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1: Doctrines psico-etiiogrAfiqnes d'En Costa.

,Gilnesi del fet corisuetudinari (juridicli, estetich, profesdoiial, científich, etc.): - Lo popiilor
y loconccpte integral de la Historia de les docti-iues. - Aplicacious a
Espauya.
. .
.
.
11. 1,inia d'esploració de vida normal. - Dret consuetiidiiiari del Alt
ilragó. -. Dret coiis~ietudiriari y Economía poplilar d3Espariya..Colectivisiiie agrari.
111. Linia d'esploiació de vida anornial noriiialisacla. - 1.a l'icardia. Picardía pura y Valentía (Guapeza). - Lo Caciquisine coin a fenoiiieii
social. - Va1,or del llihre-iníonnació ~ l i g a i q u i ay Caciquis+no.
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Iiistdriques de 1á vida catalana. - Ateuuacioi~s del esperit cavallei-esch. - Foriiies actu;ils d e l'icardia vistes des de Cataluiiga. - 1.0
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V. Linia d'esploració propiziiiient duogrdfica (creencies, supersticions,
siip~rvi\~eiicies).
- Les informacions consuetudinaries sobre lo uasenient, lo ínatriuioui y la iiiort.
Lo Folklore en l'obra d'En Costa. Sigpificació del niouiineiit <El Folklore espafioln (1883-1886).
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Senyors Acadirnichs :
. .

Sembla qu'era a h i r . Un vellet venerable, de paraula teinorosa
y sobtada, posava paternalment a les meves m-ans, després d'esoruarla ab'una afectuosa dedicatoria, una recent publicació, ditntme
en un esclat d'itigenua franquesa : aaquí hi trobari condensat
lo meu pensaiilent políticho. L a publicació aludida era u11 discurs
de recepció 1le.git en aquesta Real Academia de Bones Lletres lo
dia 18 de juny de 1899 sobre lo següent tema : aConwtido del
elemento social activo en la constitució+z 51 funcio?ta?niento del Estado, y condiciones que h a de reunir para cunzplirloa. Son autor,
lo Dr. D: Angel Bas'y Amigó, catedritich de la nostra Universitat, de qui estava jo rebent aleshores les primeresensenyances
de Dret polítich y administratiu.
Qui in'havía d e . dir a m i que arribaría u11 dia e n qu*; no
certamerit per msrits propis, sin6 e n virtut d'nii acte de bondat
tan ins6lita, que no sé com qualificar ni en quins'termey agrahir,
vindría a succehir en aquesta docta casa a aquel1 professm beueinerit que havía posat cabells blanchs en l'ensenyanca universitaria, consagrat com una auloritat en la vida pública catalana!
Les doctriies del Dr. Bas desenrotllades en I'esmentat estudi,
professades per el1 sincerament dintre y fbra de la catedra, constituíen aleshores lo credo polítich de les classes conservadores cat a l k e s , que teníen lo s e orgue
~
diari en lo oBrusin. E n lo període
anterior a 1889 y per espay de s i s aiiys, lo Dr. Bas forma part
de la redacci6 d'aquell diari, publicauthi un seguit d'articles sobre
assumptes inorals, juridichs, polítichs, adniinistratius, econoinichs y rentístichs: E n Sociología havía begut en les dobtrines
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de Balmes y de 1'Escola d e Le Play. Possehía extensos y pregons coneseiiients en niateries d'Administració. L a seva Poneiicia sobre espropiació forcosa, llegida en lo memorable Congrés
Jurídich de Barcelona, celebiat en 1888, a&sa u n conesemeiit
iiiolt esacte de les necessitats de la vida rnaderiia y especialment
de la Barcelona de l'ave~iir.
E r a «Don Angelo - a s í l'aiioinenavem los seus desebles, subratllant instintivament l'escayenca del mot
l'lioiiie bo per
escelencia. La catedra tenía per eli! valor de cosa eii sí, constituint una misima dignitat. E r a lo centre d e les seves ilusioiis
y de les seves ansies. El1 no anava a donai- la Ilicó quotidiana
sense una prgvia
llarga y esforcada. P e r vlrtut
cl'aquexa matesa serietat que.iinprimía a la labor docent, resiiltava en l'esposició - oral d escrita - un metodista rigurós,
potser estretnat. Tots los que passarem per la seva aula, record&in aquello. seva priihija de dividir, subdividir y apurar les materies.
Reflesionant, he peiisat que I'Academia, seinpre respectuosa
ab les tradicions uiiiversitaries, havía volgut servar la grata iiieinoria del mesti-e, estimulint la boiia voluntat del deseble, que,
en defecte d'aptituts per a empreses més altes y. personals, ha
fet de la catedra lo laboratori del seu esperit y un motiii quotidih
d'apreiientatge. No creyeiitme ab dret a abusar més aei regla-.
ment ; n o disposant del temps necessari, ni sentiritine a b prous
forces per arrodonir qualque estudi que tenía embastat, y que jo
aspirava a que fos digne de la solemnitat del a c t e , p c h solament
,
.
oferirvos un iiiigrat fruyt de la citedra.
No f a m o l t temps y en ocasió solemníssima, va ésser sostiiiguda la tesi - que lia passat gayiebé sekse protesta - de qu6
l'Escola,hist6rica catalana del Dret y en general i'Escola histdrica
ohavía acahat la seva m i s s i ó ~ . E n l o curs darrer, continuant los
plaus de trehall de la citedra y fentine cirrecli de.passada.d'aquella
afirmació, vaig esposar unes breus notes sobre l ' o b r i consuetudinaria de Joaquim Costa. Aquestes notes serviren de prdlech
al balan? que vaig intentar de I'Escola historica $atalana del Dret,
coritrastnda ab l'ohra paralela de l'escolahistdrica de la Literatura
y del Folkloie, y ab certes indicaciins inolt lluminoses dlEii Xavier Lloreiis. Després d e t o t lo qual; vaig tantejar una formula
de renovació filoshfica de. 1'Escola liistbrica catalana, coiicebuda
segoii, uncoiitingut inés ample que l'estrictaiiient jurídich, emniotlláda en. una direcció francninkiit psico-et'nogrifica. Coiii ob-
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jecte coiicret y a la vegada amplíssi'm d'aquexa Escola renovada,
y al @al deuríen referirse los lreballs coordinats fets des de
diverses disciplines, ab los niiclis c o r ~ e s ~ o n e n td'investigadors,
s
senyalava la Psicologia del poble calald, tema aquest que, a1 meu
entelidre, es hora ja d'embestir ab tota parsimonia, perd ab criteri
riguiosament científich.
Desglosant de tot asb I'assumpte principal, vinch a llegirvos
lo que fou capcalera, so es, una ampliació de les notes sobre
E n Costa. H e revisat I'obra consuetudin&ii d'aquest, y he procurat estudiarla, fiiis hont m'ha sigut oossible, en ses relacions
ab lo pe~lSainentespangod conteiiiporani. Com a resuliat, crecli
Iiaver apres algunes Ilisons qu'estimo interessants y profitoses.
Tot aso y sols a s b penso coii~unicar.vos. Us convido, donchs, a
empeiidre ,junts - y la vostra amable57 docta coinpanyía es per
ini penyora d'indulgencia - UNAEXCURSIÓ DE PSICOT,OGÍA
Y ETN O G R A F ~ AHISPANES, guiats per l'altíssima figura d'En Joiquiui
Costa.
Perilieteuine ara una petita-confidencia. Feya temps q u e esperava una ocasió per retre homenatge - modestíssiin coin a
ineu qu'es - a la ineiiioria del gran aragones. E s un deute
de justicia que no sé fins a quin punt avuy cabré finiquitar.
Dech a E n Co'sta l'orientació d'una part dels ineus estudis.
L i dech més encara : ell, el catedritich honorari, eu moments
de profunda crisi de la meva vocació, tingué a hé enfortirla ab
lo seu consell autorisat y sempre. amical.

.
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Un dels motius d'agitació político-social a Espanya, durant
la darrera centuria, f o u lo procés de la unificació Ilegislativa.
L a coiistitució de 1812 y més terminantment la de 1837, establiren qu'uns matesos cbdichs regiríen per tota la Monarquía.
Pero jo no vinch a discbrrer precisarnent com a 'jurista; y 'faig
aquesta advertencia per tal d'estalviarme Zhistoriar 'les varies
e t a p a d'aquella qüesiió, especialment eu ordre a I'anomenada
codificació civil, la qual, inés que pel seu interes inicialment
jurídich, rememorem ara com un e ~ i s o d iimportant dP la lluyta
eiitaulada- entre, dues Espanyes, IJEspanya unifnrmista y 1'Espanya real.
E s ab motiu d'aquella agitació, al ensemps doctrina! j- pr2.c-
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cabdill en lo que l'actuació del home y la doctrina es confonen :
lo Costa del manifest de Barbastro, de la Liga de Productores y
de la Unión Nacional; lo Costa del Ateneu de Madrid y de les
conferencies apocalíptiques ; lo Costa de les epístoles periodiques
y fulminants contra'l Regim; aquel1 Gegant paralítich que aya
iio estaba en circulaciónu '(com me d e y a en una coniniovedora
lletra de rq d.e iesembre de 1gci3), que veya reflectida en sa propia
lanientable situació física, la imatge real de. 1'Eipanya dels seus
amors y de,les seves ires ; lo Lleó de Graus, transportat apoteosicament a Madrid, corejat per la prempsa. rotativa; ídal de les mitltituts, símbol de protesta y de redempció, devingut personatge
Ilegenclari.
No es aqueixCosta de la fama popular, sinó un altre'costa
nietiys conegut fins de cert públich ilustra*, adorador incondicional del niestre, lo que ara d'api'op ens interessa : es lo Costa autor d'una veritable enciclopedia del costum, lo Savigny espaiiyol, lo creador insuperable dels estudis consuetudinaris a Espanya.
E r a l'any 1873. Moríaen plena jovenesa lo professor de la
Universitat de Madrid joseph M. Maranges, fill del Emporda y
que havía cursat a la Universitat de Barcelona, dexant una estela
de recorts y esperances. Per honrar la seva memoria, la familia instituí uti premi universitari, obrint un concurs sobre lo
següeiit tema : oLo costum com a font del Dret, considerat eti
sos priticipis y en son valor y importancia a Romao. E l Jurat,
condituit per professors d'aquella Universitat, atorga per unaiiiiilitat la pretiii al jove Joaquini. Costa g Martínez, restant astorat daoant del treball sotmes a la seva deliberació. Efectivainetit ; iio's tractava d'una Memoria reglamentaria, sin6 d'una
obra de proporcions vastíssimes sobre Dret consuetudinari en la
que'l mateis tema 'proposat havía sigut elevat 2 una. potencia
injsima y insospitada.
La primera part de l'obra es va publicar pi-imerament a la
«Revista de la Universidad de Madrida y després, en 18j6, en
uii volnm bais l o títol de L a Vida del Derecho (Ensayosobre el
Derecho coniuatudinario). La. lectura d'aquest Ilibre, de forta
estructura, es avuy difícil y pesada. A la natural ohscuritat
aragonesa, de que tant es planyía lo mateis Costa, hi ha que
afegirhi lo coiiceptisme krausista, jugat ab fervor de nedfit. La
Superabundancia de materials ófega les linies precises del foni.
' E s tracta d'un primer assaig d e Filosofía 'jurídica del costum.
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ab vistes cap a í'erudjcil millor que cotistruit sobre I'observació
directa y pkrsoiial del fet jurídich. L'ectil es .iilipr~císy torturat. Pero abunden les clarianes'$ los tochs origitials, y sobrea
de fe en lo tema: l a Ciencia,
tot .conté'una ~ i ' ~ o r o sprofessil
del Dret cotisuetiidinari - escriu resoltament lo jove autor apenes ha adelantat un pas des del punt' en q u P la d e s i l o
poderós geni de Suárez y de Saoiguy.
E n 1880 publica . E n Casta la Teoria del hecho juridico ilidivi(kaa1 ?1 social, qu'es un segon capítol refós y ,millorat de
I'obra Ilorejada: ab - l o premi Maranges. L'autor declara que's
lracta d'un desenrotllament de les seves doctrines de Biología
jurídica ; .perb adverteis que ha tingut ocasil de penetrar més
en ladnaturalesa del fet jurídich, en lo niodo de l a seva generació
y en la seva matiera d'obrar en la vida : r.' Aecollint de la tra&ió oral tota uqaa Zlegislació coniuetudina~ia,y inquiriut ces
relacions ab lo conjunt de l a v i d a del pobleque I'ha creada y ab
la Ilegislació oficial escrita (Drst consueluditiari del A 1 t Aragó):
2 . " Pomsant a contribució lo's ~lescobrirnents y hipotesis de la
Psico-física dels lireber, Fechner, Wundt, Carpenter, Maudsley,
Luys, Ferrier, Delbmuf, Helmoltz, etc.
E n aquest llibre, d'una 'factura sistemitica, 'sobria y elegant,
triomfa lo psicblech, lo recercador original, I'aragones. Costa
no tenía vccació per la filosofía pura ; perb l e s seves condicioiis
natives d'historiador, posades ara al servey d'una doctrina, produesen un resultat magníficlir L'estil devé personal, ab aquells,
t r e t s t a n ' i ~ i s ~ i r a t srectiliiiis,
,
desbordats, desant sentir qualque
espetech. de surriaques.
Tot lo copils capítol IV, que constitueis- lo nervi de l'obra,
es d'una alta qovetat y ofereis molt iiiterPs per l'objecte del pres'ent estudi. E n ell, .per primera -vegada, hi es esposada una
teoría psicol6gica sobre' l a , generacil del c'ostuiii jurídich que
aclara, precisa y completa les doctrines, massa.vagues en aquest.
punt, de 1'Escola historica de Savigny. Co'sta rebutja I'opinió
romintica qke:suposa que es lo Poble enter, considirat cotn una
entitat metafísica y trascendent, lo.que crea los costiims. Sosté,
?el contrari, que l'autor inicial de tota inS1it;ció coñsuetudinaria es semj>re un iiidividuu ; pero no un individuu qualsevol, ni
en circumstancies qiialsevols. Y setitada aquesta afirmació, conieiica .una serie dJanilisis profundíssirni sobre les condicions
,.psicoldgiques necessaries tant e n l'individuu creador com en la
colectivitat, per a - que lo fet originariament individual encarni

