

jornada, i me plau recollir
Seguint les petjades del pen*

Som arribats al fí de la
encara una

darrera llicó.

sament i l’obra consuetudinária d’En

Costa, hem anat

a pas de viatger un conjunt de doctrines,
procediments, linies d’exploració, resultáis
concrets i aspiracions coincidents, que denuncien l’e=
xisténcia d’una escola
potser millor, escoles — de
Psico=Etnografia hispana. És possible que algú, im»
pressionat peí soroll de doctrines i escoles que marxen
en compacta formació
científica, trobi a faltar el
conreu de l’Etnografia pura, i noti com un defecte ca=
pital l’advertida compenetració entre els estudis psi=
cológics i els estudis etnográfics.
Cada dia me vaig afirmant més i més en eL criteri
pragmatista que presideix l’iniciació de les grans co=
rrents del pensament. Filies aqüestes de necessitats
biológiques, gairebé sempre d’índole nacional, la fór=

registran!
métodes i

—

muía teorétioa establerta

com a

solució

perentoria,
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devé amb el temps
directament
en

doctrina general. Els esperits no
interessats, i que per lo mateix no estaven

el secret, es formen aleshores 1’iHusió de que la
doctrina ha siguí elaborada quieta i desinteresa

nova

sadament

en

el domini de la ciencia pura.

No ignoro
1’ Etnografía científica ha sigut sistematisada i
obté el seu principal conreu des del camp de l’Antro*
pologia i darrerament de la Sociología; pero ens inte»
que

ressa

fer notar que aquest conreu té lloc en

pa'isos
política i socialment constituits, o en qué la Psicología
nacional ha sigut bastida pels historiadors, els filosops,
els juristes o els filólegs. L’experiéncia que acabem
de fer a l’entorn del cas magnífic d’En Costa, ens
convenc de que la confluéncia de les dues corrents
psicológica i etnográfica no és un fet casual ni arbi»
trari, sinó conseqüencia indeclinable de l’índole es¬
pecial deis que podriem anomenar, amb plenitut de
paraula, els «problemes d’Espanya» pendents de re*
solució. No és, dones, necessari ni sisquera prudent
rectificar aquesta tendéncia que ha d’aportar positius
aventatges en l’organisació seriosa i avui imminent
deis estudis de Psicología nacional i d’Etnografía.
Cal, no obstant, reforcar i afinar els métodes apli»
cats fins ara amb els métodes i procediments de
l’Etnografia científica, i sobre tot és urgent organisar
museus

d’Etnografia deis pobles hispans

com a com*

plement necessari de les investigacions psico=etno=
gráfiques comparades. S’imposa també l’establiment
normal de relacions i el

els

consegüent intercanvi amb

investigadors de Portugal.

La convicció de que el conreu

normal i seriós de la

Psicología hispana solament és possible mitjancant
una

base

contingut d’exploració
doctrinal
allunyaria
camp d’aqueixos delicats i difícils estudis, un estol

personal
del
18

etnográfica,

—

o un

consuetudinária

o

—
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preocupáis del nom que de la cosa,

han fet més que desacreditarlos. Sota els
pomposos de «el alma española», «el
alma nacional», «genealogía» d’Espanya o del poblé
espanyol, són servides — llevada qualque excepció —
unes quantes divagacions históriques o sociológiques
que no
títols

massa

i també certs flirts d’una

filosofía més

o menys

tras»

pero mancada de tot sentit historie. Carac=
d’aqueixa literatura — nodrida deis mateixos
tópics, interpretats diversament i rebotits d’una banda

cendental,
terística

l’ideologia o la filiació política deis
respectius autors — és l’arrapar=se ais darrers i més
sorollosos esdeveniments de la vida espanyola, i molt
especialment un furor de receptar, amb aires d’infali»
bilitat doctoral, sobre tots i cada un deis «mals nació»
nals» préviament diagnosticáis.
Fíns les mateixes relacioné de costums fetes pels
curiosos viatgers, tan interessants en principi sobre
tot quan provenen d’estrangers, davant l’organisació
cada dia més robusta deis estudis psico=etnográfics
d’Espanya, acabaran per a no sortir»se de l’esfera pu=
a

l’altra segons

rament anecdótica o informativa.

text, no
sar=se

de

a

I amb aquest pre»

será ja lícit ais seus autors, a menys

d’expo=

l’immediata repulsa, aventurar certa mena

judiéis, molt menys atribuirse el paper de mentor.

