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Pròleg

La cultura popular és dipositària de bona part de les nostres experiències 
com a col·lectivitat. Expressió de rituals i processos de connexió comunitària que no 
debades es configuren com la imatge que mostrem a l’exterior, on aboquem tot un 
conjunt de símbols que ens defineixen com a poble. De fet, una de les millors maneres 
per tal d’entendre’ns i definir-nos és precisament estudiar la manera en què celebrem 
les nostres manifestacions festives. Durant segles, les festes s’han desenvolupat 
anualment en el si d’una comunitat marcadament rural com un parèntesi de folgança 
alliberadora marcada per la protecció divina dins un món envoltat de fatigues i penúries 
sense fi. En canvi, hui en dia, si la festa es manté viva no és tant per una mena de 
servitud cap al mite o cap al cicle agrícola, sinó perquè a través d’aquesta transmetem 
la nostra personalitat, la nostra consciència com a comunitat.

L’estudi de la cultura popular va nàixer a Europa al segle XIX, just en el moment 
que irrompia el moviment romàntic i potser auspiciat pel sentiment de pèrdua d’un món 
antic marcat per la tradició i els rituals circulars. Aquelles tradicions anònimes que el 
conjunt de la col·lectivitat havia mantingut regularment van començar a ser estudiades 
amb la consciència que tot el gran conjunt d’elements i accions culturals transmeses 
durant generacions podia perdre’s amb l’arribada de la vida moderna.

Tanmateix, en els darrers quaranta anys i després d’un període d’abandonament 
i desdeny cap a la cultura popular durant l’etapa històrica coneguda com el desarrollismo 
amb una urbanització accelerada, una visió del progrés unilineal i instrumentalitzada i 
una pèrdua de les arrels identitàries, tant al conjunt de l’Estat espanyol com al territori 
valencià hem assistit a diferents moments de revitalització, recuperació i conservació 
d’aquesta a través del naixement d’estudis, museus, grups folklòrics, festivals, 
trobades, etc., que ens parlen d’una efervescència col·lectiva connectada amb un 
moviment neoromàntic i nostàlgic vinculat al ressorgir de la consciència com a poble.

L’estudi de les festes ens ajuda a comprendre les característiques i mentalitats 
d’una societat, això és, el que Jacob Burckhardt anomenava l’esperit del seu temps. 
En la lectura de les vivències expressades a través de les manifestacions festives es 
troba la possibilitat d’entendre el sentit de tota una col·lectivitat humana.



Això no obstant, si alguna gran veritat ens pot transmetre l’anàlisi de les 
tradicions festives és que aquestes no són immutables. Les festes evolucionen amb la 
societat que les crea i és aquesta decideix si les manté, les recupera o, fins i tot, les fa 
desaparéixer. La festa s’adapta als nous temps amb innovacions i pèrdues , perquè la 
contemporaneïtat és inherent a la tradició. Allò vertaderament tradicional és el canvi, 
tot i que de vegades disfressat d’una declarada voluntat d’immobilisme. Així doncs, 
davall aquest reconeixement de rituals considerats atàvics i immutables, hi trobem 
un munt de canvis i transformacions inevitables que evolucionen sense perdre el seu 
valor identitari. De la mateixa manera que ocorre en altres manifestacions culturals, 
una sensació semblant d’eternitat i continuïtat resta flexible, i allò més natural és que 
el que s’ha fet de manera ritual i ininterrompuda durant dècades i, fins i tot, segles, es 
veja sotmés regularment a canvis, reinterpretacions, adaptacions i eliminacions per tal 
d’ajustar-se a la realitat de la societat que les crea i les viu. 

El cas d’Algemesí no n’és una excepció. De quin és el camí que a partir d’ara 
hauria de mamprendre la nostra festa, la de la Mare de Déu de la Salut, declarada 
Patrimoni de la Humanitat recentment, i de com gestionar tot el ric patrimoni cultural 
immaterial que hem rebut dels nostres avantpassats és en definitiva el tema del llibre 
que teniu ara a les vostres mans. Un treball que ha merescut la concessió del II Premi 
de Ciències Socials «Vicent Castell i Llàcer» convocat per l’Ajuntament d’Algemesí 
per la seua originalitat i per l’atrevit plantejament que proposa. El seu autor, David 
Pous, és un jove investigador amant del seu poble i de la seua Festa, en majúscules, 
a la qual ha dedicat els seus estudis més recents i a la qual encamina les seues 
futures investigacions. 

