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Antoni Alcover (1862-1932) i Sidney Hartland (1848¬ 
1927) filòlegs i folkloristes 

JOAN M A R C H NOGUERA' 

L'any 1897 el folklorista i futur filòleg mallorquí mossèn Alcover 1 està en plena 
campanya de difusió del seu primer tom de Rondalles que havia donat a llum l'any 1896. 
Per aquest motiu va travar coneixement amb el antropòleg darwinista i també filòleg gales 
Sidney Hartland" membre fundador l'any 1878 de l 'anglesa Folklore Society i futur 

• Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica 
Joan mare (g'hitcl.es 

1 Antoni Alcover Sureda (ISíil • 1932). Va néixer a Manacor població de l'illa de Mallorca de família pagesa 
de classe mitja. Rodejat d'un ambient catòlic tradicionalista va viure dins un ambient en el que el contar 
"rondalles" era una costum habitual i a més va conèixer els contes del folklorista base Antoni Trueba 
(1819*1:889) que el varen incitar a escriure'n ell també. En els 15 anys va entrar a estudiar al Seminari 
Conciliar de Sant Pere a Palma de Mallurca a an va romandre rodejat d'una sèrie de companys 
seminaristes com Josep Miralles (1K60-I947J i Joan Giraud (I Níi2-IXK7) el varen animar a escriure en 
català. L'any IHÍiO va publicar amb el pseudònim d' En Jordi d'es Rccó la seva primera rondalla i des de 
aquesta i fins cl final de la seva vida va publicar 224 rondalles recopilades actualment en 24 toms. Mossèn 
Antoni Alcover és conegut dins el món de parla catalana no tan sols per les seves rondalles sinó per molls 
altres lemes com ésser el impulsor del I Congrés Internacional dc la Llengua Catalana . ésser el creador del 
llenguatge científic català modern i l'impulsor i iniciador del Diccionari Calatà-Valent iu-llalear també 
conegut com l'Alcover-Moll. 

Edwin Sidney Hartland [ !S4S-I927 | antropòleg darwinista i filòleg natural de Wates. Va exercí la carrera 
legal primer com procurador entre IS71 i 1S91) a Swensea a més tard de funcionari del sistema d'educació 
de Wales. A l'any IÍÍ91) el varen anomenar registrador de la comarca de Gloucester i més tard registrador 
de districte. Fou responsable del comitè d'educació secundaria i de llibreries de Gloucester i batlle de la 
ciutat. Fundador de The Folklore Society i IS7K-). president de la mateixa t I9IK)-19()I I i redactor cn cap 
(Ifi97-1KW) de la revista Folklore: Fou anomenat doctor honoris causa en lleis l'any 1917 per la 
U ni versi ty of Sl. Andrews i l'any 1924 en hicrauira per la l ;ni\ersiial de Wales a Bangor. Per una altre part 
va fer l'any 1922 el primer "Frazer Lecture" a Oxford i va guanyar la "Huxley medal" del Royal 
Anthropotogical Instituts ( ¡ K 7 I - ) l'any 192.1. Va participar en nombrosos articles a la Ettcyiclopedia of 
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president (1900-1901), i en aquell moment redactor en cap de la revista Folklore (I878-). 
Això va donar lloc a un intercanvi de cartes i publicacions entre els dos personatges, 
ideològicament tan distants, que es troben a l'Arxiu del Regne de Mallorca a la ciutat de 
Palma i als arxius de la National Lihrary of Wales a la ciutat d'Aberyslvvyth"1. 

Pareix interessant descriure quines havien estat Ics relacions entre la Folklore 
Society anglesa i el món del "folklore" o "costumisme" espanyol i mallorquí abans dc que 
en 1897 entressin amb contacte Sidney Hartland i Antoni Alcover. 

En primer lloc hi ha que dir que la paraula folklore és una expressió acceptada 
mundialment per parlar d 'un conjunt d'activitats, orals, dc dansa o escrites que venen a 
reproduir tots aquests tipus d'activitats que es desenvolupen d'una forma similar des de 
èpoques precedents més o menys llunyanes. La paraula com a tal fou utilitzada en el sentit 
anteriorment explicat per cl director de la biblioteca de la Cambra dels Lords de Great 
Britain William John Thoms (1803-1885) Fany 1846. 

Fou el mateix W. J. Thoms. com a director, el que junt amb un grup d°intel·lectuals 
com el que va ésser el primer president James Walter Grimston (1809-1895), el primer 
tresorer William Richard Drake (1817-1890) heraldista, el primer secretari George Laurence 
Gom me (1853-1916) folklorista. William George Black (1857-1932) antropòleg. Edward 
Clodd (1840-1930) antropòleg. Friedrich Max Muller (1823-1900) alemany expert en 
sànserit, Edward Burnett Tylor (1832-1917) antropòleg darwinista i membre de la Royal 
Society^, el ja anomenat Hartland i 177 socis més crearen l'any 1878 The Folklore Society 
que perdura encara en el dia d'avui com es prou conegut. 

