


caràcter etnogràfic i antropològic. Fins i tot es dedicà un número

monogràfic a la cultura popular3. ,.

Per altra banda ha anat organitzant les successives Jornades

d'Estudis Històrics Locals amb un component important pel que fa

a les aportacions antropològiques.

La col·lecció Monuments de les Illes Balears ha aportat

també estudis sobre arquitectura popular. Concretament La Trapa

de S'Arracó de Jaume Coll Conesa i Andreu Ramis Puig-gros;

Cases de molí. Aproximacions a les construccions molineres a

Mallorca de Neus García i Guillem Oliver i Dos Casaments

d*Eivissa: Can Nadal de Baix i Can Guimó del Taller d'Estudis de

l'Hàbitat Pitiús. Algun altre estudi, fora de col·lecció, com és ara

La Joieria Ibicenca de Lena Mateu Prats4; Casa i família en

Formentera de Joan Bestard o Tall de dones de Bàrbara

Genovard5.

La Conselleria de Comerç i Indústria per la seva banda, ha

finançat també una sèrie de publicacions, normalment referides a

diverses activitats artesanals. A part de la primerenca publicació

Guia de la Artesania en Baleares, en col·laboració amb el

Ministerio de Indústria, el qual repetí l'experiència a la majoria de

les comunitats autònomes, cal destacar la col·laboració amb l'obra

3 Vegeu l'apartat 7.14. Bibliografia etnográfica de la revista "Estudis Baleàrics".

4 (1984) La joyería ibicenca. Per a més informació sobre aquesta obra, vegeu la
presentació realitzada per Gratiniano NIETO (1985) A Estudis Baleàrics. 17:187-
196.

5 Per a la producció idividual de cada un dels autors, vegeu la bibliografia
general.
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editada per Ifebal, Introducció a Vartesania de Balears de Gabriel

Janer Manila.

La recentment publicada monografia Vobra de palma.

Cistelles, graneres i cardats6 havia d'ésser la primera d'una sèrie

de monografies dedicades a oficis artesans i que, avui per avui,

sembla que es una iniciativa paralitzada. Cal destacar que l'edició

de la monografía sobre la cistelleria de palma anava associada des

d'un principi a la realització i muntatge d'una exposició itinerant i

la producció d'un video monogràfic i complementari sobre el

tema.
* a

El projecte sorgí del Departament d'Obra Social de la

Caixa de Balears Sa Nostra i estava, també des del principi, lligat a

la incipient col·lecció del Museu Regional d'Artà. L'exposició es

plantejà com a itinerant i com a tal ha funcionat sota la gestió del

mateix departament d'Obra Social de Sa Nostra7.

6 Aquesta obra, editada el 1990, fou redactada per un equip integrat per Maria
Gelabert, Franciscà Niell, Andreu Ramis, Joan Sureda i Pere Sureda.

7 Des de la seva inauguració el 6 d'agost del 1990 a Artà ha recorregut el següent
itinerari:

-Bunyola del 20 al 30 de setembre de de 1990
-Binissalem de l'li al 21 d'octubre de 1990
-Porreres del 27 d'octubre al 4 de novembre de 1990
-Campos del 10 al 25 de novembre de 1990
-Baleart 90 (Palma) de I'l al 9 de desembre de 1990
-Llucmajor del 16 al 26 de desembre de 1990
-FODESMA (Palma) gener de 1991
-Alcúdia del 26 de febrer al 17 de març
-Son Servera del 27 de març al 6 d'abril
-Lloseta del 6 al 14 d'abril
-Petra del 17 al 28 d'abril
-Sineu del 30 d'abril al 5 de maig
-LJorito del 7 al 12 de maig
-Eivissa del 4 al 14 de juny
-Mancor de la Vall del 20 al 24 de juny
-Llubí de l'ial 4 d'agost
-Sant Llorenç des Cardassar del 6 al 22 de setembre de 1991
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La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori

(COPOT) a través d'encàrrecs a la Universitat de les Illes Balears

ha redactat algunes guies de zones d'especial interès amb la

participació d'etnòlegs. Aquest és el cas de la guia d'interpretació

de Es Trenc-Salobrar de Campos, o la publicació, juntament amb

la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB)

d'un repertori d'arquitectura popular orientat als professionals de

la construcció però d'indubtable interès etnogràfic8.

La Conselleria de Turisme a través de l'IB ATUR (Institut

Balear de Turisme) encarregà a la Universitat de les Illes Balears

una guia destinada a creadors d'opinió dins el mercat turístic

europeu on, a l'apartat dedicat a cultura, es preveu una referència

als museus i associacions culturals i un altre a l'etnologia (calendari

de coses vives).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca a través del SEGONA

ha incorporat també aportacions etnogràfiques a les guies i

itineraris pels espais naturals d'especial interès com és ara

l'Albufera d'Alcúdia, el bosc de Son Moragues, etc.

El Consell Insular de Mallorca s'ha afegit a aquesta moda

d'edicions de contingut etnogràfic amb la recent edició de la tesi

doctoral de Ma. Antònia Carbonero, L'espai de Vaigua. Petita

hidràulica tradicional a Mallorca (1992).

8 LA FUENTE, Eugenio de, RABASSA, Pedro, TECGLEN, Mario (1991)
Elementos de la arquitectura popular mallorquina.
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El Consell Insular de Menorca a través de l'Institut

Menorquí d'Estudis (I.M.E.) ha duit a terme també algunes

iniciatives, concretades especialment en la celebració de trobades i

congressos i en la publicació de la col·lecció Capcer.

Són encomiables les reedicions de l'obra de les dues grans

figures del folklore menorquí. Ens referim al volum Estudis

d'antropologia de Menorca (1986) de Pere Ballester, amb una

introducció a càrrec de Tomàs Vidal i Bendito on es recullen

"Costumbres populares de Menorca", "Costums i tractes referents

a bestiar més usuals a s'illa de Menorca" i "Pesca Marítima". El

primer d'aquests articles, publicat el 1905, com ja hem vist, es

tracta de la resposta al qüestionari de la Sección de Ciencias

Morales y Políticas del Ateneo de Madrid sobre el costumari del

naixement, matrimoni i defunció. El segon article, signat a Maó el

1918, anava adreçat a respondre una enquesta de l'Arxiu

d'Etnografia i Folklore de Catalunya. Així mateix, l'article sobre

pesca, datat el 1919, tenia el mateix destinatari.

Igualment fonamental és la reedició de l'obra de Francesc

Camps i Mercadal, Folklore menorquí. De la Pagesia (1-1986) i

(11-1987) editat i prologat per Francesc Florit Nin. Aquesta obra,

editada per primera vegada el 1918, és la major recompilació

folklòrica realitzada a l'Illa de Menorca. Així mateix, i també de

Francesc d'Albranca, s'ha editat una recompilació inèdita, Cançons

populars menorquines a cura de Xavier Moll. Dins la mateixa

col·lecció Capcer hom té en preparació la publicació d'un volum

titulat Gloses i altres treballs en vers de Pere Ballester a càrrec de

Josefina Salord.
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A Eivissa hom ha de .destacar les publicacions

monogràfiques de l'Institut d'Estudis Eivissencs i especialment la

seva col·lecció Nit de Sant Joan. Així mateix cal destacar l'edició

de part de l'obra de Joan Castelló Guasch i el projecte d'edició de

la seva obra completa. Igualment és apunt de sortir una obra de

Joan Marí Cardona sobre els itineraris de l'arxiduc Lluís Salvador

a les Pitiüses tot establint una comparació amb la situació actual

dels indrets i paisatges.

L'Ajuntament d'Eivissa ha reeditat també els quatre volums

de la Historia de Ibiza d'Isidor Macabich on s'inclou un volum

dedicat al folklore pitiús.

L'Ajuntament de Palma, a més de l'edició d'un treball de

Catalina Valriu sobre el carnaval, ha dedicat esforços importants a

la recuperació d'arxius fotogràfics de contingut etnològic

considerable com és el cas de l'arxiu del pintor i retratista sineuer

Josep Pons Frau o el de Pere Mascaró de Maria de la Salut9.

Independentment de les institucions fins ara esmentades és

evident que la demanda del mercat pel que fa a publicacions sobre

cultura popular es manté i, de forma més o menys constant,

apareixen nous títols.

9 MULET, M.J., LLOMPART, G., RAMIS, A. (1991) Mallorca: imatge
fotogràfica i etnografia. L'arxiu de Josep Pons Frau.
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3.6.2.1. La revista "Lluc"

Potser l'exemple més clar d'utilització de publicacions

periòdiques de caràcter general com a plataforma per a l'edició de

treballs etnogràfics sigui el de la revista Lluc. Aquesta revista

mensual dels Missioners dels Sagrats Cors fou fundada (Lluch) el

1921 pel pare Gaspar Munar i Oliver. De to popular i bilingüe,

fins a la prohibició de fer-hi servir el català durant la guerra civil,

l'any 1962 inicià una nova època amb el títol modernitzat "Lluc",

sota l'impuls del pare Cristòfol Veny, en una línia semblant a

"Serra d'Or", la qual fou ofegada gairebé del tot per les dificultats

posades pel bisbe Enciso i pels sectors immobilistes de la diòcesi.

El gener de 1968 es tornà a renovar, una altra vegada, sota la

direcció del pare Veny: sortí totalment en català i començà un camí

penós, ple d'obstacles i vacil·lacions, que no acabà pas el 1974 quan

l'Obra Cultural Balear se'n féu càrrec pràcticament10.

10 Per a la trajectòria de la revista Lluch/Lluc, vegeu Diccionari de la literatura
catalana de MOLAS i MASSOT (1979), la Gran Enciclopèdia Catalana i,
especialment, l'apartat dedicat a la nova etapa -1968- a Els Mallorquins i la
llengua autòctona (1985) de Josep MASSOT, pp. 312-314.
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3.6.2.2. La revista "Eivissa"

Tal com dèiem el 198711, a Eivissa i Formentera el que ha

succeït és molt semblant al que ha passat a Mallorca, tant pels

continguts dels estudis com pels propis plantejaments. Si a

Mallorca, com hem vist, la primera generació d'estudiosos

s'aglutina entorn a la revista "Lluc" i a la institució que li donava

suport, a les Pitiüses succeeix pràcticament el mateix entorn de

l'Institut d'Estudis Eivissencs i la revista "Eivissa", que a partir del

1972 inicià la seva tercera època que es perllonga fins a l'actualitat.

Quant al plantejament dels nous estudis i el trencament que

suposava respecte a èpoques anteriors, pot resultar il·lustratiu el

que es deia a la presentació de la nova època de la publicació: "No

oblidem, tanmateix, que l'Institut d'Estudis Eivissencs té una clara

responsabilitat en l'avanç de la cultura autòctona. Aquesta

responsabilitat s'haurà de reflectir a les nostres pàgines, a través

dels diferents estudis científics i assaigs que, en l'àmbit de les

Pitiüses, siguin instrument aprofitable i útil"12.

La tasca de l'Institut, en el camp etnogràfic, no es limitarà

només a la publicació de la revista "Eivissa", sinó que s'estendrà

cap a la dinamització cultural, juntament amb la convocatòria i

11 RAMIS, Andreu (1987) "D'antropòlegs, etnògrafs i folkloristes...". Estudis
Baleàrics. 24:7.

12 (1972) Eivissa. 1:6.
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organització dels Premis de la Nit de Sant Joan, a més de la

publicació de diverses monografies de contingut etnogràfic13.

3.6.2.3. La revista "Quaderns de Folklore" de Ciutadella

El Col·lectiu Folklòric Ciutadella, editor de la revista,

representa per a Menorca un important element revitalitzador amb

uns plantejaments ideològics prou clars, fins i tot combatius. Ells

mateixos al III Manifest per a la recuperació del nostre folklore,

deixen prou clara quina és la concepció que tenen de folklore i

quins són els seus objectius:

"...el folklore només es pot comprendre com un reflex de

les condicions de la vida cultural i moral d'un poble, entesa aquesta

darrera com un conjunt de normes per a la conducta pràctica i de

costums que se'n deriven; concepcions que no són les mateixes que

les de la cultura oficial. L'interès per aquestes manifestacions de la

vida quotidiana està basat en la necessitat de fomentar una nova

cultura arrelada en la vida del poble, però que superi a la vegada

les concepcions caduques imposades per la classe dominant que el

folklore també reflecteix"14.

A banda de la molt important tasca de recuperació i

dinamització cultural desenvolupada, la línia d'actuació del

Col·lectiu Folklòric de Ciutadella inicialment es centrava en tres

13 Vegeu la bibliografia general.

14 Memòria 1976-1984. Col·lectiu Folklòric Ciutadella (1984) pg.ll.
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camps d'acció: la cançó, els balls i els glosats, però més tard, i

especialment a partir de la redacció del Manifest del 1978, les

actuacions es diversifiquen i sorgeix, gairebé de forma

improvisada, la col·lecció Quaderns de Folklore que ha anat

assolint una importància i un cos gens menyspreables i amb uns

objectius també perfectament definits:

"...esdevenir una font de lectura una eina d'ús. La de ser un

mitjà per a la fixació de tants elements populars/tradicionals abans

que es perdin inexorablement amb el pas dels anys. Però ni de

noves que la lletra impresa significas la fosilització del que mostra,

sinó l'oportunitat de recuperar uns signes d'identitat molts dels

quals són encara avui necessaris per a una comunitat petita com la

nostra, que vol encarar el futur amb personalitat".
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3.6.3. Les línies actuals d'investigació

L'anàlisi de continguts d'algunes de les publicacions

periòdiques dels últims vint anys ens ha de servir, si més no, per

dibuixar quines han estat i encara són les preferències dels autors
illencs quant a l'antropologia cultural.

Tal com ja hem esmentat anteriorment, sembla que hom pot
establir tres grans blocs temàtics.

a. Història de l'antropologia

b. Teoria i pràctica antropològica

c. Cultura tradicional.

És evident també que aquests grups es fan amb una finalitat

orientadora, discutible i sense afany d'exhaustivitat. Tot i així,

quan es complementi la descripció d'aquests corrents amb la de les

línies d'investigació institucional (Universitat, museus...), les noves

tendències orientades cap a l'aplicació pràctica de la disciplina,

moviments associacionistes, etc. tendrem un panorama, més o

menys complet, de la situació real de la disciplina antropològica a
la nostra comunitat.

Una altra matització prèvia a fer és que, tal com s'ha

explicat a l'apartat precedent, les publicacions a partir de les quals

es fa el present anàlisi (Quaderns de Folklore, Eivissa i Lluc-El

Mirall) s'enquadren perfectament en el discurs antropològic
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orientat cap a una construcció simbòlica d'una identitat pròpia i

diferenciada.

Segueixen, per tant, i amb totes les diferències que el

transcurs del temps imposa, amb la tradició iniciada amb la

Renaixença i continuada amb els projectes de principis de segle

estroncats el 1936. Òbviament hom no pot ignorar l'existència

d'altres discursos, particularment desenvolupats a la postguerra,

que també tenen el seu lloc dins la disciplina. Tot i així, les

circumstàncies socio-culturals de la nostra comunitat a partir del

1970 ens han conduït a pensar que la reconstrucció de la pròpia

identitat ha esdevingut prioritaria i com a tal ha assolit gairebé tot

el protagonismo.

3.6.3.1. Història de l'antropologia

Hom no pot parlar d'història de l'antropologia "estrictu

sensu" sinó més bé de documentació, notes, aportacions... a una

història que resta per fer. En general, els articles que es recullen

en aquest apartat són dades esparses sobre folkloristes o etnògrafs

que aporten documentació i punts de vista imprescindibles per al

coneixement de l'evolució de l'antropologia a les nostres Illes.

En aquesta línia cal esmentar les aportacions de Joan F.

López Casasnovas sobre Francesc Camps i Mercadal "Francesc

d'Albranca"1; la visió del poeta Marià Villangómez d'Isidor

1 (1982) Quaderns de FoUdore. 0.
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Macabich com a costumista2; les opinions de Mn. Antoni Gili sobre

el Pare Rafel Ginard Bauçà3; Gabriel Janer Manila fa comentaris a

la figura i obra de Mn. Antoni M" Alcover4; Bartomeu Man' parla

amb el també eivissenc Joan Castelló Guasch5; Josep Massot i

Muntaner fa aportacions sobre diversos aspectes del canonge

manacorí i sobre Tomàs Aguiló6; Joan Miralles i Montserrat

transcriu converses amb el folklorista artanenc Andreu Ferrer i

Ginard i aporta la bibliografía folklòrica de Francesc Bonafé7;

Jordi Vallespir escriu sobre Rafel Ginard8.

Altres aportacions es limiten a reproduir o donar a

conèixer materials recompilats per folkloristes històrics9 o a

transcriure converses amb personatges dedicats a la cultura

popular10.

D'altres intenten aportar visions més àmplies com és ara el

P. Gabriel Llompart11 que parla de vint anys d'investigació sobre

2 (1973) Eivissa. 3:11-13.

3 (1980) Lluc. 692:2.

4 (1980) Lluc. 705:19-21.

5 (1973) Lluc. 630:6-8.

6 (1968) Lluc. 570:9-12; (1982) 705:12-14 i (1969) 577:8-10.

7 (1971) Lluc. 601:9-12 i (1972) 614:10-12.

8 (1980) Lluc. 691:22.

9(1974)£ïvkya.4:14-16.

10 (1990) Lluc. 759:15-16 i 25-27.

11 (1980) Lluc. 691:28-29.
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folklore religiós o Pere Sureda Nicolau12 que parla dels estudis de

folklore a la revista "Lluc".

A aquestes aportacions, de caràcter molt parcial, s'ha

d'afegir així mateix les continuades aportacions de Sebastià Trias

Mercant sobre la figura de l'arxiduc Lluís Salvador d'Austria, les

de Josep Grimalt sobre Mn. Antoni M* Alcover i la seva obra o les

de Josep Massot i Muntaner sobre el cançoner, Marià Aguiló,

Alcover, Ginard, etc.

3.6.3.2. Teoria i pràctica antropològica

Tot un seguit d'articles parlen del que és i del que hom pot

fer amb la cultura popular. Es tracta, en general, d'aportacions

més o menys teòriques que, d'alguna manera, supleixen la manca

de decisió a l'hora d'afrontar una anàlisi de la cultura popular,

limitant-se simplement a fer-ne descripcions més o menys

acurades.

La conceptualització de la cultura popular, del folklore als

esmentats articles de caràcter teòric, n'és la primera preocupació.

Francesc de Borja Moll, Joan Castelló Guasch, Gabriel Llompart,

Llorenç Prats són alguns dels autors que fan aportacions tendents

a la definició de l'objecte d'estudi13.

12 (1971) L/MC. 600:1.

13 (1979) Quaderns de Folklore; (1979) Eivissa. 9:10-12; (1970) Lluc. 591:1 i
(1980)691:9-11.
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Les confluències entre etnologia i folklore, la cultura

popular com a signe d'identitat, la significació diferenciadora

d'algunes manifestacions folklòriques i la concepció viva i

combativa de la cultura popular encaminada cap al reforçament

d'una identitat diferencial han tengut també un lloc prioritari14.

Patrimoni i antropologia com un dels vertents més

interessants de l'antropologia aplicada ha merescut també un

número monogràfic (28) de la revista "El Mirall" (1989) amb

articles d'ARCA, Pere Estelrich i Massutí, Ma. Josep Mulet,

Andreu Ramis, etc.

La relació amb altres disciplines i l'anàlisi d'alguna

manifestació com és ara la festa de Sant Antoni ha estat la

preocupació de Gabriel Genovart Servera15. La funció educativa

dels contes populars i la relació en general de la cultura popular

amb les ciències de l'educació ha estat un dels temes d'estudi de

Gabriel Janer Manila16. Aquesta relació ha estat també prioritaria a

les investigacions de Gaspar Nicolau i V. Jasso i C. Torrens,

especialment amb l'anàlisi de la rondallística17. Les relacions de la

cultura popular amb la història i la dialectologia foren analitzades

respectivament per Isabel Moll Blanes i Joan Veny18.

14 (1969) Lluc. 579:28; (1988) 744:2; (1981) 697:12-13; (1976) 660:11; (1980)
691:6-8.

15 (1978) Lluc. 677:22-27 i (1982) 701:3-6.

16 (1977) Lluc. 671:10-14; (1980) 698:14-16; (1984) 718:3-5.
A més d'aquestes breus aportacions, d'aquest autor vegeu la bibliografia general.

17 (1980) Lluc. 693:16-17; (1984) 713:33-36.

18 (1980) Lluc. 691:12-13 i 35.
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Les qüestions metodològiques han preocupat especialment a

Joan Miralles i Montserrat que ha duit a terme diverses aportacions

sobre qüestionaris sobre història oral i folklore o la classificació de

manifestacions folklòriques19.