En la present proposta planteja una crítica valenta a la situació actual que es 
viu en la festa a nivell de gestió del patrimoni i reivindica la necessitat de dotar-la dels 
mitjans adequats per a la seua sostenibilitat, tot incidint en alguns dels problemes que 
poden fer-la trontollar. A partir del debat al voltant de la celebració, obligada com està 
a afrontar nous reptes després del seu reconeixement internacional, estableix amb 
una visió nova dos projectes factibles i de futur per a dinamitzar-la. Un dels projectes 
exposats al llarg del present treball i titulat de manera poètica i emblemàtica La Veu de 
la Festa, es basa en la recopilació de la memòria oral a partir de sucosos testimonis dels 
qui han estat protagonistes de la Festa en les darreres dècades. La recopilació de les 
seues vivències i records de les persones que han mantingut la tradició és fonamental 



per a mantindre la consciència de ser poble. L’altre punt d’actuació té com a referent el 
Museu Valencià de la Festa, espai dinamitzador i difusor del nostre patrimoni sobre el 
qual es plantegen futures accions en torn a la seua orientació i funcions que potencien 
les seues possibilitats com a autèntic dipositari físic del nostre patrimoni immaterial i 
com a futur ens que impulse el desenvolupament d’estudis vinculats amb la Festa.

Els suggeriments que David Pous aporta amb aquesta anàlisi madura i 
contrastada sobre la situació actual de la nostra Festa ompli un espai fins ara poc explorat 
alhora que necessitat de reflexió pausada i responsable, recollint nous elements per al 
coneixement del nostre passat, que de segur despertarà diferents i noves sensibilitats 
i enriquirà futurs debats al voltant del nostre costumari festiu que, com tota tradició, ha 
de saber obrir-se a nous camins sense abandonar-ne mai l’essència. 

Així doncs, cal celebrar la publicació d’un llibre com aquest així com el treball 
futur que proposa amb els quals de segur es contribuirà positivament al coneixement 
de la nostra realitat festiva i, en conseqüència, al millor desenvolupament de la nostra 
societat com a poble.

Enric Olivares Torres



DAVID POUS 

Gestionar l’intanGible 
el patrimoni immaterial d’Algemesí

A vosaltres, per estar SEMPRE al meu costat
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1. Introducció

Estrela del matí, mística font, altíssima palmera.
Mare que Algemesí fa set segles trobara en la morera.1

Així comença el cant popular i devocional més estés i fervorós de tots els 
que envolten la festivitat de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, l’anomenat Virolai. 
Respon no només a una devoció purament religiosa, sinó que s’estén per l’imaginari 
popular i crea una concepció d’identitat ben arrelada al nostre poble. Podríem dir, si 
més no, que la Festa de la Mare de Déu de la Salut ha esdevingut molt més que una 
simple festa, i és hui més que mai una expressió cultural i ritual que forma comunitat 
com cap altre element. Un procés, el de la identificació en un element patrimonial 
concret, que es remunta segles arrere entre generacions d’algemesinencs, i fa que 
hui ens preguntem més que mai sobre quina n’és l’arrel primitiva, quina és la veracitat 
d’una troballa i una festa fervorosa que ha traspassat tots els llindars espirituals per tal 
d’esdevindre verdader sentir d’un poble i la seua gent. Però sobretot quin és el camí 
que hem de resseguir com a societat i comunitat portadora d’un element patrimonial 
tan preuat i reconegut. En definitiva, com es gestiona un patrimoni cultural immaterial 
com el nostre. Com podem articular mecanismes de control sobre elements intangibles 
i compartits entre tots nosaltres.

Cert és que no hi ha element cohesiu més fort per a una societat que el 
patrimoni cultural, més encara, si pot ser, el patrimoni cultural immaterial. A Algemesí la 
devoció a una imatge mariana (una marededéu), la troballa de la qual la llegenda situa 
allà per 1247 a la partida de Berca, ha traspassat tots els límits d’allò purament religiós 
per a convertir-se en senya d’identitat, i donar un sentit de pertinença força arrelat per 
a la nostra societat.

