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L’IMPULS I L’ACTUALITZACIÓ
DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL
any 2003 la UNESCO va aprovar la Convenció
en la constatació d’un cert augment del seu reconeixement
per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural
social. Ens parla de com l’interès per la diferència dels
Immaterial (PCI) i va conceptualitzar aquest
diversos territoris ha estat proporcional –i una resposta– als
terme referint-se al conjunt de pràctiques, repreprocessos de globalització.
sentacions i expressions, així com habilitats i
L’estat de la qüestió al País Valencià ens el presenta Jorge
coneixements, que les comunitats, grups i indiCruz, que estableix una dialèctica entre PCI, memòria, història
vidus reconeixen com a part integrant del seu patrimoni
i política. Fent un repàs a la legislació en aquesta matèria des
cultural i transmeten de generació en generació. Es tracta
de la llei de Patrimoni Cultural Valencià de finals dels anys
d’un concepte dinàmic,
noranta del segle XX fins
capaç d’adaptar-se als Regates de muletes a l’Ebre, Flix, 2016. Font: Marc Ballester. Fons IPCITE.
a l’actualitat, Cruz concanvis naturals, socials,
clou que actualment el
econòmics, etc., i ha anat
PCI ha experimentat un
despuntant amb força a
notable auge i analitza els
casa nostra. En aquest
factors d’aquest èxit.
número de Plecs hem
Andreu Ramis ens parla
volgut fer visible la refledel punt en què es troba
xió i el treball que els
el PCI a les Illes, des de
darrers anys s’ha estat
la implicació de les insfent des de diferents
titucions i de la societat
perspectives en els diveren actualitzar-lo, donarsos territoris de parla calo a conèixer i salvaguartalana al voltant del PCI.
dar-lo. A les Illes, aquest
Aquestes iniciatives se
procés, tot i ser incipient
centren en l’impuls de
i encara insuficient –sela recerca, en el desplegons l’autor–, s’ha accegament de les mesures
lerat sobretot en els darde salvaguarda, en el forers tres anys.
ment de la conscienciació col·lectiva d’aquest tipus de patriEn la secció Patrimoni, Roger Costa explica les Zones d’Inmoni, etc. A poc a poc, treballen perquè aquest impuls es faci
terès Etnològic (ZIE) a Catalunya, una figura de protecció dels
Béns de Patrimoni Cultural recentment desenvolupada.
efectiu tant des de la societat civil com des de les institucions
En resum, quatre mirades reivindicatives sobre un patrimoni
acadèmiques i culturals i des de l’Administració.
que en si mateix no és nou, però que ha vist com el seu tracEn el seu article, Rafel Folch aborda les polítiques patritament per part dels diversos actors s’ha actualitzat i difós de
monials a Catalunya en matèria de PCI els darrers anys.
manera exponencial en poc més d’una dècada.
S’endinsa en l’enriquiment palpable del concepte de PCI i
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EL PATRIMONI ETNOLÒGIC I IMMATERIAL.
UN ESTAT DE LA QÜESTIÓ A CATALUNYA
És sabut que des de l’aprovació l’any 2003 de la Convenció
per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la
UNESCO (Convenció de PCI), bona part de les accions en
el camp del patrimoni cultural s’han dut a terme sota la
influència directa de la Convenció de PCI. El seu impuls ha
estat tan gran que ha generat una certa impressió que allò
que identifiquem com a patrimoni immaterial havia estat
desaparegut o gairebé inexistent fins a l’aparició de la Convenció, talment com si amb ella s’hagués aconseguit il·luminar una part de la vida social i cultural que es mantenia a les
fosques. Aquesta percepció, però, no s’ajusta a la realitat. El
patrimoni, com tot producte cultural, evoluciona i es transforma al mateix ritme que canvia i es transforma la societat
que l’acull i el genera.
Tal vegada, el canvi més remarcable que s’ha donat aquests
darrers anys hagi estat l’enriquiment de la noció mateixa de
patrimoni i els seus àmbits de producció. Així, s’ha incorporat al reconeixement, a més de l’elaboració artística i
monumental pròpia de la grandesa del geni humà i els grans
períodes històrics, allò que es genera i es transmet en un
temps i un espai propers i a petita escala al si d’un grup
social concret que comparteix uns trets i uns valors culturals.
Als valors d’excel·lència i exclusivitat se’ls han sumat els
de la diferència i la representativitat culturals. A la noció
d’autenticitat cultural i històrica se li ha afegit la idea de
continuïtat, idea que implica posar l’èmfasi en els processos
i les dinàmiques socials més que no pas en els resultats i els
productes acabats.
La Convenció de PCI il·lustra també l’època de l’acceleració patrimonial, on tot allò que avui vulgui tenir un lloc en
la política cultural d’una regió o comunitat s’ha d’acompanyar del valor que li atorga l’etiqueta patrimonial. La distinció patrimonial comporta singularitat i distinció en un món
cada cop més uniforme. En part això explica l’èxit de les
polítiques patrimonials dels darrers anys: els processos de
globalització i d’homogeneïtzació cultural són proporcionals al creixement dels recursos destinats a identificar, definir i protegir les diferències. Aquests processos estan relacionats amb l’auge del sector serveis i amb la producció de
nous productes culturals vinculats amb les demandes creixents de la indústria turística per tal d’ampliar i oferir noves

zones i mercats. La Convenció de PCI no és aliena a la dinàmica patrimonialitzadora dels nostres dies.
Ara bé, la idea que hom pot trobar un domini d’alt valor
patrimonial en les creacions que s’insereixen en les relacions
socials de les persones i llurs àmbits d’interacció quotidiana
és quelcom conegut més enllà i abans de l’aprovació de la
Convenció de PCI. El món de la cultura i la seva estructura
de relacions, valors i creences, com també el seu correlat
patrimonial, han estat l’objecte d’atenció natural per part de
les diferents disciplines que componen les ciències socials,
particularment per l’etnologia i l’antropologia catalanes.
Festa de Sant Antoni a la població d’Ascó. Inventari del Patrimoni
Immaterial de les Terres de l’Ebre. Font: Marc Ballester, 2015.

La consolidació del patrimoni etnològic
L’any 1993 es va publicar la Llei 2/1993, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme
cultural, la qual, juntament amb la Llei 9/1993 de patrimoni
cultural català, va bastir l’arquitectura normativa i organitzativa actual en relació a la gestió, investigació i protecció del
patrimoni cultural. Juntament amb el suport al món de l’associacionisme vinculat a la cultura popular, un dels objectius
principals de la Llei 2/1993 és «la recuperació, l’inventari,
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ticular polítiques comunes de salvaguarda i difusió del
patrimoni i les col·leccions. Entre altres organismes, cal
esmentar també l’Institut Ramon Muntaner i la xarxa de
centres d’estudis, amb la seva funció de dinamització local
i comarcal en què el patrimoni cultural té un paper central.
Tines de les valls del Montcau. El 2018, tretze conjunts d’aquests
elements han estat declarats BCIN en la categoria de Zona d’Interès Etnològic, tots ells ubicats als municipis de Mura, el Pont de
Vilomara i Rocafort, i Talamanca. Font: Judit Bertran, 2016.

Avui a Catalunya disposem d’un gran nombre d’iniciatives
que es concreten en múltiples associacions, museus, ecomuseus, centres d’interpretació, instituts i centres de recerca, grups universitaris, etc., que configuren tots ells un
mapa de gran densitat organitzativa en què el patrimoni cultural, material i immaterial, és ja un protagonista ineludible
en la definició de polítiques culturals i de desenvolupament
territorial i social.