La museologia ha reunit escasses referències: un hipotètic

museu d'arts i oficis a la Granja d'Esporles, una crònica sobre el

Museu de Lluc i un projecte de Museu de la Mar a Maó promogut

per l'Associació d'Amics d'aquest port20.

3.6.3.3. La Cultura Tradicional

Com una reiteració de la tendècia cap a l'estudi de la

cultura tradicional, la majoria, per no dir la totalitat, de les

aportacions se centren sobre diversos aspectes de la tradició

autòctona: la literatura popular, el fet lúdic, les maneres d'habitar i

viure, la mentalitat...

La literatura popular en totes les seves manifestacions

(cançoner, rondallística, llegendes, refranys...) afegida a diverses

manifestacions lingüístiques (toponímia, onomàstica,

terminologia...) continua essent una de les més destacables

19 (1971) Lluc. 598:22-23 i (1980) 691:30-33. A aquesta primera aproximació a
un qüestionari sobre història oral i folklore cal afegir (1978) "Qüestionari sobre
història i cultura popular d'una vila mallorquina des Pla". Mayurqa. 18:211-216;
(1980) "Qüestionari sobre història i cultura popular de Mallorca". Fontes Rerum
Balearium. II; (1980) La investigació de les fonts orals. Guia didàctica. Aspectes
històrics i etnogràfics. Palma. Centre d'Estudis Socialistes i especialment (1985)
La història oral. Qüestionari i guia didàctica.

20 (1969) Lluc. 580-581:30 i (1972) 613:27-28; (1989) El Mirall. 28:39-42.
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preocupacions temàtiques dels darrers vint anys d'estudis

antropològics.

A Menorca, a més de les reedicions de les obres de

Francesc Camps i Mercadal, es publiquen algunes aportacions

inèdites al cançoner i el Col·lectiu Folklòric Ciutadella dóna a

conèixer una col·lecció de llegendes arreplegades pel Dr. Camps21.

Així mateix, Joan F. López Casasnovas fa algunes aportacions a

l'estudi del cançoner22 i el mateix Col·lectiu Folklòric dedica part

dels seus esforços destinats a l'animació cultural a l'organització de

concursos, reculls i aplecs de gloses i glosadors23. Les rondalles i

els contes són també objecte de recompilació24. El professor Jaume

Mascaró Pons ha fet incursions a l'onomàstica ciutadellenca i

especialment al coneixement dels malnoms25.

A les Pitiüses, aquest corrent investigador sobre la

literatura popular, tot resseguint el corrent folklòric, ha continuat.

A la revista "Eivissa" s'han reproduït rondalles i materials

arreplegats per Mn. Alcover26 a l'hora que alguns dels folkloristes

més significats com és ara Joan Castelló Guasch han dedicat bona

part de la seva tasca a aquest menester27.

21 (1981) Quaderns de Folklore. 5.

22 (1982) Quaderns de Folklore. 8:11-12.

23 (1981) Quaderns de Folklore. 7; (1987) 29; (1980) 2; (1982) 10; (1986) 24.

24 (1981) Quaderns de Folklore. 6 i (1986) 25.

25 (1982) Quaderns de Folklore. 9.

26 (1974) Eivissa. 4:4-16 i 5:32-33.

27 (1972) Eivissa. 1:19-21 i (1975) 7:7-8.
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Un aspecte nou, o que almenys no es recull a les altres illes,

són les oracions tradicionals o fórmules màgiques de dicció28.

Al cançoner, tant pel que fa a reculls com a anàlisi d'alguns

aspectes específics, s'hi han dedicat Joan Cardona Torres, Isidor

Marí, Victorí Planells, Antoni Prats Tur...29 Aquest últim autor ha

recompilat també el vocabulari específic del llaüt a Eivissa30.

Per a la recuperació de la literatura popular pitiüsa és

essencial la tasca de l'Institut d'Estudis Eivissencs amb la col·lecció

"Nit de Sant Joan" que amb 14 monografies editades ha repassat un

bon grapat de temes de la cultura tradicional31.

A Mallorca el món de les rondalles, tant pel que fa a noves

aportacions com pel que suposa l'anàlisi de diversos aspectes dels

reculls ja existents, continua essent un camp inexhaurible. Entre les

noves aportacions cal remarcar la tasca del santanyiner Cosme

Aguiló i Adrover32; Josep Capó que juntament amb Mateu Morro

28 (1982) Eivissa. 13:14-18 i (1974) 5:23-24.
;

29 (1974) Eivissa. 5:25; (1973) 2:4-5; (1985) 15-16:33-35 i (1987) 17-18:42-
45.

30 (1981) Eivissa. 11:34-36.

31 (1985) Endevinetes; (1984) Remeis pagesos; (1976) Gloses i estribots;
(1989) Contes de Sant Josep de Sa Talaia; (1983) Les salines d'Eivissa i
Formetera; (1986) El nostre refranyer; (1986) Jocs tradicionals eivissencs;
(1990) Qui vol peix...Aportació a l'estudi dels ormeigs de pesca i al vocabulari
nàutic de Formentera i (1991) Cançoniues. Cançons infantils i de festa.

32(1980)L/MC. 691:40 i (1982) 705:23-25.
Cosme AGUILÓ s'ha especialitzat bàsicament en temes de literatura popular,
toponímia i talassonímia. Per una primera aproximació vegeu:
(1980) Mapa toponímic de l'Arxipèlag de Cabrera. Palma. Gràfiques Miramar
(1980) "El mapa toponímic de l'arxipèlag de Cabrera". Onomàstica. 2:17
(1980) "La toponímia marina de Felanitx, Santanyí i Ses Salines (Mallorca).
Randa. 10:25-49.
(1981)"Plaja: un cas de fidelitat a la fonètica medieval". Onomàstica. 5: 44-45.
(1982) Mapa toponímic de Sa Dragonera. Palma. Gràfiques Miramar
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ha publicat un recull de rondalles santamarieres33; el mateix P.

Rafel Ginard Bauçà34; Gori M" Guasp Bou3*; Joan Miralles i

Montserrat36.

Altres aspectes sobre les rondalles han estat tractats per

Antoni Artigues37, Gabriel Janer Manila38, Vicenç Jasso i Catalina

Torrens39, Esperança Ramis40, Miquel Rayó41.

(1982) "Topografia submarina i talassonímia en el Migjorn de Mallorca". Randa.
12:73-82.
(1982) "Una tasca urgent salvar la toponímia". Estudis Balearles. 5:11-12
(1982) "La toponímia de Sa Dragonera. Recopilació i classificació". Onomàstica.
10:13-28.
(1985) Sobre els mots estell i espai mador en la toponímia de Cabrera. A X
Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica. València
(1986) "Primera aproximació a la toponímia d'es Vedrà i es Vedranell". Estudis
Bolcaries. 20: 53-62.
(1990) "Dos glosats sobre l'Illa des Vedrà". El Mirall. 34:71-74. Per a una visió
general dels estudis de toponimia a les Illes Balears vegeu: PICORNELL,
RULLAN, D. VILLALONGA (1984?) "Recull bibliogràfic de toponímia de les
Illes Balears". Trabajos de Geografia. 37:21-40.

33 (1971) Lluc. 601:18-20; (1988) Llegendes i rondalles santamarieres a cura de
Josep CAPO i Mateu MORRO.

34(i980)L/í/c. 691:24.

35 (1983) Lluc. 712:34-35.

36 (1972) Lluc. 618:9-10.

37 (1982) Lluc. 705:26-28.

38 (1977) Lluc. 671:10-14.

39 (1984) Lluc. 713:33-36. A més, d'aquests autors, es poden citar els següents
articles sobre rondalles: (1983) "Trets de l'àmbit islàmic dels contes populars
mallorquins". Estudis Balearles. 8:47-78; (1983) "La mujer en las «Rondaies
mallorquines» de Antoni M" Alcover". Comentaris d*Antropologia Cultural.
5:59-75; (1983) "Hs esclaus als contes populars mallorquins". Estudis Balearles.
9:65-87. (1985) "Antropologia i ciències de l'educació". Estudis Balearles.
18:145-172.

40 (1986) Lluc. 729:5-7.

41 (1980) Lluc. 689:20-21 i (1984) 713:37-39.
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És evident que aquestes aportacions, vulguem o no

fragmentàries, s'han de sumar a les aportacions de caràcter més

general aportades per Josep Antoni Grimalt i Josep Massot i

Muntaner.

Una altra manifestació de la literatura popular que també té

cabuda dins aquest apartat són les llegendes. A les aportacions de

Gabriel Sabrafïm i Miquel Bota Totxo hom hi ha de sumar alguns

articles esparços de M.A. Albertí, Joan Miralles i Montserrat i

Francesc Serra de Gayeta42.

Pel que fa al cançoner popular, a més de la monumental

aportació, ja esmentada, del P. Rafel Ginard Bauçà i l'interessant

recull bibliogràfic aportat per Josep Massot i Muntaner43, a les

publicacions periòdiques estudiades apareixen un gran nombre de

notes i articles curts, generalment referits a aspectes concrets prou

interessants.

Serveixin de mostra les notes d'Andreu Casellas sobre

S'Argument que anualment es llegeix a Artà en el marc de» les

festes de Sant Antoni com a crònica glosada de la vida local de

l'any anterior44; notícies aportades per Damià Ferrà-Pons sobre

42(1987) Lluc. 739:9-17; (1972) 610:4-7 i (1972) 611:14-16. Entre la
bibliografia folklòrica de Miquel BOTA cal destacar particularment (1966)
Leyendas y tradiciones de Pollença; (1986) Llegendes i tradicions; (1986)
Històries, tradicions i llegendes; (1983) Van fotogràfic de Guillem Bestard; Pel
que fa a Gabriel SABRAFÏM cal considerar (1980) Mallorca: leyendas,
tradiciones y relatos i (1982) Leyendas, tradiciones, cuentos fabulosos y otros
relatos de las islas de Cabrera, Formentera, Eivissa, Menorca y Mallorca.

43 MASSOT i MUNTANER, J. (1981) "Bibliografia de la cançó popular
mallorquina". Randa. 12:223-235.

44 (1970) Lluc. 588: 25-27.
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glosadors de Campaneí45; un article de M* Magdalena Gelabert i

Miró46; les notícies de Josep Ma Hompart i Joan Miralles sobre

glosadors del segle XVIII o les aportacions d'aquest últim autor

sobre glosadors i glosats montuïrers47.

Altres manifestacions locals dels glosats s'han donat a

conèixer a través d'articles d'Isidor Marí, Pere Quetgles i Joan

Mas i Vives, Miquel Sbert o Bernat Vidal i Tomàs48.

Carme Simó ens ha aportat notícies del glosador algaidí

Llorenç Capellà Garí; Margalida Lledó sobre una glosadora de

Búger i Guillem Montserrat sobre Sebastià Vidal "Sostre"49. Els

glosadors de Vilafranca de Bonany han merescut també un estudi

monogràfic50.

Sobre les particularitats, significacions i aplicacions del

cançoner popular ens han dit la seva Gabriel Genovart Servera que

a través del cançoner ha establert una vinculació entre folklore i

pedagogia51. En aquest mateix sentit, ha treballat Gabriel Janer

Manila que al seu estudi monogràfic sobre sexe i cultura hi afegeix

45 (1972) Lluc. 614:14-17.

46 (1987) Lluc. 738:5-6.

47 (1970) Lluc. 595:13-16; (1970) 591:18-20; (1972) 619:13-16; (1972) 615: 5-
7; (1973) 626:16-19; (1973) 631:20-22.

48 (1973) Lluc. 623:22-23; (1972) 621:20-21; (1987) 738:10-15; (1968) 562:8-
10.

49 (1987) Lluc. 738:20-22; (1987) 738:23-25; (1987) 738:16-19.

50 ANDREU I BUSQUETS, Antònia, DOLS I SALAS, Nicolau (1990) Del
vent i del paper. Cinc glosadors de Vilafranca.

51 (1978) Lluc. 677:22-27.
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tot un seguit d'aportacions sobre aspectes concrets de la cultura

popular52.

Josep Massot i Muntaner i Antoni Riera i Estarellas han

aportat noves notícies sobre el romanç de les transformacions i

Francesc de Borja Moll sobre el romanç del Conde Alarcos53.

La història del segle XX a través de la cançó popular és una

aportació ben interessant de Miquel Pons que també ha recollit

codolades de Setmana Santa54.

La relació del cançoner amb diversos aspectes de

l'ornitologia ha estat el tema preferit de l'escriptor Miquel Rayó,

coincidint així amb el geòleg Guillem Colom que ha recompilat

una sèrie de superticions i llegendes relacionades amb diverses

espècies animals55.

Els goigs, com a literatura popular, a banda dels moviments

gogístics que duen a terme trobades i sessions d'estudi han estat

objecte d'estudi d'Esperança Ramis de Plandolit i Francesc Salieras

i Juan56. Miquel Vives i Joan Pons han estudiat els goigs dels

quintos a Campanet i Pere Xerxa els nous goigs a Sant Joan57. v

52 (1978) Lluc. 681:22-25; (1980) 694:29-31; (1987) 738:3-4.

53 (1971) Lluc. 608:1; (1971) 606:18-21 i 691:20-21.

54 (1980) Lluc. 691:3-7 i (1987) 738:7-9.

55 (1980) Lluc. 689:20-21 i (1983) 708:43-44 i COLOM CASASNOVAS,
Guillem (1986) "Supersticions, llegendes de Mallorca... i ciències naturals".
Estudis Baleàrics. 22:65-76.

56 (1988) Lluc. 744:23-25 i (1982) 704:18-20.

57 (1980) Lluc. 691:41-42 i (1981) 697:15.
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A l'estudi de Gabriel Janer Manila sobre el teatre popular

hom ha d'afegir un parell d'articles de Joan Miralles sobre la

representació de Sant Antoni al viu a Montuiri i unes notes de

Josep Gómez sobre les teresetes58.

Quant a refranys, el recull de Jaume Bover Pujol sobre

Albarca (Eivissa), s'afegeix als aplecs amplis i més coneguts de

Miquel Fuster i Jordi Vallespir59.

Als reculls terminologies hom ha de registrar els ja citats

treballs de Cosme Aguiló, les aportacions recents de Francesc

Canuto i Bauçà, el vocabulari mèdic popular d'A. Avellà i

l'onomàstica i toponímia montuïrera recollides de forma

exhaustiva per Joan Miralles i Montserrat60.

Encara que no recollits a les revistes de les quals n'hem

realitzat un buidat exhaustiu hom ha de tenir presents tota una sèrie

de treballs sobre toponímia i onomàstica que encara que puguin

ésser encaráis des d'una perspectiva lingüística o geogràfica

constitueixen una línia d'investigació antropològica força

interessant. Al ja esmentat Cosme Aguiló, hem d'afegir els treballs

d'Onofre Rullan, Artigues, etc. tots ells vinculats a la Societat

d'Onomàstica.

58 (1972) Lluc. 613:10-14; (1972) 612:4-8 i (1974) 638:18-20.

59 (1977) Lluc. 667:27-28. Sobre refranys vegeu FUSTER, Miquel (1979 i
1981) Refranyer popular de Villa de Mallorca (2 vols.).

60 (1986) Lluc. 730:22-23; (1983) 711:2 i (1970) 588:15-17 i 589:13-14. De J.
MIRALLES vegeu (1977) Els carrers de Montuiri. Cap a una nomenclatura
popular i (1982) "Els estudis de toponímia a Mallorca. Estat de la qüestió".
Onomàstica. 9:11-24.
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Sota l'epígraf el fet lúdic hi incorporam totes aquelles

manifestacions que d'alguna manera estan lligades amb l'esbarjo a

la societat tradicional: les festes i el joc amb les seves

manifestacions més específiques (música, balls, etc.)

A l'Illa de Menorca la manifestació festiva per excel·lència

és la festa de Sant Joan de Ciutadella. Aquest acte capitalitza

gairebé tota la bibliografia antropològica específica, tant dels

"Quaderns de Folklore" com de la mateixa revista "Lluc" que hi

dedicà un número monogràfic (697).

Les aportacions més destacables des de Menorca són les

d'Eduard Delgado i Ignasi Mascaró que en fan comentaris de caire

sociològic61. A l'esmentat nombre monogràfic de la revista "Lluc",

a part d'un editorial hi ha articles d'Antoni Ambròs i Pau, Pau

Faner que aporta una bibliografia temàtica: Joan F. López

Casasnovas; Ignaci Mascaró; Andreu Murillo; Àngel Ruiz i Pablo i

Sebastià Taltavull62.

La festa de Sant Antoni a Menorca també mereix»un

comentari per part de Josep Portella Coll63.

Els jocs i especialment els jocs de porquejades han ocupat

números monogràfics dels "Quaderns de Folklore", així com un

estudi força ampli del mateix Josep Portella64.

61 (1980) Quaderns de Folklore. 3.

62 (1981) Lluc. 697.

63 (1988) Quaderns de Folklore. 32.

64 (1984) Quaderns de Folklore. 15-16 i (1986) 26. Existeix també una memòria
de llicenciatura de Marta Figueras.
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Així mateix, i com a cas excepcional, -sempre tracten ternes

menorquins- dedicaren un article de Victorí Planells a la cultura

sonora d'Eivissa65.

A les Pitiüses, cal destacar una aportació de Vicent Tur i

Catalina Bonet sobre els jocs de matances, una altra sobre jocs i

cançons infantils i un article sobre aspectes del ball pagès de Marià

Torres a més de les aportacions d'Isidor Marí sobre música

tradicional66. Sobre aquest mateix aspecte, a l'Illa de Formentera,

cal ressenyar un article del mallorquí Jaume Bover Pujol a la

revista "Lluc"67.

Les festes a Mallorca han estat estudiades per Toni

Artigues, concretament la festa de Sant Antoni a Sa Pobla68;

Gabriel Janer Manila ha estudiat les festes de Sant Jaume i la festa

de Sant Joan i la significació del foc69; Ma de la Pau Janer ha escrit

sobre alguns aspectes de les festes d'estiu70. La festa de moros i

cristians de Pollença ha estat observada per Felip E. March Cerdà;

les festes de Santanyí per Miquel Pons; les de Llorito per Andreu

Ramis i Antoni Ginard71. Així mateix s'han fet intents de

65 (1982) Quaderns de Folklore. 8:3-9.

66 (1979) Eivissa. 9:17: (1981) 11:4-7 i (1983) 14:13-14.

67 (1971) Lluc. 600:22.

68 (1980) Lluc. 691:51-52. També hi ha una aportació de diversos autors sobre
les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià a Pollença (1987) El Mirall. 0:22-24.

69 (1975) Lluc. 652:25-26 i (1988) 744:6-8.

70 (1988) Lluc. 744:18-19.

71 (1986) Lluc. 744:9-10; 14-17 i 20-22.
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calendaris exhaustius com és ara el de F. Sans, J. Salas i M.J. Mulet

i el projecte molt més ampli encarregat per la Fundació Serveis de

Cultura Popular de Barcelona72.

El carnaval ha estat estudiat per Catalina Valriu i la revista

"Lluc" li ha dedicat algun editorial73.

La música, com a component essencial de la festa, ha

merescut l'atenció d'Antoni Artigues74.

Aspectes nous de la música popular i vinculacions amb el

moviment de la Nova Cançó han estat estudiats per Bernat Calafat i

G. Negre. Semblant interès té l'article sobre recuperació de

cançons i instruments a través d'una conversa amb Bel Cerdà75.

Els balls i les danses, una de les manifestacions més

desacreditades a causa d'algunes manipulacions efectuades a la

postguerra, han entrat de nou dins els objectius prioritaris dels

72 (1988) Lluc, 744:4-5. Aquest últim treball, iniciat el 1990, va ésser redactat
per un equip integrat per Carles Benito, Francisca Candías, M* de la Pau Janer,
Gabriel Janer Manila, Franciscà Niell, Andreu Ramis i Catalina Valriu i editat per
Altafulla (1992).

73 (1986) Lluc. 726:3 i 20-23. A més d'aquesta col·laboració, Catalina Valriu
redactà la memòria de llicenciatura sobre els darrers dies i té publicat (1989) El
carnaval a Palma.

74 (1979) Lluc. 684:30-31 i (1983) 711:40-41. Potser ARTIGUES sigui, avui
per avui, un dels màxims estudiosos de la música popular, especialment pel que
fa als instruments tradicionals. Ha publicat (1978) "Instruments de percussió
(Mallorca)". Mayurqa. 18; (1980) Instruments musicals mallorquins: notes
informals per a la seva difusió; (1982) Festa, balls, músiques. A Cent anys
d'història de les Balears; (1982) Xeremiers :manual de xeremies, fabiol i tamborí.
i conjuntament amb Joan MOREY (1989) Repertori i construcció dels
instruments de la colla de xeremiers catalans a Mallorca.