El mateix any aquest mateix grup d' intel·lectuals posaren en marxa la revista 
Folklore que també ha sobreviscut fins a les hnres d 'ara. 

Religión and Ethics (1908-1926) cn 13 toms. Autor dc llibres com Thai old talc as ii iens toltl al C 'hriximas 

(ISS4), Englisli foiry (IK90). l'he Science offairy iaies. An itiquiry imo fàiry mytltology i1890), Pfimitlvé 
patemiíy ofths myth of supemülitral hirth in retalian to the history of thc famity t1909-19 H)i, Quendryth: 

a legend of the Heptarchx (191 11. Ritual and helief : \tudie\ in the history of religión I1914). Primilivc 
society: the beginnings uf the familx and the reckoning of descent (1921). 

Thc Folklore Society (IK7X-) esta actualment ubicada en el The Warhurg InslilutC. Woburn Square. 
London WCIH OAB. Website. WWW. fblkolore-society.com 
En aquest arxiu trobam dos grans grups de documents de Hartland un que figura amb els següents números 
de classificació escrits a ma: HiSSü-VIC U-tiers lo E. Sidney Hartland iyC.-2<>C,lñM2. 168VSD. /fViWfl, 
16X9511 i altre grup de manuscrits que els troham dins uns llistats impresos que diuen en la portada el 
següent: Handltsl of manuscripts in the National fthrary of Wales. Volunte II i a la pàgina 134 trobam: 
HartlandManuseripts. N.I..W. MSS.5V2.Í-9... tSeeafso MSS. 6798-6848). 
Tinc que agrir a Caroline Oales oficial d'informació de la Folklore Society l'ajut per dur a terme aquest 
treball. 
Una de les seves obres fonamentals AjUÍlropology: An inlrodnction lo the Study ofman ci\ili:alion (ISSI i 

fou traduïda por Antonio Machado Alvare/ l'any IXX7 que a més Fany IXX9 va traduir també Folk-
medicine: a thapier in the history o/ adiare (I SS3i de William George Black altre obra cimera del folklore 
científic. 
Folklore, n" I, pàg. 3. 4. 5. 6.7. 

http://fblkolore-society.com
http://folkolore-society.com
http://MSS.592.i-9
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A les pàgines VIH ¡ IX del primer número de la revista apareix la declaració de 
principis de la societat i uns petits estatuts amb els deures dels socis en relació a la societat: 

THE FOLK-LORE SOCIETY 
RULES 

I. "The Fotk'Lore Soriety" has far its objects the preservarían and publication of 
Popular Traditions, Legendary Ballads, Local Proverbial Sayings, Superstitions and 
Old Citsiotns i British and foreignl. and (dl suhjects rclaling to them.... 

La creació de la Folklore Society va tenir una gran repercussió internacional i així a 
Espanya1" Antonio Machado Alvarez (1840-1893)'' llicenciat en dret i filosofia i lletres, 
republicà i darwinista l'any 1881 va crear amb imitació dè la societat anglesa El Folklore 
Español i El Folklore Andaluz, a França es creava l'any 1886 la Revue des Tradicions 
Popuhtires (1886-1920) i a USA s'havia creat l'any 1870 l'Anthropological Society of 
Washington (avui en dia American Anthropological Association) editava l'any 1888 la 
revista American Anthropologist que es continua publicant actualment. 

L'andalús Antoni Machado Alvarez" 1. pare dels poetes Antoni i Manuel, misser de 
professió va ésser des de la seva època d'estudiant de dret a Madrid una persona lligada en 
els fundadors de ('Institución Libre de Enseñanza (1876-1939) com en Federico Castro 
(1834-1908) historiador i jurista. Nicolás Salmerón (1838-1908). jurista, filòsof i polític 
republicà. Francisco Giner de los Rios (1839-1915) jurista, filòsof i pedagog. Joaquín Sama 
(1840-1895) pedagog i altres. Des de aquesta mateixa època es va a començar a interessar-
se per la literatura popular de forma que l'any 1870 publicava a la revista fundada per ell a 
Sevilla Revista mensual de Filosofia, Literatura y Ciencias de Sevilla dos contes El médico 
bonito i El ahorcado a lo divino i en l 1 any 1872 junt amb Federico de Castro el recull de 
contes Cuentos, leyendas y costumbres populares. Posteriorment ja en l'any I879 a la L·i 
Enciclopedia (1877-I882) revista dirigida per ell va a començar a publicar articles de 
literatura popular que li permeteren entrar en contacte amb personatges com el filòleg 
alemany Hugo Schuehardat (1842-1927). l'etnòleg sicilià Giuseppe Pitré (1841-1916) o el 
també etnòleg portuguès Adolpho Coelho (1847-1919) que seran anomenats socis honoraris 
del Folklore Español en el moment de la seva creació. És dins aquest ambient quan te 
coneixement de la creació de la societat britànica i ràpidament va entrar en contacte amb el 
secretari de la societat que era encara George Laurence Gomme per que li fes arribar els 
estatuts de l 'enti tat". Així tal com ha quedat dil l 'any 1881 es crea "El Folklore Español" 