L’arribada de la Convenció de PCI
La Convenció de PCI ha comportat una metodologia de treball que havia estat enfocada especialment vers la gestió de
l’àmbit de la cultura material o el patrimoni natural: l’elaboració de candidatures per a la Convenció de PCI i l’elaboració de llistes i inventaris locals i regionals, en un moment en
què la noció d’inventari en el camp de l’etnologia havia quedat gairebé en desús. El PCI no és en ell mateix una novetat,
sinó que la novetat rau en les declaracions, les llistes representatives, els inventaris específics, etc. En aquest context,
diversos elements han estat incorporats a la Llista Representativa de PCI de la Convenció: la Patum de Berga (2008),
els castells i la dieta mediterrània –candidatura conjunta
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la protecció, la difusió i el foment de la cultura popular i tradicional catalana». A partir d’aquell moment, i tenint en
compte l’aparició a Catalunya de l’etnologia i l’antropologia
modernes, la dimensió patrimonial de la cultura popular
derivà en el patrimoni etnològic, el qual segons la llei es
nodreix dels béns mobles, els béns immobles i els béns immaterials de traç popular i tradicional, en una definició que,
tot i que atresora un cert biaix tradicionalista i ahistoricista
(biaix que ha estat corregit sense problemes per la producció
científica i per les investigacions en el camp de l’etnologia),
no s’allunya gaire de la que deu anys més tard va recollir la
Convenció de PCI. En ella no es distingeix entre cultura
material i cultura no material, sinó que remarca la interrelació existent entre els elements de consistència física i sensible i d’altres de consistència feta a base d’idees i creences
compartides i relacions socials.
El Departament de Cultura creà un dels programes centrals
del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana:1 l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya
(IPEC). L’IPEC (1994) es consolidà com un programa de
recerca i arxiu en etnologia, en què l’enfocament inicial d’un
inventari d’elements que prenen cos patrimonial pel pes que
li atorga l’assignació tradicional derivà en un plantejament
més orientat a la investigació antropològica de pràctiques i
activitats socials i culturals, amb una concepció al més flexible possible de la idea d’inventari. Així, des de mitjan anys
noranta del segle passat i fins a l’actualitat, dels programes
de recerca IPEC s’han desplegat un gran conjunt d’investigacions sobre la base de l’amplitud temàtica i territorial,
apostant per un tipus de recerca orientada a la reversió en la
comunitat i als processos d’activació patrimonial. Com a
resultat d’aquests programes, juntament amb els materials
provinents del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya
(CPFC), s’ha configurat l’Arxiu de Patrimoni Etnològic com
un arxiu de gran valor científic i documental especialitzat en
recerca i etnologia, i per tant també en patrimoni immaterial,
de la societat catalana actual.2 A més, des de l’IPEC s’ha
desplegat a partir del 2009 la figura de la Zona d’Interès
Etnològic (ZIE) com una categoria de bé cultural d’interès
nacional establerta en la Llei 9/1993.
Cal destacar molt breument altres agents que tenen avui dia
una funció clau en el desenvolupament del patrimoni etnològic: les xarxes de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i
Immaterial i la Xarxa de Museus d’Etnologia. La primera és
una xarxa molt dinàmica formada actualment per 23 entitats, museus i centres de recerca que reflecteixen una gran
varietat temàtica i territorial; té com a objectiu l’organització d’activitats d’investigació i difusió conjunta del patrimoni etnològic en tots els seus vessants. La Xarxa de
Museus d’Etnologia agrupa 13 museus amb la finalitat d’ar-
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entre Espanya, Grècia, Itàlia i el Marroc– (2010) i les festes
eina viva i expressió de la participació social, el desenvolude foc als Pirineus (2015). L’any 2013 el projecte
pament local i la dinamització cultural i territorial.
Metodologia per a l’inventari de PCI a les reserves de la
Biosfera: l’experiència del Montseny va ser inclòs al Registre de Millors Pràctiques de la Convenció de PCI.
Conclusions i recomanacions
Actualment hi ha altres candidatures en curs, algunes d’elles
Tot aquest impuls relacionat amb la recerca, la conservació,
en un estat més avançat que d’altres. La candidatura de l’art
la difusió i la funcionalitat al servei de la dinamització social
de la pedra seca –elaborada conjuntament entre Xipre,
i territorial del patrimoni etnològic, ha de mantenir la contiGrècia, Croàcia, Eslovènia, Suïssa, Itàlia, França i Espanya–
nuïtat i la projecció. Algunes eines que crec essencials són:
es troba en curs i el 2018 el Comitè
1) Augmentar la dotació de recursos desIntergovernamental de la Convenció ha Cartell indicador de l’Ecomuseu de la Vall
tinats a l’etnologia i al patrimoni etnolòde decidir si la inclou o no en la Llista d’Ora, al Solsonès. Font: Rafel Folch, 2018.
gic. El món del patrimoni cultural ha
Representativa de PCI.
patit una important davallada deguda a la
Amb relació a la realització d’inventacrisi dels últims anys, però el patrimoni
ris locals i regionals, a més del ja
etnològic en concret pateix històricaesmentat del Montseny, entre els anys
ment un subfinançament en relació a
2015 i 2017 es dugué a terme l’inventaaltres àmbits.
ri de PCI de les Terres de l’Ebre, i actu2) Per tal de revertir aquesta situació,
alment estan en curs projectes d’invencaldria fer una tasca de revisió i actualittaris de característiques similars a les
zació del marc normatiu català sobre
comarques del Penedès, el Vallès i a la
patrimoni cultural, per tal de bastir una
zona de les Gavarres, a més de l’invenllei en la qual tot el patrimoni, tant de
tari temàtic de danses vives a Catalubase material com immaterial, sigui prenya, a càrrec de l’Esbart Català de Dansent en igualtat de condicions i de recursaires. Aquests projectes, duts a terme
sos, incorporant les tendències actuals
des de la perspectiva de l’etnologia acquant al tractament del patrimoni cultutual, poden topar tanmateix amb els
ral (visió holística i dinàmica, interdisproblemes metodològics i científics
ciplinarietat, relació entre etnologia i
que es deriven de la utilització d’una
patrimoni, consideració de la salvaguarda per sobre de la conservació, participatècnica d’inventari en bona part assimició social, propietat intel·lectual i bé
lable als inventaris clàssics de béns
comú, etc.).
materials, i que comporta el risc de ge3) Caldria també disposar d’un Pla nacional de recerca i pronerar una mena de repositori d’elements atomitzats i d’hemoció del patrimoni etnològic que estableixi uns objectius
rències del passat en lloc de posar el focus en la diversitat
clars i unes línies mestres de treball en aquest camp. La feina
cultural i les pràctiques socials actuals i modernes de la
feta fins avui ha traçat un camí ja marcat que cal sostenir i
zona d’estudi. A més, tenen davant seu el repte, atractiu i
reforçar.
estimulant, de traduir en acció social l’inventari, com una

Bibliografia
C. DEL MÁRMOL; X. ROIGÉ, «El patrimoni immaterial a debat.
Dossier», en Revista d’Etnologia de Catalunya, 39. Barcelona:
Departament de Cultura, 2014.
M. CATALÀ et al., «De l’Arxiu d’Etnografia i Folklore a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya», en M. CATALÀ
(ed.), Metodologia de recerca etnològica, 15-25. Barcelona:
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2010.

Notes
1. El que fou el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana es convertí l’any 2012 en l’actual Direcció General
de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (DGCPAC), del Departament de Cultura.
2. L’Arxiu i altres fons documentals i etnogràfics conformen el Centre de Documentació de la DGCPAC. Actualment s’està treballant
per tal que en un futur proper l’Arxiu pugui ser accessible en línia.
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EL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL A
LES ILLES BALEARS, UN CONCEPTE EMERGENT
Un any abans de l’aprovació de la Convenció de París de
2003, a les Illes Balears s’aprovava la Llei 1/2002, de 19 de
març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears.
Aquesta successió cronològica provocava que el terme
patrimoni cultural immaterial (en endavant PCI) no assolís
la rellevància ni la repercussió que ha adquirit en altres territoris. Tanmateix, a efectes pràctics, els conceptes de cultura popular, cultura tradicional, cultura arrelada, folklore o
patrimoni etnològic han estat vigents i operatius al llarg
d’aquesta quinzena d’anys. En aquest sentit, intentarem explicar el procés d’emergència, no tant d’aquest «nou» conNa Combregar (1676) al campanar de Sineu (Mallorca). Fotografia
de Macià Puigròs Noguera, Massay.