75 (1986) Lluc. 732:20-23 i (1979) 688:29. Per al coneixement de la Nova
Cançó i les seves vinculacions amb la cultura popular tradicional i la lluita per la
identitat vegeu especialment MESTRE SUREDA, Bartomeu (1987) Crònica de la
cançó catalana; MANRESA, Joan (1987) 25 anys de Nova Cançó a Mallorca.
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etnògrafs fins al punt que la revista "Lluc" hi ha dedicat un

número monogràfic (A Mallorca els balls de l'Arcàdia 1990, n°

759) amb articles de M. A. Grimalt Vert, M* de la Pau Janer,

Pere-Joan Llabrés i Martorell, Josep M" Llompart, Miquel Pons,

A. Ma Sansó i M. Sampol, Montserrat Santandreu, Maria Vidal i

Vidal, C. Lladó i M. Bezares. Francesc X. Domènech i Ferrer

també ha dedicat una sèrie d'articles a la participació en els balls

mallorquins76.

Les anomenades danses processionals com és ara els

cossiers han estat estudiades per Joan Miralles; les danses de

cavallets per Miquel Pons, els dimonis per Montserrat Santandreu i

les sales per Maria Vidal i Vidal77. Bartomeu Mulet i Ramis ha

estudiat la indumentària dels balladors en el segle XVIII78.

Els aspectes religiosos i litúrgics de la festa han estat

estudiats àmpliament pel P. Gabriel Llompart Moragues79.

76 (1990) Lluc. 759; (1988) El Mirall. 19:56-57; 20:49-50 i 21:57-58.

77 (1978) Lluc. 682:26-28; (1979) 687:30-31; (1990) 759:7-10, 17-19 i 11-14.
Sobre les danses processionals o balls de figura hi ha una extensa bibliografia
entre la que cal destacar amb èmfasi especial les aportacions de Gabriel Llompart,
Joan Miralles, Guillem Rosselló i Francesc Vallcaneras.

78 (1982) Lluc. 704:23-27.

79 (1970) Lluc. 588: 4-6. El P. Gabriel LLOMPART és, sense cap dubte, un
dels valors més sòlids dins la història del folklore illenc de la postguerra. Aquest
autor, que començà a publicar cap al 1945, ha dedicat la seva labor científica a la
història de l'art i al folklore religiós amb alguna incursió a la història. La seva
bibliografia folklòrica, extensíssima, ha estat bàsicament recollida en dos volums
de miscel·lània (1982) Religiosidad popular. Folklore de Mallorca, folklore de
Europa, on hi ha un recull de la bibliografia de l'autor i (1984) Entre la historia
del arte i el folklore. Folklore de Mallorca, folklore de Europa. Llompart, per
altra banda, ha estat durant molt anys l'únic folklorista local amb una projecció
exterior. Constatació d'aquest fet és l'autoria de la major part d'articles sobre les
Illes Balears apareguts a la Revista de Dialectologia i Tradiciones Populares del
CSIC.
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L'altre aspecte més destacable del que hem anomenat fet

lúdic a Mallorca és el món dels jocs. A part d'una aportació

monogràfica important d'Antoni Pou80, a través de les publicacions

periòdiques estudiades es detecta també una certa línia de

continuïtat investigadora. Vet aquí les aportacions d'Antoni Galmés

Riera sobre jocs de matances. Un intent de classificació dels jocs

per part de Joan Miralles i un estudi monogràfic sobre la mateixa

temàtica a Sencelles de F. Mudoy, M. Parpal i M. Reus8*.

Les aportacions sobre activitats productives són

relativament tardanes i, per tant, els articles no gaire nombrosos

encara que hom pot trobar algunes aportacions sobre cultura

material i descripcions sobre determinades activitats agrícoles i

artesanes.

A Menorca tenim les aportacions d'Antoni Bonet sobre

eines i feines del camp i Guerau Olives ha estudiat el cultiu de

l'arròs al prat de Son Bou82.

Els oficis artesans han estat estudiats pel mateix Col.lectiu

Folklòric i M. Anglada que ha realitzat un estudi sobre l'artesania

de la sabata. Una aportació de Josep Manguan sobre l'estructura

gremial a Ciutadella i Laetitia Sauleau sobre les pedreres i els

trencadors83.

80 POU, Antoni (1989) Jocs populars.

81 (1980) Lluc. 691:35-37,30-33 i 33-34.

82 (1983) Quaderns de Folklore. 12; (1984) 13 i (1987) 30.

83 (1980) Quaderns de Folklore. 4 i (1985) 22-23.
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Les Pitiüses no han estat gaire més afortunades pel que fa al

coneixement de les activitats productives. Exceptuant l'obra de

Joan Castelló Guasch sobre les matances84 i les aportacions, més

històriques que no etnogràfiques, de Joan Marí Cardona sobre

molins i la problemàtica de l'aigua85, l'obra més destacable és la de

C. Guerau d'Arellano Tur sobre artesania rural, les salines i

aspectes de la cultura material86.

A part d'aquests articles, publicats a la revista "Eivissa", pel

coneixement del món rural hom ha de tenir present les

publicacions de Cristina Miguélez Ramos sobre la producció

tradicional de l'oli i sobre l'agricultura en general87.

Un aspecte que tradicionalment ha copsat l'interès de

l'etnografia pitiüsa ha estat la joieria popular. Cal destacar les

aportacions, de caràcter específic, de Joan Marí Tur sobre el

clauer i l'adreç i especialment les aportacions de M. Mateu Prats88.

84 (1980) Eivissa. 10:33.

85 (1973) Eivissa. 3:32-37 i (1985) 15-16:4-7.

86 (1973) Eivissa. 3:23-28; (1979) 9:3-9 i 14-16 i (1985) 15-16:45-46.

%7 D'aquesta autora podem resenyar (1987) "Elaboración tradicional del aceite en
Ibiza. Estudio preliminar". Estudis Balearios. 24:31-42 i (1989) "La agricultura
tradicional en Ibiza: introducción a la cultura material". Etnografia Española. 7:7-
57.

88 (1973) Eivissa. 2:6-7 i (1985)15-16:38-44. M" Lena MATEU PRATS s'ha
especialitzat sobre joieria tradicional eivissenca i ha publicat un bon nombre de
treballs monogràfics sobre el tema: (1984) La joyería ibicenca; (1985) "Símbolos
mágico-sexuales en la antigua joyería ibicenca". Estudis Balearles. 18:71-89;
(1985) Joyería popular de Zamora; (1985) Arracadas con colgantes en forma de
vaina de guisante en Zamora; notas relativas a su posible origen y simbolismo.
Anuario 1984 del Instituto de Estudios Zamoranos Florión de Ocampo.
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Pel que fa a Mallorca, el panorama no és gaire més

afalagador. Tot i així cal destacar el fet de l'aparició a la revista

"Lluc" d'una secció més o menys fixa: Elements de la societat pre-

turística que donarà lloc a una línia que tendra continuïtat en "El

Mirall" a partir del 1987 i que configurarà un dels corpus més

sòlids pel que fa a coneixement de les activitats tradicionals

elaborats durant els darrers anys89.

Passant ja a les distintes aportacions sobre activitats

productives hem d'esmentar les aportacions sobre el món rural

com és ara l'article de Joan Mayol sobre albuferers, una

aproximació a la problemàtica camperola menorquina per part

d'Eulàlia Pons, l'elaboració tradicional del formatge i del pa per

Joan Ramis Almenar i Andreu Ramis i les aportacions d'aquest

darrer, conjuntament amb Antoni Ginard sobre molins fariners

hidràulics i el cultiu de la figuera90. Així mateix cal destacar

l'estudi sobre molins d'extracció d'aigua de Joan Sbert Casasayas i

les aportacions de Gaspar Valero Martí sobre nevaters, forns de

calç i calciners, roters i carboners91.

Un aspecte gairebé sempre descuidat per part dels etnògrafs

ha estat el món de la pesca. Les aportacions sobre aquest tema

encara són molt escandes. Cal destacar un dossier a la revista "El

89 Aquesta secció, iniciada el 1983 a la revista "Lluc", i amb continuació a "El
Mirall" des del 1987 fins a l'actualitat, ha reunit un bon nombre d'articles, una
selecció dels quals es va editar a cura de Gaspar Valero: (1989) Elements de la
societat pre-turística mallorquina.

90 (1985) Lluc. 720:15-16; (1969) 574:6-9; (1983) 707:17-22 i 710:25-28;
(1986) 728:21-25 i 730:9-15.

91 (1985) Lluc. 719:16-18 i 721:33-35; (1984) 714:29-34; (1986) 725:19-22;
729:10-16 i 732:14-19; (1988) El Mirall. 19:23-26.
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Mirall" on hi ha articles de Rosa M* Calafat, Andreu Ramis i

Antoni Ginard i Joan Rigo92.

L'artesania i la protoindustríalització, així com aspectes

d'infrastructura tradicional han tengut també el seu lloc. Vet aquí

les aportacions de Jaume Bover sobre la murta; les de Pere Brunet

sobre els transports i J. Carbonell sobre els siurells al que cal

afegir els estudis sobre ceràmica popular de Joan Llabrés Ramis i

Damià Pons93. Altres artesanies estudiades són la producció de

pebre bord pel mateix Llabrés i Ramis94, la producció de roba de

llengües d'A. March i Cerdà i l'obra de palma de Jaume Sureda i

Jaume Morey; els forjadors de Jordi Vallespir; l'evolució

industrial de Felanitx per P. Xamena; els selleters i la indústria

farinera a Felanitx entre 1891 i!94095.

L'arquitectura i l'hàbitat tradicional han esdevingut també

un motiu important de reflexió, ja sia a nivell teòric o bé com a

aportació més pragmàtica, tal com veurem en parlar d'una de les

tendències actuals de l'antropologia aplicada.

92 (1989) El Mirall. 33.

93 (1982) Lluc. 704:34-35; (1983) 711:34-36 i 712:24-27; (1977) 676:24-25;
(1982) 704:3-6 i 21-22; (1972) 618:11-12.

94 (1980) 691:52-54. A part dels articles ressenyats, la producció etnográfica de
Joan LLABRÉS i RAMIS és prou extensa. Conjuntament amb Jordi
VALLESPIR ha publicat la Guia de artesanía de Baleares, els set volums sobre
oficis tradicionals i dues monografies sobre ceràmica i el llums. A més, és el
fundador i director del museu de la Porciúncula que compta amb una secció
etnográfica.

95 (1982) Lluc. 704. Es tracta d'un número monogràfic sobre les arts populars.
L'article de Mn. Pere Xamena és del (1969) Lluc. 582:5-8; (1990) El Mirall.
34:22-24 i (1987) 12:36-38.
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A Eivissa trobam una aportació de Ferdinad Joachim,

col·laborador del Taller d'Estudis de l'Hàbitat Pitiús (T.E.H.P.),

sobre arquitectura arcaica96.

Jaume Coll Conesa fa una aportació sintètica sobre

arquitectura popular a Mallorca97 i Bartomeu Mulet i Ramis manté

la torxa de les seves investigacions sobre la casa mallorquina98.

La major part d'autors que afronten el problema de

l'alimentació ho fan des del punt de vista cultural i gastronòmic. A

part de la important aportació bibliogràfica de Jaume Bover a la

revista "Randa"99, hom té les aportacions de Ramon Cavaller Triay

sobre cuina i repostería menorquina o la gastronomia

santjoanera100.

A Mallorca hom ha especulat sobre el passat i present de la

cuina. Joan Miralles ha fet aportacions sobre antics receptaris de

96 (1987) Eivissa. 17-18:50-54.

97 (1983) Lluc. 708:10-14. Jaume COLL ha dedicat bona part de la seva
investigació etnológica al coneixement d'aspectes concrets de l'arquitectura
popular i concretament als elements decoratius com és ara les teules pintades.
Fruit d'aquesta dedicació cal esmentar les següents publicacions:
(1977) Tejas decoradas en el valle de Sóller. A /// Congreso Nacional de Artes i
Costumbres Populares.
(1983) Las tejas pintadas en el valle de Sóller y Fornalutx (Mallorca). A IV
Congreso Nacional de Artes i Costumbres Populares. (1984) "Les teules
pintades a la vall de Sóller". Programa de Festes. Firo. Sóller.
(1985) Ornamentación popular del tejaroz conquense. A III Jornadas de
Etnología de Castilla-La Mancha.

98 (1980) Lluc. 691:47-49.

99 Vegeu bibliografía d'aquesta revista a l'apartat 7.12.

100 (1984) Quaderns de Folklore. 14 i (1985) 21; (1981) Lluc. 697:27-28.
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cuina i Andreu Ramis ha dit la seva sobre l'elaboració tradicional

del pa i l'elaboració de llet d'ametlla101.

Pel que fa a medicina popular i remeis cal senyalar els

remeis casolans i pagesos de Menorca de Josep Serra Colomar o els

remeis pagesos recompilats per l'Institut d'Estudis Eivissencs a un

dels llibres de la col·lecció Nit de Sant Joan102.

Quant a l'Illa de Mallorca, hom ha de parlar d'aportacions,

alienes a les revistes esmentades, de folkloristes consagrats com és

ara Antoni Galmés i Riera103.

Un fet significatiu, si més no interessant, és l'aparició a

Eivissa d'estudis antropològics de tradició anglo-saxona sobre la

societat tradicional. Aquest seria el cas d'Alarco von Perfall sobre

matrimonis consanguinis a Eivissa o el de Danielle Rozenberg

sobre endogàmia i problemes d'identificació104.

La superestructura de la societat tradicional, manifestada a

través dels distints coneixements de l'home sobre el seu entorn, les

creences, els mites i els ritus que giren entorn dels fets vitals han

estat estudiats, encara que de manera superficial.

101 (1988) Lluc. 747:20-24 i (1983) 710:25-28.

1°2 (1987) Quaderns de Folklore. 27-28. L'Institut d'Estudis Eivissencs,
paral·lelament a la publicació de la revista "Eivissa" ha vengut publicant laja
esmentada col·lecció de monografies "La Nit de Sant Joan".

103 Sobre Antoni Galmés Riera vegeu l'apartat 3.5.6.3.

104 (1976) Eivissa. 8:16-19 i (1981) 12:37-40. Per a més informació sobre
aquest corrent vegeu l'apartat 3.6.4. Altres estudis d'antropologia.
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Antoni Bonet a Menorca ha recompilat les tradicions

popular entorn a les influències del sol i la lluna sobre els cultius

del camp105.

A Eivissa, Vicent Tur aporta un recull bibliogràfic sobre el

follet; igualment Joan Castelló Guasch parla dels santuaris i la

devoció mariana a Eivissa106.

A Mallorca existeix el ritus del vimer estudiat per Damià

Duran i Gabriel Llompart, el major especialista sobre religiositat

popular, fa diverses aportacions sobre manifestacions de la pietat

popular que s'afegeixen a les extenses aportacions fetes al llarg dels

anys107.

Joan Miralles aporta notes sobre la màgia a Mallorca i

Cristòfol Pons escriu sobre els ritus de mort108.

Cal ressenyar també l'aportació duita a terme per Andreu

Ramis i Antoni Ginard sobre el calendari rural en una secció

titulada "De cap a cap d'any"109.

105 (1987) Quaderns de Folklore. 31.

106 (1985) Eivissa. 15-16:36-37 i (1980) Lluc. 691:25-28.

107 (1980) Lluc. 691:44-45. Sobre l'obra de Damià DURAN vegeu
especialment (1978) Aspectes materials i lingüístics dels pescaires d'Artà-, (1980)
El pensament de l'home comarcal; (1983) Porto Cristo, societat i cultura i (1989)
Roda de folklore pagès. Màgia, jocs i festes de Son Macià. Sobre el P. Gabriel
LLOMPART vegeu nota 79 d'aquest apartat i (1970) Lluc. 588:4-6; 589:4-7;
591:1; (1980) 691:28-29 i (1982) 704:13-17.

1°8 (1973) Lluc. 624:5-7 i (1986) 734:20-22.

109 Inicialment es va publicar a la revista "El Mirall" durant l'any 1987, n° 0-13.
Posteriorment es va editar el recull com a una petita monografía (1989) La terra i
el temps. De cap a cap d'any. Calendari rural de l'Illa de Mallorca.
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3.6.4. Altres estudis d'antropologia

Tal com anunciàvem als apartats anteriors, pecaríem

d'ingenuïtat si reduíssim el panorama de la investigació

antropològica a partir del 1970 als articles apareguts a les

publicacions periòdiques senyalades.

És evident que de manera paral·lela a la publicació de les

revistes analitzades hom ha anat publicant tot un seguit de

monografies o ha escollit altres mitjans per presentar els resultats

de les seves investigacions.

Existeixen també dues fonts essencials per al coneixement

d'aquest període. Ens referim a l'obra Trenta anys de literatura

antropològica sobre Espanya, coordinada per Joan Prat i Caros i

publicada per l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya el 1982 i per altra

banda a la "Revista de Dialectología i Tradiciones Populares",

editada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Ambdues publicacions, encara que excedeixin els límits

cronològics que ens hem imposat -l'obra de Prat abasta del 1950 al

1980 i la R.D.T.P. comença a publicar-se el 1944-, ofereixen un

panorama molt més acostat a la realitat de la investigació

professional i al mateix temps il·lustren de manera clara el procés

de desenvolupament de la disciplina antropològica des de la
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postguerra cap a una nova situació de normalització cultural i

académica1.

Dins aquest panorama i deixant una mica de banda la tan

amanida tendència d'emprar la cultura popular com a eina per a la

construcció simbòlica de la identitat, ens trobam que les Ules

interessen als antropòlegs per diverses raons.

En primer lloc, sembla que es produeix un interès renovat

per les cultures tradicionals mediterrànies. La situació perifèrica

de les nostres illes respecte a l'epicentre cultural europeu ocasiona

o facilita una certa tendència en convertir les illes del Mediterrani

en laboratori per a dur a terme el treball de camp. Es tracta en

definitiva d'un corrent hereu del moviment dels viatgers de finals

del segle passat i que, de fet, gairebé no s'havia interromput. És

suficient recordar les investigacions de Hausmann, Spelbkrink,

Foster o Hans Jacob Noeggerath a les Pitiüses2.

1 Capítol a part mereixen la revista Randa, editada a partir del 1975 i Estudis
Balearles, a partir del 1981. Vegeu els continguts etnogràfics a les pertinents
bibliografies de publicacions seriades (Cap. 7).

2 A més de la seva tasca com a fotògraf i arquitecte i les seves aportacions al món
de l'avantguarda, Raoul HAUSMANN s'interessà també per l'antropologia
cultural i especialment per l'arquitectura tradicional pitiüsa, vegeu (1934)
"L'architecture de Pile d'Ibiza". Oeuvres. 9:14-18; (1935) "Ibiza et la maison
méditerranénne". L'Architecíure d'Aujourd'hui. 1:33-35; (1936) "Eivissa i
l'arquitectura sense arquitecte". D'Ací i d'Allà. 184; (1936) "Elementos de la
arquitectura rural en la isla de Ibiza". A. C. Documentos de Actividad
Contemporánea. 21:11-14; (1938) "Recherches ethno-anthropologiques sur les
Pityuses" Revue anthropologique. 4-6:122-145; (1944-45) "Recherches sur
Porigine de la maison rurale à Eivissa". Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares. 1:231-252.
SPELBRINK, W. (1936-37) "Die Mittelmeerinseln Eivissa und Formentera.
Eine Kulturgeschichte uns lexikographische Darstellung". Butlletí de
Dialectología Catalana. 24:184-281 i 25:1-147.
De George M. FOSTER vegeu (1952) "The feixes of Ibiza". The Geographical
Review. 42:227-237.
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A aquests "ancestros" hom ha d'afegir-hi tot un seguit

d'investigadors forans que, atrets pel primitivisme i arcaisme de

les Pitiüses, hi desenvolupen el seu treball de camp: Danielle

Rozemberg, J. Demerson, J.L. Gordillo, J. Bisson, C. Gil Muñoz,

Jaume Bertranpetit, José Antonio Nieto, Claudio Alarco von

Perfall són els més significatius3.

A Mallorca hom pot esmentar Ruth Hogart i Jackie

Waldren que malgrat haver culminat la fase de treball de camp

encara no han donat a conèixer els resultats de les seves

investigacions o el cas més recent d'Alexandre Miquel Novajra que

estudia el fenomen turístic4.

Aquest corrent, encapçalat majoritàriament per

investigadors estrangers, trobarà també els seus equivalents entre

els nostres antropòlegs, especialment a partir del desenvolupament

del corrent anglo-saxó entre els investigadors de la Universitat de

Barcelona.

De NOEGGERATH vegeu (1946) Contes d'Eivissa, recull de catorze rondalles
publicat a Mèxic amb un pròleg de Josep Carner i i.lustracions de Joan Sunyer.
Cifr. CASTELLÓ GUASH, J. (1988). Greix vermei i altres escrits, pg. X.