A Espanya hi ha un anteceden! i es la creació de la re\ isla Revista de Antropologia l'any 1874, 
He tingut en compte la recopilació feta en l'any l'íSó per la Biblioteca de Cultora Andaluza d'una sèrie de 
treballs originals d'Antoni o Machado i d'escrits entoni a ell publicats l'any 189.1 poc lemps després de ta 
se\a premaiunt mon Antonio Machado \ Uvare. ',DemoJilo).EI folkdore andaluz (I986).BarcelOna, 
Biblioteca de la Cultura Andaluza. Antonio Zoido coordinador. 
Antonio Machado va utilitzar habitualment el pseudònim de "Demófilo" 
Antonio Machado va anomenar a Thom i Gomme socis honoraris i fundadors del Folklore Español i el 
maleix any 1881 Amonio Machado era ja igualmenl soci de la Folklore Soeiely ipñg, 229 del n.Vlll de 
Folklore). En el n. XI de 1883 de Folk-lorv pàg. _W> i 4<X) es fa una amplia i molt elogiosa ressenya de la 
Biblioteca de las tradiciones papulares españolas a més dc donar noticies de les activitats de Machad». 
Posteriorment i fins 1886 és habitual trobar ressenyes de les activitats de Machado Alvarez i el seu grup. 
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amb l'intenció d' incloure d 'una forma federada societats encaminades en els mateixos fins 
de les distintes comunitats espanyoles: el Folklore Andaluz, el folklore català . el folklore 
balear, el folklore castellà, el folklore gallec etc. Veiem quins eren els principis ftmdaciotials 
d 'aquesta societat: 

EL FOLK-LORE ESPAÑOL 
SOCIEDAD PARA LA RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DEL SABER Y DE 

M.STR ADICIONES POPULARES 
BASES 

I." ESÍÍI Sociedad llene por objeta recoger, acopiar y publicar iodos 
toseoñOCÜnieníOs de nuestro pueblo en los diversos nonos de la ciencia (medicina, 
higiene, botánica, política, moral, agricultura, etc.l; las [adverbios, cantares, 
adivinanzas, cuentos, leyendas, fábulas, tradiciones y demás formuspoélicus v 
literarias: los usos, costumbres, ceremonias, espectáculos y fwsiusfamiliures. locóles 
y nacionales; los ritos, creencias, supersticiones, mitos y juegos infantiles en que se 
conservan más principalmente los vestigios de las civilizaciones pasadas; tus 
locuciones, giros, trubuluenguas, frases hechas, motesy apodos, modismos, 
provincialismos y voces infantiles; los nombres de sitios, pueblos v lugares, de 
piedras, animales y plantas; y en suma, todos los elementos constitutivos del 
genio, del saber y de los idiomas patrios, contenidos en lu tradición oral y en los 
monumentos escritos, como materiales indispensables paraél conocimiento y 
reconstrucción científica de la historia y de las culturas españolas 

2." Esta Sociedad constara dc tantos centros cuantas son las regiones que constituyen 
lu nacionalidad española... 

Si comparem aquests principis fundacionals amb els que tenia la Folklore Society en 
la declaració mes extensa que ressenyo més endavant podem comprovar l'influencia de la 
societat britànica sobre l 'espanyola. 

A Mallorca la creació de la Folklore Society es coneix mitjançant les activitats 
d 'Anton i o Machado i de la seva connexió amh la Institución Libre de Enseñanza. 

Així Mateu Obrador (1852-1909) llicenciat en filosofia i lletres, folklorista i 
pedagog va entrar en contacte amh Antonio Machado l'any 1882 com podem comprovaren 
el Boletín de la institución Mallorquina dc Enseñanza (1882-1880) és a dir mitjançant el 
medi d 'expressió dels "fundadors" d'aquesta institució d'ensenyança creada a Palma de 
Mallorca l'any 1880 amb una forta connexió idearia amb l'Institució Libre de Enseñanza 1 2 . 

Mateu Obrador fou un dels primers mallorquins conreadors de la ronda Mística i així 
trobant rondalles seves des dc l'any 1872 a la revista costumista mallorquina Revista Balear 
(1872-1874). Fou a més un dels inspiradors de mossèn Alcover perquè es convertís en el 

l-.s pujen veure mé\ detalls a Joan MARCH NOGCERA: "Mateu Obrador Bennàsser, an home emprenedor", 
51 . Barcelona. 9 1 - 1 1 ) 2 . 