cepte, com de les implicacions reals que ha suposat, especialment durant aquests tres darrers anys, la presa d’iniciatives institucionals (polítiques, acadèmiques o de gestió) a
favor del coneixement i la salvaguarda del PCI illenc.
Si bé en l’àmbit de les mesures de protecció i reconeixement
–i a l’empara de la Llei 12/1998 de patrimoni històric de les
Illes Balears– només han estat reconegudes com a Bé d’Interès Cultural Immaterial el Cant de la Sibil·la (2004, distingit com a Patrimoni de la Humanitat el 2010), les caramelles
de Nadal a les Pitiüses (2006), la festa ciutadana de l’Estendard (2007), les quatre ballades més importants del ball pagès
d’Eivissa (2012) i els coneixements i els procediments tradicionals de la pedra en sec a les quatre illes (2016-2018), el
cert és que, del 2015 ençà, la preocupació creixent pel coneixement, la divulgació i la preservació del patrimoni immaterial ha anat paral·lela a una urgent actualització conceptual i
a l’encara pendent posada al dia del marc normatiu. Tot un
seguit d’iniciatives, cada vegada més freqüents, entorn del
PCI van sorgint adesiara des de diverses instàncies institucionals, i denoten una voluntat de posada al dia en un àmbit del
coneixement del patrimoni que pateix un endarreriment inexplicable i injustificable. En aquest context s’emmarca la convocatòria per part del Consell Assessor de Cultura Popular i
Tradicional de les Illes Balears de les primeres Jornades de
Cultura Popular i Tradicional, celebrades els dies 4 i 5 de
novembre de 2016, centrades en el marc conceptual i normatiu de la cultura popular i tradicional i el patrimoni immaterial. Les segones jornades –a hores d’ara en procés d’edició–
se dugueren a terme al Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera (Eivissa) els dies 3 i 4 de novembre de 2017, i se
centraren en els estudis, els grups i les línies de recerca, seminaris, jornades, publicacions periòdiques, monografies, centres de documentació, bases de dades, etc. Les terceres, convocades per als propers dies 2 i 3 de novembre a Formentera,
es dedicaran a l’anàlisi dels equipaments: museus i col·leccions, centres d’interpretació, la protecció i conservació del
patrimoni etnològic, els processos de museïtzació, etc. El
2019 és prevista la quarta edició, que tindrà lloc a Menorca,
sobre la promoció i la divulgació de la cultura popular i tradicional, l’associacionisme, les iniciatives populars, els mitjans de comunicació i les xarxes socials, etc.

Andreu Ramis Puig-Gròs. El patrimoni cultural immaterial a les Illes Balears, un concepte emergent

ANDREU RAMIS PUIG-GRÒS. President del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les
Illes Balears
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Tot això se suma a la tasca, més intensa que mai, de l’esmentat Consell Assessor que, del 2015 ençà, ha aprovat el seu
propi reglament, ha informat la declaració de nou festes
d’interès cultural i ha promogut la redacció del primer esborrany de l’avantprojecte de llei per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears que, després del
recorregut parlamentari, hauria de posar al dia el marc normatiu que establí, el 2002, la Llei de cultura popular i tradicional de les Illes Balears.
En l’àmbit dels inventaris de PCI, és important destacar
l’experiència ja iniciada a Menorca, amb el suport de l’Institut Ramon Muntaner, que ha culminat la primera fase i que
ha permès la catalogació d’una trentena de manifestacions
(accessible en línia a http://culturapopularmenorca.cat/continguts/?page_id=4581), o la redacció del pla director per a
la salvaguarda del PCI de Mallorca, impulsat pel Consell de
Mallorca i que s’ha presentat aquest darrer mes de maig.
Potser la declaració de Festes d’Interès Cultural, única figura de reconeixement que estableix la Llei 1/2002, és un bon
indicador de la preocupació de les administracions per la
cultura expressiva. Del 2015 ençà s’han declarat la festa de
Sant Antoni de sa Pobla (Mallorca), el ball dels cossiers
d’Alaró (Mallorca), el Firó de Sóller (Mallorca), la festa de
Sant Joan Pelós i els Cavallets de Felanitx (Mallorca), el ball
dels cossiers de Manacor (Mallorca), la festa del Primer
Diumenge de Maig a Santa Eulària des Riu (Eivissa), la festa
del Sermó de l’Enganalla de Llucmajor (Mallorca) i el ball
dels cossiers de Montuïri (Mallorca). Unes declaracions que
van parelles a l’emergència de festes de nou encuny, amb
pàtina alternativa i fora de les cotilles formals dels rituals
festius tradicionals. El Much de Sineu n’és la més emblemàtica, però la precedí el Coso de Felanitx i la segueixen ses
Clovelles a Petra, l’Embalat a Sencelles o Canamunt i Canavall a Ciutat. Tot un símptoma del vigor i la renovació del
PCI que ha assumit, amb tota normalitat, altres elements festius com són els correfocs, les batucades, la creació de tòtems geganters o d’altra mena, així com la revifalla, avui ja
consolidada, del planter de músics tradicionals o d’improvisadors que exploren nous formats i noves línies d’expressió
en el món tradicional de la glosa.
Com a exemple d’aquesta realitat emergent no podem deixar
de banda la creació i consolidació d’equipaments amb un
gran potencial de cara al futur, en l’àmbit de la recuperació
i la conservació de la memòria i la salvaguarda del PCI, com
són els quatre arxius del so i la imatge que s’han creat a cada
una de les Balears i Pitiüses i que treballen amb intensitat
desigual. En el cas de Mallorca cal assenyalar, a més, la
tasca del Consell de Mallorca a través de la Fundació
Mallorca Literària, amb l’incipient però ben actiu projecte

Joves xeremiers. Llorito (Mallorca). Fotografia d'Andreu Ramis
Puig-gròs.

del Museu de la Paraula, allotjat a la casa museu Rafel
Ginard Bauçà de Sant Joan i amb una línia exitosa de nous
projectes que persegueixen la divulgació del PCI mitjançant
les tecnologies de la informació i les xarxes socials. En són
exemples el programa Walking on Words, que presenta set
itineraris on es lliga la creació literària, però també l’etnopoètica, al territori; el projecte Cançoner 2.0 i el Tradicionari, que sorgeixen de l’obra del folklorista Rafel Ginard
Bauçà però tenen vocació de créixer i expandir-se. S’haurien
d’esmentar, encara, la Institució Alcover de Manacor i les
desiguals i no sempre prou aviciades col·leccions i museus
amb fons etnològics espargits pel territori.
Des de la direcció insular de patrimoni de Mallorca són d’impacte les Jornades de Patrimoni Immaterial dutes a terme al
llarg d’aquests dos últims anys (memòria oral, vida quotidiana, gastronomia, gènere, patrimoni moble i tèxtil). Potser,
però, on més empenta es manifesta és en la celebració de trobades i jornades promogudes des de l’associacionisme i la
societat civil, que aporten sèries de publicacions imprescindibles. A més de la intensa tasca de la Federació de Música i
Balls de Mallorca, a Menorca és important destacar la convo-
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catòria de les Jornades de Cultura Popular i Tradicional de
Menorca, que el 2017 assoliren la setena edició.
En el cas de les Pitiüses, en el camp de la documentació és
encomiable la tasca de la Federació de Colles de Ball i
Cultura Popular d’Eivissa i Formentera, que del 2001 ençà
ha organitzat les Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses
(el 2018 han assolit la divuitena edició) i que, admirablement, n’ha publicat les aportacions. En general les jornades
se centren en un aspecte monogràfic. Les darreres edicions
s’han dedicat a l’aigua i els seus usos; la pedra en la cultura
pitiüsa; la sal, regal de la mar; prohoms, homes bons; dones,
i (aquest mateix any) creences i supersticions. En conjunt,
aquesta col·lecció ha esdevingut un corpus documental
rellevant, de consulta obligada a l’hora d’engegar qualsevol
iniciativa relacionada amb el PCI de les Pitiüses. S’hi ha de
sumar també la celebració de les XXXIV Jornades d’Estudis
Històrics Locals «El patrimoni immaterial, entre la revisió i
la descoberta», que organitzà l’Institut d’Estudis Baleàrics i
que es dugueren a terme a Formentera, amb la col·laboració
del Consell Insular de la pitiüsa menor, els dies 18 i 19 de
novembre de 2016.
Tot plegat, un teixit i una xarxa d’iniciatives que, almenys
fins ara, hem d’atribuir a les iniciatives particulars, el món
associatiu i les entitats privades, més que no pas a l’estratègia
estructurada de les administracions publiques. El mateix
passa amb les revistes «especialitzades» –d’aquí o foranes–,
entre les quals destaca Quaderns de Folklore de Ciutadella,
que ha assolit el número 116, o Caramella, que el mes de
febrer passat publicà un monogràfic sobre l’illa de Mallorca.
En l’àmbit de la recerca, hom compta amb l’Arxiu de
Folklore de la UIB –al qual se vincula el Grup de Recerca en
Etnopoètica de les Illes Balears (GREIB)– que des del
departament de Filologia Catalana i Lingüística General ofereix el màster universitari en llengua i literatura catalanes
Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial
(MCAP). Alhora, en el sector professional cal destacar la
creació de l’Institut d’Antropologia de les Illes (IAI), que
aglutina la majoria d’antropòlegs i antropòlogues i que pot
donar un nou impuls al coneixement, l’inventari i la promoció del PCI.
A tall de conclusió, hom pot dir que, tot i que s’ha obert una
línia de treball intensa, el patrimoni CI encara no ha passat a