3 De Danielle ROZEMBERG (1979) "Les implications locales du tourisme
international: San_Miguel, village ibicenco". Sociologie du Sud-Est. 19-20:99-
117. De GIL MUÑOZ vegeu (l<hl)Formentera: una comunidad en evolución.
De J. BERTRANPETIT vegeu, (1981) Estructura demogràfica i genètica de la
població de Formentera. Tesis Doctoral (inèdita). Facultad de Biologia.
Departament d'Antropologia. Universitat de Barcelona
De J. A. NIETO (1976) Tourism: its penetration and developement on a Spanish
Island. Ph.D. Thesis. New School for Social Research New York i
(1977)"Turistas y nativos: el caso de Formentera". Revista Española de la
Opinión Pública.

4 (1989) "La qüestió turística balear: primers apunts cap a una perspectiva
antropològica". El Mirall. 30:53-61.
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El cas, potser paradigmàtic, és el de l'antropòleg mallorquí

Joan Bestard5. Les aportacions de Camilo J. Cela Conde també són

interessants, encara que, segons nosaltres, s'aproximen més a

l'assaig històric que no a l'anàlisi antropològic6.

Les formes de parentiu, l'estructura social, els impactes

culturals i el canvi seran bàsicament els temes que atrauran

l'atenció d'aquests antropòlegs.

Una altra qüestió que tampoc no s'eludeix és el de les

minories ètniques i concretament el denominat problema xueta.

Tant investigadors forans com locals duen endavant importants

estudis sobre la problemàtica de la minoria jueva mallorquina i la

seva marginació.

5 (1980) "La historia de la familia en el contexto de las Ciencias Sociales"
Quaderns de VIC A. 2:154-162.
(1980) "Con quien se casa una hermana?. Comentaris d'Antropologia Cultural.
2:41-46.
(1981) La nostalgia del objeto. A ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR
Costumbres de los mallorquines.
(1981) Familia y herencia A VALDÉS, R. (Dir.) Las razas humanas. Vol II: 143-
154.
(1982)"Historia y naturaleza humana en los siglos XVII y XIX". Comentaris
d'Antropologia Cultural. 4:11-22. [conjuntament amb C. Bidon-Chanal].
(1985) Algunas reflexiones en torno a la familia y los estudios locales. A La vida
quotidiana dins la perspectiva històrica, [conjuntament amb J. Contreras].
(1985) Estratègies matrimonials i cicle domèstic. A /// Jornades d'Estudis
Històrics Locals, [conjuntament amb J. Contreras].
(1986) Casa y familia. Parentesco y reproducción domèstica en Formentera.
(1987)"Formes de viure i maneres d'habitar". Quaderns de /'/CA. 6:9-33.
(1991) La estrechez del lugar y la protección patrimonial: el significado social de
los matrimonios consanguíneos en Formentera. A PRAT, MARTÍNEZ,
CONTRERAS, MORENO (eds.) Antropología de los pueblos de España, pp.
444-449.

6 (1978) "Algunas precisiones metodológicas sobre la articulación del modo de
producción capitalista en sociedades campesinas". Sistema. 26:93-106.
(l919)Capitalismo y campesinado en la Isla de Mallorca, i (1980) Hacia una
interpretación de la articulación del modo de producción capitalista en Mallorca.
A Actas del I Congreso Español de Antropología, pp. 521-526.

436



Aquesta preocupació temàtica entronca amb el que Trias

Mercant anomena etnologisme xueta que endinsaria les seves arrels

en el segle XIX7. Entre els estudis més representatius d'aquest

corrent hom hauria de citar els d'A. Bensoussan8, els mateixos

articles de Joan Bestard9 o l'obra d'Eva i Juan F. Laub (1987) El

mito triunfante. Estudio antropológico-social de los chuelas

mallorquines.

També és significativa l'aparició, durant les dues darreres

dècades, d'obres històriques o divulgatives sobre el tema xueta:

Baltasar Porcel (1971), Àngela Selke (1972), Miquel Forteza

(1970), Baruch Braunstein (1972) o fins i tot una col·lecció (La

Rodella de Miquel Font Ed.) sobre jueus, conversos, xuetes i

Inquisició10.

No manquen tampoc els estudis d'antropologia física

especialment relacionats amb la medicina11.

Finalment caldria esmentar una tendència, indubtablement

minoritària, que fa descripcions etnogràfiques, però fent servir

7 (1986) Etnografia y folklore en Mallorca. A AGUIRRE BAZTAN, A. La
antropologia cultural en España. Un siglo de antropologia, pp. 215-216.

8 (1980) "Les xuetes de Majorque: aperçu sur une micro-minorité". Pluriel-Debat.
22:51-56.

9 (1981)"Els xuetes de Mallorca". L'Avenç. 42:19-21 i (1985) Los chuelas de
Mallorca. A IZARD M. (Ed.) Marginados, fronterizos, rebeldes y oprimidos.
Vol. I: 39-48.

10 Vegeu una aportació mes recent d'Eva LAUB (1991) El mundo de los chuelas
mallorquines. A PRAT, MARTÍNEZ, CONTRERAS, MORENO (eds.)
Antropología de los pueblos de España, pp. 677-688.

11 Gómez BELLARD (1985)"Estudios antropológicos de algunas incineraciones
pünicas del Puig dels Molins. Ibiza". Saguntum. 19:141-151 i (1987) "La
medicina popular en Ibiza". Estudis Balearles. 24:59-68.
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una metodologia que té connotacions arqueològiques. Un suposat

arcaicisme cultural condueix a cercar paral·lels a la prehistòria i a

l'antiguitat clàssica. Aquest sería el cas dels estudis sobre les

Pitiüses de M". Lena Mateu Prats i Cristina Miguélez Ramos12.

12 De M" Lena MATEU vegeu (1984) La joyería ibicenca; (1985)" Aspectes
arqueològics i etnològics de la joieria popular d'Eivissa". Eivissa. 15-16:38-44.
De Cristina MIGUÉLEZ podem ressenyar (1987) "Elaboración tradicional del
aceite en Ibiza. Estudio preliminar". Estudis Balearles. 24:31-42 i (1989) "La
agricultura tradicional en Ibiza: introducción a la cultura material". Etnografía
Española. 7:7-57.
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3.6.5. La creació de museus o la preservació de I' "ánima

del poblé".

Durant els darrers anys de la dècada dels 60 i especialment

durant la dels 70 és quan es produeix el que podríem anomenar

una autèntica explosió pel que fa a creació de museus etnològics.

Si exceptuam els escassos fons etnològics dels que disposava

el Museu Regional d'Artà, el Museu Mulet de Gènova i els fons de

reserva amb què podien comptar els museus de titularítat estatal, el

panorama era un simple ermàs. Ningú no havia continuat la tasca

iniciada a finals de la centúria anterior amb la inciativa arxiducal

del Museu Balear de Son Moragues.

Aquesta situació, però, canviarà radicalment a partir de la

creació de tot un seguit de noves col·leccions que de manera més o

manco reeixida sorgeixen a causa d'una nova situació socio-

económica que tot seguit comentarem.

Les col·leccions més representatives que sorgeixen en

aquest moment són la de la Fundació Cosme Bauçà de Felanitx

(1963); la Torre de Canyamel (1967) promoguda per Gabriel

Morell; la secció etnológica del Museu de la Porciúncula (1968); la

inauguració de la Secció Etnológica del Museu de Mallorca, situada

a Muro (1969); la incorporació de la col·lecció Mulet de Gènova al

Museu de Lluc amb la conseqüent ampliació i remodelació (1971);

creació del Museu Municipal de Sa Pobla amb una petita secció
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etnológica (1971); ampliació de la Secció Etnológica de Muro amb

la creació i muntatge de les sales d'oficis artesans (1976); la

inauguració del Museu del Vidre de Can Gordiola a Algaida

(1977) i la inauguració del petit museu del Moli d'En Gaspar a

Llucmajor (1977).

Durant deu anys es creen la majoria de les més importants

col·leccions etnològiques de les Illes a les que hauríem d'afegir

altres col·leccions de caràcter privat o associades a establiments

turístics que òbviament no inclourem en el nostre estudi.

Les causes d'aquest ressorgiment van estretament lligades a

la nova situació socio-económica que durant aquests anys es

desenvolupa a la nostra comunitat. En aquesta dècada es consolida

la situació sorgida del boom turístic amb la conseqüent

terciarització progressiva de l'economia, l'abandonament de

l'agricultura, el desplaçament poblacional des dels pobles de

l'interior a la ciutat i a les zones urbanes de la costa, el creixement

espectacular de la ciutat, la immigració massiva de forasters atrets

per l'oferta de treball de la indústria hotelera, la implantació

massiva dels mitjans de difusió espanyols (TV), la introducció de

nous costums, etc.

Tot plegat ocasionà la percepció d'una sensació de canvi

accelerat que no es podia frenar.

Com s'afronta aquest canvi des del punt de vista de la

museologia etnológica? Quins plantejaments teòrics aporten els

promotors o dissenyadors de cada una d'aquestes col·leccions?

La primera reacció és clara i es fa evident amb la mateixa

creació o impuls de les distintes experiències museològiques.

D'entrada, per tant, ens trobam davant una reacció front a una
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nova situació socioeconómica més que no amb una planificació

estudiada i científicament estructurada. Cercant un símil

arqueològic, ens trobam davant una excavació d'urgència més que

no davant una prospecció programada d'acord amb un pla d'estudi.

Vegem, doncs, dins aquesta precària situació, quin era el

plantejament teòric que impulsa a la recollida d'elements materials

que passen a integrar les noves col·leccions etnològiques. Per a

nosaltres, l'esperit que mou aquestes operacions museològiques està

perfectament integrat a l'esmentat discurs folklòric.

Interessa especialment recuperar les "essències" d'un poble

determinat. En aquest cas interessen les essències de mallorquinitat.

Es tracta de salvar aquelles manifestacions de les essències

originades i emmagatzemades al volkgeist del poble que per

definició són eternes i immutables i no canvien ni es transformen

amb el pas del temps.

A través de l'operació museològica s'intenta negar, en

definitiva, la noció d'evolució i progrés i es substituïda per la de

tradició1.

La tradició, com les essències, és allò que no canvia i que fa

que les coses permaneixin iguals a elles mateixes.

Tal com diu Joan Prat, la industrialització, en el nostre cas

la irrupció massiva del turisme, es veu com a la quintaesencia del

canvi i com a màxima amenaça contra la suposada puresa prístina

de la cultura tradicional, és la causa directa de la "contaminació

1 PRAT, J. (1991) Estudio introductorio. A PRAT, MARTÍNEZ,
CONTRERAS, MORENO (Eds.) Antropología de los pueblos de España, pg.
28.
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social i moral", de la "degeneració", de la pèrdua de les "essències

pàtries" i d'altres processos degeneradors similars.

Malgrat tot, com que aquests processos no es poden aturar,

folkloristes i museòlegs opten per una solució radical: "eliminar de

sus intereses de estudio cualquier forma de vida «moderna»

(industrial, urbana, capitalista, etc.) para centrar su atención

exclusiva en las tradiciones rurales pre-industriales y campesinas

de sus respectivas comunidades"2.

Aquesta visió se centra també en la valoració de

pervivències o survivals que passen a ser objectius d'estudi. "Las

pervivencias son valiosas en sí mismas puesto que almacenan y

atesoran las esencias más puras y arcaicas de la tradición, al tiempo

que són el reflejo fosilizado y en consecuencia, perfecto, del

pasado idealizado que se intenta recuperar e idealizar"3.

Aquesta obsessió dels folkloristes pel passat (medievalitzant

en el cas català) fa que s'accentuï la seva visió política

conservadora, nacionalista conservadora i essencialista que

propugna el retorn a la societat estamental medieval guiada per

l'autoritat indiscutible de l'església.

Aquesta model de pensament, que té el seu origen en el

moviment romàntic i que es plasma a la nostra terra a través de la

Renaixença, perdura a Mallorca fins a l'actualitat.

En el cas dels museus de nova creació als que feim

referència, aquest moviment "neo-folklòric"es fa evident a través

de les més diverses manifestacions.

22

33

PRAT, J. (1991) Op. cit. pg. 28.

PRAT, J. (1991) Ibidem. pg. 28.
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En primer lloc, la localització d'alguns dels museus

etnològics és, si més no, indicadora d'aquest esperit medievalitzant

i pairalista que havia il·luminat el discurs folklòric de la

Renaixença: l'elecció de la Torre de Canyamel -l'antiga torre dels

Montsó- per ubicar la col·lecció formada per Gabriel Morell és

paradigmàtica.

Ja no en parlem de l'estrafalaria construció "neo-gòtica"

que allotjaria el Museu del Vidre de Can Gordiola a Algaida o la

recerca de la idoneïtat d'una casa pairal de la ruralia mallorquina

per a la Secció Etnológica del Museu de Mallorca a Muro: "Con

este fin y aprovechando la estructura arquitectónica del edificio, se

destina la planta baja a reconstruir una casa típica de la antigua

nobleza rural mallorquina..."4

Aquest esperit medievalitzant -estamental, essencialista i

eclesiàstic- propi del discurs folklòric es manifesta també a través

de tot un seguit de publicacions emanades des dels propis museus o

de persones a ells vinculades. Vegeu sinó tot un capítol dedicat al

gremi de terrissers a l'obra de Joan Llabrés (fundador i director

de Museu de la Porciúncula) sobre la ceràmica popular

mallorquina,5 o el pròleg de Gabriel Morell Font dels Olors

(fundador de la col·lecció de Canyamel) a la segona edició del

llibre de B. Quetglas Gayà, Los gremios de Mallorca (1980).

La localització d'altres col·leccions etnològiques a indrets o

edificis emblemàtics pel que fa a la tradició i a la més pura essència

* ROSSELLÓ BORDOY, G., VIDAL TOMÀS, B. (1966) Museo de Mallorca.
Sección etnológica, pg. 16.

5 LLABRÉS RAMIS, J. (1977) La ceràmica popular en Mallorca, pp. 25-35.
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de mallorquí ni tat es palesa també en la cessió de la col·lecció Mulet

al Museu de Lluc o amb la creació del petit Museu del Molí d'En

Gaspar a Llucmajor.

Pel que fa al primer cas, a la presentació de la guia del

Museu de Lluc (1974) transpua també aquest lligam amb la

tradició i la identitat:

"Don Antoni Mulet Gomila, gran coneixedor i amic del

folklore mallorquí, a través d'anys i amb grans esforços, havia

replegat tota mena d'objectes relacionats amb la cultura dels

nostres avant passats: vestuari, vaixella, mobiliari, imatgeria, joies

i pintures, sobretot les que tenien alguna relació amb el vestit dels

vells balears, amb els seus costums i divertiments i les que

mostraven els paisatges i monuments més típics d'aquestes Illes.

Comprenent que totes aquestes coses, tan íntimament

lligades a Mallorca i que ell tant estimava, a cap altre lloc podien

estar tan ben guardades com a Lluc, que és el cor espiritual

d'aquesta Illa, disposà que passassin al Museu de Lluc la major part

dels objectes que constituien el de Ca'n Mulet de Gènova.

Creim que després d'aquesta visita, feta amb un poc

d'atenció, el visitant coneixerà un poc millor i estimarà una mica

més la sempre i amable Illa de Mallorca"6.

En aquest cas, s'hi afegeix el mateix santuari llucà com a

indret emblemàtic dins el que és la identitat mallorquina. Lluc ha

estat considerar "lo sant racó de la Llar" i a la memòria de tots

ressona:

Guia del Museu de Lluc (1974). pg. 5.
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"dins el cor de la muntanya,

Mallorca guarda un tresor..."

Lluc ha representat i representa encara el bressol del

nacionalisme essencialista catòlic mallorquí i han estat freqüents

manifestacions com aquesta: "La patriótica aspiración de hacer de

Lluch casa payral de los católicos mallorquines, aspiración que

formulaba ahora en el último aniversario, desde lo alto del pulpito

de Lluch, el elocuente Miguel Costa..."7

A aquest pairalisme llucà s'hi ha d'afegir, a més, el constant

referent simbòlic al monestir de Montserrat, com a indrets on es

serven les més pures essències de l'ànima del poble8.

En el cas del Molí d'En Gaspar (Llucmajor), la mateixa

elecció d'un molí de vent fariner com a seu del museu és prou

indicadora. El molí ha esdevingut un dels temes recurrents al

corpus d'estudis etnològics a les Illes. Aquest interès no només es

constata a través de la bibliografia, sinó fins i tot amb la creació de

societats de defensa com és ara l'Associació d'Amics dels Molins;

el fet que sia un dels escassos elements etnològics que es tenen

mínimament en compte a l'hora dels planejaments urbanístics; la

promoció per part de l'Administració de catàlegs d'aquests

elements; la promoció de restauració per part de diverses entitats

1 Citat per Josep AMENGUAL i BATLE (1991) "O centenari de la pujada dels
Missioners dels SS. Cors a Lluc". Lluc. 764: 3-10.

Sobre aquesta relació Montserrat-Lluc vegeu, JUAN, R., LLOMPART, G.
(1977) "Los santuarios de Montserrat y de Lluc: una confrontación de orígenes".
Studia Monàstica. 19:361-385. i ROSSELLÓ VAQUER R. (1984) Mallorca i
Montserrat. Notes històriques: segles XIII-XVI.
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(Santa Ponça, Sant Lluís, Manacor, etc.) i la utilització del molí de

vent com a figura emblemàtica representativa de les Illes.

Quant al contingut de totes aquestes col·leccions, no desdiu

en res la configuració de símbols representatius d'aquesta tradició

mítica sobre la que s'assanta i de la que beu l'ànima del poble. La

ruralitat i el pairalisme representat a través de la llar són els dos

símbols que a la majoria dels museus i col·leccions s'empren per a

representar, respectivament, el sistema productiu i el sistema social

que es veu amenaçat pel canvi que genera el boom turístic.

Les eines de la pagesia o les dels oficis artesans, hereus dels

gremis medievals, esdevenen la més plausible representació d'un

món rural, tancat, dipositària de la tradició i dels més pures

"essències". L'ordre estamental, l'absència de conflictivitat social,

la submissió dels pagesos, la jerarquia patriarcal de les possessions

o dels obradors artesans esdevenen simbolitzades per tots aquells

estris amarats per la suor dels nostres avantpassats.

Com a il·lustració d'aquest esperit, vegem les declaracions

del director del Museu de la Porciúncula:

"Un esdeveniment significatiu i encoratjador, a què assistim

en els nostres dies, és el ressorgiment de la conciencia pública del

nostre poble i el despertar de la letargia, llarga i vergonyant, de la

nostra personalitat col·lectiva. Les amples finestres de la nostra

Llar Pairal s'estan obrint, i la claror riallera de l'alba es projecta

dins els plecs més recòndits del nostre esperit, presagiant dies

venturosos.

L'ànima d'un poble, sia el que sia, mai no pot morir. Com

tampoc la seva llengua. Mentres romangui un sol fill a la terra dels

avis, les arrels de la parla materna conserven tota la vitalitat.
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S'esdevé com amb el gram de la nostra ruralia que, com més se'l

trepitja, més rebrolla, sempre amb nova vida.

Altrament, l'actual revolució tecnològica, a què assistim,

uns com a simples espectadors i uns altres com a protagonistes, i el

progrés irrefrenable a què es veu desbocada la Humanitat, guaitant

sempre en el penyacegat d'un futur nebulós, han arraconat

implacablement, al sostre dels trastos vells, un caramull d'ormejos:

tota una jerarquia d'eines i d'instruments de feina, que empraren

els nostres rebesavis i que encara porten l'empremta de les gotes de

suor del seu front.

La major part d'aquest utillatge s'és perdut tal volta per a

sempre. Altres eines, en canvi, redolen encara, plenes de rovell,

per les dependències humides i fosques de les cases de la nostra

pagesia, tot i esperant que una mà amorosa les torni a la vida.

Per salvar, dins les possibilitats, aquest immens i ric

patrimoni de la nostra Cultura, abans de què sia massa tard, volem

donar a conèixer el tresor immens, perdut o a punt de desaparèixer

per a sempre, de la nostra petita història familiar, mirada des del

caire graciós de les professions i estaments laborals dels nostres

avantpassats. La nova generació està de retorn: exigeix conèixer-la

i bé mereix aquesta satisfacció"9.

El mateix autor a la Guia del Museu de la Porciúncula

manifesta: "Referent a l'Etnologia, direm que el grau de cultura

d'un poble es calibra pel munt dels seus utensilis domèstics,

instruments per als quefers quotidians, eines de conró, etc. A la

9 LLABRES RAMIS, J., VALLESPIR SOLER, J. (1980) Els nostres arts i
oficis d'antany. 1. pp. 11-13.
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vegada que desapareix el seu ús es perden també dins la ment i el

lèxic del nostre poble, especialment de les noves generacions. Ara,

doncs, tindrem l'oportunitat de penetrar en la vida familiar

mallorquina de temps enrera, conèixer llurs activitats i contemplar

les formes arcaiques dels seus estris amb els que omplia llurs

necessitats més o manco peremptòries"10.