És per això que el nom d’Algemesí es vincula directament a la seua 
representació més significativa i viceversa. Però també és cert que la Festa ha adquirit 
en els últims temps una dimensió universal, encara més des de la inscripció en la 
llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO 

1 Text adaptat de l’inici del popular Virolai a la Mare de Déu de la Salut en lo seu VII Centenari, 1947. Obra dels algeme-
sinencs Martí Domínguez Barberà i Agustí Alaman Rodrigo.
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al novembre del 2011. Des d’aleshores, bé pareix que s’ha produït una eclosió en 
tots els àmbits que l’envolten, motiu que de llavors ençà provoca una pressió (interna 
i externa) sobre l’element patrimonial en qüestió, i que posa el focus en tractar de 
mantindre la consonància del manteniment i el futur: una reflexió obligada al voltant 
de la Festa que ens cal de manera urgent. Cert és, i no sols en el cas d’Algemesí, que 
la cultura immaterial i el patrimoni festiu comptades vegades es revisa o se sotmet 
a una mirada crítica i un debat profund i seré, sinó que l’objectiu últim pareix que 
siga aconseguir el màxim reconeixement institucional en una carrera sovint en excés 
polititzada i mediatitzada, sense analitzar quins són els problemes i les necessitats 
fonamentals, començant la casa per la teulada.

Tot i que hui pareix que la Festa té bona espenta i salut, no podem oblidar que 
el focus, però també la pressió, que declaracions institucionals com la de la UNESCO 
posen sobre el patrimoni immaterial i la seua comunitat poden suposar una arma de 
doble tall si no s’està realment preparat per a assumir tan gran càrrega. Això és, si 
no s’ha fet un treball previ acurat i les actuacions no es duen a terme des d’un model 
d’estudi i gestió conseqüent, i sobretot si no es té una previsió de futur estructurada 
que responga a interrogants d’on es vol dirigir. Però també és necessari reivindicar 
uns mitjans adequats a les necessitats, per tal de poder conduir una barca que en 
certes ocasions pareix que comença a clavillar, que es queda menuda per mantindre 
sa i segur el tripulant més important, que navega en un món convuls i volàtil on la 
globalització i les conjuntures econòmiques, polítiques i socials afecten, com cap altre 
element, la sempre malferida cultura. Algemesí és un d’eixos casos. 

Tot i que a nivell intern de la Festa sembla que res haja variat massa, el que 
sí pareix haver canviat (des d’aquesta eclosió de reconeixements institucionals) és la 
predisposició de la comunitat davant de l’element patrimonial, que ha derivat en una 
valoració i un interés creixent que la situen en un lloc de gran consideració social, 
tot i que ni molt menys ha estat sempre així (cal recordar, si més no, la famosa crisi 
de la Muixeranga de l’any 1973). Si més no, la Festa no és més perquè siga més 
guardonada o reconeguda a nivell institucional (tot i tenir una major projecció), sinó pel 
sentiment i la devoció que la mateixa comunitat té al respecte. 

La Festa ha evolucionat d’una manera quasi incontrolada els últims anys, i ha 
fet que la seua configuració entrara en un procés de canvi profund. Un canvi, però, que 
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ja havia començat amb anterioritat per a passar a un altre nivell, segurament marcat 
per les exigències del present i pel sempre frenètic ritme capitalista i globalitzador que 
ha calat en el nostre patrimoni immaterial com un organisme viu que és, sempre en 
moviment constant. Podríem dir que una festa de casa i carrer ha passat a convertir-
se en una de professionals, amb tot el que això suposa i amb unes exigències tan 
elevades que sovint fan perdre el sentit més genuí (què és genuí, allò que era la festa 
fa quaranta anys, setanta, cent?). És això perjudicial? No necessàriament: si entenem 
que el patrimoni cultural immaterial és un element viu, en moviment constant junt amb 
la comunitat portadora (desenvolupada, per altra part, en una societat marcada per la 
modernitat líquida,2 on res resta estable molt de temps i on el patrimoni cultural desafia 
la concepció temporal i espacial), entendrem que els canvis es puguen donar amb 
més o menys problema. Però clar, professionalitzar la Festa (si és que el terme es pot 
emprar fora de l’àmbit purament econòmic) suposa també alguna garantia de qualitat, 
ja que els costosos processos d’entrada fan que els balls, per posar un cas, puguen 
conservar certa solemnitat. La reflexió, però, ha de ser més profunda: això beneficia 
la Festa? I a la sempre creixent demanda de participació ciutadana? Què triem, més 
participació i implicació social o més pulcritud i perfecció en els moviments? És un 
plantejament constant, o ara simplement la Festa «és moda» i ens permetem dir-li a 
algú que no pot participar-hi? I si és així, amb quina autoritat ho fem?