socialment y devingui con.sl~etudili.ari. Tot ax6 ilustrat ab abuudaiicia d'exemples y materials estrets de les mateses entranyes
de la vida espanyola.
Com pot endevinarse, Costa icabava de bastir, des de l'esfera
juríclic2, una de les. doctrines-mares de la Psicología colectiva y
1'Etnografía. Pero. la seva mirada amplíssima y penetrant
s'havía anticipa1 a extendre la investigació a altres dominis,
.idhuc ,sostenint la unitat esencial del problema. Efectivament ;
en 1836comenca a publicar en la uRevista de Espaikao una u l f z troduccióno a un Tratado de Politica sacado: textualwier~tede los
refrav~iros,ro&anceros y gestas de la Península, que constitucis
un original tractat cle Filosofía y Biología estetiqiies. E n la
dita «Inti-oducciónu estudía E n Costa la poesía p6pular en la
unitat de tots los seus geures, deteuintse molt especialnieut en
lo seu procés geiietich y evolutiu.
Costa, que conesía y fa referencies al cpreciós llibren de I\iIilá
y Fontanals, De la poesla heroico-popular castella?aa, sosté la
iiecessitat d'establir- lo paralelisme entre la vida jurídica y la vida
estetica, q u a n es tracta d'irivestigar los orígens d'una y altra.
Aquest paralelisme - afirma - a més de reunir quanfes condicions de llegitimitat poden desitjarse. vessará viva y copiosa
lluin en les iio be11 esplorades regions, de la Biología istetica,
perq'ue unes mateses lleys governen la. vida de la Bellesa $ la
vida del Dret, y no són més coneguts y familiars los procedimeuts
d'aquesta que'ls d'aqiiella. No heni vist - afegeis- que s'hagi'
consagrat fitis al preseiit la deguda atenció al problemi sobre la
gelresi y deseiirotllament de la poesía popular, a b tot y ésser
elemental. ¿Com es realitza lo t d n s i t de la bellesa p d t i c a des
del gran laboratori de la fantasía universal fins aqueses creacions
individuals que soleni distingir ab lo dictat de populars? ¿ E n .
quin seiitit y dintre.de quins líinits es Ilegítima la distiiició
que f e k comuiiment entre literatura popular y literatura erudita?
i Quina participació assoleis lo poble en la poesía que' porta son
riom? E n termes generals - coiicloii - tota poesía (lo inateis.
que tot altre prodiicte clel esperit, costug jurídich, ús agrononiich, principi, teoría' científica, llegislació, etc.), l'autor de la
qual s'ha itlspirat en l'esperit general y ha procedit com a orgue
y ministre:seu, identificantse més o meiiys ab el1 y portant la
seva veu, espoesía popular.
Fins aquí la doctrina general: Passant ja al estudi de ses'
aplicacioiis, Costa - f a notar q u e ni Sthal, ni Mackintosli, ni
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Ompteda, ni Stewart, ni Matter, iii Ritter, ni Wlieatou, ni
Ahrens, ni P. ~ a n e tfereñ la més petita parada en los ideals
Ptichs y polítichs revelats en la literatura del poble, no obstant
constituir uncapítol essencial en..la historia de les doctrines. Y
aiuncía l o s e u proposit de sorpeiidre y fixar l'idealpolitich del
poble espanyol, tal com l'ha manifestat. directa o indirectament
en los seus refrans, romancos y poemes priniitius 6 cantars de
gesta durant los segles medievals, des de l'aparició del estat .
pla fins a darrers de la XVI :centuria, y en lo parentesi. mortal
del segle x v i ~ ,deduhint d'aquexas matexos monuments lo sentit
..
ideal de la no?tia historia política.
Després de varies suspensions degudes a dificultats editorials,
la Introducción fou publicada en 1881baix lo títol de Poesia $0pular española y Mitologáa y Literatura celto-hispanas, compreuent. una segona part, de materia distinta, que versa sobre los
~Orígeiiesde la literatura española o Historia de la literatura
popular en la edad antigua.. Costa s'afanya a advertir que'l
títo1.d1aquesta segona part até més de pretensiós que de ver; y
deu considerarse menys com anunci d'un fet q u e coi= expressió
d'un idealo. Axí y tot es tracta d'una esploració fkta sobreun
terrer completament. verge, en la que lJEtnografía enteca en son
sentit més clkssich es :osada intencionadament .al servey de la investigació dels orígens de la cultura y civilisació peninsulars.
Ab gran diligencia, l'autor presenta abundosos materials del Folklore actual y d'altres epoques - balls, caiits populars, formules
d'eiicantainents, ,practiques g consuetiits, etc. - qu'ell s'aplica
a iiiterpretar com a s ~ ~ e r v i v e n c i edes les institucions priinitives
hispanes.
Per jutjar l'esfors colossal que significa aquesta jnvestigació
apreciada en conjunt; cal tenir present l'epoca en que fou feti
y una advertencia molt justa del seu autor : estem inancats diu - de preparacib universitaria y de mitjaris hihliogrifichs ;
en les nostres Uuiversitats no's cursa Filología, ni Etiiografía,
n i Mito'grafía, ni estudis especials dJHistoria antigua ni moderna.
Menéndez y Pelayo al publicar la segona edició dels Heterodoxos,
ha fet plena justicia al merit y trascendencia de les iniciacions
cl'En Costa, en l'esplendit volum de <~Prolegómenosn(Madrid,
pág. ,o), fet de nou y dedicat al estudi de lec creencies,
ritus y supersticions de 1'Espanya prehistbrica : aQuelcom d'ibkrich - escriu - ha de tribarse en el fons de .les supersticions
populars, y quelcom tainhé del paganisme oriental y clkssich es

,

reflexa en elles. Aquilatar l'influs y persistencia d'aquests elements e s materia ... que esigeix tractats especials que a Espanya
gayrebé no esistexen, llevat de dues 6 tres brillants excepcions com
les obres de Costa y Leite de Vasconcellosn.'
Una condició especial, filla del temperament d'En Costa, hi
ha que tenir sempre present al jutjar no sols l'obra a que'ns
referim, sinó la seva labor historica en general. Costa es no s d s
un investigador infatigable sinó també u11 poeta, A millor, 'un
iluminat de la Historia. Ab la més absoluta bona fe transfigura
- no dicli falsifica - los fets y sobre tot lo's personatges Ilegendaris,' dels quals podría dirse sense paradosa que acaben identificaiitse ab l'autor (potser millor que l'autor ab ells), sentint y
parlant ab aquella forta sinceritat que constitueix una de les més
grans sugestions de la ploma sempre vigorosa del polígraf araganes. E n altre lloch (1) liavem oposat les nostres observacions
al estudi Concepto del Derecho en la poesía popular espaiiola,
a la iicerpretació donada a la figura :del Cid castella, g a la sostinguda tesi del udret cl'insurrecció c o m a principi constitucional
d9Espangaa (EsturEios jurid,icos y polilicos, ~ a d r i d ;1884); temes
aquests que E n Costa $retén transportar des de l'esfera d e la
investigació jurídica als dominis de la Psicología colectiva espanyola.

. Ho acabem d'apuntar : Costa era home de passió, pero de
passió nobilíssima, disposat sempre a donarse tot enter a una
idea A a una causa. Y no li mancaren ocasions durant lo transcurs de la seva vida. E n 1880 es repren ab nou brahó la temptativa de codificació civil. .A Aragó, los homes de lleys - y lo
mateix Costa en certes condicions - no rebutjaven la idea de
codificació del Dret civil aragones ; y per tal de preparar aquest
resultat s'inaugurava en novembre d'aquell any un Congrés de
juiisconsults aragonesos. Ab aquest motiu, Costa surt novament a la defensa del costum, inaugurant una etapa, interessantíssima de la seva vida que podría anomenarse del seu campionat
per la llibertat popular, 6 de la llibertat civil, coin el1 deya, con-

(,) La Filosoiáa del Dwecho em el Quijote (Ensayis de Psicolog4a colec!iva).
Conivitucidn a la Historia de las ideas juridlcar, reflexivas Y p3pt&lares,e n l a España
ddsiglo X V I , B~arcelona,rgof. Vegi's cap. 1, pigs. 33-38, y cap. V. @gr. 18G y 187.

- 16 traposantla a la v a i i a y artificiosa llibertat política. AcabSni de
retrobarl'autor de L a Vida de1 Derecho y de la 7'eoráa del l~eclzo
jurádico, y eus proposem no desarlo iiiés en aquesta linia precisa
del seu pensamcpt y de la seva activitat.
La interveució d'Eu Costa eii lo Coligrés de juriscousults
es senzillament heroica: sentiutse foraster diutre
mateis de casa seva, el], que coiiesía los fonanlents consuetudinaris del n r e t aragones, es veu obligat a posar tot el seu sab-r
y el foch de la seva paraula a la defensa del poder creador del
poble y del reconesemeiit &m a foiit de dret del costum, inclús
l'auomeiiat contra Iley. U n dels moinents més grandiosos de
l a seva intervenció es. quaii denuncía l'esistencia d'un regini
consuetudinari iio escrit del -4lf Aragó, un regitii origiiialíssim
y profuiid, gayjebé desconegut clel Bais Aragó y que aquest e s l l
obligat a respectar; perque J'Alt Aragó - diu - té davaiit
I'Aragó lo niateis dret que Aragó davatit dJEspanya, y lo dret
consuetudinari del Alt Aragó - afegeis - es l'únich couforme
a b les condicions iiaturals d'aquell país. Mercesal esforc d'En :
.
Costa, lo Coiigrés prengué acorts favorables a la recolecció d'usos
y costiims jurídiclis de les diverses coniarques arago'iieses.
E n 18S3 E u Costa reunía en un llibre t i h l a t L a liOerl,ad
civil 31 el -Congreso de jurisco~7sultos aragoruses, totes les iiicideucies y resultats del Congrés. AQart del seu valor histbrirh
y dactriiial, aquest llibre, qu'ec un prcdigi d'esposició, conté
abunrlosos iiiaterials de Dret consuetudiqari del Alt Aragó : uou
filó aquest que ve a matisar la personalitat 'd'En Costa coin a
irivestigador.
. . Iniciades les recerques sobre aquest teina eii 1879, foreii contiiiiiades ab fervor y pers'eyerancia duran't los anys siiccessius
de 1880, 1884,1885,1895 y 1901, esseut acoblades totes elles en
lo vol un^ 1 de L publicació colectiva titulada Derecho consuetudinario 91 EconomXa popular de EsfiaGa. Corist~tueis aquest
voluni, consagrat tot el1 al Alt Aragó, la revelació d'un dels
fragiiieiits més originals de I'Espanya autentica, real. Els mat e r i a l ~ ,presentats en forma sistematica, estan distribuits en dues
parts. E n la primera, referent al Dret de familia, se dotien a
coneser iristitucions tan típiques com la comuuitat dointstiba y
l o consell de familia, el acasainiento en casau, la ahermandad
conyugaln, el ccasaniiento a sobre bienesii, etc. E n la segona,
que versa sobre Dret municipal y Economía, són preseiitades
origiualíssiines formes d'arrendanient de bestia:, credit hipotecar¡