Joan March Noguera: "Ecs influències lactaries del jove Antoni M. A l c o v e r P a l m a de Mallorca. Revista 
d'Estudis Hateàries, 58-59, Palma, 1998. 101-117. També a: Mossèn Alcover i cl nu'm de ia ciència. La 

creació ílei llenguatge científic català modern. Palma de Mallorca. 2001 . 
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excel·lent conreador de rondalles que fou. amic i col·laborador seu de primera Illa, amb 
posterioritat. 

Mateu Obrador hauria estat una espècie de corresponsal del Folklore Español a les 
Illes Balears encara que no va funcionar formalment cap entitat folklorista d 'àmbit balear 
lligada a la societat d'Antonio Machado. 

Amb aquest antecedents Antoni Alcover que havia publicat la seva primera rondalla 
l 'any 1880, publica l'any 189b el seu primer tom de rondalles i l 'any 1897 el segon, es 
decidí a dur a terme una campanya de divulgació de la seves obres per tot arreu. 

Aixf el mateix any 1897 Antoni Alcover havia connectat amb 1 'elnògraf francès 
Paul Sébillot (1843-1918) director de la Revue des traditions populatres de Paris que l 'havia 
indicat la Folklore Society com la societat més important a la que contactar i el nom de 
Sindey Ftartland com la persona més indicada per relacionar-se amb la societat. 

Transcric a continuació la carta que es pot trobar a i 'Arxiu Històric de The National 
Library of Wales in Aherysiwyth dins els manuscrits dc l·lartland en el grup de cartes que en 
el mes de gener de 2002 duia l 'anotació NLW 1Ò885C: 

Manacor, 19 Jtdllet 1897 
A M. li. S. l·lartland, Bàrnwosd Court, Gioucester, íngtaterre 
Monsieur: 

Mo» cher ami cl confrairc Mr. Paul Sébillot. Directeur dc la " Revuedes Traditions 
populttircs" dc Paris, ét t/tti j'avais envoyé mon ouvrage "Rondaves Mallorquines", 
vient de m'ecrire en me prometían! ipt'il en tendra compte duns so Revue: et il me 
dit: " Comme il est possible que vous ne connaissais pas très bien aux qui pettvent 
faire connaitre vos contes, je me permets de vous signuler quelqttes uns des 
spéciaiisles en cette moliere ét l'étranger". II m'en sígnale cinqdans tota le monde, 
et vous ètes tat des signóles14. Perdu dons ce etnn de ia Terre, fort délicieux, il 
est vrai, miáis presque separé du commcrcc du monde cientïftquc, ¡'ignoráis 
maiheursement votre renom et votre réputation. qu'ilfatu qu'ils soient toui-a-fait 
granas et excepcionels patir meriter d'ètre ainsi mentiotiés par un écrivoin si ¡ilustre 
que Mr.Poul Sébillot. 

Tottt en déférunt éi l'indicution du Directeur de la Revue des Traditions populatres. 
fui Thaiineur de vous envoyer "pour le citrrier" ces deus voluntes de " Rondaves 
Mallorquines'' que fe vi en de publier; el si votis considere' ces récits non déporvues 
de tottt mérite et vous vous degnez les faire conmutare, je vous en sou ra is bon gré de 
tota mon cour. Si vous en rendez compte dans que ¡que revue ou publication 
joumaltere, je vous prie de m'en envoyer le numero. 

Sitót que je publierai d'atures voluntes dc Contes, je serais tom beureux de vous en 
remettre un exemptaire. 

El folklorista rus professor dc la Universitat de Sant Peterbourg Vladimir Propp 11X95-1970) cita u 
Harllaild a Las raíces históricas del cuento. Madrid. 1987. 205 i ,127 en relució a dues de les seves obres 
"The Forhidden Cbamber". Folklore. (1885). 1W-242 i "The Legend of Perseus" . Folklore. (1894-18%). 
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Rece vez. monsieurs I 'assurance de mu tres liante estime et de mes sentiments les plus 
distingues 

Amaine Murie Alcover 

Voicí man udresse: 

Spagne.- Palma de Mujorqite 

Rite de Serra 

Ningú podrà dir després de l legir aquesta carta que m o s s è n A l c o v e r no sabia é s ser 
diplomàtic quan calia. 

En aquell any el president de la societat era l 'etnòleg Edward Clodd també fundador 
de l'entitat i S indey Hartland era membre del consel l execut iu . 