No obstant, just per això sovint pareix que l’element patrimonial ha anat 
abandonant l’organització espontània, veïnal i la festa de carrer per a convertir-se en 
un aparador on tothom busca el moment de glòria i on, fins i tot la política partidista, 
la marca d’una manera determinant. Molts són els riscos que corre la Festa, si no es 
gestiona com un element patrimonial que és: massificació, mercantilització, partidisme 
polític, autonomia exclusiva dels balls, etc. Cal superar la barrera que, paradoxalment, 
la (no) gestió conscienciada i programada ha carregat sobre el patrimoni. I cal superar-
la des de la mateixa comunitat.

Sent ben conscients de les mancances, les dificultats i els problemes, cal fer 
una crida forta i apassionada: si no es posen en marxa accions concretes per a la 
gestió i salvaguarda del nostre patrimoni cultural immaterial, si no es dota la Festa de 
les ferramentes necessàries i no s’inverteix a dotar-la d’una base forta i consistent, 

2 Terme encunyat pel sociòleg i filòsof Zygmunt Bauman en: Bauman, Z. Vida líquida. Barcelona: Paidós, 2006.
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l’estructura mateixa corre el risc de caure, de perdre l’essència, la base comunitària 
que l’ha suportada tant de temps (un argument que pot paréixer contradictori hui quan 
les cues són quasi inacabables per a la participació activa, però que en molts de casos 
se suporta per un cert interés de figuració i promoció social). 

Les declaracions institucionals al patrimoni intangible sovint manquen (tot i la 
respectiva legislació reguladora) de protecció, plans de salvaguarda o tuteles efectives 
que guien els passos legals i determinats per a gestionar-lo correctament. I ací entra 
en joc un altre dels punts clau: qui determina el que és perenne i el que és caduc? El 
Patronat de la Festa, l’Ajuntament, la Generalitat Valenciana i la legislació autonòmica, 
els balls, la UNESCO, la comunitat portadora? I en el cas que fóra la darrera: qui forma 
part de la suposada i legitimadora comunitat?

Fet i fet, no tot està, però, perdut. La raó fonamental de les pàgines que ara 
teniu a les mans no és altra que el compromís i la vinculació profunda i personal amb 
la Festa, amb la gent, les melodies, els balls i les representacions: tota una declaració 
d’intencions. La raó no és altra que la de saber estar a l’altura per tal de gestionar un 
element tan identificatiu com el nostre. És per això que el treball que ara llegiu naix de la 
voluntat i la necessitat de despertar consciències, de portar el debat entorn de la Festa 
al carrer, d’implicar la societat d’Algemesí i obrir noves vies d’anàlisi obligada. Just 
cal fer un breu incís en això: aquest no és un llibre sorgit d’una rigorosa investigació 
històrica al voltant de la Festa més enllà d’algunes referències bàsiques que tothom 
segur coneix (ni tampoc ho pretén, per això hi ha multitud de publicacions i treballs ben 
prolífics que estan treballant en noves vies d’anàlisi i que analitzen punts més concrets 
i de manera més acurada), sinó de la reflexió pròpia i l’anàlisi actual. Així, s’ha cregut 
adient limitar al màxim les notes a peu de pàgina, per no desviar innecessesàriament 
l’atenció del lector, tot i que podeu trobar un bon recull bibliogràfic al final del treball. 

Tant de bo aquest assaig reba nombroses crítiques i quede desfasat ben 
d’hora, serà el senyal perfecte que ha acomplit l’objectiu que té, que ha obert vies de 
pensament i ha mogut consciències. Just el 2018, l’esperit de la Convenció de París 
per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial del 2003 de la UNESCO, l’Any 
Europeu del Patrimoni Cultural per part del Parlament Europeu i el Consell de la Unió 
Europea, els nous dèsset objectius de desenvolupament sostenible impulsats per les 
Nacions Unides, o l’assemblea general del Inter-City Intangible Cultural Cooperation 



13

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

Network (ICCN) que al setembre se celebra a Algemesí, ens conviden a repensar 
el nostre patrimoni, on som i cap a on volem anar, a plantejar-lo en termes crítics i 
reflexius, a redimensionar la ruta del nostre viatge.