aragonesas
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sobre al-brat, possessió m a n ~ o ~ ~ i ~ u nsobre
a d a .besties de treball,
asseguranca mutua per kl bestia boví, horts comunals 6 suertes.
i e l Boalar, e t c . Es tracta no sol's d ' p a investigació .lelicíssima,
sitió d1ori metode propi de treball, en Sexercici del qnal Eii Costa
posa e n joch la inforinacióoral 4, escrita, l'excursió, 13. requisa
persoiial,de protocols de notaríes y arxius- rurals.
Tota .aquesta linia d1iuvestigaci6 consuetudinaria, tan interes-'
.sc~iity fecunda, ve a ésser coin uii preludi d'aquella producció
d'E11 Costa que, al meu entetidre, es la seoa obra capital y defiiiitiva,malgrat restés sense acabar. E m referexo a la que po,rta
per títol Coleclivisnio agrario e n España, publicada en 1898.
E n ella vegein quelcoili inés que l'investigador jurista que opera
esclusivanleiit sobre lo terrer al-agones. D e factura ciclopia y.
de ccticepció ainplíssima, compre11 tots los pobles lrispans, s'ense.
'uiaiicai-hi referencies a Portugal y als territoris hispano'-americaiis. Obra. alhora doctriiial, historica y d'exploració directa
y ~ersoiialde la vida colectiva, constitueix una iiiestroncable y
va~iacla pedrera en la que sense esforg hi troharan materials per a les seves coristruccioiis l'historiador, l u filosof, l'economista
y'l soci6lecl1, lo psifolech de les multituts, l'estadiea. N? inés
que 611Costa hagués desat aqiiesta obra, quedaría jiistificda la
dita abans consignada,. go e s , que a Espanya. lo conreu seriós y
profund de I'Etnografía lia precedit a la introdiicció oficial de
]'Etnografía científica. E s nri monurnent axecat al gerii hispii,
explorat preferenti11ent .¿Zes de b a i z ; y per ponderar tota la trascendencia d'aqiiesta obra, res ens semblaría tan encertat coin
aparellarla ab aquelles altíssiiues empreses d'@i Meuéndeí y
Peiayo que s'anomenen los iielerodoros españoles, l a Ciencia espaiiola, las Ideas estéticas e v España g tots los seus estudis
sobre'ls grans polígrafs esl>anyols, einpi-eses qne, si's nota bé,
constituesen una liiiea paralela d'esploració també del geni liispk,
pero revelat en elles preferentrnent des d e d a l t .
Quan uil honi coinpara serenament l'obra dels dos grans polígrofs, adquireis lo convenciment d e que, malgrat les diferencies
iirecluctibles de teniperainent, ells coincidíen en purits essencials
y fins en afi~io~iis.Llic6 curiosa y edificant ! Aquella famossa
y tan apessioiiada discussió sobre la «Cieiicia españolas que,
esamiiiada sense perspectiva y dexaiit de barida certs factors
seutiinentals, sembla a vegades reduirse a una batussa entre
professionals, . clevé, revisada avuy a distancia, fecunda en
resu~ltats.
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Consta l'obra de tres. parts. E n la primera, qiie versa sobre
les cdoctrinesw, Costa sent lo contagi d'aquell. patriotisme xardorós y panegirista de 1'escriptor.santanderí. Com ell, esta tocat.
de l'afició a revelar els nprecursors espanyolso de la Sociología ;
y la seva erudició, tainbé vastíssima, fa desfilar davanl del lector
les figures, de Joan Lluís Vives, Mariana, Pedro de Valencia,
Gogzález de Cellorigo, Lope de Deza, Casa de Leruela, Martínez
de Mata, Juan Francisc0.de Castro, Aranda, Campon?anes, Franco.
Salazar, Martínez Marina, Ramón Salas, FlorEc Estrada, etc.
L a segaiia part, que tracta del afetso, es la que inés de pie
eiitra en los dominis de 1'Etnografía espanyoa. E n ella lo geni
explorador d'Eii Costa s'hi iiiostra ab tota sa posaiika. Ara van
'desfilant no autors iii doctrines, sinó una corrúa inacabable d'institucions consuetudinaries y tradicionals, pertanyents a Aragó,
Catalunya, Valencia, les Castelles y Extremadura, Asturies, Bascongades, Audalusía y Portugal ; iiistitucions que responen a les
més variades necessitats de la vida colectiva, moral, jurídica y econdmica. Foi-ines múltiples de cooperació, organisacions espontanies
y seculars del treball y de la producció,.de l'agricultura, ramadería, comer$, industries estractives y inaniifactures, pesca, minería
y demés. Cada una d'elles ab lliir denamiriació propia, intrzduhible, pi-ova palesa de llur profiiiida originalitat : aparceríes
agrícoles y pecuaries, co~zulias,conlIocli 6 pupilatge de bestiar ;
fornies iípiques d'arrendament de la terra a base de les més
variades combinacions ; plantacions a niitges, rabasses, mamposteríes, aboiiaiilent de millores ; linldios, evi$rius, arligues privades
y públiques ; formes de esplotació de les pesqueres comunals y
de les terres d'aprofitament comú, repartimeiits peribdichs de
teri-es de conreu y de pastura ; conreus cuoperatius pel vehinat,
rozadas, bouzas, etc. ; vitas d qui~iones en usdefruit vitalici ;
co+npascuo ?J derrota de ?itieses; pastos concejiles, rastroferas privades, prados de colzcejo; abellars transhumants ; mancomunitats
de bestiar, rainats en comú, pastors y sementals del concejo,
corrals del concejo, seles, etc. ; andechas, lovras, esfoyazas, seranos d h,ilanderes, g e r ~ a n d a t sconreus
,
de confraríes ; ipats c o m u ~ s
de confraría 6 de concejo, institucions 'de previsió y de credit,
assegiirances locals sobre la vida del bestiar, associaciaiis de policía
r u r a l ; collita en comú y repartiment de llenya y altres productes ;
formes de. participació eii los beneficis pels jornalers y 111ocos ;
comunitats agraries per a diversos fins ; camps de oiudes, malalts
y orfes, torn de pobres, conreu obligatori de l'horta, plantació

obligatoria d'arbrat ; eynes comunals ; molins,, fargues, rajoleríes,
tabeii~esy carniceríes comunals ; catastres y repartiments extra
legals de tributs ; regims comunals d'aygues pel regadiu, jurats
y tribunals populars d'aygues, de pesca, d e poliiía rural, elc., etc.
Tota una Espanya inedita, snbterrania, diversa, esclatant de vida
y originalitat !
La tercera part, titulada acríticao, no va arribar a ésser
escrita, desant l'autor al morir abnndosos materials. Pero pot
assegurarse que la conesem a través d'aquelles . receptes d'aplicació immedikta, d'aquelles síntesis doctrinals formulades pel.
gran patriota en los moments soleinnes de la crisi d'Espanya
ari-a11del desastre colonial. No altra cosa significa aquella seva
.Política agraria. ab. totes ses variauts : uPolítica hidráulican,
uPolítica de calzón corton, etc:, y sobre tot aquell capítol culmiuant del memorable programa-manifest de Barbastro (13 de novembre de 1898) hont es demanava, ab gran valentía, la derogació
de totes les lleys y disposicions sobre desamortisació civil, y es
preconisava la reconslitució immediata del patrimoni comunal
dels pobles y un regim de comuuitats agraries, prenent consell
del costum encara no extingit. Sobre aquest iuateis tema insistí
repetidament E n Costa, sempre ab gran fermesa de convicció y
aportació de noves dades, durant la seva actuació des del Directori
de la Liga Nacional de Productores, com pot veures repassant los
docunients reunits en lo llibre Reconstitución y europeización de
España (Madrid, 1900) y la colecció de la Revista Nacional
(Madrid,. 1901) publicats per aquella entitat.
Desant de banda altres interessants contribucions als probleines consuetuclinaris - dictamens sobre lo costum com a
font de dret, plaiis dlHistoria del Dret consuetudinari a Espanya, etc. - arribem al any 1901 en que E n Costa, ab motiu de
la seva entrada a la aReal Academia de Ciencias Morales y
Políticasu, escriu aquell celebre y iiispirat capítol titulat El problema de la ignorancia del Derecho y sus relaciones con el status
individual, el.referend<am y la coslunibre, que constitueis el seu
testament doctrinal. Després de prop de trenta anys de méditacioiis y recerques sobreils problemes consuetudiiaris, Costa recapitula la seva obra, y com a substratum de la matexa presenta
tota una filosofía etico-jurídica del costum, semilla, neta de tot
doctrinarisine. E n realitat -- afirma - no hi ha cost'um segons
Iley, f6ra lley y contra lley, conforme a la vella distinció dels
juristes ; lo que hi ha es lley seg0n.s costu?n, fora costunz y contra
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costwlz, y lo qiie cal.indagar es quina d'aquestes tres categorjes
de. lley es Ilegítima, cas d e que alguna ho sia. No són 'dret
viu - afegeix - no s ó y d r e t positiu lec regles jurídiques que'l
poble iio ha elab&at y posat eIi vigor per via de costutii, o que'l
poble no adopta eIi priucipi per via d'acceptació, t2cita.d expressa,
b que ha desat caure en desús. P'roclamat l'imperi absolut de1
. .
costuin enfront de la lley, Costa va a parar logicament a una
solució francaiueiit llibertaria. Pero 1'Anarquisine preconisat per
Costa coin a possible, idhuc coiricidint eii qiiaut als efectes ab
totes les Acracies - autarquía individual, abolició de les llegs
per innecessaries - no es origiiiariameiit fisioldgich-naturalista
com la doctrina de Icropotkine (que espressanient retreii), siiió .
profuiidainent interior y &tich.
Les fonts doctriiials d'aquest origiiial estudi d'En Costa,'pel
qui's desi iinpresionar inassa per la seva 'abarrotada contextura,
són' moltes y molt diverses : les doctrines - de Francisco Giner
rle los Ríos sobre lo Dret immaiient y'1 coucepte imple del Estat,
no vinculat esclusivainent en la societat política, .silió originarianlent eti la persona individual ; les doctrines dels teblechs,
filosofs y juristes espaiiyols, ara esplendidaineiit revisfades ; y ?
baldaiiieiit iio surtiii a la superficie, les doctrines Stiques dels
Místichs caitellans, que han tirigut la virtiit de refrescar lo peiisament espaiiyol contemporani - especialinent l'escola krausista desl)résde les revisioiis fetes per P. Rousselot, Menéndez y Pelayo'y Miqiiel de Uiiaiiiuno.
iXo obstant, un detingut aiiilisi cómparat d'aqueis . tractat . .
d'En Costa m'ha portat la convicció de Qiie lo nucli generador
consisteis eii tres foiits cabdals, que lio sóii, pod&u dir, de tata
la Filosofía &o-jurídica del polígraf aragones ; y sóii i Suárez,
J. Lluís Vives, y les propies irivestigacions coiisuetudinaries dlEii
Costa. Aquest. rebutja decididament lo q u e el1 anomena eclecticisnies de llegista coiitinguts eii el llibre VI1 del magi?e tractat
De ' ~ e , ~ i i b z cdel
s prudeiit y circiirnspecte P. ~ u á r e z , les teoríes
del qual havíen n ~ a i i t i n ~ ufluctuant
t
l'esperit del nostre autor
des de que eii 1873 va escriure L a Vida del Dereclzo, per acollirsara defiiiitivatuent a 1:1 doctrina siniplista de J. Lluís Vives
desenrotllada eii el llibre V, p a r t 1, caps. 111 y IV De tradelzdis
Discifilinis. Q u i liagi estudiat pel seu prhpi ccompte aqiiestes
curtes plaries del poligraf valencia, hi trobara tol l'esquema del
e ~ t ~ cque
l i critiquein ; pero la teoría vivista, gayrebé enibri&naria,
es .ara ampliada eii perspzctives nagnífiques y graiidioses. E «
'
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Costa s'lia preocupát sobre tot de situarla en una base de fet,
a b l'intent d'assegurarli la seva viabilitat.
Efectivament ; per tal de comprovar en lo-terrer dels fets les
seves agosades conclusio~sdoctriiials, Costa aofereis als mestres
del peusameut en aqueit ordre, a l g i n i milerials per a judici,
presos de .la realitat y reveladors del pensainent amagat d'una
colectivitat histdrica tan digne de respecte g atenció, de tanta
experiencia y autoritat, com la nació espanyolao. Y a continuació, lo formidable investigador del Derecho cor~suetudirmrioy
Econo+i~iapopular d e Espaiul y del Colectivismo agrario presenta
u n aplech de inaterials triadíssims per afer veure com ja avuy,
coiifornie a les diverses coiistitucions civils d e la 'Península,
podríen viure ordeiiadament' los hotnes en societat sense comer:
apenes ab les Ileys ; Iliures, 'per tant, de la uecessitat de coii6xerlesu. Poques vegades es. veuri en tina matesa persoria
una competielració tan íntima, tan vigorosa y original entre lo
peiisador y'l recercador, entre la doctrina $1 fet viu, malgrat
I'adverteticia fetn per E n C o s t a de que el1 no pretenía -actuar
de filosof.
L'obra d'En Costa, no sempre equilibrada y esempta de
co~itradiccioiis, ofereis, vista en coiijunt, aquella unitat interna
q u e sols 's'assoleis quau e s posa tota una vida 'de siuceritat al
servey d'uii ideal altíssim. A través de -la vasta labor del gran
polígraf aragones, en los pi-iucipals epissodis d e la 'seva vida
píiblica, en ses iluminacioiis y ses errades; e n sos entusiasmes
de cjbdill y en los pessimismes de son^ retirament voluntari,
cap seiiipre registrar jquesta doble nota saracterística : per una
banda, lo sentit fortanient, popiilarista de les seves doctrines, y
per l'ilti-a, la fonda preomcupació p e i arribar il coricscuicnt de
l'ininia histoi-ica de la rasa com a pressupost necessari per intentar,
en lo monient actual, lo desenrotllamenl y fiiis la transformació
de ses condicims inentals. Atenent, donchs, a son intent inicial
y presciiidint del judici que meresin ses conclusions, p3t ben bé
qualificarse l'obra d'En Costa de labor de Psicología hispana en
lo sentit més pregon y gegantí de la paraula.
Per ternperament era E n Costa. un perfecte universitari en
lo sentit niés pur de la paraula, y fou una viva llistima que la
iiijusticia,' la dissort y la seva fei-a independencia conjurades li
bai-ressiii les portes del professorit oficial. E s aquest un punt
intere~santí~siiii
per l a biografía del gran polígraf, que, al meu
enteridre, explica en bona part I'esacerbació passional y el trets