La idea de preservar la tradició davant el canvi i la

preservació de les "peculiaritats" o "essències" és present també als

projectes de creació de la Secció Etnológica del Museu de

Mallorca, de titularitat estatal. A la presentació de la seva guia es

reprodueixen unes paraules del Sr. Gabriel Alomar Esteve on hom

pot llegir:

"Es un hecho evidente e incuestionable que en los años que

estamos atravesando se produce en España una rápida

transformación de la cultura popular y tradicional, en especial en

lo que afecta a las técnicas agrícolas y artesanas. Y este hecho hace

de absoluta conveniencia el tomar medidas para la conservación

documental de aquellas tradiciones y formas artísticas, de aquellas

construcciones y de aquellos instrumentos que, habiendo perdurado

hasta hoy, se hallan en trance de desaparición inmediata, con el fin

de que su permanencia pueda servir de testimonio y de precedente

científico en la civilización del porvenir. En el caso de las Islas

Baleares, cuyo pueblo, a un pasado histórico y cultural de

excepcional interés, une el hecho de haber conservado un conjunto

de tradiciones de incalculable valor -en parte debido a la

1° LLABRES RAMIS, J. (1984) Guia del Museu de la Porciúncula. pp. 1-2.
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circunstancia de la insularidad-, esta conveniencia se halla

acentuada. De todos los medios para la perpetuación de este

pasado, el más eficaz es el de los museos etnográficos, y en especial

aquellos emplazados en los mismos lugares en los cuales la cultura

técnica y artística se ha venido desarrollando, así como en edificios

que por su antigüedad constituyen por sí mismos documentos de

valor primordial, que debidamente acondicionados y modernizados

puedan prestar un ambiente adecuado al estudio de las
colecciones"11.

L'altre símbol utilitzat amb profussió és el de la llar. A la

majoria de les col·leccions estudiades apareix una reproducció o

una reconstrucció d'una llar tradicional (Museu de Muro, Fundació

Cosme Bauçà, Casal de Cultura de Sóller, Torre de Canyamel...).

Entorn a la llar es configuren gairebé tots els principis de la

societat tradicional. Es tracta de l'indret on es reuneixen en

harmonia tots els membres de la família o fins i tot els missatges a

les possessions, per alimentar-se físicament i espiritualment

escoltant els consells dels majors o resant el rosari. Es el lloc de

transmissió dels principis cristians i aglutinador de l'estructura
familiar.

"Esta habitación constituye uno de los elementos más

característicos de la casa payesa mallorquína, ya que en torno a la

cocina, o cuina, gira toda la vida familiar"12.

U ROSSELLÓ BORDOY, G., VIDAL TOMAS, B. (1966) Museo de Mallorca.
Sección etnológica, pg. 14.

12
ROSSELLÓ BORDOY, G., VIDAL TOMAS, B. (1966) Ibidem. pg. 27
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"A l'hivern, quan la tasca quotidiana al camp s'alleugeria i

les hores de llum minven en benefici de la vetlada, a la cuina hi

conflueixen tots els components necessaris per tal que algun autor

hagi pogut afirmar que la casa constituïa el temple familiar l'altar

del qual era la llar, on -contingudes en la flama- eren adorades les

divinitats familiars, ni que tampoc el mot cuina, en una de les seves

acepcions, sigui l'habitació de la casa on es reuneix la família

durant la vetlla que serveix per fer foc, per preparar els menjars i

per a menjador"13.

13 LLOMPART, G., MULET, M. J., RAMIS, A. (1991) Mallorca: imatge
fotogràfica i etnografia, pp. 191-192.
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3.7. La situació actual dels estudis etnogràfics

3.7.1. La investigació antropològica

En aquest apartat hom inclou les iniciatives institucionals

per al desenvolupament del coneixement antropològic. Aquestes

iniciatives es materialitzen a través de programes d'estudi, com

seria el cas de la Universitat, en l'organització d'encontres o

congressos o bé a través de programes d'investigació concrets,

com seria el cas d'algunes institucions com és ara el CSIC o dels

programes d'investigació subvencionats per la Conselleria de

Cultura. Incloem també un apartat dedicat a congressos o reunions

científiques a les quals hi ha hagut una participació d'estudiosos

illencs.

Deixam de banda els projectes d'investigació que puguin

sorgir de les institucions museístiques ja que es veuran de forma

particular en parlar de cada una d'aquestes.

3.7.1.1. Universitat de les Illes Balears (U.I.B.)

Actualment a la U.I.B. s'imparteixen vuit assignatures

repartides entre diverses llicenciatures i diplomatures que poden
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enquadrar-se o almenys lligar-se al camp de l'antropologia

cultural.

A la guia de la Universitat de les Illes Balears apareixen

com a assignatures impartides les que segueixen:

-Antropologia (Etnologia) a 5è d'Història

-Literatura Popular Catalana a 4t de Filologia Catalana

-Antropologia a 2n de Ciències de l'Educació

-Antropologia a 2n de Filosofia

-Etnologia a 5è de Filosofia

-Medi i Cultura Catalana a 2n de Professorat d'E.G.B.

-Antropologia, optativa a Professorat d'E.G.B.

-Cultura Popular Catalana, optativa a Professorat d'E.G.B.

La primera lectura que hom en pot fer d'aquesta dispersió i

diversitat és la inexistència d'una línia clara que seria la que hauria

de fixar el que hauria o podria ser un departament universitari

d'antropologia. Per altra banda, el fet que aquestes matèries

s'imparteixin a departaments distints condiciona un enfocament

distint que respon més al disseny curricular de cada especialitat

(Història, Filologia, Ciències de l'Educació, etc.) que no a la

mateixa disciplina antropològica. Quelcom semblant succeeix amb

la formació del professorat que imparteix aquestes assignatures.

Generalment procedeix de la història, la filologia, les ciències de

l'educació o la filosofia i no de l'antropologia.

Sense compartir algunes crítiques poc documentades és

evident que l'antropologia, a l'àmbit acadèmic universitari, es

troba en una situació de marginalitat.
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Tot i aquesta situació, hom ha de fer constar la realització

de diverses memòries de llicenciatura que els darrers anys s'han

presentat a la nostra Universitat. Entre aquestes caldria destacar les

de Margalida Bernat sobre els teixidors; la de Bàrbara Genovard

sobre la dona a Ariany; una aportació sobre l'ofici de trinxeter

d'Andreu Ramis i la de Catalina Valriu sobre el carnaval.

A aquestes s'hauria d'afegir la que Cristina Giménez

Raurell va presentar sobre El vidrio mallorquín a la Universidad

Complutense de Madrid. També hem tengut noticia de la

presentació d'una memòria de llicenciatura inèdita de Marta

Figueres Massip, Juegos populares de jóvenes y adultos en

Menorca (1983) i a la qual no hem tengut accés1.

A aquestes investigacions duites a terme al si deis

departaments de Ciències Històriques i Filologia s'han d'afegir les

investigacions duites a terme des del Departament de Ciències de

l'Eduació on cal destacar les tesis de V. Jasso i Jordi Vallespir, a

més de les investigacions d'Antoni J. Colom i Gabriel Janer

Manila2.

1 Algunes d'aquestes tesis han estat publicades total o parcialment. Hem de
ressenyar. BERNAT ROCA, M. (1985) Telers i teixidors a Mallorca. Apunts per
a un estudi etnogràfic; GENOVARD DARDER, B. (1989) Tall de dones i
VALRIU LLINÀS, C. (1989) El carnaval a Palma; RAMIS PUIG-GROS, A.
(1992) Els trinxeters de Mallorca. Estudi etnogràfic.

2 Sobre aquests autors, a més de la bibliografia general, vegeu: COLOM, A.J.
(1981) "Antropología y educación". Mayurqa. 17:303-309.
JANER MANILA, Gabriel (1977) "La funció educativa dels contes de fades".
Lluc. 671:10-14; (1980) "Cultura popular i dinàmica educativa". Lluc. 698:14-
16; (1980) "La funció educativa del contes populars" Randa. 10; (1984) "El relat
oral". Lluc. 718:3-5; (1985) El paper de l'educació en la dinàmica de la cultura.
LLOPART, D., PRAT, J., PRATS. LI. (ed.) La cultura popular a debat.
pp. 180-191. JASSO, V. (1982) Cultura y educación. Un estudio en antropologia
cultural. La transmisión de los sistemas culturales a través de los cuentos
populares, [tesi doctoral inèdita]; JASSO, V., TORRENS, C. (1984) "Funció
educativa de l'eidos. Aproximació a la ideología del poblé de les «Rondaies
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S'hi han d'afegir encara les investigacions d'Antoni

Artigues sobre musicologia i cultura popular3.

Quant a l'organització de trobades, encontres i congressos,

potser s'hagin de destacar el col·loqui sobre "Les fonts orals"

organitzat pel Departament de Filologia Catalana i que tingué lloc

entre el 12 i el 15 d'abril del 1984. En el si d'aquest col.loqui s'hi

desenrotllà una ponència sobre l'antropologia i les fonts orals a

càrrec de Jesús Contreras i Joan Bestard i s'hi presentaren tres

comunicacions: Dolores Juliano: Algunas reflexiones sobre la

especificidad de contenidos de las fuentes orales; Margalida Orfila,

Joana Ma Prohens i Andreu Ramis: Memòria dels treballs

d'investigació oral del Departament de Prehistòria i Etnologia

(1980-83) i Andreu Ramis: Fonts orals i etnologia. Un ofici

tradicional: els trinxeters, inexplicablement encara inèdites4.

Així mateix s'ha de fer constar la participació de la

Universitat a l'organització de les distintes Jornades d'Estudis

Històrics Locals promogudes per l'Institut d'Estudis Baleàrics. »

A aquestes activitats caldria afegir-hi, encara, els articles de

contingut antropològic publicats a la revista "Mayurqa".

Mallorquines»". Lluc. 713:33-36; (1985) "Antropologia i ciències de
l'educació". Estudis Baleàrics. 18:145-172. VALLESPIR SOLER, Jordi (1989)
Llengua, cultura i cognició. Bases per a una antropologia pedagògica.

3 ARTIGUES, A. (1980) Instruments musicals mallorquins. A II Cicle de
Cultura Mallorquina (Cultura Popular); (1981) Música mediterrània, xeremiers;
(1982) Xeremiers, manual de xeremies, fobiol i tamborí; (1978) "Instruments de
percussió (Mallorca)". Mayurqa. 18 i MOREY, Joan, ARTIGUES, Antoni
(1989) Repertori i construcció dels instruments de la colla de xeremiers catalans a
Mallorca.

4 MIRALLES, Joan (1985) La Història oral Qüestionari guia didàctica, pp. 28-
30.
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Hem d'afegir, també el projecte d'impartir una assignatura

sobre cultura popular a estudis de caràcter general sobre Cultura

de les Illes Balears. Aquests estudis s'enmarquen dins el projecte

"Universitat Oberta" impulsat pel Vice-rectorat d'Extensió

Universitària.

La programació provisional d'aquesta assignatura seria la

següent:

1. La Cultura Popular, concepte i característiques. Metodologia

per al seu estudi. Etnografia, etnologia, antropologia, folklore.

2. Els estudis de Cultura Popular a les Illes. Les fonts d'estudi. Els

museus. Els estudis i els estudiosos.

Tema clau: La identitat cultural

3. L'arquitectura popular. La vivenda, altres construccions, la

construcció del paisatge. L'interior de la casa, el mobiliari.

4. La indumentària i el parament de la casa. L'alimentació.

5. El sistema productiu: l'agricultura tradicional. La trilogia

mediterrània (blat, oli, vi)

6. Altres activitats agràries: horta, garriga, bosc, marina. Caça i

recol·lecció
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7. La ramaderia i les activitats derivades: formatge, matances,

llana, etc.

8. L'artesania rural.

Tema clau: família i parentiu

9. Els oficis tradicionals. L'artesania

10. Transports i tracció. El comerç i els serveis. Peses i mesures.

11. El món de la mar. La pesca.

12. Festes i jocs. Música i balls. Les activitats lúdiques.

13. La mentalitat popular. La religiositat, creences i supersticions,
etc.

14. La ciència i el saber popular: medicina, etnobotànica,
calendari.

15. El mode de vida tradicional. Les edats de la vida. Els ritus de
pas.

Tema clau: Impacte i canvi cultural
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3.7.1.2. Universitat d'Educació a Distància (U.N.E.D.)

A part de la Universitat de les Illes Balears hom pot

destacar la tasca realitzada per la Delegació a Palma de la

Universitat d'Educació a Distància (UNED) que ha estat enfocada

en un doble vertent:

a. Estudis acadèmics amb l'existència d'una tutoria

d'antropologia regida pel professor Sebastià Trias Mercat i que

comprèn dues disciplines: Antropologia general, comuna als

alumnes de primer de Psicologia i Filosofia i Antropologia Social,

específica per a alumnes de tercer de Filosofia5.

b. Realització d'activitats extra-acadèmiques com és ara la

organització de seminaris, jornades i congressos.

Dins aquest segon grup d'activitats cal destacar

l'organització del II Seminario de Antropologia. L'antropologia a

les nacionalitats lingüístiques celebrat a Palma entre el 27 i el 30

de novembre del 1990. Intervingueren Lluís Calvo amb

l'antropologia catalana des de la fundació de de l'Arxiu

d'Etnografia i Folklore; Manuel Mandianes parlà de l'antropologia

gallega a partir del moviment Nos; Trias Mercant dissertà sobre

l'antropologia balear i la generació del 17 i, finalment, Aguirre

Baztán va fer una aproximació a l'antropologia del País Basc a

partir del congrés d'Oñate. Paral·lelament al seminari s'organitzà

5 Per a més informació vegeu Luis CALVO CALVO (1986) Las Instituciones y
sus publicaciones. A AGUIRRE BAZTAN La antropologia cultural en España.
pg. 488.
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una exposició bibliogràfica d'obres d'antropologia i cultura

popular.

Així mateix cal destacar, pel que té de comuna amb el que

hem anat exposant al llarg d'aquest capítol sobre història de

l'antropologia, la realització durant el mes d'abril del 1992 de les

"I Jornadas Nacionales de Antropología".

Durant aquestes Jornades es dugueren a terme les següents

ponències:

1. Antropología española y V Centenario amb

comunicacions sobre: Anàlisis antropológico de la colonización; la

antropología de los misioneros; antropólogos emigrados y

exiliados y antropología iberoamericana.

2. Historiología de la antropología española amb

comunicacions sobre: Historia oral y folklore; la etnología

cadémica en España; Instituciones antropológicas y Las

antropologías aplicadas

3. Las antropologías del Mediterráneo, amb comunicacions

sobre: El Mediterráneo, ¿unidad o diversidad cultural?; Las

historias culturales del Mediterráneo y la antropología; El

archiduque Luís Salvador, antropólogo del Mediterráneo.

3.7.1.3. Els Instituts d'Estudis i la Conselleria de

Cultura.

A part del programa de subvencions, hem d'afegir també la

tasca desenvolupada per l'Institut d'Estudis Balcanes a través de la

publicació d'un seguit d'articles de caràcter antropològic a la
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revista "Estudis Baleàrics"6 i mitjançant l'organització de les

Jornades d'Estudis Històrics Locals.

Pel que fa a les Jornades d'Estudis Històrics Locals amb

aportacions de contingut antropològic cal destacar especialment les

terceres (1983), publicades el 1985, on resalten les ponències i

presentacions d'Ignaci Terrades, Joan Prat, Joan Bestard i Jesús

Contreras7. Les setenes Jornades, celebrades el 1988 porten un

títol que s'allunya del contingut: la Mediterrània. Antropologia i

història, encara que cal recuperar-ne, per la seva significació, la

reflexió d'Ignaci Terrades, "Les runes a l'entorn de la

Mediterrània: una reflexió sobre les idees de prosperitat i

decadència de les nacions i dels imperis"8.

Una de les línies d'actuació de la Conselleria de Cultura del

Govern Balear ha estat la concessió d'ajuts de quantia diversa per a

la realització d'estudis sobre etnologia en una política semblant a la

subvenció de les campanyes d'excavacions arqueològiques. Els

darrers anys, sembla que s'ha substituït aquesta fórmula de la

convocatòria per a la realització de catàlegs patrimonials (creus de

terme, molins fariners, etc.).

6 Vegeu la bibliografia etnográfica d'"Estudis Baleàrics" al capítol 4 dedicat a
repertoris bibliogràfics de publicacions seriades.

7 (1985) La vida quotidiana dins la perspectiva històrica. Edició a cura d'Isabel
Moll Blanes.

8 (1991) VII Jornades d'Estudis Històrics Locals. La Mediterrània. Antropologia
i història, pp. 9-21.
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Les subvencions concedides per a investigacions

etnològiques a partir del 1984 abasten una gran diversitat temàtica

que va des de l'estudi d'oficis tradicionals, els sistemes hidràulics i

de reguiu, l'arquitectura popular, etc. Alguns d'aquests programes

d'investigació s'han traduït en publicacions de caràcter parcial o

general entre les quals caldria destacar els estudis sobre medicina

popular a Eivissa, de Francisco Gómez Bellard; sobre telers i

teixidors, de Margalida Bernat; sobre forja i oficis del metall,

d'Andreu Ramis; sobre cultura material agrícola a les Pitiüses, de

Cristina Miguélez Ramos; sobre cases de possessió a la Marina de

Llucmajor, de Gabriel Pons; sobre sistemes hidràulics, de Maria

A. Carbonero; sobre teules pintades, de Jaume Coll, etc.9

A Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis (IME), en el

camp de l'antropologia, la seva tasca s'ha restringit a la reedició

d'obres ja clàssiques del foklore menorquí10 i a la convocatòria del

premi d'investigació "Francesc de Borja Moll" que en la seva

segona convocatòria (1987) es dedicà a l'àmbit de l'antropologia.

Abans, però, de la creació del'Institut Menorquí d'Estudis cal

ressenyar l'organització del Primer Curs Francesc Camps i

Mercadal sobre "Antropologia de les Societats Pageses",

desenvolupat a Maó entre el 30 d'otubre i el 3 de novembre de

1985 en el si de les "Trobades Científiques de la Mediterrània"1:

9 Per a la producció de cada un d'aquests autors vegeu la bibliografía general.

1° Les obres reeditades són les de Pere BALLESTER (1986) Estudis
d'Antropologia de Menorca; Francesc CAMPS i MERCADAL (1986) Polklore
menorquí. De la pagesia; Francesc CAMPS i MERCADAL (1987) Folklore
menorquí. De la pagesia Tom II i Francesc CAMPS i MERCADAL (1987)
Cançons populars menorquines.
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L'organització científica d'aquest curs va córrer a càrrec de

Joan Bestard, Jaume Mascaró, Isabel Moll i Andreu Ramis i en el

seu si es desenvoluparen tres seminaris sobre "Estructures socials"

dirigit per Robert Rowland i Joao Pina Cabral, "Economia pagesa"

dirigit per Jesús Contreras i "Família i relacions de parentiu" a

càrrec de Dolors Comas; taules rodones sobre "Societat pagesa de

les illes", "Tradició oral", "Museística i organització pedagògica",

"Cultura material" i "Impacte del turisme de masses a una societat

pagesa" a més de les següents conferències: "Antropologia i

ciències socials" per Ignaci Terrades; "Qüestió nacional i

antropologia" per Joan J. Pujades; "Cultura popular" per Eduard

Delgado i "Metodologia d'un treball de camp d'antropologia

social" per Salvador Cardús i Joan Estruch.

3.7.1.4. El "Consejo Superior de Investigaciones

Científicas"

Una de les iniciatives destacables pel que fa al coneixement

global de l'etnografia illenca i amb indubtable vocació de síntesi és

el Diccionario Etnológico de España promogut per l'equip

"Fuentes de Etnografía Española" del Instituto de Filología

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Els coordinadors de l'obra són Antonio Cea i Matilde

Fernández, sota la supervisió, almenys nominal, del Director de

l'equip Fuentes de la Etnografía Española, Julio Caro Baroja.

Aquesta obra pretén oferir una síntesi de l'estat actual de la

investigació etnológica arreu de l'estat, tant pel que fa a les línies
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general com específiques, així com les diverses tradicions culturals

locals, mitjançant la realització de tota una sèrie d'articles

monogràfics que han de recollir les particularitats de més

rellevància de cada una de les Comunitats Autònomes i altres de

caràcter general en els qual s'ha de documentar la presència dels

elements culturals.

Pretén que s'elabori un estudi de síntesi que ofereixi una

visió general i completa, encara que breu, dels principals aspectes

de les illes (Balears), que s'haurà de completar mitjançant els

esmentats articles monogràfics que compareixeran al lloc pertinent

dins el diccionari.