ser part de les prioritats de les distintes administracions, si
més no en allò que estableix la Convenció de la UNESCO del
2003 al seu article 2.3, quan recita el que s’entén per «salvaguarda». A les Illes, les mesures encaminades a garantir la
viabilitat del patrimoni cultural immaterial, entre les quals
destaquen la identificació, la documentació, la recerca, la
preservació, la protecció, la promoció, la valoració, la transmissió –sobretot a través de l’ensenyament oficial i no oficial– i la revitalització d’aquest patrimoni en els seus diferents aspectes, encara estan a les beceroles.
Pel que fa a la identificació del PCI, ja hem vist l’endarreriment que acumula l’elaboració d’inventaris, mentre que, pel
que fa a mesures de preservació i protecció, la inèrcia de patrimonialització estàtica o conservacionista, així com l’opció
restringida a l’àmbit festiu que suposa la Llei de cultura popular i tradicional mitjançant la declaració de Festes d’Interès
Cultural (FIC), n’han limitat les iniciatives i han donat lloc a
resultats poc rellevants. Sortosament, a hores d’ara sembla que
s’està produint un canvi de tendència i, tot plegat, es mantenen
dos grans reptes a curt termini: estendre els inventaris del PCI
a la totalitat de les Illes i l’aprovació de la Llei de salvaguarda
del patrimoni cultural immaterial de les Illes balears.

Bibliografia:
Andreu RAMIS PUIG-GRÒS (coord.), I Jornades de Cultura
Popular i Tradicional de les Illes Balears. Mallorca: Consell de
Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, 2017.

Andreu RAMIS PUIG-GRÒS (coord.), El patrimoni immaterial,
entre la revisió i la descoberta. XXXIV Jornades d’Estudis
Històrics Locals. Sant Francesc de Formentera 18 i 19 de novembre de 2016. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics (ILLENC), 2017.
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Xavier Sust. La llegenda dels marins negrers

Fent una espinagada. Sa Pobla (Mallorca). Fotografia de Joan
Vanrell Torelló.
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NOTES SOBRE EL PATRIMONI IMMATERIAL
AL PAÍS VALENCIÀ
Canviant, valorat, identitari, en constant negociació, ple
d’ambigüitats… tot això i molt més és el patrimoni. De les
seues tres grans vessants –natural, cultural i immaterial–
aquesta darrera ha cobrat un protagonisme especial els darrers anys. Aquestes notes contenen algunes informacions i
reflexions sobre el patrimoni immaterial al País Valencià.

superar la clàssica identificació del patrimoni immaterial
amb l’etnològic. Actualment està en redacció inicial una
nova Llei de Patrimoni.
Navegació a vela llatina a l’Albufera de València.

Jorge Cruz Orozco. Notes sobre el patrimoni immaterial al País Valencià

Tractament legislatiu i gestió del
patrimoni immaterial
La norma bàsica és la Llei 4/1998 d’11 de juny de patrimoni
cultural valencià. L’article 2 definix el patrimoni immaterial:
«formen part del patrimoni cultural valencià en qualitat de
béns immaterials de patrimoni etnològic, les creacions, coneixements i pràctiques de la cultura tradicional valenciana», i el règim de declaració i protecció s’establix als articles
55 a 57. Aquesta norma ha estat objecte de modificacions,1
en les quals poden assenyalar-se tres corrents. En primer
lloc, adaptacions tècniques. Segonament, una cridanera suavització del règim de protecció dels béns culturals davant
d’actuacions urbanístiques i constructives. Cal recordar que
a l’inici del segle XXI els governs valencians creien viure en
una «festa» (expressió d’un qualificat dirigent de l’època)
en què els events i la construcció desmesurada eren ingredients bàsics. I en tercer lloc, una major atenció al patrimoni
immaterial, en consonància amb la seua rellevància social
creixent.
La Llei 7/2004 ampliava la definició dels béns immaterials
en l’article 15: «Els béns immaterials del patrimoni etnològic, constituïts tant pels coneixements, tècniques, usos i activitats més representatius i valuosos de la cultura i les formes
de vida tradicionals […] com per les expressions de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions
musicals, artístiques, gastronòmiques o d’oci i, en especial,
aquelles que han estat objecte de transmissió oral i les que
mantenen i potencien l’ús del valencià». La Llei 5/2007 va
canviar la inscripció dels Béns Immaterials de Rellevància
Local (BRLI). Finalment es va fer altres canvis mitjançant la
Llei 10/2012, una de les anomenades «òmnibus» que modifiquen normes molt diverses. En resum, els canvis legislatius
han apuntat a un major pes del patrimoni immaterial sense

Les competències estan assignades a la Direcció General de
Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. No és aquest el lloc on fer una anàlisi de la gestió autonòmica del patrimoni cultural. Només
convé recordar alguns factors que, òbviament, la condicionen negativament, com ara la falta crònica de personal especialitzat, les llacunes en l’Inventari General del Patrimoni
Cultural Valencià i el pressupost esquifit.
El creixent protagonisme del patrimoni immaterial ha derivat en un gran nombre de sol·licituds de declaració de Béns
d’Interés Cultural Immaterial (BICI) i de BRLI. La Conselleria va respondre l’any 2016 amb la creació d’una comissió
tècnica2 amb funcions assessores i consultives que té per
objectiu: «l’anàlisi i avaluació del patrimoni immaterial, a fi
de dotar de la seua deguda protecció patrimonial les mostres
més representatives de les manifestacions i la seua inclusió,
amb la categoria que els corresponga, en l’Inventari General
del Patrimoni Cultural Valencià». La comissió ha establit
uns criteris de treball i s’ha reunit periòdicament per informar les nombroses sol·licituds.
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El patrimoni sempre es negocia i redefinix constantment en
termes polítics. La gran novetat conceptual de la UNESCO
els darrers anys ha estat l’èmfasi en el patrimoni immaterial
amb la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural Immaterial (2003). No hi és aliena la necessitat de
compensar l’hegemonia occidental en el patrimoni inscrit en
la Llista del Patrimoni Mundial o altres categories; ni les
dificultats de la UNESCO per donar resposta satisfactòria a
les reivindicacions de devolució de patrimoni transferit de
manera abusiva durant la colonització o les ocupacions militars. Autors com Duvelle (2017) i Martínez (2017) assenyalen el fracàs en el reconeixement internacional del patrimoni
de països no desenvolupats i la colonització d’aquesta nova
categoria conceptual per part dels països desenvolupats, on
polítics i professionals del patrimoni es van llançar a emfatitzar el seu patrimoni immaterial. Espanya o la Comunitat
Valenciana no han estat una excepció.
L’ineludible caràcter polític del patrimoni es posa en relleu
en la seua dialèctica amb la història i la memòria. Tots tres
constitueixen les vies principals amb què una societat es relaciona amb el seu passat. La història es presenta com un projecte de veritat amb funció crítica que ha de comprendre el
passat des del rigor metodològic (Laborie, 2014). Però fa
temps que la història ha perdut el monopoli de la intel·ligibilitat del passat, llastada pels enfocaments massa parcials
–malgrat l’apertura metodològica que va des de l’escola dels
Annales fins als plantejaments de gènere–, les contaminacions ideològiques o la instrumentalització política. La historiografia sobre el segle XX a Espanya, Catalunya o França
n’és un bon exemple. Per la seua banda, la memòria –adjectivada com a social, històrica, col·lectiva, democràtica–
manté la intenció de fidelitat, però es diferencia substancialment de la història. L’exercici social de la memòria s’ha
aplicat gairebé en exclusiva al període de la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme, i ha derivat ràpidament en un aspre fòrum de debat públic on els valors socials
de la memòria i les aportacions científiques de la història desapareixen sota posicions polítiques.
Enfront de la història i la memòria, problematitzades i problemàtiques, el patrimoni sembla estar investit de neutralitat,
ornat a més d’un reconfortant arrelament en el passat amb
valors d’autenticitat i d’identitat. Poders públics i societat
civil semblen trobar un punt d’encontre en el reconeixement
del patrimoni, entès com una categoria cultural asèptica i
consensuada. Això no exclou la utilització del patrimoni
immaterial com a ferramenta de resistència davant de pro-

cessos de degradació territorial. La defensa del Cabanyal o
de diverses zones de l’Horta de València estan en l’inici de
campanyes d’entrevistes que documenten les formes de vida
prèvies als processos de transformació.
Hi ha més factors en l’èxit del patrimoni immaterial. Té
l’atractiu de la novetat i pel seu obvi caràcter immaterial està
alliberat de les exigències que imposa el patrimoni cultural
moble i immoble en termes de conservació, restauració,
emmagatzematge, adquisició, etc. En altres paraules, el patrimoni immaterial és barat i fàcil de treballar amb les tecnologies actuals. No són pocs els ajuntaments que han iniciat
campanyes de replega de testimonis orals amb mitjans molt
diversos. Batega en tots ells l’interès pel patrimoni immaterial, però els resultats i el rigor metodològic són molt
variables.
Treballs de l’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana-Museu de la
Paraula als Ports de Morella.