malhumorats y agressius cl'aquell. caricter nobilíssim, d'aquell
gloriós afracasadon oficial, que en les repetides bregues de les
oposicions ahabía perdido el dinero, la salud g las ilusiouesn (11.
Home d'energíes estupkndes,
de tikperament rectilini, Costa
116 sapigué resoldre llequació entre'l pensgnent y l'acció. Es
sabut que la catedra, quan esta servida per una gfati vocació,
es escala de responsabilitat, ajuda a atemperar lo caricter, y eii
defecte d'esits sorollosos, proporciona, sobretot a les darreríes
de la vida, aquella sere~iitataugusta qu'es signe de paternitat.
S ~ enS la catedra es genera la successió espiritual directa. La
influencia isercida des del Ilibre, la -tribuna b'1 peribdich, s i bé
es molt més estensa, té' sempre cliielcom de difusa g iutermitent,
quanno es passatgera y circumstancial. Asb talvegada espliqui
que, adhuc mantenintse actualinent viu lo recort popular d'En
Costa, lo seu immens heretatge apenes hagi sigut inventariat.
De totes maneras, E n Costa ha influit poderosagent eii les diverses esferes del pensament espanyol. El1 va eiiriquir lo lexicli
ab una pila de receptes d'alta política y de. psicolagíay educació
colectives, que altres després, ab més 6 Iuenys fortuna, s'hari
apropiat fentne bandera llur : nEscuela y Despensar, .Doble ilaoe
al sepulcro del Cido, política hidráulicao, aPolítica de blusa y
oReamortizaciónp, rrPolítica qiiirúrcalzón corton, ~Europeización~,
gicaa, oRevolución desde arriba y Revolución desde abajon,'etc.
Pero'hont triomfa l'esperit d'En Costa es en l'esfera dels
problemes consuetudinaris. E s de justicia advertir que contribuí
molt eficqment .a aquest resultat l'actitut decidida dels jurisconsults catalans en l'assumpte de la codificació civil, y la iutroducció y di'vulgació, a ells deguda en .b&a part, de les cl?ctrines
de 1'Escola histbrica de Savigny. E l Sr. Azcárate, eti el seu discurs de contestació al d'ehtrada d'En Costa en la .Real Academia
de Ciencias 'Morales y Políticasn a quPns hein referit abans,
rigistra lo següent iet ben significatiti : en lo Congrésde jurisconsults aragonesos, celebrat en 1880, va ésser rebutjada una
proposició favorable a l'admissió del costum com a font de dret,
inspirada, com abans hem esplicat, per E n Costa, entenent lo
congres que no competía al costum cap mena de funció en la
vida. Donclis bé ; sis anys després, en lo Congrés jurídich espanyol, celebrat a Madrid en 1886, era aprovada ~ e 346
r
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Lletres de 14 de desembre de 1goj.y 24 de mar$ de ,1904 a I'autor
(1)
d'aquest estudi.
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contra 31, aquesta altra proposició filla d'un dictamen formulat
per E n Costa, juntament ab los senyors 0liver;Pantoja y Giner.
de los Ríos : oCoiivé recollir los: costums jurídichs: subsistents
en les diverses regions, per tal que, ja en forma de precepte
obligatori, ja com a f o r m a d e dret aplicable segons la voluntat
dels interecsats, sien inclosos en el nou CUdich civilo.
Ja advertírem que E n Costa des dels seus comen$aments experimenta l a iiiflueucia de les doctrines del Icrausisme. Cal
afeg;; ara que ningíi coin el1 contribuí a la transformació d'aquest
sistema y treballa més esfor~adament per iucorporarlo al pensament espanyol, especialment en ordre a la Filosofía del Dret.
A D. Francisco Giiier de los Ríos li hem sentit dir, en plena citedri, en uhad'aquells moments confidencials a que tant era donat,
qu'ell, si s'liagués de classificar, figuraría com un ahistoricistan.
Sovint feya'retret d'aquella concepció amplíssiina de la Historia de
la Gtica y de la Filosofía del Dret, tehrica y practicament desenrotllada per Eii Costa, que considera necessari l'estudi de les produccions populars paralelament al de les obres doctriuals. Concreció altíssima d'aquesta concepció es l'estudi del mateis Giner,
titulat L a Ciencia cmno función social (1899). Sortint ja del
cainp krausista, veyem que sosté lo mateis criteri lo professor de
la Universitat de Madrid, Sr. Bonilla y Sanmartín, al inaugurar
la seva Historia de la Filosof(a espuriola (vol. 1, Madrid, 1908).
E n fí ; contenen repetides referencies a les explcracioiis coiisuetudiuaries d'Eñ Costa y estan inspirades en l o radicalisme de la
seva matesa doctrina etico-popularista, .1 produccions de Filosofía jurídica y molt especialment lo celebrat estudi Valor social
de leyes y autoridades (1903) del professor de la Universitat de
Salanianca, D. P. Dorado, qui darrerament, en lo lfibre E l Derecho
y sus sacerdotes (1909); s'ha rectificat en part en aquella tendencia.
Pero hi ha un terrer en que'la sobirania intelectual d l E n
Costa s'eserceis d'una manera més immediata, visible y compacta, y es en lo conreu de les esploracions consuetudinaries. Al
entorn del gran investigador va agruparse un esto1 selecte d'homes
enamorats de les realitats vives, procedents del camp del Dret y
d'altres disciplines, persoiialitats consagrades molts d'ells, coustituint una veritable escola d'esploradors distribuída entre les
diverses regions d J ~ s p a n y a . E n 1885 Costa publica, en colaboració, un aplech de Materiales fiara el estudio del Derecho nzul~icipalconsuetz~dinario de Espuria, y més tart, des de les planes

altre de Joaqiiim Girón sobre posrura de vinya a mitges t n L a
Maticha. Tots los esmentats estudis foren aprofitats p e r Costa
en la seva obra magna Colectivismo agrario BVL EspaEa.
E n 1897 la nKeal Academia de Ciencias Morales y Políticasu
d e ~ a d r i dobrí un ,concurs especial per premiar monografíes descriptives (le Dret consuetudinjri y Economía popular d2Espatiya.
Basta llegir la convocatoria -de factura y amplitut no acoctumades
en aquesa mena decertimens, y que constitueis un veritable docunieiit científich - per a convencens de que's t r a s t a d'iina iniciativa personalíssima y escliisiva d'En Costa, malgrat que'l nom
d'aquest resti amagat ( 1 ) . El títol iiiateis del coticurs, l o pregon
coneseinent de la materia que revela lo docume~it,la brillantíssiiiia enumeraciú de temesd'investigació possible, les instruccions
precises y concretes als f u t u r s investigadors~, l'encertada dispo8- ,
sició de les bases, y a major abundament aquel1 estil vibrant
y de forta musculatura, denuncíen infaliblenieiit la m i del mestre
' y propulsor dels estudis consuetudinaric. a Espanya;
. .
L'esit del primer concurs'va ésser esclatant. Ab perseverancia may prou alabada, la R . Academia ha anat repetiiit, any
per any, lo concurs segons los matevos termes y bases redactades per E n Costa. Tenim a la vista la convocatoria del d'enguany, qu'es lo vinte. A v u y aquella ilustre Corporació pot
presentar, constituint potser lo títol més gloriós de 1; seva historia, uiia supe& colecció de iionografíes consnetndinaries refe-'
i e n t s e a les més variades materies, explorades des de les diverses
regions espanyoles. López Morán ha esplorat lo Dret consuetudinari y Econptnía popular de l a Provincia d e León. Vicario
y Peiia, lo Dret consuetudinari de Biscaya y especialment I m
costuins ' de l'autonomía bascongada. Victorí Santamaría, lo
Di-et consiietudiiiari y Economía popular de les provincies de
Tarragona y Barcelona, y en part les de Cirona y 1,leyda. Espejo, los costuti~sde Dret y Economía rural consignats en las
contractes agrícoles usuals en les provincies de la Península, agrupades segons los antichs regues. Víctor Navarro,,los costums de
les Pithiuses. Méiidez Plaza, los costums comunals d:Aliste, asa
notab~einentamp~iats. López de Ya Osa; les prictiques referents
al cultiu del safri, als forns de apoyan y al* nGaííanesn, a L a
Solaiia (Ciudad Real). .Manuel Lezbn, lo Dret consuetudinari
,
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lo Dret consuetudinari y 1'Econode. Galicia. ~ a f e Altamira,
mía popular de la provincii d'Alacant. Vergara y ,Martíi, lo
Dret consuetudinari' y Economía popular de la provincia de Segovia. García. Ramos, los estils consuetudiuaris y prhctiq~es
econdmico-familiars y marítinies de Oalicia,. ab posteriorsi ampliacions dJArqueología jurídica-consuetudinari6-econhica referents també a la, regió gallega. Tomás Costa, iormes típiques
de guirc¡eríarural.
Ibarra y Ruiz, la Regidiu d'Elche. Ruiz
Fuñes, lo Dret consbetudinari y- Economía popular de la pikincia
de Murcia. Porras Márquez, les practiques de Dret consuetudinari y Economía popular ~ b s e r ~ a d en
e s la vila d1Aiíora.. Fuente
Pertegaz,1os contractes especials sobre culti'u y bestiar al Aragó.
Yaben, los coutractes niatrimonials a Navarra.
Algunes de les monografíes assoleseu 200, 300 y fins 7oo'pigines impreses,'auant exornades ab fotografíes, mapts y planols,
croquis de folklore mattrial, apendixs documentals y altres aditaments que acusen una severa disciplina y la possessió dels metocles d'investigació. Tot lo qual Significa que l'escola consuetudinaria, que ab tota justicia podem auomenar costasta, ha.arribat
ja a un moment de plenitut.
La .Real Academia de Ciencias Morales y Políticaso, marinessora d'aqueis capítol grandiós de l'heretatge d'En Costa, ve
preparant normalment, ab los seus concursos anuals, una obra
d'iiuiuensa y varia t?ascendeucia. Aplana lo camí per a una solució naturalíssima del problenia de la codificació civil a Espanya;
:inspirada en les llicoris. vives de la realitat, no certament imposada
per la voluutat arbitraria y api-iorista del llegislador.. Revela,
tota una historia subterrania, no escrita, de les colectivitats nat u r a l ~peniusulars, rectificant o aclarint la historia oficial, merainent externa o docuniental, y donant la visió anticipada d'una
Espanya nova, diversa pero organica. E n fi, es a l'ensemps dipositaria y propulsora d'una contribució fortíssima y rigurosament científica a I1Etnografía y Psicología hispanes.
'

Conti~iuant ara l'excursió per viaranys meiiys dreturers, '
podrem
encara
apreciar la influencia exercida per E n Cosfa en
.
, ,
altres sectors del peiisainent espanyol, que interessa conexerals
fins del present esludi. L'escola consuetudinaria dJEn 'Costa y

..
l'escola histbrico-crítico-literaria, (ue tingué la seva mes alta representació en bienéndez y Pelayo, a més de coincidir en senyalar
les grans tradicions hispanes, crearen u n ambient favorable a la
investigació. A ambdúes, tacitament solidarisades, es deu principalment la transformació del Positivi-e
importat. y especialmeiit de 13 Criminología.
E n inig de la crisi actual del Positivisme, efecte delrenasement idealista en la Filosofía y en la vida, no es temerari denunciar l'isistencia d'una viritable escola criminolbgica espanyola,
ab tretc característichs y resultats ja ben notables, plena de vitalitit per haver sabut renovarse a temps. E n l'esfera de la
doctrina, algun dels autors més caracterisats, al escalf de les
grans tradicions etiques espanyoles,, ha pasat insensiblement
del sistema de la prevenció a un correccionalisme que recorda
aquella ~Medecinadel pecati dels Místichs ; mentre que en ' l o
terreny de la investigació, altres's'han vingut aplicant, ab perseveraucia digne de tot elogi,. a l'esploració pacient de la realitat
p.enal espanyola a través rlels monuments literaris histbrichs 6
dels costuins acruals, derivant los seus estudis cap a llEtnografía
y la Psicología nacionals..
-4 aqiiesta segona dir&ció senyalada hem de referirnos espzcialiiient, mostrant lo seu entrellat ab lo pe,nsament y I'obra consuetudinaria d'En Casta.
a r 1876 los seus estudis sobre Poesía popular y
Al i r ~ a u ~ u r en
Mitología espatigoles, E n Costa escitava eloqüentment als jurisconsults, pensadors y crítichs a treballa en lo camp feracíssim
y no esplorat dels monuments literaris hispans : ucouegudes y
deliniades les costes - escriuía - ha arribat l'hora de que la
crítica penetri resoltament en l'ample Occea hont taiits de cantiiients resten encara per esplorara. E n 1896 y baix lo títol geiierich de El Delincuente espanal, D. R a f d Salillas - a qui
ja inolt abans lo seu paisa Joaquim Costa h a v í a escitat a prosseguir les iiivestigacions sobre L a Vida penal en España, acoblades en 1888 en un llibre ¶u'& interessantíssim per la Psicología espanyola- iniciava, ab lo llibre El Lenguaje, una serie
d'estudis dlAntropología criminal espanyola, a partir dels precedents literaris y filosbfichs. aEl títol generich de Delincuen-.
ie espalio1 - adverteix en el prbleg - no es una pertenencia
meva, es un banderí per tots els investigadors que'n los estudis
crimiu~lbgichsprenguin com a punt d'investigació lo subjecte y
I'objecte nacionals~. Dos anys després lo mateis Salillas, al
. .
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publicar lo segon y notabilíssim estudi titulat Hampa (Anlropologia picavesca), afegía encara, ab bravesa aragonesa f . ((Si tiuguéssim una joventut que eu lloch d'estar dominada pel miinetisme litkrari y científich que'ns fa transportadors, aclaptadors,
compiladors y glosadors d'idees que véiieu d'altres fabriques inte.lectuals, sentís totes aquelles coses en .que no es precís t r a n s portar, adaptar, coinpilar ni glosar, ab lo gust de son vilatgc
coni diu l'aut'or de Guzw~dnde Alfwache, cap obra tan profitosameut positiva y tan facil com la de recollir e n el viu de'noslres
cosiunzs les despulles de civilisacioiis esistents en lo heretatge pe-"
ninsular y que poden Ilegirse, millar que en lipides borroses, en
I'espressió cle 10 i o l t que en 1; nostre país np ha. esvahit eiicara
I'mibient igualitarln (pig. 106).
. .
Les felicíssimes esploracioiis d!En Salillas sobre la novela picaresca espanyola, que segons coniessió propia constituesen 1.a
labor d'alguns anys d e la seva vida, signifiquen - desant de
banda la crítica que caldría.fer d'algunes de. les tesis relatives
al assiimpte, elevat a problema general de la Criminología científica - signifiquen, dich, una iiova-,y profundíssima linia d'investigació oberta en lo camp de la ,Psicología hispana. Per, E n
Salillas, la Picardía no es un estat de delinqüencia que's desen'rotllx al marge cle la, noriualitat social, siiió la manifestació de
quelcom constitucional de la societat espanyola. E l apíraron es un
tipus iiacional. I,a novela de Mateo.Alemán va ésser donada al
públicb ab lo títol de Atalaya de la vida Izunaana, pero lo públicli
que coiiesía d'honl havía sortit l'argument y quina era la iiiteiició
del autor, la rebateji aiiomenantla El pícaro Guznzdn 8e Alfaraclze,
ab que avuy viu. I,'&sit de la literatura picaresca fou immediat,
immens.
E l npícaro,, es troba en totes parts y en totes les capes socials
espanyoles, inclús les-més altes: Ja havía advertit Menéndez y
Pelago en los seus estudis sobre Calderó~zy su Tealro - aprofiki'cs
per Salillas -que la distiiició moval eiitre el ucaballeron y el ~ipi
caron col borrarse algunes vegades, y com eseiilple presentava
l'autobiografía de D. Diego diich dlEstrada, noble de llinatge que
liavía exercit alts cirrechs al costat del virrey duch dJOsuua, a
hkipols, el qual, segons les circunistáncies, se'iis presenta coin uti
cavaller furibund, nz,atón y duelista, 6 bé coi11 una especie de
%uziuán de Alfarache 6 de Buscón Don Pablos.
S i la Picardía no.es filla androgiiia del parasitisme - continúa
Salillas - lo parasitisine es un dels seus pares. Ja ho escrigké
'
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I'autor Picaresch : aPobreza y Picardía salieron de una misina . .
canterao. I b t eqanyol de la gran massa d'espanyols desheretats,
que compren des'dels segundones als esfisits, naix ab l'estigma
parasitari de ubuscarse .la vidao & de nbuscárselasu, segons locucioiis espanyoles que. equivalen a nguanyaris lo pa ab lo suhor de
ton frontn. E n la Picardía lo que suha es l'engiiij., y lo que s'exercita la dissimulació. Tret característich de la Picardía - afegeis
agudament E n Salillas - es una certa siiiceritat deseiifaclada y
graciosa, que arranca d'un fons d'excepticisme originat en la
impotencia del iiioralista que,, ii~capacper corretgir davant les
trabes que reconeix eii los vicis de la constitució social en que
viu, 111-en a iiota lo que li produeis dolor y convei-teis en agredolc lo que I'ainarga. L a Picardía es lo veritable kumorism:
.
.
nacional.
Uiia distinciú - diu Salillas - pot ferse entre la novela picaresca anterior y posterior a Cervantes. E n . la primera predomiiieti los eleiuents de pura Picardía; de piir enginy, $0 es, del
eiigiiiy ab aplicació al engany. E n la segona pren importaiicia
altrn condició nacioiial, la Valentía, que en sos caricters nacionals
es anomenada oGual>eza~. L a Valentía constitueis u11 procés degeneratiu en que i'honor es t-rañsfigura y es discola. L'ho~iores
uii iiiiperatiu nacional, y es Iliga, a més d'altres coses ab les que
esta conesionat, al concepte d'estimació personal, a l amor propi,
y al concepte de les relacions sexuals.
L a Picardía, a judici d'En Saliiias, iio es una coudició importada : subsistía eii la societat espanyola aiiteriorment a I'e~itrada
dels Gitanos a Espanya. Pero 16 Gitanisme y l i ~ i c a r d í is'han
conesioiiat 4- presenten trets comuns, puis són formes d'una
psicología més fonda: la psicología del nomadisme. Y posat a
cercar la genealogía remota d e l a Picardía, confosa ab la Valentía
e
y que té la seva espressióadequada eu lo b a n d ~ l e r ~ s mromantich,
fa ceva Eti Salillas aquella famosa afirmació del autor dels Estudios Ibéricos, co es, que entre 106 íberi lo robar era la gran passió
iiacional. Ab un aditameiit que. no liem sabut llegir en E n Costa
- y aquí se'ns apareix lo positivista, l'autor de la Teoria básica y es que I'esplicació d'aqueix nomadisme histdrich espanyol deu
ésser cercada no immediatament en lo caricter dels espanyols,
siiió eii la constitució del sol, y, Consegüentmenf, en la secular
deficieticia de la base física de la nodrició.
Bernaldo de Quirós, en lo seii preciós estudi Ba?zdoleriz?no y
deli?acue?acia subversiva en la Baja Andalucia (Madrid, 1 9 1 2 ) ~.