Sóc conscient que la labor de difusió crítica la faig, simplement, des del meu 
únic i particular punt de vista, el d’un algemesinenc que viu la Festa, hi participa i la sent 
com a pròpia, com un element que inevitablement defineix part de la seua identitat. 
I que sóc ben conscient que el que escric no és casual ni innocent, sinó que té com 
a objectiu la reflexió i el qüestionament. Però sobretot, que el text està de manera 
eminent epistemològica, metodològica, ideològica i pràctica posicionat en un discurs 
canviant i problemàtic per tal com analitza aspectes intangibles, la reflexió al voltant 
dels quals pot donar diverses conclusions. Però també que les anàlisis estan fetes 
des de la meua pròpia mentalitat actual, marcada per totes les meues circumstàncies, 
plantejaments, sabers i llacunes. I que assumisc el risc de la crítica en un producte 
final que, una vegada posat en circulació, restarà subjecte a una sèrie d’usos i abusos 
que lògicament seran infinits (d’acord amb els punts de vista de cada lector que el 
mire i remire). Tot i que en realitat les interpretacions i els usos, lluny de poder-se o 
voler-se controlar, per regla general es corresponen amb les bases de poder existents 
i predominants en aquest moment donat, que n’estructuren i en distribueixen els 
significats. Dubteu per tant, benvolguts lectors, de tots els qui presenten els seus 
plantejaments com a únics, verdaders o objectius, en qualsevol tema o anàlisi.3 

La manera d’aconseguir acostar-se, si més no, a l’objectiu de despertar la 
reflexió necessària, s’inscriu en uns plantejaments bàsics (propis i, per això, subjectius), 
unes línies esbossades per a lligar un veritable pla de gestió i salvaguarda exhaustiu, 
real i complet del nostre element patrimonial. Per a tal cas he seguit dos línies d’estudi 
i acció paral·leles: per una part una proposta de valoració de l’element patrimonial 
a través d’un projecte de recopilació de la memòria oral de testimonis que hi estan 
subjectes, amb el nom La Veu de la Festa; per l’altra, una proposta per la gestió del 
patrimoni cultural immaterial (d’ara en avant PCI) des de la reestructuració i redirecció 
d’un dels espais més significatius d’Algemesí, el Museu Valencià de la Festa, antic 
convent de Sant Vicent Ferrer que té un marcat component simbòlic. 

3  Per a aprofundir-hi més, vegeu: Jenkins, K. Repensar la historia. Madrid: Siglo xxi, 2009.
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Així doncs, el treball s’estructura al voltant de sis grans blocs. Primerament 
(punt 1), hi ha una contextualització necessària, a mode d’introducció, de l’objecte 
d’estudi i la finalitat que hi he perseguit. A continuació (punt 2), es pretén fer una 
descripció minuciosa al voltant de la Festa, analitzant-la des dels diversos vessants que 
té. Avançant un poc més (punt 3), hi ha l’anàlisi del PCI des de diferents perspectives 
que atenyen a la viabilitat i sostenibilitat, a mode de gran diagnòstic de la Festa. 
Seguidament (punt 4), i una vegada analitzat l’estat de l’element, es fa una proposta 
de valoració a partir de la recopilació de la memòria oral dels participants, que busca 
alhora ser sostenible, integradora i crear llaços necessaris d’identitat comunitària. En 
el penúltim punt (punt 5), es fa una proposta des de l’actuació, gestió i salvaguarda 
del PCI al voltant del Museu Valencià de la Festa, la funció i l’estat actuals, i la possible 
reorientació per a donar cabuda a les necessitats de la Festa. Finalment (punt 6), 
s’exposen les conclusions que deriven de tot l’estudi ací esmentat.