Al País Valencià, el patrimoni immaterial està de moda.3
N’ha augmentat la presència als estudis universitaris i en
congressos. Les nòmines dels premis Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular (en 2018 han arribat a la vintena
edició) o el més recent premi Joan Francesc Mira d’Investigació, Estudi i Difusió d’Antropologia Sociocultural
n’evidencien l’auge. La documentació de les col·leccions
dels museus mitjançant entrevistes permet fixar part del nostre patrimoni immaterial. Diversos museus locals, comarcals
i temàtics –especialment els etnològics– han desenvolupat
campanyes més o menys amples de recerca. El Museu
Valencià d’Etnologia manté des del 2002 l’Arxiu de la
Memòria Oral Valenciana - Museu de la Paraula, un ambiciós projecte de recopilació i difusió de relats de vida. Hi ha
més de 350 entrevistes disponibles en àudio, vídeo i trans-

Jorge Cruz Orozco. Notes sobre el patrimoni immaterial al País Valencià

Algunes reflexions sobre l’auge actual del
patrimoni immaterial
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cripció. El museu ha realitzat, a més, campanyes d’estudi i
documentació del cant d’estil, de danses o de moltes activitats agràries i artesanals tradicionals.
Un altre indicador és el creixent nombre de sol·licituds de
declaració de BICI i BRLI enviades pels ajuntaments, en les
quals són majoritàries les festes. L’actual auge festiu (Ariño,
Gómez, 2012) ha propiciat que el màrqueting turístic i el
màrqueting urbà utilitzen les figures de protecció cultural
com a ferramentes de posicionament i d’excel·lència.
La nòmina d’actors del patrimoni immaterial s’ha ampliat.
N’hi ha amb una llarga trajectòria cultural, com els centres
agrupats en la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del
País Valencià (FIECOV). El seu president en reivindicava el
paper com a «agents activadors de processos de patrimonialització» amb relació al patrimoni immaterial (Frechina,
2017). Altres s’han incorporat més recentment. La Fundació
Assut, la Universitat Politècnica de València i el Laboratorio
de Creaciones Intermedia desenvolupen l’Arxiu Viu de
l’Horta amb iniciatives com Converses de vida o els Arxius
domèstics. Altres associacions i entitats cíviques que treba-
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llen el patrimoni immaterial són l’Associació Arrelaires,
amb el projecte Arrelant el territori, el grup Espigolaores,
Jarit, etc.
Hi ha activitats desenvolupades de manera professional. És
el cas d’Heterotopia Centre d’Estudis i d’Innovació per a la
Participació, que ofereix «projectes de museus i arxius online sobre memòria oral i patrimoni immaterial. Construcció
de sabers populars i identitat, memòria històrica». O els
documentals del cineasta David Segarra, Terra de muixeranga i Terra i savis de l’Horta. La terra parla.
El patrimoni immaterial va ser probablement el primer patrimoni dels humans: coneixements sobre els vegetals o els
desplaçaments de la fauna; tímides explicacions sobre el
funcionament de la natura; cerimònies per relacionar-se amb
ella. Molts anys després, vivim al País Valencià un moment
d’auge –gairebé de moda– dels projectes de patrimoni
immaterial. S’hi barregen exercicis de nostàlgia, exageracions, resignificacions i tergiversacions, però també oportunitats d’atresorar i copsar la vida, de democratitzar el patrimoni. L’esforç paga la pena!

DD.AA., Patrimoni immaterial. Experiències en el territorio
valencià; III Congrés Universitat de València - Instituts d’Estudis
Comarcals (València, 3-4 novembre 2017).
UNESCO, Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Immaterial (2003), http://unesdoc.unesco.org/images/
0013/001325/132540s.pdf.
Notes
1. La Llei 7/2004 de 19 d’octubre; la Llei 5/2007 de 9 de febrer i la
Llei 10/2012 de 21 de desembre de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.
2. Ordre 19/2016 d’1 de juny de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport per la qual es crea la Comissió Tècnica
per a l’Estudi i Inventari del Patrimoni Immaterial, formada per tres
representants designats per la Direcció General de Cultura i Patrimoni i un representant de les entitats següents: Universitat d’Alacant,
Universitat Miguel Hernández (Elx), Universitat Jaume I (Castelló),
Universitat de València, Universitat Catòlica de València Sant Vicent
Màrtir, Museu Valencià d’Etnologia i Museu Valencià de la Festa.
3. La majoria d’iniciatives, entitats i projectes esmentats poden
consultar-se fàcilment a Internet.
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ROGER COSTA SOLÉ. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

LES ZONES D’INTERÈS
ETNOLÒGIC, UNA
APOSTA PEL
PATRIMONI ETNOLÒGIC
Catalunya és rica en arquitectura tradicional o, per dir-ho en els
termes que ens ocuparan en aquest article, en construccions que
són reflex de formes de vida que anomenem «tradicionals».
Aquesta no és una singularitat del nostre país sinó que, contràriament, es tracta d’una característica comuna dels països del
nostre entorn i del món en general. Per aquest motiu els estats
han desplegat a tot arreu un seguit de lleis per preservar aquestes construccions, normatives que s’ubiquen dins del marc
legislatiu més ampli de protecció del patrimoni cultural.
La Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix les
zones d’interès etnològic (ZIE) com una de les set categories en
què es poden declarar béns culturals d’interès nacional (BCIN)
els béns immobles d’especial rellevància, individualment o en
conjunts. Les defineix com a «conjunts de vestigis, que poden
incloure intervencions en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements constitutius del
patrimoni etnològic de Catalunya». Per altra banda, la Llei
2/1993, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional
i de l’associacionisme cultural, reconeix com a part del patrimoni etnològic de Catalunya «els immobles i les instal·lacions
emprats consuetudinàriament a Catalunya les característiques
arquitectòniques dels quals siguin representatives de formes
tradicionals». La mateixa Llei 2/1993 atorga a l’actual Direcció
General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural les
competències exclusives sobre aquest tipus de patrimoni, entre
les quals figura l’impuls de declaracions de BCIN-ZIE.
L’inici del desplegament, tanmateix, és molt recent, un fet al
qual no és aliena l’excepcionalitat administrativa que suposa el
fet que totes les declaracions de BCIN siguin gestionades des
de la Direcció General de Patrimoni Cultural excepte les de la
categoria de zona d'interès etnològic. Actualment només gaudeixen d’aquesta protecció el barri de les Adoberies de Vic (declarat el 2009), deu conjunts de béns immobles situats al massís
de les Gavarres (2011), cinc barraques de pedra seca de Mont-

roig del Camp (2014), dotze coeteres del delta de l’Ebre (2015)
i tretze conjunts de tines de les valls del Montcau (2018). Es
tracta d’una quantitat força migrada si ho comparem amb els
milers de monuments històrics declarats, els 101 conjunts històrics o les 208 zones arqueològiques que gaudeixen d’aquesta
protecció.1 Això és així perquè a l’excepcionalitat administrativa s’hi suma una manca de percepció de la importància d’aquesta mena de béns patrimonials, considerats menors en comparació amb els d’altres categories.
Coetera de Buda, a Sant Jaume d’Enveja. Les coeteres granífugues del delta de l’Ebre van ser dissenyades i aixecades per la
Mutualidad Arrocera de Seguros durant el tercer quart del segle
XX. En l’impuls de la seva declaració va tenir un paper determinant el Museu de les Terres de l’Ebre. Fotografia: Museu de les
Terres de l’Ebre (2014).