.
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partint tambéde les afirmacions d'En Costa en los Estudios lb¿rico:, ha construit kna teoría sobre lo bandolerigne andalús. .El
robatori de bestiar, l'abigeat y la quatrerz'a, es practiquen encara a
la Baixa Andalusía, especialment en l'aplech de pobles que los
andalusos anomenen irdnicainent alos Santos Lugaresa - la capital dels quals es Estepa, l a Astnpa dels romans - fins al puut que
una societat d'assegurances, ((El Fénix Agrícolau, n'ha fet materia cl'asseguranca. Lo baiidolerisme no es a Andalusía un pro-,
blema econbmich b un aspecte ,de la qüestió social, sin6 un pro..
~n la memoria del poble andalús
blema. etnogrifich, de rasa.
perdura la imatge del baudoler - el valent donat a tots els plahers
sensuals de la vida - com un tipus en que s'hi reconeix y s'hi
agrada, constituint un ideal estetich. L'admiració vers lo baiidit,
de tal faisó idealisat - l o caball lis tan, lo a ~ i ñ o o- viu en totes
l e s classes socials. Lo bandit, sense drama interior de cap niena,
sense conflictes ni adversitats socials, es lienca al camp per vocació, convertida en professió de sa vida. Lo bandoler andalús, eii
general, es un andalús de nisaga, e 4 lo qiial el tipus iberich s'hi
&ostra en sos trets més accentuats ; rares vegades es un degenerat
6 un epileptich. L o bandolerisine ha sigut y es a Andalusía iina
corrent continua, con1 la del Giiadalqiiivir, ab ses esides de mare
peri0diques.
Lo tipus picaresch subsisteix actiialment, presentant fornies
característiques de delinqüencia. E n una esfera més general, Eii
Salillas i-egistrava també, com una forma actual de la Picardía, lo
fenomen aparenthent polítich del Caciquisme. L a constitució es:
panyola - afirmava - es una vestimenta purament exterior. E n
I'assaig polítich del sistema constitucional hi lia dues coses que
estudiar : lo descahdellament de la uova constituciópolítica y lo
manteniment de nostra constitiició interna, qu'es propiament nostra veritable 'constitució riatural. Espanya' es una federació
oligirquica. L o cacicat es nostra veritable constitució política.
E s I'antiga forma hipertrbfica del antich autoritarisme espanyol,
generalisada' per les exigencies del sistema constitucional. L o
cacicat, e n sos modos d'acció, se manifesta ab los niatesos tipus
d'acció nacionals evidenciats en l'hampa. Kecollits, classificats
y esposats los nostres procediments polítichs, podría 'ferse una
nova edició de la literatura picaresca (La teoria del Caciquis?no,
en uLa Revista Políticau, 1895 ; cap. resultante sociológican del
ilibre Hainpa, 1898).
Hem de fer aquí una petita estació. No puch soscriure la

,

'teoría, ja yulgarisada, que fa del Caciquisme un capítol modern de
la Picardía. Aquesta esti lligada inseparablement a l e s maiiifestacions del enginy, que copstituexen lo títol veritable de la seva
disculpa g coiisegüent absolució colectiva, segons aquella coneguda
espressió de la Picara ]usti?~a:o10 que hay de culpa; Dios lo p&rdone ; lo que hay de dotiaire, el lector lo gocen. Caciquisme significa sempre quelcom brutal, que repugna a totes les capes de a¡
conciencia espanyola.. H i ha incidents pintoreschs, pero no una
estetica ni uiia gracia essenciad del Caciquisme. L o cacich corn
a tipus es odiat,.a vegades fins després de moit y venjat (exéqple,
el procés García Victory), y no obté davant la consideració general aquella absolució, disculpa, ni sisquera atenuació que tan ficilment obtenen los tipus de filiació picaresca itidubtable: Ac,ueis
aspecte repugnant del Caciquisme, considerat com un avicin. 6
una cenferinetat nacionaln que cal atacar de dret y sense compassió,
constitueis un dels temes centrals de Sanomenada Literatura del
Desastre dels anys 1898-1900 (Picavea, Mallada, Isern, Ganivet,
Unamuno, lNorote, etc.). Fins los matesos polítichs gover'nants,
en tnoments de siiiceritat, es fan lo deure d'ajuntar públicament
la seva veu a la condemna general, afegint pel seu compte nous y
tetrichs colors a la paleta. Lo patriotisme escalfat d'En Costa
s'apoderi del assumpte des de la presidencia de la Secció de Ciencies histbriques del Ateneu de Madrid (curs de 1900-rgor), descabdellant, en una Memoria prelitninar, l'enunciat del tema posat a
discussiá : Oligarquia y Caciquismo como la forma actual de gobierno en .Espalia; urgencia y modo de cambiarla. E n ella, després de resumir l'abundosa bibliografía sobre lo tema, exposi los
trets essencials d'aquella seva famosa apolítica quirúrgicao. Més
tart (1903)~1'Ateneu publicava en un nodridíssim volum, juntament ab la Memoria inicial, les peces de la informació y un resum
fet pel mateiv Costa ab nous desenrotllaments doctnnals.
Es aquest un dels llibres iiiés vulgarisats d'En Costa. Deixant
de banda altres aspectes, cal aquí remarcar lo seu interes per als
fins del present estucli. E n el1 veyem íntimiment maridats lo
patriota autor del programa de Barbastro y lo propulsor infatigable dels estudis consuetudinaris. Ab l'advertencia, de que ara
E n Costa dirigeix la investigació vers uu terrer nou per el1 y per
molts : los costunis polítichs. Tant per la calitat com per ia variada procedencia - regional & ideologica - de les personalitats
que interoingueren en la informació, constitueix lo libre a que'ns
referim uiia curiosíssima y al'hora emocionant recopilació de mals
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usos 6 cniales artsa, segons lo Ilenguatge consagrat, d'aqueis Feu-'
dalisiiie nioderii eii que corisjsteis lo Caciquisme. Endeiiiés, algunes de les iiiforniacions, al arribar a la part que podríem anonienar
terapeutica del tema, coiitenen lluminoses indicacions sobre u11 h
més c a y r e s , y a vegades sobre la totalitat del uprol->lemaespaiíoln.
E n fí, assigneni euc&a a aquesta em»resa d'Eti Costa u n .valor
moral, piiis ella va teñir la virtut de provocar, a proposit d'un
tema coiicret, un veritableesercici d'iutrospecciú colectiva portat
a cap per una-¿lile, esercici que ha desat com a residuu positiii,
a! m& eiitendre, I'apeteticia cada dia més viva pels a l t s estudis
de Psicología cspanyola.
Renuéiu lo tema fecuiidíssini de la Picardía. Després empal;
mar& definitivainent- ab E n Costa. Les. esploracioiis sistematiques. d'En Salillas bau trobat ressh en molts diversos inclrets..
Kodrígueí Marín ha Eet una iiiinuciosa y documeiitadíssiina descripció de YoAtenas de lapicarescaa, dels tipus y costuiiis de la
germanía d'aquella Sevilla d e darrers del segle XVI, per altre nom
la uBabilonia castellanan
el uCaii-o españolo (Disciirso prelimin a r a la edición crítica de Rincoaeie y Cortadillo, Sevilla, 1905,
pp. 68.114). Bernaldo de Quirós ha esplicat, com un epissodi
molt curiós de les seves investigacions etnog-fico-liistorico-cri~i~inolhgiques sobre lo aRolloo. j- la ePicota», la formació de iiuclis
de vida picaresca al entorn d'iquesta segona institució ( L a Picola,
Madrid, 1907, pp. 79-97 ; Figuras delincue,ttes, p. 111). . Zarandieta Mirabent h a estudiat paralelament el rrgolfoii a la novela
picaresca y'l agolfoo a Madrid (Conferencia a la R. Academia de
Jusrisprudeiicia y Legislació, Madrid, 1gr6). Bonilla y Sanniartín en lo seu estudi,: oLos pícaros cermntinos. Algunas ob-.
servaciones sobre l a psicología picarescan (Cemiantes y s u obra,
Madrid, 1g16), y en altres treballs anteriors, ha enfocatia aFilosofía picarescau diñtre del niarch de la Filosofía espa,iiyola, aplicantse a desentranyarlii un doble fons ncínichu 'y rrestoiclin, 6 niés
concretameiit, osenequistan. Los erudits y historiadors de la Literatura espaiiyola presten cada dia iiiés atei~cióal fons nacioiial
de la novela picaresca, iiiteressant especialment al psichlecli los
lreballs del professar F. de Haau y de F. W. Chandler. E n los
estudis anonienats de sMala vidau, f o r ~ aconreui-ats a Espanya,
encara que no sempre ab criteri y finalitats estrictamait científiclis,
soviiitegen les referencies als tipus y procedinients clissichs de la
Picaresca. Barrejat ab la mvagancian, lo tema de la Picardía
constitueis un capítol obligat d'aquesos esbocos de aPsicología
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iiacionaln retolats «El alma españolaii, uEl alma nacional», etc.
E n u n d'ells, publicat en 1915, sóii impugnades -per czrt, ab
procedimetits renyits ab la serietat científica - les feoríes d'En
Salillas y molt especialment les asseveracions d'En Costa en los
Estudios Ibiricos, en que, aquel1 les apoya histdricament, pero
ab escassa fortuna, puis i'autor no aporta cap aspecte nqu d inteiessant a la discussió.
E n fí, la Picardía, tractada confusament baix les especies de
aFlameuquismoo, aPornografíao, aTorerismon, echulapería~,
«Matonismos, aDonjuanismo)i, etc., acaba d'eutrar e n los doniinis
del gros públich espanyol per la via de I'agitació turbulenta. U n
periodista literat, ab trets de psicdlech, armat ab la ferreqya vestimenta del moralista, .'va promoure una sorollosa creuada contra
aquells «vicios iiacionaleso, invocant més d'upa vegada com a g í dot la figura moral y ¡a política educativa d'En Costa. E s projectareii asociedades antiflamenquistaso, y vegé l a llum (abiil
de 1914)una curiosa piiblicació grifica : El Flanienco. Sen:anario Antiflamenquista. L a literatura d'aquesta campanya - y lo
niateis d i h i d'altra literatura similar deserirotllada paralelament,
gfecte de la imitació d del prosselitisme - té un valor documental
y niereix ésser arxivada, no precisament pels seus ayres de regeiieració, sin6 perque los autor* viuen més a dintre que a fdra del
espectacle. E n lo número I del esmentat setmaiari s'inserta una
fotografía insdlita, en la qual apareix l'autor de la campanya
encaxant amicalrnent ab un nf'enómenon en presencia de varis
'espectadors, algun d'ells calificat. A sota; la següei~ttextual
llegenda, que semblaescrita a posta per a un moderníssim capítol
de literatura picaresca : RN.N. (noms de Sautor de la campanya)
se hizo retratar de esta manera, en el patio de caballos de la q a z a
de toros de San Sebastián, con el único objeto de quc los propios
toreros le hicieran el justo reclamo que los periodistas le niegan.
E l Bomba, más avisado, se negó ; gero el Gallo, más inconsciente,
niás torero, cayó en la red. L a figura más alta del g a b a d o es el
célebre arquitecto Teodoro ilnasagasti, que. ((iba al quiten por si
liabía ahiliee. L a Prensa entera ilustrada publicó esta fotografía
c o n epígrafes caprichosos, en los que se aseguraba mi arrepentimiento y se me declaraba aficionado furioso.^
Uiia gracia com aquesta iio liauría sigut riguda ni l'hauría
tolerada ab Paciencia lo bon p0blich, si s'hagués tractat d'una
campatiya contra lo Caciquisme: E n certa ocasió, un famós cacich
mAsim del Nort es permeté escriure sobre u . . . eso que chistosa-

-

mente se ha dado eii llamar Cacig~i~srito,
etc.3 Pero lo sisto li va
toriiar a la hoca. Re!~roduhit íntegrament lo test, com ap&iiclis
rlocuinental, en lo Ilibre-inforinació d2Eii Costa (v: pig. 209), l'esperit del. lector, al arribar a aqiiest punt, es revolta d'iGndiguació.
Tot as6 confirnia, donchs, la iiostra afirmació abans estahl~rta,:o
es, que'l Caciquisrric, seiise negar que piigui adquirir més iiitetisitat g inatisos especials en medis picardejats, no .té una filiació
picaresca.