Assumpte preferent i immediat de les

exploracions

etnográfiques, deu ésser l’estudi de les cultures i civi»
lisacions ibériques en tota la complexitat de ses reía»
cions. El tema és prou

interessant i grandiós en sí

mateix, pero ho és de més a més com

ún capítol de la

general de la civilisació. S’ha vingut repetint
que «Espanya és un país sense constituir», i en conse»
qüéncia es ve tractant de la «reconstitució d’ Espa»
nya». A l’Etnografia toca donar la resposta adequada,
revelant les constitucions naturals hispanes, que no

história
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organisacions político=soéials

artificioses i transitóries.
El

«problema ibéric»,

a

jutjar

per una

pila de símp»

tomes, acabará per entrar en una nova i més positiva
fase.

Veu’s=aquí el problema deis problemes, al qual

deurien enfocar els
'

seus

esforcos les dues corrents so»

lidarisades de la

Psicología i 1’Etnografía. Les con»
psico=etnográfiques, extretes de l’estudi im=
parcial i objectiu de la realitat hispana, deuen cons»
tituir el pressupost necessari de la solucíó o solucions
que a aquell magne problema intentin donar Testa»
dista i el patriota fosos en una sola persona.
Aquesta obsessió pels grans problemes d’Espanya,
vistos integralment, en unitat i en la font viva originá»
ria, constitueix el nervi essencial i a la vegada el titol
d’immortalitat de l’obra d’En Costa. Cap fill de la Ibé»
clusions

ria ha exercit

com

ell

extensa, geográfica i

una

sobirania intel-lectual més

cronológicament parlant, sobre

hispans. Ningú com ell ha penetrat més
l’ánima deis pobles peninsulars. A En Costa

els dominis
endins

en

hi trobem dues qualitats que

juntes: fou

més formidable
de

dificilment solen anar

erudit, és encara avui l’exp]orador
del fons consuetudinari hispá. Home

un gran

passió i d’intuicions genials, el recorregut immens,

inversemblable del

seu

pensament no sempre ve acu»

trajectoria precisa i regular: no és certa»
ment el vol ritmic i magestuós de l’áliga. La grandesa
d’En Costa té quelcom de caótica i primitiva, i recor»
da les convulsions, els hórrids dolors de la naturalesa
física. És la grandesa del llamp que esparreca fulgu»
rant l’atmósfera carregada: així la seva frase llumi»
nosa i
lapidária en mig de la frondositat atapaida del
seu pensament o d’una tempesta de malediccions pa=
triótiques. Ell resseguí totes les capes del subsol espi»
ritual hispá, així del pensament doctrinal com del
sat

en

una
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pensament popular, des deis temps mitológics fins ais
costums actuáis, que ens ensenyá a explorar. J quan
esdeveniments insólits

semblaven anunciar el ñnis

Hispanice, el seu patriotisme sense límits romp sobta*
dament la superficie i esclata en un volcó de foc i de
llum, que si de moment destrueix i arrasa, deixa el
terrer preparat per ales més altes empreses. Talment
com els terrenys volcanisats lleven natüralment, gai*
rebé sense esforc, les més espléndides collites.

2.a part:

La renovado de 1’Escola histórica catalana
VII

i sota el titol de Un siglo de escuela his=
tórica, D. Guillem A. T,ell i Lafont llegia des de la pre*
sidéncia de l’«Académia de Jurisprudencia i Legisla*
ció» de Barcelona, una despietada critica de l’Escola
histórica del Dret en general i de la seva missió a Ca=
talunya. «Cent anys d’Escola histórica han transco*
«rregut—conclogué—i ells han acreditat els escassos
«fruits que en el món jurídic han produit... L’Escola
«histórica pareix definitivament enterrada».
D. Victori Santamaría, la primera autoritat a Cata*
lunya en estudis consuetudinaris, contesta, des del
terreny estrictament jurídic, amb una concienciosa
i prudent impugnació publicada el mateix any i amb
idéntic títol. El notable estudi del senyor Tell, no
obstant els seus aires de botada, té, al nostre judici,
un mérit inqüestionable: l’haver provocat el balanc
i el problema de la renovació de l’Escola histórica ca=
talana en general, assumpte aquest que interessa no
sois a l’investigador del Dret, de l’Ética o de la Lite*
ratura catalans, sinó també al filosop.
En 1914
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tancá des de

limitat horitzó. Fou

una es=

defensiva, amb un únic i exclusiu objecte, puranegatiu: detenir la corrent de l’unificació legislativa i l’obra codificadora. Segons la doctrina de
cola

ment

12.a,

Savigny, el poblé, guiat per un sentit immanent de
justicia, elabora espontániament el Dret, que pren
forma en el costum. Pero l’enunciació d’aquest principi porta aparellada una obra complementária: la
la

recol-lecció sistemática deis costums i, consegüent*

ment, la formació d’una escola d’investigadors. Aquest

contingut positiu de 1’ Escola histórica fou compres
i descabdellat meravellosament per En Costa. Eli,
partint també d’un punt concret, avui gairebé episódic—la defensa del Dret aragonés — arribá a resultáis
magnifics des del doble terreny de la doctrina i de
l’exploració, obrint de passada nous i insospitats domi=
nis a la investigació psico=etnográfica espanyola. Aixó
és lo que no s’ha fet i devia fer=se a Catalunya. Llevat
de qualques iniciatives que no han arribat a granar
i l’esforc meritissim, pero isolat, d’un reduit nombre
d’investigadors(1), pot afirmarse que l’exploració deis
costums jurídico-económics de Catalunya no ha sigut
intentada
Altra

com

causa

empresa

sistemática i de conjunt.

de l’infecunditat de l’Historicisme

a

Ca¬

talunya ha sigut la manca de solidaritat entre l’obra
paralela deis jurisconsults i economistes i les escoles
filológico-literáries, i l’abséncia d’un sentit fondament
filosófic capac de presidirles i de donar unitat al con¬
junt. La limitació professional o de disciplina ha fet
f 1)

germá Joaquim en donará compte en una Bibliografía deis
a
Espanya; Les iniciatives a qué al'ludeixo són:
una informació oberta en 1889 peí Col'legi notarial de Barcelona;
un qüestionari sobre capítols matrimoniáis a Catalunya, redactat per la
Cátedra de Dret civil catalá deis «Estudis Universitaris Catalans», el qual,
segons noticies, no va arribar a ésser circulat.
El

meu

estudis consuetudinaris
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possible l’estudi del «fet jurídic» i del «fet económic»,
deslligats del «fet literari o artístic» i del «fet lingüís=
tic», en lloc de considerar uns i altres com a manifes=
tacions igualment auténtiques de l’esperit nacional
i de referidlos a la font viva originária: el poblé catalá.
Com si no n’hi hagués prou d’aquesta separació de
dominis, cal registrar encara una disgregació molt
sensible operada en el camp literari. Mentre amb goig
hem pogut presenciar la formació d’una potent i ja
gloriosa escola d’investigadors i erudits de la Lite=
ratura catalana, és lo cert que, malgrat les inicia=
cions d’En M. Milá i Fontanals i En Marián Aguiló
i per motius que no hem d’escatir, aquella mateixa
escola s’ha desentés de la Literatura oral i del Folk=

lore, veient impassible com aquesta branca d’estudis
—dan fortament interessants, sobre tot per a un poblé

renaixent—degenerava en un conreu subaltern, quan
no en matéria de pur diletantisme.
En fi, rHistoricisme ha sigut concebut a Catalunya
com oposició sistemática a la Filosofía. S’ha oblidat
que hi ha una filosofía professional essencialment his=
toricista, més psicológica que metafísica, parca en
construccions, atenta a l’estudi del «fet», pero no