Es tracta d’un problema que ve de lluny, i que afecta el patrimoni etnològic en general i la seva part immoble o construïda
en particular. En aquest sentit, el poc desenvolupament del coneixement sobre l’arquitectura tradicional, en contraposició al
de l’arquitectura culta, encara avui en dificulta en gran mesura
el reconeixement i la protecció, per bé que –com veurem més
endavant– no podem establir una equivalència exacta entre arquitectura tradicional i zones d’interès etnològic. Aquesta manca de coneixement provoca que s’apliquin els paràmetres de
mesura per a l’arquitectura culta sobre l’arquitectura tradicional o popular, la qual cosa dona com a resultat valoracions
esbiaixades. El problema rau en el fet que els exemplars de l’arquitectura culta es valoren principalment en funció de la pertinença a un ordre arquitectònic determinat, l’antiguitat, la monumentalitat, la singularitat, la bellesa formal o el fet de formar
part del conjunt de l’obra d’un arquitecte o d’una escola deter-
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patrimoni)(res
minada, uns paràmetres que no són útils per valorar l’arquitectura tradicional. Tal vegada la manca de singularitat és el
que més cops evita que moltes construccions puguin gaudir
de protecció, atès que aquest tipus d’arquitectura sol caracteritzar-se per la repetició amb petites variants, que pren valor
generalment pel conjunt d’elements que integren la d’un
indret. Així ho demostren les declaracions fetes fins a la data:
totes inclouen diferents edificacions. De fet, en tots els casos
es tracta d’una selecció d’elements que hauria pogut ser més
gran però que per qüestions pràctiques s’ha delimitat a una
sèrie convinguda d’exemplars. Aquest criteri, extrapolat a
altres tipologies amb més recorregut en el camp de la protecció, entra en una certa contradicció amb la denominació de
«zona» per a aquesta categoria de BCIN i demostra que l’ediTines de les Tosques, a la vall del Flequer, dins del municipi
del Pont de Vilomara i Rocafort. La construcció de tines enmig
de les vinyes va facilitar la fabricació del vi al mateix camp de
conreu, una característica única a Catalunya. Fotografia: M. del
Agua Cortés (2015).

fici legislatiu s’ha bastit a partir de la casuística acumulada en
altres categories.
Tanmateix, la protecció al màxim nivell de l’arquitectura que
és testimoni de formes de vida tradicionals o emblemàtiques
al nostre país a poc a poc es va obrint pas, amb una diversitat
temàtica i territorial que té un clar objectiu pedagògic. Així, el
barri de les adoberies de Vic (expedient incoat el 2007, gràcies al qual es va evitar l’enderrocament imminent) fou declarat bé cultural d’interès nacional el 2009. No obstant això, tot
i que l’Ajuntament de Vic està fent passos en la direcció correcta, a hores d’ara encara no s’ha trobat la fórmula definitiva
que permeti regenerar-lo i donar-li un conjunt d’usos coherent

Notes
1. No és menys cert que altres categories, com la de jardí històric (6),
lloc històric (9) i zona paleontològica (9) tenen pocs exemplars protegits, però no sembla que això pugui justificar el baixíssim nombre

i atractiu. Les construccions protegides a les Gavarres, per la
seva banda, pretenen posar en valor les activitats que van
donar vida en el passat a aquest massís de la zona nord-oriental de Catalunya. S’hi han protegit tres molins, una rajoleria,
un forn de calç, dos pous de glaç, el sistema hidràulic d’una
masia, una explotació aqüífera i dues mines. Es tracta d’elements dispersos arreu d’aquestes muntanyes i que tots sols
tenen poca rellevància, però que en conjunt són representatius
de la intensa explotació que va viure la zona històricament. El
tercer conjunt declarat foren cinc barraques de pedra seca del
terme municipal de Mont-roig del Camp. La selecció d’aquestes construccions va venir donada per la inusual diversitat
tipològica concentrada en aquesta zona relativament petita, i
es tracta en el fons d’un reconeixement a la ingent quantitat
de construccions bastides amb aquesta tècnica que hi ha al
nostre país. Dotze coeteres del delta de l’Ebre foren declarades el 2015 per protegir aquestes construccions singulars,
símbols de la lluita dels arrossaires contra les pedregades. La
declaració també va servir per desmentir l’associació automàtica que hom fa entre arquitectura tradicional i zona d’interès
etnològic, atès que aquestes construccions són relativament
recents (de la segona meitat del segle XX) i el seu disseny va
anar a càrrec d’especialistes en la matèria. Finalment, la màxima protecció i reconeixement d’un bé immoble de caràcter
etnològic prevista per la llei ha recaigut en tretze conjunts
de tines de les valls del Montcau, concretament dels municipis de Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort, i Talamanca
(Bages). Es tracta de construccions singulars, de forma generalment cilíndrica, destinades a la producció de vi al peu
mateix de les vinyes, una característica única a Catalunya.
La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural continua treballant amb l’objectiu de detectar i atorgar la màxima protecció a les construccions emblemàtiques
del nostre patrimoni etnològic, construccions que, més enllà
de la seva bellesa formal, són testimonis de formes de vida
tradicionals de diferents indrets del país. Aquesta tasca la duu
a terme en estreta col·laboració amb els ens locals i amb les
entitats sensibles al patrimoni etnològic de Catalunya, de
forma especial amb les que integren la xarxa de l’Observatori
del Patrimoni Etnològic i Immaterial, un contacte permanent
que permet copsar la realitat d’aquest tipus de patrimoni i les
necessitats de protecció existents.

zones d’interès etnològic declarades, tenint en compte la proliferació
d’aquest tipus d’arquitectura arreu del territori.
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essenyes
Josep MONTESINOS
(coord.)

Patrimoni
immaterial

Experiències en el
territori valencià
València: Universitat de
València, 2017. 320 p.

Andreu RAMIS (coord.)

El patrimoni
immaterial

Entre la revisió i la
descoberta. XXXIV
Jornades d’Estudis
Històrics Locals
Palma: Institut d’Estudis
Baleàrics i Conselleria de Cultura,
Participació i Esports del Govern
de les Illes Balears, 2016. 277 p.

Les actes del III Congrés «Patrimoni immaterial. Experiències en el territori valencià» són un bon punt de partida per explorar el patrimoni des de la perspectiva del
seu procés de reconeixement, recuperació i valorització.
L’estructura de la compilació va i ve de la descripció
d’elements que són pròpiament PI a la descripció de projectes d’intervenció. Malgrat això, marca un límit difús
entre patrimoni immaterial, patrimoni cultural i les estratègies de recuperació i salvaguarda. Existeix una diferència important entre allò que considerem PI i totes
aquelles intervencions que l’aborden des de perspectives
diferents i mitjançant projectes determinats, relacionant
el PI amb disciplines com la ciència, l’art o la didàctica.
En són exemples la memòria oral, el patrimoni etnològic
o els paisatges naturals, que més enllà de la producció
de cultura (en el sentit antropològic del terme) han de
tenir consideracions diferents de les que s’apliquen al PI
com a tal.
Les experiències desprenen la idea de posar en valor les
formes d’expressió de la cultura popular desprestigiades
i desaparegudes al llarg del segle XX. Es genera així un
procés de recuperació d’identitat local, que va lligat a un
ressorgiment de les formes de socialització col·lectives,
materialitzades en el moviment associatiu que aflora i es
consolida a les darreres dècades i que vincula la recuperació del patrimoni cultural amb la necessitat d’investigació. Aquesta idea de revertir la cultura a la comunitat
com a raó de ser del PI es veu reforçada per un seguit
d’estratègies i polítiques que disposen els mitjans per a
la seva reproducció.
Rituals i festa, tradició oral, música i sonoritat, oficis,
gastronomia, ens perfilen un mapa de les formes d’expressió de la cultura immaterial i les seves interpretacions
actuals en tot el territori valencià, que van des dels modes
de vida rural a les dinàmiques urbanes, i de les particularitats de la tradició més antiga a la innovació tecnològica
més actual.