'

'

I
iiecessari per
L o filó de la Picardía no esta agotat. ' U ~ tr3.iii.it
les futiires esploracions I i i d'ésser 1a.deiiiarcació de la seva aria
territorial originaria y de les zoiies de difusió més 6 menys ateiiuades. Aquesta detnarcació vi~idríaa constituir una liiiia de
psicologia diferel~cial hispana. Sia'iu periii&s aveiicar respecte
aquest puiit alguues breus iiiclicacions, que'nl proposo ampliar eii
altra ccasiíi, y que responeii al eiiiiiiciat general del preseiit estudi.
Ja E n Salillas liavía escrit : (ten la iiiatesa Espaiiya, vist el
nguapon des de Cataluiiya, es, proparcioiialment, com veurel des
c1'Anglaterra ; y vist des d'aiguila provincia Iievatitina, es, propoucioiialment, coi11 veurel des de Nipolsu (Hagiipa, p3.g. 505). L a
matexa afirmació cal establir e'n priiicipi respecte a la Picardía
pura, $0 es, no acompanyada de la valentía. Ni liist6rica i i i
actualment Iia esistit lo ti!~us'?el nipícaroa a Cafalunya, sense que.
as6 signifiqui qiie iio calgui registi-ar formes tipiques de iiialvestat
6 de deliiiqüencia diiitre ?el Priticipat : hi ha, per eseinple, ~ i i i
interessarit capítol de psicología catalatia a escriure sobre ulladresa.
En inig del soroll guerrer de les Spoques, la vida catalana s'ha
a n i t descahdellaiit d'iina manera regular 4 evoliitivs, en iina base
estitica agrícola, iiid~istrialy niarítinia iiiercaiitil. L'esperit cavalleresch ha 1-evestit i Catalunya forriies nlolt atenuades. Al
costat de l'nristocracia guerrera ) de l i saiig, es forini uiia poderosa
aristocracia del treball, la qual iio sols rio amagava la seva coiidició,
sinó que ab orgull adoptava, con1 a hlasoiis de la seva noblesa, les
eynes del ofici. Cases nohiliaries de vella nicaga, coiii la dels
Moncndes, entroncaveii matriirionialrneiit ab fa;l!ilies.de inercaders
riclis. .Y es doiii lo cas de cavallers que desaveii sos títols per a
fei-se ciutadaiis de Barcelona. F e r i i n lo Catolich clicti un reglairieiit per tal que los cavallers poguessiii, sense abdicar sa iioblesa,
coiicóryer ab la rlasse niilja y n:ertestrala 3 les funcixis iiiunicipals.

'

La literatura ha rnostrat fidelmerit aquesta iio:malitat de 1:i
vida catalana. Com ha escrit uii mestre de les lletres catalanes, lo Dr. Antoni Riibió Lluch, en lo Tiranl, com en lo Blanquwtia, corn eri lo Felix, y eii taiites obres catalaiies medievals,
ressona lo bullici dels iiostres carrers y places, 18 trifich dels
inercaders e11 ses llotges y en los s r t s del ~ e d i t e r r a i i i ,lo brugit
de les feyiies meciriiques dels. iiostres artesans. L a boxia +ida y lo
teuva del diiier s611 r,etrets, en la novela cavalleresca catalana, ah
uiia persistencia escandalosa. Curial y la seva. gexit no donen
i i r i pas sense ariar «be11 proveliits de diners e de letres de cambia
( 1 8 1 ) Compra lo cavaller un ualbérch molt belln a París, que
{es p a d a esple~ididade totlioiii, prenent al peu. d.e la lletra la
recoiiiaiiació i e t a per Melchior de Pando abaiis de desarlo : ano
diibtes de peiidre cambis sobre ini car yols complire certamenh
1 6 9 ) Embarca Curial y la seoa gexit a Genova eii auiia galera
de inercaderia qiii eii Alesandria anavam, pero abans formalisa uxi
prestech en diner,tari gros que excita la cobdicia.de1 corsari genoves Ainbrosiiio Despinclola, qui cliac sentiment ~ u r i a esser
l
mcili
riclia (111, 7 y S). Fins les enainorades donzelles trobeu una manera be11 siiigular de mostrar son. afecte 5 7 protecció als seus cavaIlers. L a Güelfa diu a Tirant, al empendre aquest la v i i esforccdl
del honor : (ie iiot faca dupte que diners te falleguenn (1, 8). Y en
los iiioments inés difícils lo's ajuden uab los beiis e ab les lagremes3
6 bé los hi escriueii aletres les millors e de maior confort ... e traineten diiiers e joyesn (11, go). Tot.va a dojo y totliomen participa.
Soviiitegen los: ~ m e n j a r s ,convits e festes~i y les oalegres collacioiis», a vegades ab &ran iparell de coníits de cucre o de preciosos vinsn ( 1 1 ) . -Curial, agrahit a un lieraut fidel, li dóna
niina roba sua molt rica e gran col? de fraiichs doru (11, 53). 41s
cavallers catalaiis los' lii fa donar cargent tant com ne haurien
niesteru (1,
.Ramo" Folcli de Cardona, embasador catali a
Túnic, boii puiit ha fet coiiexetica ab Curial y retroba al seii cosí
Galceran de Wadiona, los hi ofereis diners ab gran insistencia
(111, 72 y 73). Pero 1s glosxia, la faina, no es completa sense una
base econóniina. L'esforcat Galceraii de Madicna, després dpendre muller, nmolt rich e alegre ... en Cathalunya tornan (111,
107). Fiiis aquel1 molt noble y valerós rey Perc 111 d'Aragó, de
qni's llegeix eii la novela aque rnentre visques, cavalleria s e r i ~sosteiiguda, e moriiit el1 cavalleria veiidria a ineiiysn, coi11 a m a n e r a
la més escayeiita de mostrar la seva magiinnimitat als tres cavallefs catalaiis que retoriiaveii gloriosos de Franca, los fa m u n t a r
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al palau reyal de Barcelona y els "fa seure ab el1 a sopar». Y quin
sopar!- «Lo qual sopar acabat, lo Rey ... preciosos dons e grans
heietats eii que visquessen los dona, persa que daci avant on que
auassen nols diguessen cavallers pobresn (1, 47):
L o mateis esperit, espressat d'una manera niés prosaica,
batega eii les pagines grasses de Sirant lo Blancli. Tatnbé aquest
cavaller trepitja sempre terra ferma. Creu indispensable a la
seva professió procurarse abans que tot alos diners per posarse en
orde de les coses necessariesu' (1, 66) ; y si's tracta d'una éspedició
marítima, li plau que la n a u estigui uben fornida de totes les
coses iiecessaries en molt gran abundanciao (1, 86). El1 fracta
personalment als mercaders, pagant bé y a la bestreta (íbid.).
E n lo ?irant,,com en lo Curial, l a v i d a mercantil y marítima de
Cataluiiya hi es mostrada eii tota sa complesitat, com 110 comproba
la ciquesa extraordinaria del lesich. Arreu topem ab acabalats
mercad&s. catalans. Los cavallers alternen amicalment ab ells,
rebentne consol g sorors pecuniaris. E n fí, c o m si no basté:
tot lo esposat,'cal anotar encara altres atenuacions del esperit cavalleresch. E n lo Curial, lo sentitiieiit d'un patriotisme real, siinbolisat en la figura de Pere 111, predomiiia sobre lo sentiment niés
6 meuys convencional del honor. Y no manquen fines ironíes
contra la inslitució cava:leresca, aiiticipantse les dnes noveles, eii
aquest puiit, als esdeveniments. E n 1.0 Curial desfilen un cavaller
anomenat lo Sanglier iiper $0 coin liavie les detits molt graus ... e
spumava com si fos porcli senglaro (II,76), y un altre dit Cuillalm e s de la Tor que cera stat tinyoso (11, 85). Ni es possible
desar de recordar aquella famosa batalla a &anca haguda entre
Curia1 y 1 0 senyor d e les Viles ermes, vestits ab acamises doloroseso, motivada nper una cosa tan minima e d e tan poca valori,
lo ferinall d'uña donzella! - y preparada llargament ab un
seguit d?epissodis comico-erbticlis que preludíen les parodies cer-.
vantines (1, 53 a 58). La novela cavalleresca catalana es, donchs,
'
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quelcom més que un tesit dlaventur@sconveiicionals. L o Quijote
mateix, al arribar lo llegidor als capítols referents a Catalunya y
especialmeut a Barcelona, desa d'ésser u n llibre d'aventures, y
l'Heroy, impressioiiat per aquell ambient de treball y activitat
múltiple, per primera y única vegada es rendeis de bon grat a les
escelencies de ia vida ciutadana.
Degut tal vegada al fet de la distinció real entre espectador
y espectacle, des de Catalunya 6 c?m a catalans f6ra d'ella, ens
es relativanient ficil' descobrir iiovis formes a c k a l s de la Picardía

no delinqüent. Recordo que quan estudiava a Madrid, pels vols
del any qo;, un dia passant entramvía per la Puerla del Sol, cent
veus poderoses pregonaven a la vegada, talment com si's tractés
del darrer inveut del enginy uaciaiial, lo títol &'un llibret evidentz
inent picaresch. Y lo títol era lo següent : El arte :de jorobar al
Casero y de obligarle a por~er encima didero. Dues hores després
iiiteiitaya iníitilinent adquirirne un esemplar. .Los inatexos .ve-.
nedors ni'enterar~n de que I'edició havía sigut agotada als pochs
iiioiiients d'anunciarla. El aCaseroo ! Veus aquí un punt de partida per a un estudi sobre la transfom'ació de la Picaresca en un
medi, més que civil diría urba, imposat per les condicions inesw
rables de la vida moderna.
A l t r a forma cada dia més atenuada de .la Picardía es, al meu
entendre, l o uCursio. Conech tres. accepcions diferents, pero no
irreductibles, d'aquest p o t : l'academica, I'aristocrAtica y l a popular. Segons lo ~ i c c i o n a r ide la R. Academia Espanyola, correspoiient a laonzena edició (1869)
que per primera vegada registra
aquella paraula - y les successives edicioiis, Cursi s'aplica aa lo
que, ab apaiiencia d'elegancia 6 riquesa, es ridícol y de mal guste.
E n el llengiiatge de les classes aristocrAtiques, Cursi aes lo conti-aii de distingita (~eiiavente,comedia L o C U Y . ~Madrid,
~,
~ 9 0 ;1.
acte 1, esc. 1). Estudiant, pero, los tipus vivents descrits en
L a vida cursi (Madrid, 1892) y eii les disperses Crónicas alegres
de Lluís Taboada, autoritat suprema en la materia, tr++m com a
ingredients essencials de lo Cursi : lo parasitisme coin a base, els
rviejos humos d.e la nobleza de todosn, y l'enginy inestroncable
solucionant, sigui com sigui, el problema de la vida sense lluyta.
L o procés de lo 'Cursi es manifesta en un seguit de situacions coiniques, a'b puntets de tragiques, que's resolen en lo ridícol. Dintre d'aquest ~conceptepopular de lo Cursi, confirmat per. l'observació directa de determinats sectors de la vida espanyola, e s possible catalogar. alguiis tipus que han pres consistencia definitiva :
lo ucesante~,alegre y sistós en mig de la desgracia, inventant mil
y un recursos detota mena p e r a salvar la seva situació famolenca ;
el «perfecto funcionarion; que professa l'ohorror a los exp~dientesa,
fila sempre la vista en aquel1 breviari anomenat aescalafóno..; el
i<vivony el csablistan ; lo pomada de la,ploma, que ase siente una
una
fiera para el descanso'u, pero resignat, per altra-banda; a
m2 invisible y irada lo traslladi a les antípodes apor necesidades del
servicios ; l'naspirantei), procedent de totes les classes y categoríes
socials, des de les més altes a, les inés humils, y que sense altre
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sostenini~ntque'l padrinatge, «eiiipiijar>a totes llores ; la afamilia ru,mbosau, que áb pomposes esterioritats, 'gayrebé. seinpre
verbals, Ciissimula necessitats eleineiitalíssi~iies¿le la vida. Sota
aquesta parentela. uchrsia - afortunada!nente cada clia menys iiopbrosa, signe evident de que la vida espanyola es vs uormali~antha viiigut nodrint l a comedia y'l sainet castellans y molt especialqetit l'aiionienat ;<géne- chicon. L o psicolech clescobriri encara,
que'ls iiiotius cl'esit o clefracis geatcal y los seiililiients que desperteii aquells tipus, lliscant sobre les taules, stii diferents per 3
l'espectador de XiIadi-id b ile Barcelotia.
, Recapituleni. Lo llarch recorregut que acabetii de fer -- y
perdoii6ii I'escés d'epissodis - eiis autoiisa a afirinar l'esistencia
de dues fortes linies d'esploració de Psicología Iiisl>aiia, ja organisades. L a priiiiera - Dret consuetudiriari, Econorizin po$ulnrl
Colecliviswie hgrari - coiicebuda y propulsada .poderosam:nt p-r
E n Costa y coiireuada espzcialineiit pels juristes, es refereis a la
vida noniraI de les co1ectivi.tats liispapes. L a srgona - Picardta iniciada sisteinaticainent per Eii Salillas, iiifluit pel peiisauient
l'obra d'En C p s k , y treballada especialtiient,,,pels criiiiinblechs,
versa sobre un cert aspecte d'ano~~iialitat
noruialisada, y per tant
. .
cmlitucio?~al,d'un sector uiolt coiisiclerable de la vida espaiijfola.
Ja hem viSt coin calíadelimitar l'aria territorial de 1; Picardía,
excluint lo sector catala, y 110. dubtein que sería ficil establir
altres reduccions. A b tot, no's tracta de dues linies d'esploració,
paraleles 6 divergents : adhuc yescindint de llur reinota corniiiiitat d'origen en lo peiisament d'En Costa, hem pogut tiatar con1
més d'una vegacla es troben s'entrelliguen aquelles dues liiiies,
y es evident, per altra banda, io propbsit dels seus 1-espectiiis conreuadors d'arribar a resultats comuns.
'