les

renyida amb l’ideal. La mateixa escola histórica de Sa=
vigny tanca tota una doctrina filosófica del Dret que
remonta la seva genealogía en Schelling. Perxó, en la
mateixa Alemanya, pogué ésser objecte de fecundes
transformacions, directes o conexes: el Psicologisme

jurídic de E. R. Bierling, l’Escola de la Jurisprudéncia
comparativa de Bernhóft, Cohn i Kohler, la Jurispru=
déncia etnológica de A. H. Post, i tot aquell interessan=
tíssim moviment de la Psicología deis pobles (Volker*

psychologie). A Espanya mateix hem vist com l’obra
consuetudinária d’En Costa havia tingut la virtut de
refrescar els ámbits del pensament general, influint
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molt eficacment en els dominis de la Filosofía pura
del Dret.
Cal fer

justicia ais ñlosops catalans de l’anomenada
especialment a En Xavier
Llorens, qui en aquella bellissima Inaugural llegida a

Escola escocesa, i molt
la nostra Universítat

el

de 1854=1855

— docu=
pot ésser calificat de testament filo=
sófic del mestre
tingué clara visió de la unitat in=
terna, veritable missió i possibles desenrotllaments de
l’Escola histórica a Catalunya. Si atrets per la varie=

ment

aquest

en

curs

que

—

tat que en llur fesomia, cada un deis pobles presenta
afirmava— enfondim en sa vida intima, examinem
—

el

geni de

sa

llengua, familiarisant=nos amb

ses cos=

tums, inquirint ses opinions, desxifrant el sentit de sa
religió i investigant la naturalesa de ses institucions
polítiques i civíls; si estudiem sos monuments literaris
i posem els ulls en ses creacions artístiques, cóm ne=

reconéixer un fons d’idees elaborades pau=
la nació entera, filies d’un esperit comú
que estampa un sagell en totes ses produccions? Cóm
no admetre l’existéncia d’un esperit nacional, degut a
les condicions históriques de cada poblé, que vivint a
través deis temps i recollint la flor de l’activitat de
cada una de les generacions, apartats els efímers pro=
ductes de les passions passatgeres, concentra les idees,
sopluja els grans sentiments nacionals i determina
i manté els trets de sa fesomia moral? Si les grans lite=
ratures
afegeix — ofereixen un carácter nacional a
gar=nos a

latinament per

—

totes llums
el

manifest, tant en les obres en qué pren part
poblé enter, com en les que són degudes a un o a

sentiments,
pensament filosófic adquireix un aspecte
indígena i forma part del patrimoni intel-lectual de
cada poblé. Perqué el pensament filosófic — conclou
no és un nou element de la conciencia humana, sino
pocs

privilegiats intérprets deis

també

—

el

comuns
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especial que’l contingut de la conciéncia

prenent; per manera que la massa d’idees elabora»

des per

cada poblé deu ésser la matéria sobre la qual

s’exerciti l’activitat filosófica.

«la missió de l’Escola histó»
Catalunya no és acabada, per la senzilla raó
de que a penes es pot dir que hagi comencat. Nosal»
tres assignaríem a l’Escola histórica catalana reno»
vada i amplament concebuda, un contingut perma»
nent, inacabable: la Psicología del poblé catalá. El
nosce te ipsum, en ses múltiples i difícils aplicacions,
és un exercici profundament interessant, no sois per
ais individuus, sinó també per ais pobles. Cal empen»
dre amb criteri rigorosament científic i posant en joc
els métodes psico»etnográfics, l’estudi i sistematisació
Entenem, dones,

rica»

que

a

de les diverses manifestacions de la conciéncia cata»

lana, establir les liéis essencials de son procés, reve»
lar el fons

i

permanent que constitueix la seva unitat.