Retornant a la idea principal, diré que poques coses li són més pròpies a un 
col·lectiu social que sentir-se comunitat, poble, a partir de certs elements culturals 
que configuren la identitat de la gent i la fan partícip d’elements de connexió mutus 
que els reconeixen d’una manera tan propera els uns amb uns altres. Mentre que els 
experts busquen les claus de la gestió respectuosa i viable d’allò intangible, deixem 
que la gent continue reproduint el seu patrimoni, continue fent-lo seu, continue 
transmetent-lo als fills de generació en generació. En definitiva, que la gent continue 
per molts anys fent Festa.
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2. Al voltant d’Algemesí
2.1 Breu ressenya històrica

El que hui coneixem com una xicoteta ciutat de la ribera del Xúquer, és el 
fruit del pas inexorable del temps, de generacions que hi han sedimentat una història 
i una cultura pròpies i que just ací han trobat elements de supervivència, vertebració i 
conservació històrica al llarg dels segles. 

Cert és que fins ara no tenim cap font arqueològica ni històrica fiable que faça 
referència directa al temps i les circumstàncies fundacionals del que hui coneixem com 
a Algemesí. Només la toponímia ens indica una eventual fundació musulmana. El ben 
cert és que la primera notícia sobre l’existència d’Algemesí és la cita documental que 
el Llibre del Repartiment fa en data de 23 de novembre de 1243, poc després de la 
conquesta cristiana del rei de la Corona d’Aragó, Jaume I, sobre València i Alzira, on 
la presenta com una alqueria (forma de xicoteta explotació agropecuària del territori 
típicament musulmana) sense massa importància. 

Podríem dir, no obstant això, que Algemesí és una «coincidència planificada» 
del destí, ja que la situació que té no és gaire atzarosa. Se situa sobre l’anomenat 
camí reial, una via de comunicació que unia València amb el sud peninsular, seguint el 
recorregut de l’anomenada calçada romana de la via Augusta. Una zona, tanmateix, 
erigida sobre un verdader encreuament de camins conduents a les zones i alqueries 
properes. A més de ser una zona d’incalculable valor hidrogràfic, ja que, com ja s’ha 
exposat, se situa al costat de tres zones de regadiu importants: el Magre, el Xúquer i 
antany, el terme proper el banyava l’aigua de l’Albufera, en l’àmplia extensió de la marjal. 
Tots elements als quals posteriorment se sumaria una abundant xarxa de séquies i 
regadiu extensiu encapçalada per la Séquia Reial del Xúquer. Tot això va donar al lloc 
una certa preeminència sobre les alqueries circumdants i la transformació del paisatge 
de secà predominant. De fet, el que hui coneixem com el terme municipal d’Algemesí 
i tota la superfície que ocupa, no és més que la contínua incorporació de xicotetes 
pedanies annexes i altres explotacions agropecuàries que anaren caient en desús 
progressiu al llarg dels segles xiv i xv, com ara Xara, Gègena, Fentina, Aurí, Berca, etc., 
de les quals sols queda la toponímia adscrita a actuals partides rurals i agrícoles del 
que un dia foren importants nuclis ocupats per repobladors catalans. Juntament amb 
les incorporacions també foren significatives, més avant, la incorporació dels senyorius 
de Cotes i Pardines, dels quals encara ara queden certs vestigis arqueològics en el 
que es coneix com les parets d’eixos dos llocs. 
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Amb tot, Algemesí va iniciar l’època cristiana (de la qual comencem a tindre 
documentació contrastada) inclòs dins del terme jurisdiccional d’Alzira en 1249. El 
curs de la història va fer que aquell xicotet lloc creixera en població i importància, 
fins que en 1574 va aconseguir, de la mà de Felip II, la declaració d’independència 
i la segregació definitiva de la veïna Alzira (encara que quasi un segle abans ja havia 
començat a prendre’n distància, fet que li conferia certa independència tot i reservar-
se la jurisdicció criminal i llur imperi), en dotar-la del títol d’universitat, gràcies al treball 
del síndic Bernat Guinovart sota pagament de 8.000 ducats. 

Fou un moment d’esplendor màxima d’Algemesí, segurament (com ja hem 
dit) lligat a l’explosió en el conreu de la morera i la riquesa que a la capital aportava el 
negoci de la seda. Just llavors és quan es va començar a construir l’església de Sant 
Jaume (actualment basílica menor per la butla papal de Joan Pau II), aproximadament 
entre 1550 i 1582, obra del mestre d’obres Doménec Gamieta, tot i que el campanar 
singular que té no fou inaugurat fins al dia del Corpus Christi de 1703. Segurament una 
ampliació de la primitiva església de «reconquesta» jaumina.