Per tal d'orientar els autors, l'equip promotor ofereix un

esquema orientatiu del qual hom fa la següent observació: no s'han

de detallar els epígrafs, sinó que hom intentarà globalitzar les

característiques que defineixen la pertinent àrea cultural. Els

condicionants històrics, econòmics, religiosos, etc., cobren una

importància especial i la seva anàlisi ha de donar llum sobre les

característiques de la cultura tradicional.

L'esquema proposat per a la visió de síntesi de la cultura

tradicional a les Illes Balears era el següent:

"1.- Situación geográfica e histórica: comarcas (sería muy

conveniente adjuntar un mapa con las comarcas etnológicas de la

comunidad)

2.- Asentamientos y tipos humanos
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3.- Lengua o dialecto

4.- Arquitectura: tipos y materiales

1. La casa: variedades, dependencias y mobiliario

2. Construcciones auxiliares

a. hórreo

b. palomares

c. Chozos

d. Otros

5.- El campo y la agricultura

1. Paisaje agrario: tipos de tenencia; tierra comunales,

latifundios, minifundios, etc.

2. Cultivos: regadío y secano, cultivos especiales, arroz,

azafrán, lino, tabaco, etc.

3. Aperos, utensilios y aparejos (yugo, arado, mayal, trillo,

etc. Forcado, carro chillón... Hoz, guadaña, azada., etc.

6.- Ganadería

1. Distintos tipos de ganado y su pastoreo

2. Industrias derivadas

3. Aves de corral y animales domésticos

a. El cerdo y la matanza

b. Los perros y los gatos

c. Las gallinas

d. Los conejos
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4. Apicultura

7.-Aprovechamiento de los recursos naturales

1. Recolección (setas, hierbas aromáticas, castañas, etc.)

2. Caza

3. Pesca

a. Fluvial: técnicas

b. marítima

-tipo de embarcaciones e instrumentos

-tipo de pesca: altura, bajura, etc.

-técnicas específicas: atún, bacalao, ballenas,

sardinas, etc.

8.- Artesanías, oficios, comercios

-alfarería

-cestería

-joyería

-pirotecnia, etc.

9.- Alimentación

1. Bases alimenticias

2. La alimentación y el ciclo anual

3. La alimentación y el ciclo vital

4. Conservas domésticas

10.- Indumentaria

1. Fabricación, elementos, variantes y ornamentación
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2. El traje en relación con las partes del cuerpo, las edades

de la vida y el calendario diario y festivo.

11.- Estructura social: familia, clases sociales y profesionales,

grupos marginales, ciclo vital.

12.- Fiestas

1. Ferias y mercados, agrupaciones sociales y profesionales,

peñas, hermandades, cofradías

2. Ciclo anual

a. El calendario en general

b. Las fíestas en particular

13.- Música y danza: tipos de danzas y cantos

14.- Juegos, deportes y concursos: bolos, frontón, toros, cucaña,

15.- Literatura de tradición oral: cancionero, romancero, cuentos,

leyendas, mitos, cantares de ciego, coplas, representaciones

populares, etc.

16.- Creencias y supersticiones: mitos, leyendas, medicina popular

17.- Religiosidad popular: calendario, asociaciones, fíestas y actos

religiosos".
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3.7.1.5. Congressos i reunions científiques

Aquestes convocatòries, més o menys periòdiques segons

els casos, s'han constituït en els fòrums públics on apareixen amb

relativa claredat els interessos científics, professionals i

disciplinaris dels diferents grups que les han organitzades11.

A les nostres Illes, i amb alguna sessió o ponència dedicada

al camp de l'antropologia hem de destacar el ja esmentat col·loqui

sobre "Les Fonts Orals" (1984), organitzat pel Departament de

Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears; les

successives edicions de les Jornades d'Estudis Històrics Locals,

promogudes per l'Institut d'Estudis Baleàrics amb especial les

terceres, dedicades a "La vida quotidiana dins la perspectiva

històrica" (1983) i les "I Jornadas Nacionales de Antropología"

(1992) convocades per la delegació de la UNED a Palma.

Quant a congressos especules sobre antropologia i la seva

incidència sobre els investigadors locals, la "Institución Fernando

el Católico" de Saragossa ha destacat per la convocatoria deis

quatre "Congresos Nacionales de Artes y Costumbres Populares"

que s'han desarrollat el 1969, 1974, 1977 i 1983 a Saragossa,

Còrdova, Palma i Saragossa-Calataiud.

Peí que fa a les Ules, cal destacar la importància d'aquestes

trobades científiques tant per la participació d'investigadors locals

com per la celebració del tercer congrés a Palma sota el redós del

Museu de Mallorca. Per tal d'avaluar aquesta importància

11 PRAT I CAROS, J. (coord.) (1982) "Trenta anys de literatura antropològica
sobre Espanya". Arxiu d'Etnografia de Catalunya. 4-5. pg.26.
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repassarem la relació de comunicacions presentades a cada un dels

congressos per part dels nostres investigadors:

I CNACP (Saragossa 1969)

- Gabriel LLOMPART, "El belén mallorquín (siglos XV-

XIX). Una aportación a la morfología de la piedad popular".

- Guillermo ROSSELLO-BORDOY, "La cerámica de

aplicaciones de Felanitx y sus precedentes".

II CNACP (Còrdova 1974)

- Guillermo ROSSELLO-BORDOY, "En torno a las danzas

de caballos mallorquínas".

- Gabriel LLOMPART, "Las danzas procesionales de

Mallorca: su pasado y su presente, (siglos XIV al XX)".

III CNACP (Palma 1977)

- Gabriel LLOMPART, "La donzella virtuosa del Museo

del Pueblo Español de Barcelona y la educación tradicional

femenina".

- Gabriel LLOMPART, "Aspectos medievales de la "Festa

del Estàndard" (Mallorca)"

- Bartolomé ENSEÑAT ESTRANY, "Los bailes populares

de Mallorca".

- Bartolomé MULET RAMIS, "Variedad de faldas en la

indumentaria mallorquína del seiglo XVIII. Introducción".

- Andrés MURILLO TUDURI i Luis PLANTALAMOR

MASSANET, "Descripción del traje típico menorquín de fines del

siglo XVIII, según manuscrito de don Juan Ramis y Ramis".
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- Cosme AGUILÓ i Miquel PONS, "Les estrelles

mostrejades a Santanyí".

- Jaime GUASP PÉREZ, "Bases y notas para un estudio de

las herramientas de carpintero".

- Luis RIPOLL, "Cocina y remedios caseros de las

Baleares".

- Jaime COLL CONESA, "Tejas decoradas en el Valle de

Sóller".

- Biel MASSOTI MUNTANER, "Bases para un estudio de

los aperos de huerta mallorquines".

IV CNACP (Saragossa-Calatayud 1983)

- Jaume COLL CONESA, "Las tejas pintadas en el Valle de

Sóller y Fornalutx (Mallorca). Análisis de las inscripciones".

- Andreu RAMIS PUIG-GROS, "La cordería a Mallorca.

Apunts sobre una artesania desapareguda".

El Congressos d'Antropologia, d'àmbit estatal i convocats

per la Federació d'Associacions d'Antropologia de l'Estat

Espanyol, ha duit a terme cinc reunions: Barcelona (1977), Madrid

(1981), Sant Sebastià (1984), Alacant (1987) i Granada (1990).

Pel que fa a la participació activa d'investigadors illencs

hem de destacar la presentació als distints congressos de les

següents comunicacions:

IV Congrés (Alacant 1987)

- Joan BESTARD, "Los monos y los hombres: a propósito

de un texto del P. Feijoo".
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- Andreu RAMIS, "D'antropòlegs, etnògrafs i fokloristes.

Evolució recent (1970-1985)".

Ve Congrés (Granada 1990)

- Sebastià TRIAS MERCANT, "El itinerismo en el "Die

Balearen" de Luis Salvador".

- Andreu RAMIS PUIG-GROS i Franciscà NIELL

LLABRÉS, "Mecenatge i museologia etnográfica. El cas del Museu

Regional d'Artà".

Al mateix temps Joan Bestard, conjuntament amb Joan

Frigolé, coordinava el simposi sobre "El Trabajo de campo y la

etnografia".

Pel que fa a la participació d'investigadors locals a altres

reunions recents, restringides a la investigació etnológica, cal

destacar les Illas i IVas Jornadas de Etnología de Castilla-La

Mancha.

Illas Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha (Guadalajara

1985)

- Jaume COLL CONESA, "Ornamentación popular del

tejaraloz conquense".

- Andreu RAMIS, Jaume GUASP i Frederic SOBERATS,

"Herrajes de puerta. Metodologia para su estudio".

IVas Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha (Albacete

1986)
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- Andreu RAMIS i Antoni GINARD, "Los molinos

hidráulicos. Aproximación a una metodología para su estudio".
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3.7.2. Antropologia aplicada

Una de les tendències actuals de la investigació

antropològica és la denominada etnografia aplicada. Aquesta nova

línia obre un camp de possibilitats insospitat que caldrà avaluar a

mesura que doni els seus fruits.

A les Illes, bàsicament s'ha desenvolupat en dos vertents

que caldrà analitzar de forma separada.

a) Es tracta de la inclusió i la utilització de l'etnografia i el

folklore en els dissenys curriculars dels ensenyaments primaris i

mitjans, especialment a través de la denominada educació

ambiental.

b) En segon lloc, hi ha un interès creixent per la

recuperació del patrimoni i també pel patrimoni etnològic. El

tractament d'aquest patrimoni constitueix l'altre gran vertent de

l'antropologia aplicada.

3.7.2.1. Didàctica i antropologia

En el camp de la didàctica hem de diferenciar dos blocs

temàtics: el que ja hem esmentat sobre l'educació ambiental i en el

qual hi podem englobar bàsicament les experiències assolides a les

"Setmanes de Renovació Educativa", organitzades anualment des
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del 1977 per l'Associació Illenca de Renovació Educativa

(A.I.R.E.); algunes experiències a les Escoles d'Estiu i el creixent

ritme de producció de materials didàctics on s'inclouen aspectes

relatius a la cultura popular.

3.7.2.1.1. Les Setmanes de Renovació Educativa

Les Setmanes de Renovació Educativa de Mallorca és una

experiència que s'ha duit a terme des de l'any 1977 sense

interrupció. Cada any reuneixen un grup de persones professionals

i interessades en la pedagogia i en la didàctica, amb un caràcter

interdisciplinari i internivells (des de la Universitat a Pre-escolar).

El seu plantejament i el seu objectiu és conèixer un indret i

un medi concret i estudiar-lo globalment, amb una metodologia

activa, per tal d'aplicar-la a l'escola. Es tracta, en definitiva,

d'aconseguir una pedagogia arrelada en el medi.

A partir d'un tema central, en funció de la zona escollida,

els participants marquen la pròpia dinàmica; proposen i estableixen

els possibles centres d'interès i decideixen quins treballaran. Els

resultats de la setmana, majoritàriament presentats en forma de

proposta didàctica, es recolleixen en un dossier.

La majoria dels dossiers -alguns d'ells publicats- es troben

dipositats a l'Associació Illenca per a la Renovació Educativa

(A.I.R.E.), carrer de la Impremta, 1, 07001 Palma.

L'amplitud temàtica que possibilita un estudi directe del

medi i l'aprofitament dels diferents recursos que el medi i la zona

ofereixen, així com l'interès dels participants, fa que els temes

estudiats siguin força aleatoris. Encara que poden ser temàticament
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irregulars, en la seva diversitat, es troben propostes i resultats

interessants.

La realització de les Setmanes de Renovació Educativa

abasta, a hores d'ara, gairebé totes les comarques de Mallorca.

I.- 1977; Colònia de Sant Pere (Artà).

II.- 1978; l'Arenal (Palma). Tema: el turisme.

III.- 1979; Alcúdia. Tema: l'Albufera.

IV.- 1980; Lluc. Tema: La Serra de Tramuntana.

V.- 1981; Port de Manacor. Tema: el Pla i la Marina.

VI.- 1982; La Real (Palma). Tema: el fenomen urbà.

VIL- 1983; Port d'Andratx. Tema: el Pariatge.

VIII.- 1984; Colònia de Sant Jordi. Tema: el Migjorn.

IX.- 1985; Pina (Algaida). Tema: el Pla.

X.- 1986; Badia de Pollença. Tema: les badies del NE.

XI.- 1987; Sóller.- Tema: la Vall de Sóller.

XII.- 1988; Santa Ponça (Calvià). Tema: la costa.

XIII.-1989; Cala Rajada (Capdepera). Tema: la comarca de

Llevant.

XIV.- 1990; Portocolom (Felanitx). Tema: el medi marí.

XV.- 1991; Banyalbufar.

XVI.- 1992; Deià.

Pel que fa a l'etnografia, l'estudi directe del medi implica

que els elements de la cultura tradicional hi siguin presents d'una

manera bastant significativa. Si més no, el medi rural és gairebé

sempre un dels temes d'estudi o, com a mínim, el medi on aquests

es desenvolupen.
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Quant a la metodologia, el treball i la recerca de camp, la

informació directa i les fonts orals són algunes de les eines

bàsiques.

La realització d'un llistat exhaustiu dels temes estudiats a les

Setmanes de Renovació Educativa presenta alguns problemes degut

a les característiques de l'elaboració del material. Alguns dels

dossiers, multicopiats o fotocopiats durant les mateixes setmanes,

poden ser de difícil localització. Només el material de dues

setmanes (I i VIII) és publicat.

L'esquema de la realització de la primera Setmana de

Renovació Educativa és el següent1:

(I).- Introducció.

(II).- Investigació i coneixement del medi.

2.1.- Grup de geomorfologia i vegetació.

2.2.- Grup d'història.

2.3.- Grup agrari.

2.4.- Grup urbà.

(III).- Expressió del medi.

3.1.- Taller de terrissa i modelat.

3.2.- Taller de música i dança.

3.3.- Taller de fotografia i cinema.

3.4.- Taller d'expressió corporal.

(IV).- Conclusions.

1 (1977) "Cap a una pedagogia del medi". Pissarra. Butlletí Informatiu Sindical
de les Illes. 7.
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Per les característiques de l'edició dels materials elaborats a

altres setmanes posteriors esdevé força difícil el seu llistat

exhaustiu. A partir del 1984 el llistat dels temes treballats es

relaciona a continuació.

VIII Setmana de Renovació Educativa: "Conèixer el

Migjorn". Colònia de Sant Jordi (1984)2.

1.- "Itinerari pel Salobrar i la Platja del Trenc".

2.- "Apunts d'Història".

3.- "Treball de camp sobre l'agricultura de l'horta de

Campos".

4.- "Aplec" (miscel·lània).

IX Setmana de Renovació Educativa: "Conèixer el Pla".

Pina (Algaida) (1985):

1.- "Medicina i remeis populars".

2.- "Itinerari toponímic a Son Bou".

3.- "Indret i Llegenda".

4.- "Aigües de Pina".

5.- "Premsa forana i escola".

6.- "Urbanisme i escola".

7.- "El pastoreig al Pla".

8.- "Els mercats actuals al Pla".

9.- "Grup de Jocs".

2 (1986) Conèixer el Migjorn. VIII Setmana de Renovació Educativa. Colònia de
Sant Jordi. Juliol 1984.
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10.- "Apunts per a una bibliografía sobre el Pía de

Mallorca".

(1986):

civil".

(1987):

X Setmana de Renovació Educativa: Badia de Pollença

1.- "Artesania de Pollença".

2.- "Itinerari a la Caleta dels Capellans".

3.- "Costa i Llobera a l'escola".

4.- "El fet urbà a la Badia de Pollença. Itinerari".

5.- "La base militar del Moll de Pollença durant la guerra

6.- "Pedres i forats".

XI Setmana de Renovació Educativa: La vall de Sóller

1.- "Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona".

2.- "Artesania de neules i pastorets".

3.- "Petit anecdotari de l'Arxiduc".

4.- "L'home i la muntanya".

5.- "El setmanari de Sóller".

6.- "La fàbrica de teixits de Can Mayol".

7.- "Arqueologia".

XII Setmana de Renovació Educativa: "Conèixer la costa".

Santa Ponça (Calvià) (1988):

1.- "Cerca, pirata".

2.- "Recursos i activitats per a una sortida a la platja".

3.- "La historia ran de mar".
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4.- "El torrent de Santa Ponça, pel camí dels pescadors".

XIII Setmana de Renovació Educativa: "La comarca de

Llevant". Cala Rajada (Capdepera) (1989):

1.- "Recol.lecció".

2.- "La possessió com a centre de producció agrícola".

3.- "Itineraris: Cala Matzocs. Cala Mesquida".

4.- "Coves (Projecte de treball)".

5.- "Pedres i forats".

XIV Setmana de Renovació Educativa: "El medi marí".

Portocolom (Felanitx) (1990):

1.- "Hi havia una vegada un port ...".

2.- "Corsarisme: Les torres de defensa a les possessions de

Felanitx i Manacor".

3.- "Grup d'investigació i experimentació".

4.- "Grup de la literatura i la mar".

XV Setmana de Renovació Educativa: Banyalbufar (1991):

1.- "Terra i Temps".

2.- "Sistema hidràulic. Font de sa Menta".

3.- "Guaitant la mar: les possessions de la costa nord-

occidental".

4.- "Homes i dones de Banyalbufar".
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3.7.2.1.2. Didàctica als museus i folklore a l'escola

En segon terme hi ha els materials elaborats per ensenyants

que treballen el folklore a l'escola i algunes iniciatives -escasses-

que treballen amb les possibilitats didàctiques dels museus. Dins

aquest grup podem observar que l'oferta és molt limitada ja que els

museus locals no han endagat encara -com més envant podrem

veure- cap casta de servei pedagògic annex.

Aquest fet condiciona substancialment la possibilitat

d'elaboració de materials que ajudin a la visita. Si a aquesta

situació de penúria general hi afegim la restricció temàtica al camp

de l'etnologia el panorama és senzillament desolador.

Pràcticament hom pot contar les experiències amb els dits

de les mans:

1. Edició de quatre cartells divulgatius al Museu Municipal de

Pollença.

2. Edició d'una guia sobre "Les eines del teixidor" de la Secció

Etnológica del Museu de Mallorca.

3. Edició de cartells d'oficis tradicionals per part del Museu de la

Porciúncula.

4. Guia de visita del Molí d'En Gaspar a Llucmajor

5. Edició d'una guia didàctica de l'exposició de "L'obra de palma.

Cistelles, graneres i cordats" del Museu Regional d'Artà.

478



6. Creació i manteniment en el sí del Centre de Professors del

Ministeri d'Educació d'un seminari permanent entorn al tema

general "Museu i aula".

Pel que fa a les cinc primeres experiències i a la descripció

dels materials, els explicarem de forma conjunta amb la descripció

general de cada una de les institucions museals que les generaren.

Pel que fa al seminari permanent organitzat pel Centre de

Professors del Ministeri d'Educació i Ciència a Palma podem

esmentar que inicià la seva activitat durant el curs 1987-88.

Aquest seminari, sota la coordinació de Margalida Bernat

Roca i Jaume Serra i Barceló, ha promogut fonamentalment dues

activitats: durant el curs 1988-89 s'organitzà el curset "El museu

com a aula. Recursos per a la seva utilització" a desenvolupar entre

el 9 i el 30 de novembre de 1988. Tal com es manifesta al

programa de mà, "amb aquest "curset" es pretén implicar un grup

de professors amb l'elaboració de materials que permetin

l'aprofitament exhaustiu de "museus" i altres elements del

patrimoni, que cada u tengui a l'abast."

El programa del curset comptava amb una fase teòrica

inicial dividida en onze sessions i una fase pràctica, durant la qual

s'havien d'elaborar els materials, fruit de la investigació de cada

grup permanent.

Quant a les sessions de la primera fase, a part d'una de

presentació i dues de planificació de la fase pràctica,

desenvoluparen els següents blocs temàtics:
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"El Museu com a institució. El cas del Museu de Mallorca"

per Guillem Rosselló-Bordoy.

"Els altres museus de l'Illa" per Joana Ma Palou.

"El Departament didàctic del Museu Etnològic de

Barcelona" per Sílvia Ventosa.

"El Gabinet Didàctic del Museu de Belles Arts de Bilbao"

per Eloina Vélez.

"L'arqueologia a l'escola. L'experiència del Museu

Municipal de Paterna" per Mercedes Mesquida.

"Els "Materials didàctics" del Museu de Mallorca: sales

d'arqueologia islàmica" per Margalida Bernat i Jaume Serra.

"Els "Materials didàctics" del Museu de Mallorca: sales de

pintura gòtica" per Margalida Bernat i Jaume Serra.

"L'Unitat didàctica del Museu Monogràfic de Pollentia" per

Rosalina Cabello i Pilar de los Rios.