Aquesta empresa d’introspecció col-lectiva, vasta
complexa, requereix el concurs solidan de tot un

d’investigadors especialistes procedents de di»
disciplines: del literat i el filóleg, el jurista, el
moralista i el criminóleg, l’economista i el socióleg,
i com unificadors de la tasca, l’etnógraf i el psicóleg.
estol

verses

VIII
Com

complement de les doctrines que deixem ex»
posades, i a reserva d’insistir sobre el tema sempre
que sia necessari, passem a establir les bases per a
l’organisació, dintre de 1’ Arxiu, d’una secció d’estudis
de Psico=Etnografia moral, jurídica i económica de
Catalunya. Les nostres indicacions, gairebé esquema»
tiques, van dirigides principalment ais novells invesli»
gadors procedents del camp de les ciéncies socials.
a
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Investigaciópura, interpretado objectiva, aplú

1)

Cal que 1’investigador s’entregui inicialla tasca desinteressadament. El desinterés

cacions.
ment

a

—

consisteix,

en el nostre cas, en no preocuparse

ment deis resultáis. Un

perstició,
recollits

un

mite,

un

de

mo=

costum, una creenca, una su=

refrá,

una

dita, etc., deuen ésser

estat

natural, resseguits en son procés
genealógic ñns on permetin les dades, com formant
part d’un organisme dintre de llur propi ambient
en

actual i historie.

Aquesta primera tasca de recerca deu ésser completada amb les següents operacions: a) Reconstrucció

(quan manquin les dades), i interpretació objectiva
o consuetudinari. b) Aplicacions

del fet tradicional

d’interés per a les diverses ciéncies:

Ética,

Dret, Cri-

minologia, Pedagogia, Economia, etc. c) Referéncies
a la
Psicologia nacional.
2) Els dominis del costum. — La poténcia crea=
dora del poblé és immortal. Tot i respectant el com

cepte elássie del Folklore i l’Etnografia com estudi
deis costums tradicionals i les supervivéncies, nosal=
tres extenem l’área d’investigació ais costums actuáis
i

en

formació. Baldament

no

fós més que com espec-

tacle, tot naixement ofereix quelcom de misteriós
i corprenedor. Pero un costum que naix denuncia una
aptitut diferenciada en la coliectivitat, la consolidació
d’un hábit, co és, una tradició mental.
Convé, dones, que’ls novells investigadors, especial»
ment els juristes, no’s deixin impressionar exclusiva»
ment per certs temes fressats: régim económic fami¬
liar, capitols matrimoniáis, cohlectivisme agrari i
municipal, etc. A l’entorn del régim industrial de Ca¬
talunya s’és afermat tot un estat consuetudinari. Hi
ha, per exemple, un veritable Folklore de la «vaga»,
amb
19

una

terminología consagrada, amb

una

pila de
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previsions ja usuals, amb sancions típiques, com la
establerta per les dones vaguistes d’« axuiar » les dones
«esquiroles». També les modernes organisacions mu*
tualistes, sota l’escorxa de les quals sol amagarle un
veritable fogar de virtuts operáries, ofereixen un camp
inédit d’exploració a l’investigador moralista. Citem
un sol exemple, devingut heroic: la Cooperativa «La
Flor de Maig». El Dr. Aranzadi denunciava, molt
agudament, T existencia d’un Folklore
bandistes. Hi ha també un Folklore deis

deis contra*
espectacles

publiques, i fins un Folklore univer*
través del qual es mostra l’entranya viva del
problema universitari.

i de les reunions

sitari,

a

nostre

Actitut inicialment psicológica de Vinvestí*
— És precís que 1’investigador s’apoderi del
fet consuetudinari en viu, integralment, rompent la
crosta. L’informació, sempre objectiva, no ha d’omitir
dades ni circumstáncies per microscópiques o insig*
nificants que aqüestes se’ns apareguin. Cal arribar fins
a lo anecdótic, fent desfilar els subjectes efreients del
costum tal com ells són i usualment es manifesten.
Sois d’aquesta manera és possible arribar a l’« ánima»
3)

gador.