Poc després, també gràcies i en part a «l’impuls antimusulmà» que la parròquia 
de Sant Jaume Apòstol va aportar als plans de Felip III en les albors de l’expulsió dels 
moriscos (lligat en part al retaule de Francesc Ribalta),4 Algemesí va rebre en 1608 el 
títol de vila reial. 

4 Francesc Ribalta va nàixer a Solsona (Catalunya) en 1565 i fou un important pintor barroc immers en l’esperit religiós 
de la Contrareforma. El trasllat a València en 1599, després d’estar a Madrid i el contacte amb els artistes més influents del 
panorama peninsular (com ara Navarrete), així com l’esperit contrareformista reforçat després de l’estada a El Escorial, li 
van obrir una porta per a l’eclosió artística. Especialment després de la decisió de traslladar-se a València (pot ser que per 
influència directa de Lope de Vega), va establir contacte amb les esferes eclesiàstiques més altes del moment, especialment 
amb l’arquebisbe Joan de Ribera qui li va oferir seguretat i li va encarregar part de la decoració del majestuós Col·legi del 
Corpus Christi o Patriarca, en el qual encara es conserven les seues obres. No obstant això, el contacte no va ser sols 
amb l’arquebisbe i virrei valencià, ja que tots els seus afins van començar a sentir parlar del pintor tan influent. Entre ells, 
Jaume Bleda (famós dominic nascut a Algemesí i inquisidor de València. Entre d’altres, Bleda va potenciar l’ampliació de 
l’església de Sant Jaume Apòstol i la construcció del convent dominic de Sant Vicent Ferrer ací mateix), qui tenia una relació 
estreta amb l’arquebisbe Ribera i l’esperit de Trento, va portar a impulsar i propagar les tesis ideològiques més radicals a 
favor de l’expulsió dels moriscos (una realitat que es féu patent en l’edicte de Felip III en 1609, i un dels motius que van 
contribuir a fer que el mateix rei donara a Algemesí el títol de vila reial). Segurament això el va dur a contractar els serveis 
del pintor català (que compartia les seues mateixes idees religioses), qui va residir a Algemesí entre 1603 i 1605, estada 
durant la qual va fer la decoració principal de la remodelada església: un retaule majestuós per a una nova parròquia com 
a símbol propagandístic de primera magnitud de la seua causa. Una de les primeres vegades que es va representar sant 
Jaume lluny de la seua peregrinació apostòlica, muntant un majestuós cavall blanc i empunyant una espasa en la mítica 
Batalla de Clavijo, enderrocant i matant musulmans al seu pas. Una imatge que al remat encapçala l’actual escut de la ciutat 
d’Algemesí sobre les franges roges i grogues dels territoris de la Corona d’Aragó. Pel que fa a l’obra de Ribalta a Algemesí, 
consulteu L’obra de Francesc Ribalta a Algemesí (Gomis morell, J. C. Algemesí: Ajuntament d’Algemesí, 2006). També vegeu 
l’estudi de l’algemesinenc Enric Olivares «Nuevas lecturas en torno al retablo de San Jaime Apóstol de Algemesí» en el 
número 2 d’Imago. Revista de emblemática y cultura visual (València, 2010).
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De les acaballes del segle xv al xvii, foren una època d’esplendor i riquesa. 
No solament per a Algemesí, sinó per a tot el Regne de València: la irrupció forta del 
comerç de la seda va situar la morera com a principal actiu econòmic de l’arc llevantí, 
del qual es va originar una riquesa incipient que va portar a erigir monuments tan 
importants com la Llotja de la Seda en la mateixa València, símbol d’un ciutat rica i 
incipient, capdavantera a la Corona i al Mediterrani. 

Tot i això, la història d’Algemesí és la història de qualsevol municipi valencià i 
riberenc. El pas del temps i els esdevindres de la història configuraren la ciutat que hui 
coneixem: des de les revoltes de les Germanies, passant per la Guerra de Successió, 
la Guerra del Francés amb la invasió napoleònica, el convuls segle xix, les oscil·lacions 
polítiques i socials constants del xx sota una monarquia, dos dictadures, una república 
i la darrera instauració de la democràcia. 