La segona activitat destacable organitzada per aquest

seminari permanent ha estat la convocatòria durant el curs 1990-91

d'un procés de treball tendent a la creació d'un banc de dades de

bibliografia i material existent i la prospecció de les condicions

d'aprofitament dels museus i col·leccions existents a Mallorca.

Una altra alternativa amb prou interès que intenta

aproximar el folklore a l'escola, encara que no sia a través dels

museus és l'aportació de Joan Sans Mercadal "El folklore a
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l'escola"3. Segons aquest autor "L'actual Reforma del Sistema

Educatiu dóna la possibilitat d'integrar en el Currículum del

Centre (P.C.C.) aquells continguts, temàtiques o propostes: (Les

festes populars, el folklore...) que, d'acord amb el Projecte

Educatiu del propi Centre (P.E.C.), la Comunitat Escolar vulgui

concretar, celebrar o adaptar segons les característiques, elements,

costums... del lloc.

Per tant, incorporar al Sistema Escolar continguts que

actualment s'oferien fora d'ell i que a molts d'indrets són reclamats

per l'interès de la societat és un dels trets de l'actual Reforma.

Aquest caràcter obert i flexible del currículum ens donarà

la possibilitat de programar, sense temor, aquells elements o

continguts, com el folklore, que actualment no estaven incloses en

els programes oficials i el fet que en alguns centres es programin i

celebrin aquestes festes, és considerat com una experiència més

extraescolar que escolar"4.

En aquests apartats introductoris segueix el gruix, de

l'aportació referida a l'estudi i celebració d'una festa popular a

l'escola. Descriu l'experiència concreta de la celebració de la festa

de Sant Antoni a Son Ferriol.

3 SANS MERCADAL, Joan (1990) "El folklore a l'escola". Butlletí del CEP.
26.

4 Ibi dem. pg. 2.
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3.7.2.1.3. Antropologia i pedagogia. Aportacions

teòriques

Finalment hom ha de tenir presents alguns estudis de

caràcter teòric sobre la utilització de determinats materials de la

cultura popular com a elements essencials a l'aplicació didàctica.

Podem ressenyar l'existència d'una certa tendència cap a l'estudi de

les relacions entre la pedagogia i l'antropologia que, tot sia dit de

passada, s'han fetes sempre per professionals procedents del camp

de les ciències de l'educació. Aquesta observació, sense ànim de

crítica, respon lògicament a la realitat universitària de no

contemplar en el seu si els estudis d'antropologia.

Entre els pedagogs que han afrontat aquest tema cal

destacar especialment A. J. Colom, Gabriel Janer Manila, Vicenç

Jasso i Jordi Vallespir5.

A aquestes aportacions s'ha d'afegir encara la tesi doctpral

de Ma Immaculada Pastor Homs (1988) Museus i educació: realitat

i perspectives de futur que tot i la interessant aportació teòrica no

5 COLOM, A.J. (1981) "Antropología y educación". Mayurqa. 17:303-309.
JANER MANILA, Gabriel (1977) "La funció educativa dels contes de fades".
Lluc. 671:10-14; (1980) "Cultura popular i dinàmica educativa". Lluc. 698:14-
16; (1980) "La funció educativa del contes populars". Randa 10; (1984) "El relat
oral". Lluc. 718:3-5; (1985) El paper de l'educació en la dinàmica de la cultura.
A LLOPART, D., PRAT, J., PRATS. LI. (ed.) La cultura popular a debat.
pp. 180-191. JASSO, V. (1982) Cultura y educación. Un estudio en antropologia
cultural. La transmisión de los sistemas culturales a través de los cuentos
populares, [tesi doctoral inèdita]; JASSO, V., TORRENS, C. (1984) "Funció
educativa de l'eidos. Aproximació a la ideología del poblé de les «Rondaies
Mallorquines»". Uuc. 713:33-36; (1985) "Antropologia i ciències de l'educació"
Estudis Baleàrics. 18:145-172. VALLESPIR SOLER, Jordi (1989) Llengua,
cultura i cognició. Bases per a una antropologia pedagògica.
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fa cap referència a la realitat museològica illenca. Finalment cal

considerar l'obra de Xavier Martí March i col·laboradors (1979)

La funció educativa dels museus. Els museus de Mallorca.

No podem estar de ressenyar tampoc la base de dades que

actualment confecciona el Servei de Recursos Audio-Visuals de la

U.I.B. sobre educació ambiental. Un cop aquesta base estigui a

l'abast del públic podrem avaluar amb rigor la presència de la

cultura popular dins l'àmbit d'aquesta nova parcel·la educativa.
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3.7.2.2. Patrimoni i antropologia

Una de les tendències més desenvolupades dins el camp de

l'antropologia aplicada, relacionada per altra banda amb el món

dels museus, és la intervenció sobre el patrimoni, especialment pel

que fa a la catalogació i a la preservació. En aquest sentit, a la

nostra comunitat, encara que amb un endarreriment important,

també s'han desenvolupat algunes iniciatives.

A efectes de simple catalogació hem agrupat aquests intents

segons es desenvolupin o no a l'empara de les institucions

públiques. Repassarem doncs, a benefici d'inventari, algunes

d'aquestes tendències sense pretendre però que sia un catàleg

exhaustiu. Ens interessa més veure com i de quina manera s'han

afrontat algunes experiències -potser les més conegudes- que no

pas la de realitzar un simple inventari.

3.7.2.2.1. Iniciatives públiques

En aquest àmbit hom pot agrupar essencialment les

intervencions promogudes pel Govern de la Comunitat Autònoma

a través de diverses conselleries, especialment la de Cultura,

Educació i Esports; els Consells Insulars i alguns ajuntaments.

Fonamentalment la tasca de recuperació i preservació del

patrimoni etnològic per part de les institucions públiques s'ha

decantat cap a la publicació de diversos estudis, reedició d'obres

exhaurides de folkloristes històrics i la celebració d'encontres i

jornades.
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Tot i així, cal destacar també algunes iniciatives que

pressuposen una intervenció més directa sobre el patrimoni com és

ara la concessió d'ajuts per a la investigació d'aspectes concrets i

fins i tot convocatòries per a la realització d'inventaris de caràcter

exhaustiu, com és el cas dels molins fariners.

3.7.2.2.1.1. Conselleria de Cultura, Educació i Esports

del Govern Balear

Pel que fa a la Conselleria de Cultura del Govern Balear,

potser la iniciativa més reexida hagi estat la convocatòria pública

per a la redacció d'un estudi sobre els molins fariners. Aquesta

convocatòria, realitzada durant el primer semestre del 1989, i que

inicialment es pensava adjudicar a la "Asociación de Amigos de los

Molinos", va esdevenir en una iniciativa morta, abans de la neixó,

per incapacitat de l'associació que havia d'assumir l'inventari. Avui

per avui, desconeixem en quines condicions es troba la tasca de

catalogació.

El projecte pressuposava la realització d'un inventari dels

molins fariners de totes les Illes Balears, acompanyat de planells

d'ubicació per zones; estudi de les tipologies arquitectòniques i dels

mecanismes que componen el molí; confecció d'una relació de

necessitats de restauració per ordre d'urgència dels immobles i dels

mecanismes propis dels molins que restin conservats i, finalment,

proposta d'actuació per part de les institucions en ordre a la

conservació i recuperació dels molins.

Dins aquest mateix camp, encara que independentment de

l'anterior convocatòria, i seguint una clara filosofia d'invetari
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orientat cap a una posible política de preservació i posterior

intervenció, cal destacar l'inventari dels molins de vent fariners de

Menorca, redactat per Antoni López Pons i Jaume Murillo Orilla i

publicat per la Conselleria de Cultura dins la Col·lecció de

Trabajos del Museo de Menorca, n° 106. D'acord amb el que és la

filosofia general dels inventaris, els autors repassen cada una de les

unitats catalogades i en registren la seva denominació, localització,

estat de conservació, informacions complementàries, classificació i

propostes d'actuació.

3.7.2.2.1.2. Consell Insular de Mallorca. FODESMA

El Consell Insular de Mallorca a través del Foment al

Desenvolupament Econòmic i Social de Mallorca (FODESMA) ha

endagat una línia d'actuació força interessant pel que fa a la

preservació i intervenció sobre el patrimoni etnològic.

Pel que fa a aquest patrimoni, el seu programa

d'intervenció s'articula bàsicament entorn a tres eixos: protecció

del medi ambient, oficis de la mar i rehabilitació del patrimoni7.

Aquesta intervenció es duu a terme mitjançant la

cooperació amb les altres administracions, preferentment amb els

municipis, i altres entitats o associacions, i a través de la gestió

6 (1990) Assaig de catalogació dels molins de vent fariners de Villa de Menorca.
Maó.

7 Per a més informació vegeu El projecte de rehabilitació dels espais naturals
propietat del Consell Insular de Mallorca, de Josep A. AGUILÓ RIBAS, A.
COLOMAR MARÍ i A. REYNÉS TRIAS i Projecte de rehabilitació dels antics
camins de Mallorca, dels mateixos autors. A Actes del I Congrés El nostre
Patrimoni Cultural, organitzat per la Societat Arqueològica Lul·liana (1990) pp.
215-228.
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directa de projectes d'àmbit insular amb la finalitat de fomentar

l'ocupació a través de la formació, la protecció del medi ambient i

la rehabilitació del patrimoni.

A l'àmbit de protecció medi ambiental el més destacable

per la vinculació amb el patrimoni etnològic és l'elaboració d'una

guia d'itineraris culturals per la serra de Tramuntana.

Quant als oficis de la mar, la creació del Casal d'oficis de la

mar "Narcís Cardona" suposa una lloable iniciativa per a la

preservació de coneixements professionals i alhora una dotació de

professionals preparats per a la preservació.

Pel que fa a rehabilitacó del patrimoni el que es pretén és

promoure la formació de professionals especialitzats en

rehabilitació del patrimoni arquitectònic; la recuperació d'antigues

tècniques constructives per a la possible aplicació en el procés de

restauració; la restauració dels antics camins de Mallorca i d'altres

elements d'arquitectura popular; conscienciació pública sobre la

necessitat de conservació del patrimoni propi i promoció de, la

investigació en el camp de la restauració.

Per assolir aquests objectius hom ha posat en funcionament

l'Escola-taller de Margers de Mallorca on s'adquireixen

coneixements per a l'ofici de marger i de picador de pedra i

s'investiga en el camp de la construcció de pedra en sec. També

s'ha endagat la rehabilitació dels camins antics de Mallorca i

concretament el camí vell de Lluc (catalogació del camí,

restauració dels empedrats i els marges, rehabilitació de l'entorn

natural, senyalització adequada i condicionament de zones d'esplai,

etc.)
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Una altra línia d'actuació força interessant del FODESMA

ha estat l'engegament d'un cens d'artesans per tal de conèixer de

manera fiable i actualitzada la situció dels oficis tradicionals

mallorquins.

3.7.2.2.1.3. Ajuntament de Calvià. Molí de Santa Ponça

Una iniciativa similar a la desenvolupada a FODESMA ha

estat la impulsada per l'Ajuntament de Calvià amb la creació de

l'Escola-Taller Molí de Santa Ponça8. Aquesta Escola, agombolada

entorn a la restauració d'aquesta edificació que es va afrontar en el

doble vessant de recuperació del patrimoni i experiència

pedagògica.

"El creixement de l'activitat en el sector de la construcció,

fruit d'una conjuntura econòmica favorable, va acompanyat d'un

greu deteriorament del medi paisatgístic, rural i urbà, que hem de

combatre abans que sigui irreversible. Per això s'ha d'evitar

l'abandonament o demolició del patrimoni arquitectònic, i formar

tècnics especialitzats i mà d'obra qualificada capaços d'intervenir

amb rigor en la seva rehabilitació.

Per altra banda comptam amb un elevat índex d'atur juvenil

i un important percentatge de fracàs escolar, fruit d'un sistema

educatiu caduc i desconnectat de la realitat, que ens obliguen a

assajar models formatius alternatius, encaminats a la recuperació

dels oficis artesanals, desprestigiáis per un fals concepte de progrés

8 Per a més informació vegeu, Josep SEGURA SALADO i Pedro CARRERO
SARALEGUI (1990) Es Molí de Sania Ponça. Història i restauració.
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que es basa en un complex tecnològic molt allunyat de les nostres

fonts culturals"9.

3.7.2.2.2. Iniciatives privades

A banda de les innombrables provatures i exposicions de

caràcter temporal que diverses associacions i col·lectius puguin

haver desenvolupat sobre patrimoni etnogràfic, creim que són

destacables dues iniciatives, ambdues centrades en el món de la

recuperació del patrimoni arquitectònic.

3.7.2.2.2.1. El T.E.H.P. a Eivissa

Aquesta associació cultural, tal com es manifesta als seus

estatuts, té com a objecte:

1. La salvaguarda i protecció de l'hàbitat de les Illes

Pitiüses.

2. En relació amb l'apartat anterior, qualsevol activitat

dirigida a protegir, conservar i promocionar tot el que representi

o pugui representar una tradició de l'hàbitat d'aquestes illes.

3. Estudis, mesures, inventaris, fins i tot gràfics que puguin

ser exemples de cases antigues, creant arxius al respecte, bé

documentalment en sentit literal, com per l'aportació de

fotografies, films, gravacions i qualsevol altre procediment tècnic.

9 Josep SEGURA SALADO i Pedro CARRERO SARALEGUI (1990) Es Molí
de Santa Ponça. Història i restauració, pg. 49.
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4. Estudis biogràfics, teòrics, tècnics i de qualsevol mena

sobre antropologia de la casa, hàbitat arcaic.

Promoure i donar a conèixer, segons les seves possibilitats,

els estudis i conclusions que puguin esdevenir.

Aquests objectius han estat plasmats ja en diverses

publicacions i amb tot un seguit d'activitats i projectes. A part de la

publicació dels Quaderns del T.E.H.P. hom ha de destacar tres

obres força interessants, directament relacionades amb la

recuperació de l'arquitectura rural de les Pitiüses:

- Ibiza. Le palais paysan. Essai sur les formes et les

techniques dons Vhabitat archaique (1984) de Ferdinand Joachim i

Philippe Rotthier

- Malsons sur rile cTIbiza: Casas en la Isla de Ibiza (1990),

també de Philippe Rotthier

- Dos casaments d'Eivissa. Can Nadal de Baix i Can Guimó

(1991) del Taller d'Estudis de l'Habitat Pitiús amb textos.de

Bartomeu Marí, Carme Planells, Neus Ribas, Neus Riera i Philippe

Rotthier.

A més d'aquestes tres interessantíssimes publicacions

destinades al coneixement etnogràfic que gira entorn a la manera

d'habitar i entendre el món de l'arquitectura popular eivissenca, el

TEHP ha col·laborat també en la recuperació de figures essencials

dins la història del coneixement de l'edilícia popular eivissenca.

Aquest és el cas del llibre Raoul Hausmann. Arquitecte.

Eivissa, 1933-1936 (1991), a través del qual es fa una aproximació
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a l'obra del fotògraf i arquitecte alemany i la seva vinculació amb

Eivissa10.

3.7.2.2.2.2. Guillem Oliver i Neus García

En la mateixa línia de coneixement i preservació del

patrimoni etnològic i concretament el patrimoni arquitectònic cal

ressenyar la tasca important que, al llarg dels anys, han duit a

terme els arquitectes Guillem Oliver Sunyer i Neus García Im'esta

a Mallorca.

Tot i que, a diferència de les Pitiüses, la tasca no s'hagi

formalitzat en un grup de treball o associació permanent, la

trajectòria de treball d'aquests dos investigadors ha assolit prou

solidesa per tal que hi poguem dedicar la nostra atenció.

A part d'alguns intents, més o menys reeixits, de dur a la

pràctica les seves iniciatives -Escola Ponç Descoll- els seus estudis

sobre diversos aspectes de l'arquitectura popular són el patrimoni

més valuós que de moment ens han oferit.

A la primera aportació sobre arquitectura rural a la zona

de l'Alqueria Blanca, (1981) Cases de pagès a la zona de s*Alquería

10 A més de la seva tasca com a fotògraf i arquitecte i les seves aportacions al
món de l'avantguarda, Raoul Hausmann s'interessà també per l'antropologia
cultural i especialment per l'arquitectura tradicional pitiüsa, vegeu (1934)
"L'architecture de l'ile d'Ibiza". Oeuvres. 9:14-18; (1935) "Ibiza et la maison
méditerranénne". L'Architecture d'Aujourd'hui. 1:33-35; (1936) "Eivissa i
l'arquitectura sense arquitecte". D'Ací i d'Allà. 184; (1936) "Elementos de la
arquitectura rural en la isla de Ibiza". A. C. Documentos de Actividad
Contemporánea. 21:11-14; (1938) "Recherches ethno-anthropologiques sur les
Pityuses". Revue anthropologique. 4-6:122-145; (1944) "Recherches sur
l'origine de la maison rurale à Eivissa". Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares.
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Blanca, seguí (1983) Cases vilatanes a la vila ¡pobles de Santanyí,

on, com a complement del primer, s'analitzava l'arquitectura

popular urbana dels pobles del Migjorn de Mallorca. Més tard

(1987) s'aproximarien al fet arquitectònic generat per les

possessions com a nucli d'hàbitat, propietat i producció agrícola.

En altres ocasions s'han decantat cap a aspectes més

específics de l'arquitectura popular. Aquest és el cas de Cases de

molí. Aproximacions a les construccions molineres de Mallorca

(1989).
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3.7.3. Associacionisme cultural i antropologia

3.7.3.1. La Societat Arqueològica Lul·liana

Cal destacar els recents esforços de la Societat

Arqueològica Lul·liana que amb la renovació dels seus estatuts

(1988), s'imposà la convocatòria bianual d'un Congrés sobre

preservació del Patrimoni. Aquest Congrés, a la seva primera

edició, celebrada a Palma del 25 al 28 de febrer del 1990, dedicà

algunes de les seves comunicacions al patrimoni etnogràfic1.

Les comunicacions, referides a patrimoni etnogràfic es

presentaren a l'àmbit de la ponència sobre patrimoni ambiental,

llegida pel Dr. Miquel Morey Servera i a la desenvolupada pel Dr.

Vicenç Ma. Rosselló Verger sobre patrimoni toponímic. Per la

temàtica cal destacar:

El projecte de rehabilitació dels espais naturals propietat

del Consell Insular de Mallorca, presentada per Josep A. Aguiló

Ribas, A. Colomar Marí i A. Reynés Trias.

1 Les Actes d'aquest I Congrés centrat sobre el patrimoni cultural i la base
jurídica per a la seva defensa, han estat publicades al Bolletí de la Societat
Arqueològica Lul·liana (1990). 46.
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Conservació versas deshumanització? Reflexions entorn de

la conservació del patrimoni etnològic, d'Andreu Ramis.

A les ponències presentades per Joana Roca i Tomàs

Fortuny, El patrimoni urbanístic i documental i Preàmbul per a la

qualitat de la intervenció arquitectònica al patrimoni històric de

Neus García Inyesta i Guillem Oliver Suñer, es presentà també una

comunicació que creim interessant ressenyar pel que a nosaltres

ens afecta. Ens referim al Projecte de rehabilitació dels antics

camins de Mallorca, presentada per Josep A. Aguiló Ribas, A.

Colomar i A. Reynés.

Cal ressenyar també la comunicació presentada per Elvira

González Gózalo, Los graffiti históricos y las pinturas murales

populares. Primer paso para su protección y salvaguarda en el

ámbito del patrimonio cultural

A part d'aquesta iniciativa congressual, que esperam tingui

continuïtat, cal remarcar també l'aparició d'alguns articles esparsos

a les planes del Bolletí d'aquesta societat centenaria.

3.7.3.2. Associació d'Amics del Port de Maó

A Menorca, a més de la ja analitzada aportació dels

Quaderns de Folklore de Ciutadella, i la tasca desenvolupada per

l'Institut Menorquí d'Estudis (IME), tant pel que afecta a

organització d'encontres i jornades com en el camp de les

publicacions i reedicions, cal ressenyar dos projectes importants,

ambdós gestats en el si de l'associacionisme cultural:
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L'Associació d'Amics del Port de Maó que ha organitzat

diverses activitats (generalment exposicions) i que té com a

objectiu final la creació del Museu de la Mar que analitzarem en el

seu moment com a projecte museològic diferenciat.

Entre aquestes exposicions cal destacar la realitzada durant

el mes de juliol del 1984 a la sala de cultura de Sa Nostra a Es

Castell. Aquesta primera exposició va ésser muntada per Andreu

Ramis amb la col·laboració de Pere Valeriano i Gabriel Bonnín

per encàrrec de l'esmentada Associació d'Amics des Port i el

Centre d'Estudis "Gabriel Alomar".