Hartland va contestar a volta de correu a m o s s è n Alcover'^ amb paper de la societat.; 

THE FOLK-LORE SOCIETY 
Highgarth, 
Gloucester 
24 julttel 1897 
Monsieurs 

Ave: la bamé d'acepter mes remerciments bien sinceres paur les deus betiiis 
vtd urnes de vot re auv ruge, Randa ves Malhrqu ines16. Je m'empresserai d'en rendir 
compte datis la revue Folklore, dant je suis le Rédacteur-yérant. Folklore est la revue 
de la Société angla i se des tradicions populaires f Folklore Society}. Est la medi cuir 
publication pour introduiré votre ottvrage à la connaissunce de nos confrères daus la 
Grande Bretagne. Je cous emverrai le compte-rendu silàt qui! paraitra. J'ai dejà 
cannu depuis quelque mois les ¡alies cantes dc Majorque publiés par Tarchiduc Untis 
Salvador17, el je lirai volre eollectian avec grand plaisir. 

Rece vez monsieur. l'assurance de ma Considerat i tin la plus distinguée 

tí. Sidney Hartland 

A m. he R. P. Antoine Marie Alcover 

La carta va anar a c o m p a n y a d a d'una sèrie d ' impresos de propaganda de la societat, 
que trobam a l 'Arxiu del Regne de Mallorca, la llista del comi tè execut iu de la societat en 
aquell moment , una extensa dec larac ió de principis dc més de cinc pagines i un llistat de 
ll ibres editats per la societat . V e g e m una ressenya de l s principis de la societat ja més 
desenvo lupats que a la dec larac ió fundacional , fruit dels anys d' intensa feina d'intercanvi en 

Les dues cartes de E. S. Hartland es troben a l'Arxiu del Regne de Mallorca dins el llegat Alcover-Mol! 
dins la capsa alfabèticament corresponent dins el grup de capses denominades de "Gent important". 
Els tres volums que tenim constancia que va enviar Alcover a Hartland es troben a la National Library o) 
Wales amb el "call númber" PC.l925.1)47. 
Lluís Salvador d'Àustria (IÍÍ47- 1915). L'arxiduc d'Austria va publicar el seu aplec Rondaves Mallorquines 
l'any 1895 a la ciutat alemanya de Wur/hurg. 
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grups que conreaven els mateixos temes a altres parts del món. principis que podrien ésser 
essencialment assumits pels folkloristes científics d'avui en dia. 

THE FOLKLORE SOCIETY 

This Society veas esiahlisbed in 1878 for the purpo.se of coitccting and preservingthe 
fast-perising reiie.s of Foik-iore. Vnder thi.s general ter mare inciuded Folk-tales: 
Hero-tales; Traditional Ballads and Songs: Place Legends and Tradi tions; Goblindom; 
Witchcruft; Leechcruft; Sitperstitions connected wtth material things; Lacai distants: 
Festival Cttstoins; Ceremonial Customs; Gantes; Jingles, Nursery Rhymes, Rkldles, 
etc.; Proverbs; Oid Saus, rhyitted and tmrhymed: Nick-nuntes, Place-rhyines and 
Sayings; Folk- Etyntology. 

Foreing cuntrics have foliowed the exantple of Greal Britain, and are steadity 
Callecting and class'tfyng the ter Folk-lore. It is most gratifying to this Society to 
observe thai one greal residí of its work has heen to draw atiendan to the sttbjecl in all 
paris ofthe world; and it is particularly noticeable that the word "Folk-lore" has bec 
adopted as the name ofthe subjeci in foreing cottntries. 

Si'nce lite establishmem of ihe Society greal Ímpetus has heen given to the smdy And 
scienlific ireaitnem ofthose ernde phtlosophies wich Eolki-iore emhodies. 

Henee the place now accorded to it as a science. to he approached in històric spirit and 
treated on scientijic metlwds. The nieattingfor a long lime given to the tenn Folk-lore 
has tints been greallv enlttrged. and the de/iiiilion nhiíh the Societv has adopted vedi 
¡Ilústrate the impórtame of the new depurtitre. The science of Folk-lore is the 
compurison and ideiuificution of the survivals of urcluiic beliefs, customs. and 
traditions in modern ages. 

It muy be well to paint ottt the essemial characierístics of Folk-lore under the lerms o f 
this defmition. It was found by observaban thut títere exisis. or has e.xi.sied. among the 
least c ull u red ofthe in habitants of all the contaries of modern Europe. a vast bady of 
curious beliefs. customs. and siory-narrutives wich are handed down by tradition front 
generation to generatiott. and the origin of which is tmknown. They arc not sttpported 
or recognised by the prevuiling religión, nor by the recorded history of the severa! 
cottntries. They are esseutiuíly lite propertyof the tmlearned and least advanced port ton 
ofthe coinmimity. 

Hartland per la seva part va complir el declarat a la seva carta i així ja a ia pàg. 397 
del Vol VIII de 1897 N. XL a la secció "Bibliography". Trobam el següent: "BOOKS AND 
PAMPHLETS Alcover (A.M.). Aplech de Rondayes Mallorquines d 'en Jordi des Reco. 2 
vols. 1896-7. Palma: Palou. 8vo. xvi..304.320pp". 