Una tercera liiiii d'e~plorici5, orieiitada -referentrnent vers
l'~t&o@afia, aiiern ara a senyalar, y timbé respecte cl'ella eiis
sera possible rastrejar la influeiicia de l'obra consuetudiriaria d'En
Casta. En. efecte, durant. lo curs. de 1901 a 1902, la Secció de
Ciencies hforals y, Polítiques del Atenen de Madrid promcgué una .
inforifiació «en lo'camp dels costiinis »ooulars sobrelos ties fets
. .
més característichs de la vida : lo.riiasemerit, 10 matrimoni g laiiicrtn. L'estructura del qüestiotiari ):.la circular adjunta, sos-
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crits pels senyors Salill'as, Puyol, Bertialdo de Quirós, García Hela de
rreros y Pedregal, aci~seri trrs dilereiits direccions : .
]'Etnografía eiitesa en lo 5entit més usual de la paraula (creeiicies,
siipersticions, superviveucies) ; 2.', la sociolbgica (cal fixarse en'
que alguns dels autors del qüest'ionari. procedexen' de l a Sociología y la Criiiiiiiologia) relevada, més que en lo fotis,.eti la mancra
de presentar I'assuinpte, orientada vers ¡a Psicología nacional ;
3.', la del Dret.consuetudiiiari y I'Ecariomía popular, ben visible
especialineiit en tota la segona part relativa al oniatrirnoiiiii.
Lo resultat de la inlorinaci6,segoiis afirma lo S r . Hoyos Saitiz
en lo recetit llibre sobre Et~cogrnjia escrit en colaboracih ab el
Dr. T de Araiizadi (Madrid, 1917, pag. 212), fou el següent :
zSo respostes procedeiits de totes l e s provincies espanyoles, les
quals estiidiades, oi-detiades-y ciassificades pels mateisos autors
del qüestionari, doiiaren la xifra de S.joo paperetes sobre lo vaseiiieiit, 20.000 sobre lo tiiatrimoni, y més de rg.ooo referents a la
defuució y eiiterrament.
Sota lo títol geii&ricli de lLes'ju.u?~adesde la vida, los senyors
T.de Araiizadi, J. NI." Batista y Roca y qui escriu, hem redactat
u n qüestionari (1.' cle la Serie) que versa esclusivament sobre lo
aNaxemeiit. y que respon a aquectes tres clireccioiis : l!etriogr?tfica, la consuetudinaria d'Eri Costa y la de la Psicología y Gtica
catalaiies ( A r x i u . d'Elnografía y Folklore de Catalu??ya[le la nostra
CBtedra d'Gtica. Estudis y ~Vateriais,vol. 11, en curs d'iuipressi6).
E n la nova etapa sisteinitica g a base de colaboració inúltiple
e n que los estudis d'Etnografía liisparia semblen entrar. definitivaiiient - y deiíen d'esinentar aquí iiiteresiaiitíssinis rsfor;oc isolat;
- no sera possible prescindir, malgrat les correccions obligades en
aqiiesta iiiena d'investigacions, d'algiines de les produccions d'E11
Costa : de les Cuf+sbimles celtibdricas, publicada a Huesca en 1875.
(reeditada ab lo títol de L a relirión de.1o.s Celtiberor 31 su organi,-ación poliiica y civil. uObras completas., vol. XII, Madrid,
ig17) ; de L a Poesia Pofizilar espuriola; y Mitologia y Lll'eratura
celto-hispawa (Madrid, 1881) a que al principi etis hem referit ;
y sobre tot dels EsturZios ~bér&o.s.(Madrid, 1891-1895), també titats duraiit lo curs del present estudi.
Conech d'En Costa uii treball folklbricli titulat Dictados tópicos
(dicterios, elogios, elc.) del Alto Aragón, publicat eii a F 1 Folklore Rético-Extremeñon (Fregeual', jul. a sept. de 1883), y un
aitre tituiat Una foniza típica
cnr~cihngeokráfica, referent tam-
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bé al Aragó, publicat en sEl Folk-lore Fresiieiise y Bético-Estremeñoo (Fregeiial, 1853-1884)'.(1). E n aquest dai-rer treball Costa
fa esrnent d'una seira colecció de poesía popular del Alt Aragó, y es
despr6ii tauibé que estigué eii relacions ab Pitré, L e i t e de Vasconcellas, Webster, Machado y Romero. Así y tot, Costa no fou uu
~folkloristaoprofessional, en el sentit de conreuar el Folklore pel
Folklore. sapigué apreciar com pochs l'alta significació dels estudis folkldrichs, y s'afanyi a utilisarlos per a 611s científiclis diversos, concrefs, immediats. E n una lletra datada a Huesca en
1 8 ~dirigida
~;
al P. Fita,.seiiyalava c o n uiia de les fonts d'estudi de ies iiistitiicioiis primitives peninsulars, Yanilisi crítich,.
comparat de les supersticions,
.
.arts goetiques, fór.mules migiqiies y
jochs populars del poble espaiiyol, revelades en cddichs civils,
cinons co~iciliars, ti-actats didictich-religiosos, crdniques, obres
d'amena literatura, cdstums vius encara en I'actiialitat,y fiiis en
coiites y llegerides p o p u l a r s . Los resultats per el1 obtinguts en
tan difícil esei-cici poden veures en los seus estudis Celtibeqichs,
eii les investigacions sobre Mitología y Literatura celto-hispanes,
57 més tart eu.els estudis Ib&ricbs. També l'atreyen ab especial
dilecció les investigacioris de Folklore literari, y t é paratiles de
sincera admiració per tots los conreuadors nacionals d estraiigers
de la poesía popular, per les recerques de la nostra literatura oral,
per i'obra paremioldgica de Sbarbi, y ab singular preferencia per
la tasca del nostre Mili y Fontanals, que qualifica de amostra de
crítica saga$ y mesuradan. . Ell, personalmeiit, iiitenti ab iortu?a la poiideració dels elements artístichs
dels caricters. ldgicbs
de- la poesía popular espanyola, del -Refraner, d e l Canconer, del
~ o m a n c e r ,de IesGestes. Pero tot aquesk treball seini-folklbrich
preliminar s'encamina a un objecte concret : estreure un tractat
de Política popu1ar;revelar les idees etich-polítiques del po.le espanyol ( P o d a $;$%lar española, ett., 1876-1881, caps. 1 . i 11).
E s decideis a esplorar lo's costurns jurídichs - veritable tasca de
Folklore jurídich - estimulat per necessitats *italíssimes y. urgents. Y a s í en lo prblech-dels seus primers estudis de Dereclzo
consu~tudinariodel Alto Ara& (1880), escriu : nofereso al poble
aragones una fotografía, encara'que d@scolorida,fidel, de ses niés
originals creacions jurídiques, per tal que, veyent objectivitaten

y

Decli aquestes dades al bon amich y distingit folklorists. D. Jaumc
(1)
Oliver y Castaser. qui a m& m'ha facilitat una copia dels das treballc ermentats
'%reta dirctament pcr ell, en altre tcmps, de les dues publicacioes extrcrncnyes,
.
avuy de dificil consulta b aGquisici6.
"
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elles soii propi ésser, es mogui a defeiisarles contra los perills que
, les amenaca, y iio les dexi pefdre per negligencia y desadesa,'com
en altre temps la llibertat política.^
Aquest seiitit pragmitich que presideis I'elaboració de l'obra
folklorica y consuetiidinaria d'En 'Costa, explica, al k e u entendi-e - dexant de banda rahoris privades que igiiorem - que
lo noiu del polígraf aragones no vagi associat a aquell interessantíssim movimeiit del aFolklore Espanyolu, creat y estes per
h. Machado y Alvaqez. E n cap del once v o l u n i ~de la oBiblioteca de las tradicioiies populares españolasa (Sevilla, 1883-rS86),
que inserten treballs d'investigadors procedents de diversos camps
cietitifichs y de les difereiits regions espanyoles, figura la més petita colaboració d'%n Costa. Solament a partir del vol. VI,
veyeiil esmentada en l'índes d'obres. folklariques espanyoles que
s'iiiserta en les cobertes a tal1 d'orientació, la Poesia popular aspa- .
Gola y Milologia y ILiteratura celto-hispanas., Encara hi h a uiia
altra coiisideració : l'esperit polimhrfich d'En Costa era, ab tot,
esseiicialiiient organich y fiiis mono,@ifich. Tota investigació per
el1 iniciada felicmerit, era continuada a b perseveraiicia' y'devenía
filó permanent per succe~sivesesploracions. E n cambi, quan
s'esainina a fons lo moviment del aFolklore Española, u n liom
adquireix-lo coiivenciment de que fou aquest, abans que tot, una
grandiosa empresa d'agitació; de desvetllament d'afici0ns y aptituts - y es molt tot aso ! -millar que una obra reposada y orgiiiica que's traduhis en qualques linies fermes y precises d:esplo- ,
sació. L ' e s f o r ~considerable realisat per aquel1 aplech de lieiie~iiEritstreballadors, de preparaci6 molt diversa, tenía per a&tiiiaiit més que aquelr magnífich programa ideal estampat en les
cobertes de la ~Bibliotecao,l'actioitat estupenda, l'esperit de prosselitisme y la simpatía intelectual d'En Machado, anima del iuovimeiit.

VI
Som arribats al fi de l a jornada, .y'm plau recollir encara una
darrera Ilisó. Seguint les petjades del pensainent y l'obra consuetudinaria d'En Costa, hein anat registr'ant a pas de viatger
iin conjunt de doctrines, metodes y procediments, linies d'esploració, resultats concrets y aspiracions coinci~iri~ts,
que denuiicieii
I'esisteiicia d'una escola - potser milloi, escoles
Psico-Etnografía hispana. E s possihle qiie algú, impressionat pel soroll de
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doctrines y escoles que marsen e n . conipacta forriiació .científica,
f í a y iioti Com uii defectrobi a faltar lo corireu de ~ ' E t ~ i ~ g r apura,
te capital l'advertida comperietració entre'ls estudis psicolbgichs
y'ls Fstudis etiiogrifichs.
Cada dia em vaig afirmant més y niés en lo criteri praginatista que pfesideis la iniciacií~de les gratis correiits del petiiruiient.
Filles aqiiestes de iiecessitats biolbgiqucs, gayrebé seilipre d'íiidole
iiacional, la fórmula teoretica establerta coiii a solució pereiitoria,
devé ab lo temps doctrina geiieral. Los esperits iio directaineiit
interessats, y que per lo inateix iioestaveri en lo secret, es formen
alesliores la ilusió de que la novn doctriiia lia'sigut,elaborada quieta g desinteressadamerit en lo doiniui de la ciencia pura. No igiioro que I'Etnografíacientífica ha sigut sistematisada y obté lo seii
priiicipal conreu des del camp de 1 ' ~ ~ n t r ó ~ o l oyg ídarrerameiit
a
de
la Sociología ; pero etis interessa fer notar que aquest coiireii té
lloch eii paísos polítjch y socialme~itconstituits, b eti que la psicología nacional ha sigiit 'liastida pels histoyiadors, los filo~ofs,los
juristes 6'1s filblechs. L'experiencia q u e acabein de fer al eiitorn del'cas magníficli dlEii Costa, ens convelic de que la cotifl~ienc i a de les dues corrents psicolbgica y etnogrifica iio es iin fet casual
ui arbitrari, sinó cotisequencia indecliiiable de la índole especial
dels que podríem anomeliar, ab plenitut de paraula, los oproblemes d'Espangao pendents de resolució. No es, dbnclis, ~iecessari
rii sisquera prudent rectificar aquesta teiideiicia que ha d'aportar
positius averitatges en l'orgaiiisació seriosa y avuy imniiiieiit clel;
estudis de Psicología nacional y d'stnografía. Cal, no obstaiit,
refhrcar y afiliar los metodes ipIicats f i i i ara i b los metodes
y proceditneiits de YEtnografía cieiitífica, y sobre tot es urgent
organisar museus d'Etnografía dels pob!ey hispans, coiii a cotiiplement nccessari de les investigacions psico-etnogrifiques coinparades. S'iinposa també I'establimetit iiormal de relacions y'l
consegtent intercainbi ab los iiivestigadors de Portuial.
La convicció de que lo conreu iiorinal y seriús de la Psicología
hispana sols es posible initjaiicant una base etnogriifica, 6 u11
contingut d'exploi-ayii persotial - coiisuetudiiiaria 6 doctrinal
--allunyai-ía del camp d'aquexos delicats y clifícils estudis, un
e3tol d e dilelaktc, inés preocupats &el nom-que de la cosa, que
no han fet més que desaci-editarlos. Sota los títols massa poinposos de re1 alma espaiiolav, «el alma nacional», ugenealogíai
d'Espanya b del poble es_nanyol, són servides - llevada qualque
escepció -,unes quantes clivagacions histbriques 6 sociolbgiques
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l'ininia dels pobles pepinsulars.. A E n Costa hi trobein dues qua. litats que difícilinent solen anar juntes : :fou un. gran erudit, es
encara avuy l'esplorador més formidable del fons consuetudinari
. .liicpi. Home de passió y d'intuicions genials, 'lo recorregut,im: mens, iuversemblable del seu pensament no sempre ve acnsat en
una trajectoria precisa y regular : ' no es certament lo vol rítinicli
y mtigestuós de l'iliga. La grandesa d'En Costa té quelcom de
cadtica y primitiva, y recorda les convulsions, los hdrrits dolors
de la naturalesa física. Es la grandesa del llarnp que esparreca
fulgurant l'atmdsfera carregada : axí la seva frase lluminosa y lapidaria en inig de. la frondositat atapahida del seu pensaiiient 6
d'una tempesta de malediccions patribtiques, Ell resseguí totes
les capes del subsol espiritual hispi, axí del pensament doctrinal
con1 del'peiisament popular, des dels temps-rnitolbgichs fiiis als
costuins actuals, que'ns ensenyi.a explorar. Y quan esdeveninients insblits semblaven anunciar lo fiv~isHispanice, lo Seu patrio-'
tisme seiise límits romp soptadamei~tla superficie y.esclata en.un
:
volci de focli y de Ilum, que si de moment destrueixy arrassa, dexa
lo terre; preparat p e r a les més altes empreses. Talinent coiii
los terrenyc volcanisats lleven n a t u r a l m e ~ t ,p y r e b é seise esforc,
les inés esplendides collites.
:
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CONTESTACIO