de les institucions

consuetudináries, revelant de pas

psicologies comarcáis. Citarem com a model, els
Faus sobre els capitols
matrimoniáis a Guisona, els quals, ultra el seu interés
jurídic, constitueixen una veritable psicología d’aque*
lia comarca lleidetana. Es també un precios docu*
ment per a la psicología de les comarques tarragoni*
nes, el sainet d’En Ramón Ramón i Vidales—«passant»
que fou de notaría—titulat A cál notari o els capitols
matrimoniáis desfets. Enfi, el llibre d’En Martí Roger
Els tipus socials de la producció surodapera, a més
de son interés inicialment económic, conté una contri*
bució a la psicología empordanesa.
les

estudis del notari En Josep

DE

4)
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És difícil

sobre aquesta

matéria donar regles concretes. Aquí
posades especialment a prova la perspicacia i la
paciéncia de l’investigador. Advertirem solament que
no sempre les fonts oficiáis o visibles
(protocols, ar=
xius, jutjats, etc.) són les més dretureres, i que fins
poden conduir a desviacions lamentables. Cal deixar»
se guiar en bona part peí mateix instint d’investigació,
que s’excita i afina amb l’observació directa, insistent,
agosada.
En 1908 vaig promoure una informació consuetudi¬
naria a 1’entorn del problema de la redempció deis
censos a Catalunya. Un deis resultats fou el següent:
que existeix una guerra a mort entre el Fisc i el ciu=
tadá. En aquesta lluita clandestina, el notari, mogut
per raons de justicia, fa la part del Client. La necessitat
de vorejar el pagament de drets a l’Hisenda — gairebé
són

excessius — explica 1’estructura absurda deis
protocols de les
notaries són, dones, en aquest cas—i també en molts
altres
no la expressió real, sino la caricatura de la
vida jurídica tradicional de Catalunya.
Hi ha més encara. Sovint coexisteix un régim con»
suetudinari complet amb un régim ofícialment insti»
tuit, al qual aquell sustitueix de fet. En Costa ha reve=
lat l’existéncia, en molts indrets d’Espanya, d’un Nota»
riat i un Registre de la propietat purament consuetu»
dinaris, les funcions deis quals exerceixen habitual»
ment, amb expressa i plena satisfacció de les parts,
els escrivents de Notaries i Registres, i els barbers.
Actualment el meu germá Joaquim, está fent recer»
ques sobre costums i tractes usuals referents a bestiar.
Aquests tractes són sempre verbals, de manera que
seria endebades rastrejar en els protocols notaríais.
Seria també perdre el temps acudir ais jutjats muni»
sempre

moderns contractes enfitéutics. Els

—
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cipals, puix és propósit inicial de les parts
en

absolut de la

justicia oficial. A

les fonts d’informació? Cal

acudir,

prescindir

dones, cercar
primer lloc, ais

on,

en

el bestiar, i també ais
propietaris rurals, ais marxants, ais veterinaris i sobre

mateixos pagesos que «posen »
tot

a

les tires i mercats.

Qüestionaris, informacions, excursionisme.—
és possible l’observació directa i personal.
D’aqui l’instrument subsidian del qüestionari i l’infor=
5)

No sempre

mació. Aquesta

deu ésser aportada

per persones na=

turáis, residents o que hagin viscut molt temps a les
comarques,
car

puix són les úniques que poden comuni=
precises i el veritable sentit del fet

totes les dades

consuetudinari. Pero insistim en que el
i l’informació tenen sois un valor

qüestionari

relatiu, essent com

avañtguarda de l’exploració. Caldrá, dones, que
l’investigador revisi peí seu propi compte els materials
tramesos, i per mica que pugui será convenient que’s
traslladi al lloc mateix per a resoldre personalment els
una

dubtes i deficiéncies. L’excursió li suministrará de pas
aditaments de molta válua: fotografíes deis llocs i deis
tipus, objectes de folklore material, demarcació de les
árees consuetudináries per a la formació de mapes,
croquis, etc.
És excusat advertir que les anteriors indicaoions
presuposen les doctrines i procediments de la Psico¬
logía social i l’aplicació adequada deis métodes com=

paratius de l’Etnografia científica. Donem també per
reproduides aquí aquelles «Instruccions generáis peí
bon funcionament de 1’Arxiu», que foren dictades
oportunament (Estudis 1 MATERiALS,vol.I,pág,i07).
En fi, al redactar els qüestionaris monográfics, caldrá
fer aquelles indicacions especiáis derivades de la naturalesa propia del tema respectiu objecte d’expíoració.