Amoni Alcover degué enviar una nova carta a Hartland a finals del mes de gener de 
1898 i li degué adjuntar el seu tercer tom de rondalles a la vista d 'una segona carta de 
Hartland i el que va sortir a la revista Folklore. 

THE FOLK-LORE SOCIETY 
Higharth 
Olottcester 
3 Feb 1898 

http://purpo.se
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Decir Sir 

I am very mitch obliged for your lelier of the 28 ib Januury aiidjór die Balean 

de la Sociedad Arqueológica Luliana. Yon will ande rstand dial the decisión la 

exchange Folklore for the Boletín does not test with me. Il is for the Council of 

the Society ta determine. I am writing to the Secretary of the Society with your 

letter coniaining your kind and grati fying offer. and with the Boletín which 

yOU were good enotigh to send: and I am requesting h'un lo lay them befare 

¡he Council. Unhappily I shuli noi he oble to be present al the ineeling which 

will be held in hondón. 

The cotnpte-rendu of your Aplecb de Rondases Mallorquines is only uwaiting 

space in the pages of Folklore. We have a great many reviews to find space for; 

bul I hope 10 inserí it in an eurly number. I will send it to you as soon as il 

appears. 

Meanwhile, let me ihank you very heartiiy. 

For the píeosme I have received from reading your interesting and omusing 

collection of tales. I am glod to see dial you are still coliecting and publishing. 

With compliments and all good wishes 

I am Yotirs very truly 

E. Sidney Han lamí 

I see ! have accidentally omitled to thank yon for your kindness in autiiorising 

me to transíate any ofyour tales in ¡he Boletín I om however greatly obliged. 

l·lartland vo complir totes les promeses tal com podem veure en els números següents de 
Folklore. 

Així a la pagina 158 del tom de juny de IS9S Vol IX número XLII de la revista trobam el 

següent: 

REVIEWS 

Applech de Rondaves Mallorquines d'en Jordi Des Reco 

(Antoni Ma. Alcover. Pre.). 2 vols. Palma: D. Juan Bautista Palou. Vol I.. 

1896: vol. II.. 1897. 

Il is not mttch more iban two years since the Archditke Ludwig 
Salvator of Austria published. in the Majorean dialect and in Germán, a daniy 
and interesting collection of Mojonan folktales . And now we ha ve from Señor 
Alcover, a priest of the islatul, a further harvest. Señor Alcover several years 
ago gave the world. first in load periodicals and afterwards in o volume of 
sketches, some seven tales. Since then the happy idea offorming a collection of 
folktales has oceurred lo him; and we have in diese two voluntes the first 
instalment. Unlike the Archditke Ludwig Salvator's collection. which consisted 
parllv of marchen. Señor Alcover has given otiiv marchen, with one or two 
drolis. 
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They arc wt'll sel card and ni-// told. comprising variants of many of 
theEuropean stock, and an- worth the attention of students of folkiales. The 
example of the hest col·lectors has been fotlowed in noting the ñames and 
residanees af the original narraiors. and generully the places and dates of the 
telling. It affords its nttich pleasttre to hid God-speed to the attthor in this work 
of presen-ing the traditional lore of the islanders. If we may mttke one 
suggestion. a glossary appended to any further voluntes would assist foreign 
readers ta wham the dialect is unfainiliar hut wha may be ahle to read 
ordinary Spatiish. 

Com es pot comprovar es una mesurada i correcta crítica de les rondalles i 
conseqüentment se li pot perdonar a Hartland el seu desconeixement que te en relació a que 
la llengua en que estaven escrites les rondalles era en un dialecte del català, ja que això a 
finals del segle XIX no ho sabia pràcticament ningú t'ora dels territoris de Parla catalana. 

A la pàgina 191 del mateix número de Folklore trobam també una referència en el 
tercer volum de rondalles. "BOOKS AND PAMPHLETS. Alcover (A. M.). Aplech de 
Rondaves Mallorquines d 'en Jordi des Reco, Tom III. Ciutat de Mallorca. Tip. Católica de 
San Juan, Germans. 8vo. Iv., 3 l 2 p p ' l l K . 

Com ja va passar en relació en els dos primers volums quan va tenir espai en 
Hartland va publicar una ressenya del tercer volum tal com podem veure a les pàgines 243 i 
244 del vol X, Tom II de juny de 1899 que correspon al número XLIV de la revista: 

Aplech ¿le Rondaves Mallorquines d'en Jordi des Reco {Antoni Ma. Alcover, Pre.). 
Tom lli. Ciutat de Mallorca: Tip: Cimal de Mallorca: Tip: Católica de Sanjuan, 
Germans. 1897. 