.DE:

D. ~iederich'Rahola y Trkmols

A les inoltes consideracions y afalaclis ab qiie in'lia distirigit
sempre iiioii ercelent aiiiicii lo 31.Lom2s Carreras y Artau, do:h
afegir ara lo senyalat honor d'haverme designat per contestar a
son adiiiirable disciirs d'iiigi-és a la Reyal Acadeinia de Boiies .
Lletres. Sospito que pot haver influit eii sa designació la circumstancia d'ésser abdós, fills d'aquella atractívola provincia d e ' .
'
Giroiia, la piibilla de Catalunya, qii'ha arreplegat les inés pures
belleses ?e la costa y de la nioritauya de
. . iiostra volguda ferra, y
que tanca eiison sí la plana niés riallera que som m a y conegut,
l'Enipordi, hont fioriren les mSs prinlitives civilisacio'ns; de les
que conserva eiitara vestigis; y i i i é ~qu'ax-6, tal vegada, l'afinitat
cle nostres iiiclinacio~isy estudis que'ns fau penetrar ardentme~it
en l'iniina de lescoses y recercar ari-en lo ritrne a qiie's inoueii
y's produeseii los pobles y'ls segles, revelarit lo sentir colectiu
y l'impitls de rorijurit que's manifesta sempre en moviments isocriinichs y eii espressiotis perdurables. Ens atrau melt més ,que
les formes iiidividuals passatgercs, que s6ii com les ones que passen, nqueis quelcriiii que dexa son pas en los seditiieiits y en
los codols del estuari d'un riu, qu'es co'm lo producte del treball
de les geiieracions e n los cossos nacionals.
T,o Dr. Carreras y Aitau; proiessor d'lltica a la iiostra Universitat, iio Iia pogut sostreures al sentit realista de la nostra gent, y,
al estudiar filosofía, s'ha sentit iiifluit més que per 16determina- . . .
cioiis del esperit itidi'vidual per les accions y fets del esperit colectiu, qu'es el que forja l a substancia perinaiient y defiiiitiva qiir
constitueis lo cal-icter dels pobles. Así com l'abella que va xu.
claiit detotes les flors, per amassarla me1 que porta generalmeiit
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lo nom de l'encontrada hont les varies flors s'hi críen, el1 va recollintd'ací d'alla les manifesta'cions de la vida popular, totes les exteriorisacions de llAnima conjunta, qu'es d l 6 que ha subsjstit en la
Iley, en la poesía y en Eart a través de les centuries y les invasions,
perque respon a u n Seuy, a un'sentiinent 6 a una idealitat que domina pel damunt de t6t. Per aquest camí, arreplegaut flors de
tots los marges va bastitit la psicología colectiva del poble catala.
Com es un perseverant eii sa tasca y lia aconseguit ajuntar a
son entorn deaebles y .colaboradors, qiie lian fet de sa catedra un
seminari, ja porta omplerts varis buclis de la inel saborosa que
prepara per delectació dels estudiosos de la Psicología del poble
catala en relació ab los altres pobles iberichs.
Res més demostratiu'de la seva amp!a obra que la reisenya de
..
que detallo en nota separada, ( I ) ,
les seves puhlicacions y treballs,
per a que's vegi I'esforc extraordinari y seguit que ve realisant.
Son estudi sobre la Filasofía del Dret en lo Quijote; sa Filosofía
mística de Ramon Lull, la Filosofía mira1 y jurídica de Lluís
Vives, per sí sols. basten per acreditarlo de ferm continuador
d'aquella escola ;ealista catalana, que seiise fer desadesa d e i'ardencia espiritual, eiica~nina llurs investigacions vers lo camp de

.

Dcmoslr&ción do1 principio dc cawalidad p q 81 principio
(1) PUHLICACION~:
de conlradiccid~i(1.897).Ed problcn~ads la vlyueírc (1897).$ U n caso do locura. .Estudio
antropalógico-jurídica (rgor).<.La Filosofh del Derecho en 81 Quijote. Ensayos de
Psicologia colectiva. Contribución S .la Historia. do las ideas j"ridicas, reflexivas
y populares, en laEspaña del&
$is
lavi, (rgoj)."La Reforma Interiov y la qiicstid do
l a yedimibilital dels censos d6 Barcelona y do lo6 Calalunya. Estudi de Biologia juridica catalanan (1go8).$lita hispana. Orientaciones y proyectos ice expansión de
Clttedrai) (~grz).
Pvograma de G ~ i c con
a indicriciones sobve el nadtodo de Cdledra (rgrz).
Concepto de una Élice hispana (rgr3).
Cunsos .ESPECIALS: dPsicdogia G O I C C ~a$licadaa
~VQ
~ ! E t i c ey el Bret. Estudis
sobreHistoria dc ks concepcions dlipues a Espanya y sspecialmenl a C a t a l u n y a n ( r ~ o , ~ ) .
*La ,Filosotia morad y juridica de Joan Llu4s Viuarn (~grr).nLa Filosolfa mirlica
de Ramón Lulla (1915).aLa Filnsofia del Mislicisme». aQiciiotismo y allras vnlovs
hispensa (1916).aLn Filosof4a moral da1 Prngnzalisme» (1917).
TREBALLS
DE S E M I N A R I : d m i u dc P.?ico~ogi,acobcliva y
~ & $ & w s uObra
.
en colaboració a b los alumnes, que es troha ja al sise curs. Elsmaterials s6n
acoblats sistematicament a la Cittedra d'ktica, y los cursas resenyats en les Memorias q u c van publicades. -<iArxiu d'Elnografia y Folklove d6 Catalunyan. Fundat en 1915,constitueix un descnrotllamcnt m& concrct y espocialisat deis trebaiis
de l'anterior Arziu, consistint essencialment la scva missib - scgons es Ilcgeis eii
el Programaafasciclc - cn *rccercar, recollir y sistcmaticar aqucllcs manifcstaciaiis
espontanies y pppulars, actuals o histbriqucs. rcvcladorcs do la Psicologia dcl poble
catalii en ses relacions ab los altrcs poblcs iberichs*. Coapcren
aqucsta empresa,
que es troba ja al tercer curs, a m& dcls nlumnes, una munió de colaboradors
distribuitc en tcrrfs de Catalunys, Xossellb, B?lears y Vilcncia, y ospecialistic
qualificatc. L'Avziu rnaiit6 relacions ab les altres 1-egioiis #Espanya y Portugal.
Els matcrials, ja molt abundasos, s61i gua?dats y sistematisats a la Catedra d'ktica.
donant-si campte dels treballs de cada ciirs en la publicació anyal titulada Esludis
y Malmials.
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l'observació y dels fets, que li fan refermar una vegada més que
la tan combatuda Escola histiirica ha tornat a reviure nfanosa, precisanietit quan algú deya que bavía desaparegut,per seinpre més.
Es compren, dotiat son temperament y ses aficions,
.
que nostre
fiitur company en. esa Reyal Academia., hagimostrat sempre una
predilecció niarcada per la labor gegantina d'Én Joaquim Costa,
qui ha sigut bii dels espanyols q u e m é s s'hati endinsat en los
sediments ja posats de nostre poble, cercanthi lo esseiicial y per.inaiient, allo qa'uti joru sigué, qui sab, fruyt d'un enteniment 6
acte d'uri sol hoine, per6 que la repetició y l'ús continuat n'han
fet hna coiidició y una estructura de l'inima iiacianal.
E n Costa, qu'avuy arboren els radicals, com una bandera
propia, fou sí lo.fcrv~r6sapiistol de la llibeitat civil, pero ab un
seiitit culecti~ique I'iriduhía a'girar I'esgiiart a Ics coses pessades,
preconisant adhuc la derogació de totes les lleys desamortisadores
en l'qrdre civil, pe; reconstituir a s í el-patriiiioni coinunal malmes,.
la hi'senda social feta a hocins per la revolució,'cercant la forma
de refer los gremis y les comuiiitats enderrocades per l'esperit demolidor del dret individua1 y d i la llibertat egoísta de l'home enfront de la colectivitat.
Ten eiianiorat era de lo que fou, de la vida de Ics velles coinunitats qu'engerraven drets colectius, y dels ititeressos . privats y
púhlichs producte de. les organisacions espontaiiies, 5 7 , filles del
costum, del ús y de l'acció coiitinuada,.que en sa obra El proble~i?a
de la iguora+~ciadel De*-eclio fcya veure coin, regulantse las homes
q e r les diverses constitucions civils iorisuetudinaries qu'qxistexen
a la Península, podríen &re ordenadarnent en societat, sense
comer: g q r e bé, ab les lleys, lliures per l o tant de la necessitat
y de l'oblig3cii de cont.serles. Aquesta proclamacii~de la iniiecessitat de.les Ileys per viure en pau ' y ordenadarnent loshomes en
societat, no respon a un esperit aiiirquista, sin0 a un criteri conservadorque vol que -les Ileys, com les plantes, siguin del terrir
propi que guarda a dins Ilurseternes Ilevors.
Com diuence&dament lo Dr.. c i m e r a s y Artau, quan E n Costa
nacional,
intenta ésser honie d'acció, encaminant la nostra
no sapigué resoldre I'equació. entre
.
lo pncametit enlayrat p I'acció
fecunda., Al llenSarse al cainp ae la. política, ,des& del gran
desastre, va m u r a r el .;ami, allgnyants< precisam<nt. de. tot .allb
.
que havía iluiiiinat ab -s. estiidis,: seise sapigueI tornar a ,l? del,
pura d'hant sargíeri les corrents que. més
. aval1
..
deveníen terboles
y sanguinoses.
~

L a causa" de tal desviació fou lo pessiinisiiie : E n Costa, aclaparat per la. realitat de nostra cayguda, va perdre la fe en lo poble
espaiiyo1y;en. l'acció colectiva. Llavors lo poeta que portava dins
son anima va sentir totes les esgarrifances dels poetes bíbliehs
davant del captiveri del poble d'Israel, 3, s'apoderi de son desig.
l'afany qne' pertbrba a tnts los qiic conteinplen asoii poble caygut
seiisc rctiiissió' a l abisiiie, que soiiiiiíeii y deinaiien iiii lioiiie sobre;
natural, un dictador que'ls salvi, una voluntat poderosa que per
sí sola fassi lo niiracle,
Heiis aquí coin Eit Costa, el que liavía ivocat les clarors d e
l'ahima iberica y defensat la llibertat civil dlAragó, no més que
posaiit enfront de llurs csguarts tol lo dret viu y espontani encarnat en'les costums del ioble que viu arredossat a les altes montanyes pirenenques, tot d ' u n a se'ns redressa com un fanatich del
esforc individual y arbitrari, con1 un fetitxista dc la %la y posauta
voluntat ,d'un super-honie. E s Franca, cayguda eii l'anarquía
d e la revoluci6 ;,es Russia esmicolada per la bogería d'uns homes
borratxas de llibertat, que tot lio esperen d'un home sobrenatural:
Es la fe percluda eli lo pobleque reviu a favor del magne esforc
d'un itidivid;~ providenciil.
Ni un instant, en quellsanys tragichs, se'ns presenta E n Costa
girant el u l l s a I'autiga Espanya; al ressorgiment dels Regnes
que arribarcn a la uiiitat sense vessament de sang, y que pocha
poch vegeren desferse lo qu'era sa substancia y sa forca eii aras
d'uii cesarisiiie que'ns provenía de £ora, reiiyit . ab tiostra llibertat
. .
y iiostra organisació federativa. M a y , en sa famosa campaiiya
contra lioligarquía as& l'ideal iberich que batega en el fons d e
tota la seva obra lluniinosa, plena de clarianes y d e vesllums. El1
que havía jreballat tota la vida en aquella lliuredirecció, víctima del inés foiido pessimisnie, a les darreríes de sa vida eulayra davant dels no:tres ulls l'espectre d'un Cesar queliis porti l a
civilisació d'una iiianera violenta y sobtada.
Ab mon breu comentari al discurs de noitre company, i qui
dono eii i~ont de. tots la inés coral beiivinguda, m'he proposat
solament fer ressaltar el contrast qu'ofereix l'obra del genial aragones, tan ben estudiadaper E n Carreras y Artau, que's consagra
a descobrir la bellesa y l'essencia de les flors espontanies y ' naturals, durant sa joventut, mentre que en ses velleses s'enamora
de lo arbitrari, portat del pesSimisme, convencut de que SOIS en la
pressió Tuna volwtat personal irresistible pot trobarse lo remey
de la noitra irreparable decadencia.

, ,

'

,