L'exposició s'estructurà en deu penells en els quals es

presentava una descripció geogràfica de les distintes zones del Port

de Maó, l'hàbitat tradicional dels pescadors, la tipologia de les

embarcacions, la tipologia dels ormeigs de pesca, etc.

Com a complement d'aquesta primera exposició, i també

per encàrrec de l'Associació, es realitzaren tres guies didàctiques

per a la visita del Port de Maó i un muntatge audio-visual sobre el

món de la pesca a Menorca.

Dins la mateixa línia es realitzaren dues exposicions més

durant els mesos d'abril i maig del 1989 a la Sala de Cultura de

Sant Antoni de Maó i durant el mes de juliol a Es Castell sobre els

"Artesans de la mar. Mestres d'aixa, embarcacions i ormeigs de

pesca a Menorca".

L'equip coordinador d'aquestes mostres estava integrat per

Cristina Andreu, Jaume Murillo i Andreu Ramis. El muntatge es

va fer a partir de la utilització de diversos plafons explicatius i

materials procedents de la col·lecció de l'Associació, la col·lecció

Taltavull del Museu de Menorca i la particular de Joan Orfila
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León. En motiu de l'exposició s'edità un catàleg, es presentà l'obra

de Cristina Andreu i Jaume Murillo, VOfici de mestre d'aixa a

Villa de Menorca, publicat pel Museu de Menorca i es desentrrollà

un cicle de conferències.

A part d'aquestes exposicions i una intensa vida de societat

hom ha de destacar diversos projectes per a la creació d'un museu

de la mar que, com ja hem dit, es contemplen a l'apartat dedicat a

museologia.

3.7.3.3. Enciclopèdia de Menorca. Obra Cultural de

Menorca

L'altra iniciativa important és l'aportació a l'antropologia

de l'Enciclopèdia de Menorca, ambiciosa empresa editorial i

científica promoguda i realitzada per l'Obra Cultural de Menorca.

En aquest sentit, i pel que fa al volum dedicat a

antropologia i que previsiblement apareixerà editat en un termini

curt de temps, cal ressenyar les jornades convocades per l'Obra

Cultural de Menorca els dies 6 i 7 de de desembre del 1987.

L'objectiu d'aquesta trobada era la d'analitzar les

condicions per a un estudi de la realitat antropològica a Menorca i

s'organitzaren entorn a dues sessions públiques de de treball sobre

El que sabem i no sabem ¿^antropologia menorquina i Anàlisi

antropològica i altres aspectes de la societat menorquina,

precedides d'una sessió preparatòria sobre mètodes i mitjans per a

una anàlisi antropològica de Menorca.
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A la primera sessió s'intentà donar una visió crítica de la

tasca realitzada pels folkloristes menorquins, especialment el Dr.

Camps, Pere Ballester, Andreu Ferrer Ginard i altres. A la segona

sessió s'intentà establir un debat sobre la relació de l'antropologia

amb la sociologia, l'economia, la història, etc.

A les sessions hi participaren Joan Estruch, professor

titular de la Universitat Autònoma de Barcelona; Jaume Mascaró,

professor titular de la Universitat de Barcelona; Xavier Moll,

musicòleg; Andreu Ramis, etnòleg i Tomàs Vidal, professor titular

de la Universitat de Barcelona.

D'aquestes jornades i altres reunions en sorgí finalment una

proposta de sumari pel tom dedicat a antropologia cultural. A

grans trets, l'estructura de l'obra romandria com segueix:

1. Capítols introductoris. Els menorquins: cultura identitat.

Límits d'una descripció antropològica de Menorca. Qüestions de

mètode.

2. El món pagès. La vida al camp: l'activitat productiva.

Cultura material: vivenda, vestits, eines, etc.

3. El món mariner. La vida a la mar. Cultura material,

barques, arts, etc.

4. El món urbà. La vida al poble: els senyors; els

menestrals; els capellans. Cultura material: palaus, cases i carrers;

ornaments, vestits, estris, eines d'oficis.

5. Consideracions finals. Menorca a la mirada dels altres.

El testimoni dels viatgers.

A part d'això es tractaran els costums i les creences de la

societat menorquina de la manera que segueix:
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A. Cicle anual: 1. De Pasqua a Sant Joan. 2. De Sant Joan a

Sant Miquel. 3. De Saní Miquel a Nadal. 4. De Nadal a Pasqua.

B. Cicle vital: 1. Naixement. 2. Infància I Adolescència. 3.

Festeig i casament. 4. Defunció.

C. Activitats específiques: 1. Festes. 2. Menjar i beure. 3.

Cantar i ballar. 4. Malalties i curacions. 5. Rondalles i dites.

Al marge del text general es desenvoluparan els següents

temes monogràfics: Les festes de Sant Joan; el cançoner popular de

Menorca; la literatura popular; règim jurídic tradicional:

persistència d'alguns trets específics.

Els autors que intervindrien serien : Jaume Mascaró i

Tomàs Vidal, professors titulars de la Universitat Autònoma de

Barcelona; Joan Estruch i Salvador Cardús professors titulars de la

Universitat Autònoma de Barcelona; Eduard Delgado, antropòleg;

Andreu Ramis, etnòleg; Joan F. López Casasnovas, professor de

llengua i literatura a l'institut de batxillerat de Ciutadella i Xavier

Moll, musicòleg.

S'han d'afegir, a més, els quatre fascicles apareguts a

l'Enciclopèdia sobre arquitectura rural menorquina, redactats pels

arquitectes Vicenç Jordi i Enric Taltavull amb fotografíes d'Antoni

VidaR

2 (1979?) Arquitectura rural de Menorca A Enciclopèdia de Menorca. Fase. 1-4.

498



3.7.4. Arxius d'imatge i de so

Les innovacions tecnològiques arriben sempre de forma

endarrerida a la seva aplicació pràctica, especialment quan es parla

del camp de les ciències socials. Aquesta realitat -trista realitat- és

la que hom pot constatar en parlar de l'antropologia cultural i els

mitjans tècnics per a la captació d'imatges i de sons.

La importància de la descripció en etnografia és

indiscutible i tampoc ningú no pot obviar la validesa que aporten,

de cada dia més, els avenços tècnics per a la fixació de les imatges -

fixes o mòbils- o dels sons d'aquelles societats les manifestacions

culturals de les quals desitjam estudiar.

A banda de les connotacions artístiques -òbvies per altra

part, de la fotografia, el cinema o els enregistraments sonors-,

volem fer palesa quina és la situació d'aquestes manifestacions

quant a la documentació etnográfica a les nostres Illes.

No pretenem reiterar la tasca ja iniciada i de cada dia més

consolidada d'analitzar quina és la situació de la fotografia a

Balears. Diversos autors i en especial Maria Josep Mulet

contribueixen amb la seva tasca diària a conèixer quina és la

situació1.

, M* J. (1987) "Archivos y colecciones fotográficas en Mallorca: la
colección Jerónimo Juan Tous. Propuesta de conservación y catalogación".
BSAL. 43:177-191; (1989) "Cinema i fotografia: el patrimoni inexistent". El
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Ens interessa més veure quina és la disponibilitat que, avui

per avui, ens ofereixen les institucions de cara a la possible

utilització de les imatges com a font documental. Això, bé a través

de l'accés directe als fons documentals o en el seu cas, mitjançant la

consulta de les seves publicacions.

Per altra banda ens preocupen més puntualment les

col·leccions i arxius de so, car no ha merescut -a diferència de la

fotografía i el cinema- l'interès i la revalorització que mereixen,

més tost com a font documental.

Quant a la fotografia i el cinema hom ha duit a terme

aportacions sobre la situació i la història d'aquestes arts i

especialment aproximacions sobre autors i obres determinades. És

suficient recordar noms com Jaume Escalas, Guillem Bestard,

Tomàs Montserrat, Josep Truyols, Pere Mascaró, Josep Pons Frau,

etc. per veure que la preocupació sobre aquest patrimoni no és, ni

de molt, el que hauria de ser però, al menys, existeix.

Pel que fa a la disponibilitat que ofereixen els arxius

d'imatges de cara a la possible consulta i documentació, la situació

és, si més no, lamentable. Fins fa molt poc temps no existia cap

arxiu d'imatges obert al públic o si ho estava no era amb els

requisits mínims de conservació, ordenació, catalogació i/o

informació. Les col·leccions són nombroses, de cada dia més; els

arxius, inexistents.

Dins aquest trist panorama han començat a sorgir algunes

excepcions: l'esmentada col·lecció Jeroni Juan Tous al Museu de

Mirall. 28:26-27 i el dossier sobre fotografia i cinema publicat a la revista Estudis
Balearles. 26 (1987).
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Mallorca; la Biblioteca Gabriel Llabrés (Ajuntament de Palma)

amb l'arxiu Pere Mascaró; l'Arxiu d'Imatges "Sa Nostra" amb la

col·lecció institucional, l'arxiu August Vallmitjana i l'arxiu de

Fundició Mallorquina; l'Arxiu Guillem Bestard de Pollença, etc.

Les altres col·leccions no estan en condicions, almenys

seguint mínims criteris d'arxivística, d'ésser posades a l'abast del

públic. Per altra banda, la seva pròpia situació jurídica,

d'infrastructura de conservació, manca de catalogació i de personal

assignat de forma permanent fan que sia qüestionable la seva

continuïtat.

Aquesta mateixa manca de catalogació i de difusió dels fons

conservats a aquestes col·leccions fa impossible conèixer el

contingut temàtic. És de suposar que la riquesa antropològica de la

documentació conservada és important. De tota manera, avui per

avui, només podem suposar-ho.

Una forma menys compromesa i econòmicament més fàcil

d'assumir per part d'algunes institucions ha estat la de donar a

conèixer, amb més o meyns encert, part d'aquestes col·leccions a

través de publicacions. Aquesta iniciativa, sempre lloable, ha de

contemplar-se com a labor fragmentària important de cara a la

galeria però que, si queda amb això, només és un pegat foradat.

Aquesta crítica, potser immerescuda, a les institucions que han

publicat fons fotogràfics antics ve a compte per una sèrie de raons:

- la publicació d'una fotografía garenteix la perdurado de

la imatge però no necessàriament la del suport original.

- la publicació fragmentària d'una col·lecció, si no s'entén

com a mostra representativa d'un tot catalogat, pot quedar en una

mostra de curiositats o peces de qualitat plàstica indiscutible, però
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no necessàriament han d'assolir tota la càrrega documental que

d'altra banda aportarien.

- d'igual manera que un document escrit (un paper solt) o

una peça arqueològica si es presenten fora de context arxivístic o

arqueològic esdevenen pura anècdota, la fotografía presentada

sense la pertinent contextualització mantindrà possiblement una

major o menor riquesa plàstica, però perdrà gran part del seu

valor documental històric o antropològic. El desconeixement del

context o àmbit de procedència d'una imatge fotogràfica permetrà

interpretar el que hi ha representat a la imatge, però perdrem

capacitat d'interpretació sobre el moment, les circumstàncies i les

persones que intervingueren en la creació de la imatge.

La situació dels arxius de so és molt més dramàtica. En

primer lloc s'ha d'assenyalar que la utilització d'enregistraments

sonors en banda magnètica és molt més recent que la fixació de les

imatges fotogràfiques. Segons J. Miralles2 sembla que els primers

que utilitzaren l'enregistrament sonor ho feren de cara a la

recopilació musical:

"Això s'esdenvingué poc temps després de l'acabament de la

segona guerra mundial. Bartomeu Ensenyat Estrany,

prehistoriador, folklorista, devers els anys 1946-47 emprà un

aparell "de fil magnetofònic" de Radio España de Barcelona per

recollir cançons. Després continuaria amb un aparell Ingra de

qualitat més satisfactòria. D'altra banda, el folklorista Antoni

2 MIRALLES MONTSERRAT, J. (1985) La història oral. Qüestionari i guia
didàctica, pg. 28.
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Galmés i Riera, cap a l'any 1948 fins devers el 1951, utilitzà també

un d'aquests primitius magnetòfons per recollir música popular,

sobretot de la comarca de Santanyí, Calonge, Manacor, etc. Anys

més tard, ver el 1974, Ràdio Popular començà un arxiu de cultura

popular oral diverses mostres del qual han estat donades a conèixer

en les seves transmissions radiofòniques".

A aquestes notícies donades per J. Miralles, cal afegir les

experiències, molt més antigues, del Cançoner Popular de

Catalunya i concretament del musicòleg mallorquí Baltasar

Samper. D'aquesta activitat n'és prou il·lustrativa la resssenya que

en feia la "Revista Musical Catalana" d'una de les missions de

recerca de Samper per la nostra illa:

"Son allà una riquesa característica imponderable les

cançons de feinejar, de les quals s'és feta enguany una esplèndida

recollida; i que com que en elles la veu del cançonaire fa

incalculables meravelles, els missioners, per constatar la fidelitat

de llurs notes, com i també per oferir als estudiosos un document

viu d'una exquisidesa que altrament semblaria increïble, han

impressionat una pila de rotllos fonogràfics, que poden ésser un

preadíssim instrument en l'arxiu de la nostra cançó popular"3.

Aquest enregistrament, a més, no era un fet esporàdic sinó

un procediment habitual a la metodologia emprada a l'Obra del

Cançoner. Tal com explica el mateix Samper un dels objectius de

la recerca era:

3 Revista Musical Catalana (1924) 21:286-287, citat per MASSOT i
MUNTANER, J. (1992) Els intel·lectuals mallorquins davant el franquisme, pp.
217-219.
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"Registrar en grabación fonográfica cualquier documento

que contenga entonaciones imprecisas, anormales o dudosas; que

ofrezcan particularidades notables de ejecución, por ejemplo,

matices especiales del canto, difíciles de fijar en la notación,

habilidad excepcional de un ejecutante en su instrumento, etc."

"Las misiones salían equipadas con todo el material

necesario. Como los equipos de grabación eléctrica de sonido eran

aún entonces poco aptos para ser transportados con facilidad,

tuvimos que valemos del fonógrafo Edison, grabando en cilindros

de cera..."4.

A aquests precedents hom ha d'afegir la propia experiència

personal de Joan Miralles5 i la desenvolupada per alguns

departaments universitaris.

Tot i aquest important esforç per recompilar

enregistraments sonors i salvant les excepcions que han donat a

conèixer alguna part d'aquesta documentació s'ens acudeix un

doble interrogant:

1. Sobre la conservació, catalogació i difusió de les

col·leccions de testimonis sonors recompilats i el seu destí final. On

i com es pot consultar el fons de documentació sonora que han

recompilat historiadors, folkloristes o simples afeccionats. Es

tracta en definitiva d'una qüestió política en primer terme, de

4 SAMPER, B. (1949) La investigación folklòrica en la "Obra del Cancionero
Popular de Cataluña", pp. 223-226, citat per MASSOT i MUNTANER, J.
(1992) Op. cit. pp. 222 i 229-230.

5Ibidem pp. 31-36.
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gestió cultural en segona instància i de problemàtica tècnica

d'arxivística en darrer extrem.

2. La segona qüestió és, més bé, d'índole temàtica. Les

notícies de col·leccions d'enregistraments sonors fan referència

gairebé de forma exclusiva a enregistraments musicals

(generalment música popular) o bé a testimonis orals de

personalitats de la més àmplia procedència, abstracció social o

tarannà (folkloristes, historiadors, professionals, polítics,

testimonis de fets històrics, etc, etc,). A part d'aquestes dues

qüestions, que sapiguem, no hi ha enregistraments de cap altra

manifestació sonora tradicional, almenys realitzada de manera

sistemàtica. Si és així perdem gran part de la cultura sonora

pròpia.

Dins el mateix camp musical ens agradaria es poguessin

recollir els tocs de campanes i massotes. De manera més específica

seria interessant recollir els sons dels diversos obradors de distints

oficis tradicionals, les distintes tasques de la pagesia o, les

manifestacions sonores dels pastors vers les distintes castes de

bestiar, enregistraments d'ambients o circumstàncies específiques

(cafè, plaça, mercat, vetleries, moments de la vida quotidiana:

menjar, naixó, vetla mortuòria, etc...)

El caràcter anecdòtic d'aquests enregistraments pot conduir

a creure en la seva banalitat. Això, però, només creim pot ésser

una interpretació caduca d'erudits decimonònics que no creuen en

la possible banalitat documental sobre la qual fonamenten el seu

propi discurs.
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Quant a la disponibilitat dels arxius sonors de contingut

etnogràfic, avui per avui, hom ha de reconèixer que no n'hi ha cap

que estigui en condicions d'ésser consultat pel públic.

Per altra banda tampoc no coneixem l'existència de la

inclusió d'arxius sonors illencs, en la base de dades del CSIC, que

duu a terme una enquesta sobre aquests fons.

Actualment hom només pot parlar d'arxius particulars que

han anat creant investigadors particulars, però que no estan a

disposició pública i dels quals tampoc hom no en pot garantir la

perdurado o continuïtat quan desapareixin els seus creadors.

Sabem de l'existència d'arxius sonors creats per Antoni

Galmés o Bartomeu Ensenyat, fins i tot el que ha anat creant Joan

Miralles, però no podem garantir que el seu destí final sia el més

adient.

Quant a les institucions, sembla que, avui per avui, la que

més ha treballat amb fons sonors sobre temàtica etnográfica és la

Universitat, especialment els departaments de Filologia Catalana i

el de Ciències Històriques. Pel que fa al primer, sota la supervisió i

custòdia del Dr. Miralles sembla que el seu futur és garantit.

Pel que fa a l'arxiu generat pel Dr. Antoni Arribas Palau a

través de la seva tasca docent a l'assignatura d'Antropologia

Cultural, i una vegada jubilat el seu promotor, el seu futur

semblava dubtós donades les condicions de conservació en què

aquesta institució els mantenia. La solució la donà el mateix Dr.

Arribas en atorgar aquests fons en dipòsit al Centre de Cultura de

Sa Nostra, el qual, a través del seu Centre de Recursos Audio-

visuals, n'ha fet una catalogació prèvia i ha disposat els materials

en unes condicions físiques dignes.
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Per altra banda, aquest fons és l'únic que havia merescut

una atenció catalogràfica mínima. Una proposta d'ordenació i una

primera relació dels materials conservats es presentà a les Jornades

sobre les Fonts Orals, celebrades el 19846.

Al camp de la imatge i del so s'ha afegit, aquests darrers

anys, un nou sistema d'enregistrament magnètic que, per la seva

facilitat d'accés i pel seu menor cost econòmic, té un paper

rellevant dins el món audio-visual. Ens referim al vídeo.

D'aquesta manera, biblioteques, centres de documentació,

institucions culturals han incorporat al seu camp d'activitat una

nova línia d'actuació amb l'única finalitat d'impulsar el paper del

material àudio-visual com a element de difusió cultural.

I és precisament dins el camp de l'antropologia cultural i

l'etnografia on esdevé d'una extraordinària importància ja que

permet l'enregistrament tant de les imatges com dels sons.

Quan ens referim a la situació dels arxius o fons

videogràfcs existents a les Balears el panorama és trist, però

esperançador. La realització d'enregistraments i documentals per

part de les institucions públiques com és ara TVE a Balears, TV3,

el Servei d'Audio-visuals de la UIB o el sorgiment de productors

privats com: STV, Mateu Galmés, Josep Ma Bassols a Eivissa o la

convocatòria del premi Dom Bosco a Ciutadella fan que siem

optimistes.

6 ORFILA, Margalida, PROHENS, Joana M*., RAMIS, Andreu, (en premsa)
Memòria dels treballs d'investigació oral del Departament de Prehistòria i
Etnologia (1980-83).
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Una altra qüestió és la qualitat de les realitzacions i la

possibilitat que els enregistraments estiguin a disposició dels

investigadors i del públic en general.
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3.7.5. Les darreres propostes museològiques

Com a tret fonamental respecte als museus creats durant els

anys 60 i 70 s'ha de considerar la diferència, quant a l'apreciació

de l'objecte etnològic. En general, i encara que només hagi estat a

nivell projectual, es detecta un canvi de concepció. Es passa

d'entendre l'objecte etnològic com a objecte simbòlic confígurador

de la identitat a entendre'l com a patrimoni limitat, la pèrdua del

qual suposa la pèrdua d'identitat.

En definitiva s'ha passat d'un procés configurador a un

procés de defensa de la identitat.

Per altra banda, aquesta concepció de la identitat com a

patrimoni ha ampliat el seu espectre. "A més dels estris i, les

pedres, el patrimoni etnològic és conformat per formes d'habitar i

de viure, per formes de relacionar-se, d'expressar-se i d'entendre,

el món"i.

Es tracta d'un patrimoni amenaçat i la seva pèrdua esdevé

indicador d'una situació colonial tendent a la supressió de la

identitat. Algunes de les causes d'aquesta pèrdua ja han estat

apuntades:

RAMIS , A. (1989) "Antropologia, patrimoni i identitat". El Mirall. 28:17-20.
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