El novembre de l’any 2016 es van celebrar les XXXIV
Jornades d’Estudis Històrics Locals, dedicades al patrimoni immaterial balear. El resultat va ser aquesta publicació, que ens apropa als debats epistemològics al voltant
del concepte de patrimoni immaterial i a l’estat de la
qüestió en territori balear.
L’obra està dividida en quatre blocs amb un esquema
comú: un primer text on s’encara el concepte des d’una
mirada teòrica i seguidament experiències de recerca
local de cada àmbit concret.
El primer àmbit fa valer el treball de l’Inventari del Patrimoni Immaterial de Menorca, condicionat pel reconeixement com a Reserva de la Biosfera de l’illa, per
presentar les recerques en l’àmbit de l’etnobotànica. Totes
elles coincideixen en la necessitat d’actualitzar el treball
de recerca oral per no perdre la «memòria biocultural».
Els dos blocs següents presenten treballs relacionats amb
l’expressió oral. Un ho fa des de la literatura oral i l’etnopoètica i la seva salvaguarda, com es veu en la pervivència de textos històrics en el cant actual de les caramelles de Nadal o el treball de recull de glossa fet per
Alcover a finals del segle XIX. El següent reflexiona, a
partir de la toponímia de les masies i l’ús col·lectiu de
les llegendes que parlen del centre geogràfic de l’illa de
Mallorca, sobre la rellevància de l’oralitat com a eina
tant per definir territori com per comprendre’l.
L’últim bloc presenta el ball de pagès eivissenc i els cossiers mallorquins, fent evidents els conflictes intrínsecs
lligats a la salvaguarda i dinamització del patrimoni immaterial festiu. De manera encertada, mostra diferents
autors parlant del mateix cas. Conclou presentant una
festa de nova creació, Lo Much, a Sineu; no és patrimoni
immaterial i sí etnològic, però palesa que la cultura, i
per tant el patrimoni, estan en procés permanent de construcció i adaptació.
En resum, un recull de casos i reflexions per conèixer
què es treballa i com des de les Balears.

INGRID BERTOMEU CABRERA. Antropòloga

MARC BALLESTER. Antropòleg
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Antoni FULLANA COLL

Estudi del comportament demogràfic
a Ferreries
Anàlisi de l’evolució de la
població de Ferreries
1950-2007

Publicació on, amb l’acompanyament de diferents gràfics i taules, s’analitza
l’evolució demogràfica de Menorca i especialment del municipi de Ferreries
des de la segona meitat del segle XX fins al 2017. El llibre explica breument
l’evolució demogràfica a Menorca i Ferreries durant la primera meitat del
segle XX; les característiques d’un poble de 1.905 habitants el 1950; la història més recent, i l’evolució demogràfica fins a arribar als 4.633 habitants del
2017. També estudia l’evolució de l’estructura de la població i dels moviments migratoris al llarg d’aquest període.

Maó: Institut Menorquí
d’Estudis i Ajuntament de
Ferreries, 2018. 134 p., 12 €.

Jordi CID i SEGURA

Els ajuntaments
de la Ribera d’Ebre
durant la
consolidació del
franquisme
(novembre 1938 desembre 1942)

Estudi sobre la composició i la vida dels diferents municipis durant el primer
franquisme, entre 1938 i 1942. La publicació analitza la Guerra Civil i en fa un
balanç a la província, a la comarca i al municipi, contemplant les comissions
gestores, les accions administratives, la reconstrucció dels pobles, la burocratització, la repressió i les lleis, la participació dels diferents ajuntaments, les
relacions entre diferents institucions i la vida local. El llibre inclou annexos amb
relacions de persones que participaren en els ajuntaments i a la Falange, i
informació sobre fonts consultades.

Flix: Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre, 2017. 132 p., 15 €

Joan Ramon RAMIS

Antigüedades
célticas de la isla
de Menorca /
Celtic antiques on
the island of
Minorca

Reedició per David Pons del llibre de Joan Ramon Ramis Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta el siglo IV
de la era cristiana, publicat el 1818. Inclou una presentació de Miquel Àngel
Ballester i diversos estudis sobre la vida i l’obra de Joan Ramon Ramis (projecte historiogràfic il·lustrat, arqueologia i antiquarisme) signats per Miquel
Àngels Casasnovas, Joaquim Pons, Josefina Salor, David Jayaloyas i Manuel
Calvo, com també un estat de la qüestió de la investigació sobre la prehistòria de Menorca, per Cristian Rita, Antoni Ferrer i Joan M. Gual. Tots els articles es publiquen en català, castellà i anglès, amb traducció d’Aadimatiq.

Maó: Institut Menorquí
d’Estudis, 2018. 561 p.,
28 €.

Carles MIRET
ESTRUCH

La investigació de
la prehistòria a la
Safor-Valldigna
Gandia: CEIC Alfons el Vell,
2018. 216 p.,12 €.

DD.AA.

Miscellanea
Aqualatensia 17

Recerques sobre la
comarca de l’Anoia
Igualada: Institut d’Estudis
Comarcals d’Igualada,
2017. 296 p.

Estudi que analitza l’evolució de les recerques prehistòriques a la SaforValldigna. Comença explicant els antecedents, els pioners de l’arqueologia,
el camí cap a la institucionalització i les excavacions de la cova del Parpalló.
Segueix amb la continuïtat del Servei d’Investigació Prehistòrica i els comissariats d’arqueologia a la postguerra, els treballs de l’arqueologia franquista
al Departament d’Història Antiga de la Universitat de València i la «Carta
Arqueològica de la Safor», fins a arribar a la renovació universitària, les tesis
doctorals, els nous projectes d’investigació, l’oferta museística i didàctica, i
la situació actual i les perspectives de futur de la investigació de la prehistòria a la Safor. El llibre finalitza amb una bibliografia i diferents annexos.

Publicació que aplega diferents articles sobre l’Anoia com ara l’obra guanyadora del XIII Premi Jaume Caresmar: «La defensa de la vila d’Igualada durant la
Guerra Civil catalana», de Pol Junyent. Inclou també els estudis «L’explotació
de roques silícies procedents de Tous a la prehistòria» (J. Cámara); «Segona
part de l’evolució de Can Macià-Rossinyol de Moragues del segle XIII al XVII» (X.
Jorba); «Treball, canvi tecnològic i sindicalisme en la indústria paperera de
l’Anoia» (M. Gutiérrez-Poch); «Comunitat, societat i gènere en el món rabassaire en el segle XIX» (J. Colomé); «L’Electra Igualadina i el procés d’industrialització igualadí» (P. Pascual), i «Viticultura, propietat i conflicte agrari a l’antic
Deganat de Piera durant el primer terç del segle xx» (R. Soler-Becerro), a més
d’una addenda sobre sequeres a la bassa de Capellades (J. Riba).
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DD.AA.

El pas de la societat agrària a
societat industrial
al Vallès

Santa Eulàlia de Ronçana:
Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana i
Institut Ramon Muntaner,
2018. 182 p., 18 €.

M. Assumpció
PELLICER SOLÉ; Joan
Maria MARTÍ
MENDOZA (coords.)

Pinzellades de
la història de
Mont-roig

Actes de la II Trobada d’Entitats del Vallès, amb presentació de I. Giménez i D.
Ricart. S’hi publiquen articles sobre les dinàmiques del canvi agrari a finals del
segle XIX (J. Planas); el canvi de flequers a negociants dels Busquets de Sabadell
(M. Renom i J. M. Benault); l’abastiment de la carn a Sabadell els segles XVIII-XIX
(J. Alavedra); la hisenda municipal a l’antic règim i a l’Estat liberal a Sant Cugat
del Vallès (J. Casas); la memòria rural de Terrassa (J. Lorca i E. Sanllehí); el pas
de la societat agrària a la societat industrial a Montmeló (J. Umbert; M. A.
Carrasco; M. R. Guasch; J. Alarcón; A. Piñeiro), a Sant Cugat del Vallès (D.
Miquel), a Cerdanyola (M. Sánchez) i a Sentmenat (L. Solà); el creixement demogràfic a Montornès del Vallès (S. Arévalo i Guanyabens); el pas dels camps de
cereals als polígons industrials entre 1854 i 1975 (E. Vilas); l’evolució del tèxtil i
la pell a Mollet del Vallès (J. Bertran), i Josep Zulueta i la Garriga de finals del
segle xix. (J. Llimargas).

Breu explicació en 61 capítols de la història de la vila i els habitants de Montroig del Camp, des de la prehistòria fins als nostres dies. Cada capítol conté un
text breu i cites bibliogràfiques de diferents investigadors: Antoni Ballester,
Joaquim Benaigues, Frederic Font, Magdalena Garcia, Maria Dolors Oliva i
Elisabet Pallejà. La coordinació d’aquesta obra divulgativa del Centre d’Estudis
Mont-rogencs ha anat a cura de M. Assumpció Pellicer i Joan Maria Martí. Cada
un dels capítols es complementa amb una aquarel·la de Lluís Fongrau.