Falher Alcover continues in the present volunte the collection of folkiales, of 
which a brief noiice was given las! year(vot. IX.,p.l58). The present vol tune is marked 
by the same excellent characteristics as the two previous ones. Sonte of the stories have 
special fémures of inlcrest. Es fustet. for Ínstame, offers a cnmpound of Calskin and 
Cap ci'Rushes: noi, apparently. an example of a primitive undifferentiated type. hut a 
unión af the two. The phenomenan of the un ion of two or more tales oceurs se ve ral 
times, and affords an interesting probiem. Another volunte wiil complete the collection. 
I shall lookfor it with girat inlcrest: and once again I would plead with the autharfor 
a glossary. which would tender the boak more accessible to foreign students. Falher 
Alcover is rende ring a signat sers-ite boih his own Island and the folklore students all 
over the world by llis work. May l express the ¡tope lluu he wiil go on to the collection 
atul publicado» of other hranches of the folklore of Majorca'.'The customs and 
supersiititms of the islanders ought lo be afmuch inlcrest. He has getierausly presented 
to the library oj'the Society the voluntes alteady isstted. 

E. Sidney Hartland. 

Fills aquí aparentment es va acabar la relació Alcover-Hartland ja que com es ben 
sabut durant l 'any 1898 Alcover va estar molt ocupat en preparar l 'entronització de Pere 

Havia estat publicat el mes e!e fehrer tle IS9K, 
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Joan Campins com a bisbe de Mallorca i des de aquesta data i fins l'any 1915 va romandre 
com la ma dreta dc Campins. Així no va ésser fins l'any 1904 en que Alcover va editar el IV 
tom de les rondalles i durant aquest temps es va perdre la relació epistolar enlre els dos 
personatges. 

Però la realitat no és exactament així ja que entre la documentació de Sindcy 
Hartland dipositada a l'arxiu històric de la National Library of Wales que he pogut 
examinar, es pol trobar unes pagines gegants en les que apareix imprès el sistema de 
classificació de rondalles de Johann Georg von Hahn (1811-1869) explorador i etnòleg 
alemany. Com és sabut avui en dia el sistema internacionalment reconegut per classificar les 
rondalles és el Aarne- Thompson 2 ", en diferents modificacions en el transcurs del temps, 
però en aquell moment, entorn a l'any 1900. no hi havia un sistema universalment acceptat, 

La classificació A-T clasifica les rondalles en aproximadament en 2340 rondalles 
tipus que s'inserien en quatre grans categories: "I) Rondalles d'animals (1-299); II) 
Rondalles ordinàries (30O-1I99); 111} Coverhos i anècdotes (1200-1999); IV) Rondalles 
fórmules (2000-2340)". A la vegada dins la divisió I trobant les subdivisions següents: 
"Animals salvatges: Animals salvatges i animals domèstics; Animals domèstics: Altres 
Animals i objectes". Dins la divisió II troham Ics subdivisions següents: "A)Rondalles 
meravelloses, BjRondalles religioses, C) Ronda lles novel·lesques. D) Ronda lles del gegant 
estúpid". 

La classificació de Hahn és una ordenació més intuïtiva que altre cosa i mes 
elemental que la A-T i es basa en tres grans divisions: "1 Family: II Miscellaneotis: lli 
Contrast of inner and outer worid", les divisions a la vegada estan dividides en "Sub
divisions" i aquestes en "Class", i les "class" estan dividides en "Sub-fornís" (fins a 40 
"suh-lórm"). 

A la vista de les anotacions fetes a ma per Hartland al costat de la classificació 
impresa, en Hartland devia d 'estudiar la forma de com podien classificar-se diferents 
col·leccions de rondalles que tenia a l'abast, ja que trobant referències a Pitre21. El Folkolre 
Andaluz, Lore de ¡'lile Maurice etc. Així pareix que ho estava fent també en relació a les 

Autor d'obres com (¡riechische liad ulhanesischc studien. Leipzig (1864), citada per Vladimir Propp a 
Raíces historiáis del cuerno. 
Es tracten dels folkloristes Anit i Aame (¡867-19251 li n Lindes i Stiih Thompson (1885-1976) nord-americà 
professor a la Universitat d'Indiana. Aame va publicar l'any 1913 al número 5 de la revista Folklore 
FelioHs Comutmiicalionx : Fiíitiimlie ittariheavnrianten de Helsinki i al número 13 dc la mateixa revista 
Letifaden der vergleichetulen marchctifor\clmtig assentaren les hases del sistema de classificació 
internacional de rondalles que fou ampliat, ja mon Aame. per Thompson l'any 1928 a The typex offoik-
tale, a classificaiion aad hihliography que va tenir una segona edició l'any 1961 que esta essencialment 
vigent ja que les edicions posteriors no han variai el Contingut. 
Giuseppe Pitre (IH4I - I9lò> F.tnògral' i folklorista sicilià creador l'any 1882 d'un Arelado per lo xtudio 
ílclle tradi'iont populan en forma de revista trimestral que va deixar de publicar l'any 1909. Altres obres 
son Fiabe e leggende popolari xiciliune (I88KI. Bibliografia delle tradirioni pofwlari d'Italia I 1894). 
\HTLI: im: pi ¡potare ui ILITTITTT i ISOfn 

file:///htli
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rondalles de mossèn Alcover d 'acord amb alguna de les anotacions que es poden trobar en 
aquest document ' . 