Benicarló: Onada Edicions i
Centre d’Estudis Montrogencs, 2017. 142 p., 20 €.

DD.AA.

Ponències
Revista del Centre
d’Estudis de
Granollers, núm. 22
Granollers: Centre
d’Estudis de Granollers,
2016. 222 p., 15 €.

DD.AA.

Revista Segarra
Maldà: Ajuntament de
Maldà i Grup de
Recerques de les Terres
de Ponent, 2018. 537 p.,
20 €.

Sisco AMORÓS i
CAPDEVILA

Retalls d’història
d’Isona i Conca
Dellà

Isona: Centre d’Estudis
d’Isona i Conca Dellà 2018.
119 p., 12 €.

Revista on s’apleguen diversos estudis temàtics: el pas de fàbrica tèxtil a fàbrica de les arts de Roca Umbert (Ester Prat); Amador Garrell i la introducció del
jazz a Granollers (D. Putx); l’impacte de la crisi agrària de finals del segle XIX al
Vallès Oriental (R. Garcia), i les passes vallesanes de Rafael Patxot i Jubert. (X.
Ciurans). També es publiquen diferents notícies i recerques, entre les quals
destaquem les que tracten els camps de concentració franquistes a Granollers
(A. Monfort), i Can Comas i el fons documental de l’empresa Unitesa (A.
Maninir).

Edició facsímil de la revista Segarra, periòdic quinzenal editat a Maldà entre 1925
i 1927. La publicació ha estat coordinada per Josep Herrero, M. Luz Mata, Miquel
Torres i Joaquim Capdevila, amb la col·laboració de Carles Quevedo, Josep
Esqué i Sebastià Mata i la digitalització de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega,
la Biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera i el Fons Bibliogràfic Josep
Joan Piqué de la Biblioteca El Verger. Conté un estudi introductori sobre la biografia i l’obra literària i cultural del seu impulsor, Josep Iglésias i Guizar
(Barcelona 1873-1932), que utilitzava el pseudònim de Salomó de Secà, i una
breu explicació de les diferents seccions i temàtiques de la revista.

Edició de diferents articles amb textos referents a la història d’Isona des del
1789, amb la visita de Francisco de Zamora, fins al 1939, amb un breu estudi
sobre l’Ajuntament d’Isona durant la Guerra Civil. Inclou també la publicació
dels Opúsculos póstumos de Joaquin Alberto de Moner (1874), de memòries de
l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques (1876-1877), del Butlletí del
Centre Excursionista de Catalunya de 1897 i 1921, i una relació de rectors de la
parròquia d’Isona de 1852 a 1936.
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LA ROCA DEL VALLÈS, 9 I 10 DE NOVEMBRE.
ORGANITZEN: DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
POPULAR I ASSOCIACIONISME CULTURAL DEL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS,
ASSOCIACIÓ LLIBRE DE LA VIDA, COOPERATIVA
L’ARADA – CREATIVITAT SOCIAL I PROJECTE UNIVERS
D’HISTÒRIES D’EUROPA AL MÓN.

III Jornades d’Estudis Comarcals de
Cerdanya
PUIGCERDÀ, 10 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: GRUP
DE RECERCA DE CERDANYA.

XVI Jornada d’Etnologia de les Terres de
l’Ebre. «La vida quotidiana durant la Guerra
Civil i la postguerra. Memòria oral»
LA FATARELLA, 10 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE, INSTITUT
RAMON MUNTANER, DEPARTAMENT DE CULTURA,
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA, COMEBE.

Curs UIMIR: «Entre el públic i el privat.
Models de gestió del patrimoni arqueològic»
MAÓ, 16 I 17 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
MENORQUÍ D’ESTUDIS.

VI Trobades El Segrià a Estudi
PUIGVERD DE LLEIDA, 17 DE NOVEMBRE.
ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL
SEGRIÀ.

2

171

Agenda

IV Jornades Nacionals de Patrimoni
Etnològic. «La memòria popular»

11ns tallers i jornades de memòria oral
2018-2019 de l’Observatori per al Patrimoni
Etnològic i Immaterial. Taller de memòria oral
al Mercat Central de Tortosa.

VI Jornada de recerca sobre la història i el
patrimoni marítim

XXXVI Jornades d’Estudis Històrics Locals.
«Els Jueus a les Balears»

Tortosa. II Jornada d’Intervenció del Patrimoni
de les Terres de l’Ebre. «Fons i col·leccions
fotogràfics privats»

BARCELONA, 1 DE DESEMBRE. ORGANITZEN:
INSTITUT RAMON MUNTANER, COORDINADORA DE
CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA I MUSEU
TORTOSA, 17 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN:
ASSOCIACIÓ AMICS DELS CASTELLS I NUCLI ANTIC DE MARÍTIM.
XV Trobada d’Entitats i Associacions
TORTOSA I ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT
DE TORTOSA.
Culturals de les Comarques de la Diòcesi de

MAÓ, DEL 22 AL 24 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN:
INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS I INSTITUT
MENORQUÍ D’ESTUDIS.

XI Congrés de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana. «La construcció del
territori: geografia, identitat i usos polítics»

TORTOSA, 1 DE DESEMBRE. ORGANITZEN: COMISSIÓ
CÍVICA DEL PATRIMONI DE LES TERRES DE L’EBRE I
INSTITUT RAMON MUNTANER.

Jornada Patrimoni Humà. Francesc Español
Coll

BANYOLES, 23, 24 I 25 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN:
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA
CATALANA, INSTITUT RAMON MUNTANER I CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES.

VALLS, 1 DE DESEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS VALLENCS.

11ns tallers i jornades de memòria oral
2018-2019 de l’Observatori per al Patrimoni
Etnològic i Immaterial. Cultiu de l'olivera i
elaboració de l’oli al Penedès.

PUIGCERDÀ, 15 DE DESEMBRE. ORGANITZA: GRUP
DE RECERCA DE CERDANYA.

IV Memorial Lleó Borrell de música moderna
de grups locals

SANT JAUME DELS DOMENYS, 24 DE NOVEMBRE.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.

Noticiari

JOSEP FONTANA I LA HISTÒRIA LOCAL

L’historiador Josep Fontana (1931-2018) ens ha
deixat un impressionant llegat historiogràfic en
forma de llibres i articles. Potser, una de les
vessants més desconegudes del seu mestratge
ha estat la insistència en la importància de la
història local, tot recordant-nos que «el que cal
és voluntat per mirar i entendre el món, i la capacitat per aconseguir-ho és en els ulls que miren, no depèn de la mida de la finestra per on
traiem el cap per veure’l» (1991). Conseqüent-

ment, Fontana va mantenir sempre una molt
bona relació amb els centres d’estudis locals,
fins al punt que la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana es va fundar als
despatxos del seu estimat IUHJVV.
Josep Fontana defugia tant una visió estrictament barcelonina de la història de Catalunya
com la concepció d’aquesta com un mosaic de
peces isolades. Per això parlava d’una «història
policèntrica» que fos «al més local possible,
perquè només allò que es coneix es pot arribar

a entendre, i només a partir d’aquesta comprensió podem arribar a descobrir fins a quin punt els
problemes que ens afecten ens són comuns». I
afegia que era així, «enfangant-nos en la terra on
els homes i les dones treballen, fan les seves cases i construeixen els seus somnis, que cal escriure la història: no pas acontentant-nos d’imaginar-los des de la taula de la biblioteca o de
l’arxiu». Tot un repte.
Ramon Arnabat (URV-ISOCAC i IEP)

Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), Bernat Campins (Institut d'Estudis Baleàrics), Josep Camps (Centre d’Estudis del Baix Llobregat), David
Cao (P. Estudis Osonencs), Meritxell Ferré (Centre de Lectura de Reus), Narcís Figueras (UOC), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez
(IRMU), Manuel Lopez Esteve (UdL), Joan-Lluis Mas (Terra dels Avis, Cat. Nord), Jordi Morell (Taller d’Història del Clot), Manuel Pastor (Institució Alfons el Magnànim), Antoni Planas
(Institut d’Estudis Baleàrics), Joaquim M. Puigvert (UdG), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural - Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra
(UIB), Ramon Ten (Fundació Bosch i Cardellach), Francesc Viso (CCEPC), Joan Yeguas (Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”)
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Josep Casanovas (UVic-UCC), Montserrat Duch (URV), Enric Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners
(C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi Ponce (UVic-UCC), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans
Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.irmu.org/projects/plecs.
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