La primera anotació que he pogut identificar que fa referència a una rondalla 
d'Alcover: 

"Alcober 1882 p.305" és una rondalla "División 1.- Family. Sub -División A. 
Husband and wife. Class II.- Expulsión. Sub-form 4. Genoveva formula " . 

Per identificar aquesta rondalla m'he valgut del pròleg que va fer Alcover a la 
primera edició del 1 Tom l'any 1 8 % en la que parla que l'any 1882 ü contaren una rondalla 
que el va publicar al setmanari costumista i ai ignorància (1879-188 en número 210 amb un 
a mena de lema No ¡a trague provehida i que el mateix Alcover bateja en el pròleg com El 
comte Ames! i aixf ho recull Guiscafrè . Aquesta rondalla no ha estat encara classificada 
per Josep Grimalt" 1 seguint A-T ( 1 % 1 ) públicament però en consulta oral m 'ha manifestat 
que quan el faci la classificarà com una rondalla: II Rondalles Ordinàries . C. Rondalles 
Novel·lesques . Tipus 930 "The Prophecy". 

La segona anotació jAlcover! 150 és en relació a una rondalla que classifica com: 
"División I, Sub-Division C Brothers and Sisters.. Sub-form 20. Signy formula, variant a", 
"A sister has sevcral eider brothers. usually bewitched. who live far from home, and of 
whom she knows nothing." 

Aquesta rondalla no hi ha dubte de que es tracta de: Es sets ceros que va aparèixer 
entre les pàgines 150 i 166 al Tom I a la seva primera edició. Ha estat classificada per Josep 
Grimalt com una rondalla: II Rondalles Ordinàries. A. Rondalles Meravelloses. "Tipus 450 
Littlc Brother and Little Sister""' . 

La tercera anotació "¡Atcover, 193." és en relació a una rondalla que classifica com: 
"División II. Sub-división B Aducción group., Sub-form 27. Jason formula". 

Aquesta és tracta de la rondalla Es castell d'iras i no tornaréis que va aparèixer 
també en el Tom I a la primera edició entre les pàgines 193 a 235. Ha estat classificada per 
Josep Grimalt com una rondalla II Rondalles Ordinàries. A.Rondalles Meravelloses. Tipus 
313C. (pareix que no te títol al A-T). 

Es a dir que segons pareix Sindey Hartland va tenir en compte les rondalles de 
mossèn Alcover a l 'hora de fer els seus estudis rondallístics. 

L" Ajdec de Rotúlales Mallorquines d'en Jordi d'es Ruca esta senl si slema tica ment classificat per Josep 
Grimalt i Jaume Guiscafrè des de l'any 19% i duen en aquest moment (200b) tres toms. Editorial Moll. 
Palma de Mallorca. 
D'acord amb Jaume GriSCAttti:: "Una bibliografia de les edicions i les traduccions de les rondalles de 
mossèn Mcovcr" Barcelona Randa, *8.Barcelona. 1997 
Josep A. G K l V A l . ' i : "Classificació de les rondalles dc mossèn Alcover: Introducció a llur estudi". 
Barcelona. 1979. 
Per una informació més amplia d'aquesta rondalla cal anar a Josep A. GRIMAI.T: Jaume GUISCAFRÈ: Aplec 
de rondaies mallorquines d'En Jordi d'Us Ruca. Palma de Mallorca. 2001 . Tom I. 
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Així bastants anys desprès a Ritual and lielief. Stydies in the history of religión 
(1914) tornam a trobar referències a les Illes Balears cn relació en els ritus matrimonials. 
Així a la pàg 270 trobam: "...The Baíearic islanders, the Nasamonians and the Auziles in 
antiquity had, as well as many modern savages, such rites, whether or not they can be 
properly explained as an expiat ion for marriage... " 

. El que pareix indubtable és que Alcover i les seves rondalles varen influir d'un 
forma o un a altre en el disseny de les teories entorn a les rondalles d 'un folklorista tan 
reputat com va ésser Sidney Hartland en el seu temps. 
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RESUMEN 
Breve noticia de los contactos epistolares de mossèn Alcover con el prestigioso 

folklorista i filólogo británico Sidney Hartland, utilizando la documentación conservada en el 
Archivo Alcover 

ABSTRACT 
This paper summarizes thc epistolary conlacls mainlained between Mn. Alcover and the 

prestigious British folklorist Sidney Hartland, aecording to thc doemnentalion conserved in the 
Alcover's Archive. 