Tanmateix, tota l’àrea de superfície que envolta la ciutat ha sigut històricament 
un lloc propici per a les inundacions (les crescudes del riu Magre i la confluència amb 
el Xúquer en moments de tronades fortes) i les epidèmies de pesta i còlera (ja que la 
zona de regadiu, aigua pantanosa i clima calorós propicia aquestes proliferacions), 
que han afectat el lloc de manera greu, com al llarg del segle xix. 

El que tenim ara és, per tant, el resultat de segles d’història. De societats 
arrelades a la terra que d’una manera o altra han deixat la seua herència cultural, 
patrimonial i devocional, i que han determinat de manera evident i definitiva la història 
del nostre patrimoni cultural immaterial, el de la Festa de la Mare de Déu de la Salut.



18

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

3. La Festa de la Mare de Déu de la Salut

La Festa de (a) la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí és segurament l’element 
del patrimoni cultural immaterial que més identifica Algemesí i que dóna un sentit de 
pertinença més gran a la gent que hi participa de manera directa o indirecta en la 
configuració. Tot i que la Festa no deixa de ser una celebració de caràcter religiós, el 
ben cert és que ha traspassat les barreres del lligam devocional per a convertir-se en 
un punt de comunió, d’encontre i d’identitat de la seua gent. 

Imatge de la Mare de Déu de la Salut en l’entrada de la processoneta del Matí.
Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Miguel Sotomayor.
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Fet i fet, el procés secularitzador de la Festa no ho és sols d’ella, sinó que 
correspon a una tendència social força marcada i estesa a la nostra contemporaneïtat, 
convertitnt una celebració religiosa en una manifestació cultural que recorda allò 
devocional, tot i que el fet religiós puga quedar al marge (encara que establir la línia 
divisòria entre allò profà i religiós en una festa com aquesta és força difícil al dependre 
de l’interior de cadascú que hi participa: la Festa és religiosa en el grau en que cadascú 
la percep, doncs el terreny de la fe és difícilment mesurable), d’ací la gran paradoxa: 
què és religiós i què és profà en aquest cas? El que no deixa de ser cert és que, siga 
com siga, tota la ciutadania s’uneix al voltant d’un acte religiós atés el seu caràcter: 
unes expressions culturals inmerses en una manifestació eminentment religiosa.

3.1 Descripció general: l’espai i el temps

L’espai i el temps són dos dels elements més significatius de l’element 
patrimonial. De fet, és difícil entendre-la sense els dies i el lloc concret on es 
desenvolupa. La Festa se celebra cada 7 i 8 de setembre (com tota marededéu 
trobada) pels carrers d’Algemesí, els anomenats carrers de volta que ressegueixen 
l’antic perímetre del poble. 

Tot i que es creu que les representacions musicals i les danses que actualment 
acompanyen el seguici processional no són exclusives d’Algemesí, el que sí que pareix 
únic del lloc és la continuïtat i perpetració de la tradició durant segles sense massa 
ruptura de continuïtat, tot i que com qualsevol element patrimonial ha estat subjecte a 
nombrosos canvis i modificacions al llarg de la història. 

Encara que s’ha dit que les pràctiques culturals que s’inscriuen a l’element 
patrimonial de la Festa de la Mare de Déu de la Salut no van ser en un temps exclusius 
del lloc, sí que és cert que actualment a ningú amb coneixement de causa se li escapa 
que les representacions s’inscriuen necessàriament, i no s’entenen d’una altra manera, 
en un lloc concret (Algemesí) i per un recorregut processional urbà exacte. L’evocació a 
eixe patrimoni no es pot deslligar en cap cas del paisatge urbà, dels carrers, la capella 
de la Troballa, l’església de Sant Jaume Apòstol, el so de les campanes i les dolçaines, 
i les cases ben engalanades als carrers de volta. De fet, la història mateixa de la 
troballa de la imatge mariana s’inscriu en un punt concret del carrer de Berca, dins del 
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recorregut processional, on va quedar erigida una capella commemorativa. Tot just, 
actualment les danses representatives de l’element patrimonial són requerides per a 
participar en actes culturals i processionals fora de l’àmbit i el temps propi en el qual 
l’imaginari col·lectiu de la comunitat les percep, el que fa que la representació quede 
totalment fora de context, ja que el vincle amb un lloc i una ubicació urbana concreta 
actua de manera tan forta que lliga l’element i la comunitat de manera permanent amb 
l’entorn més proper. Per això la festa sols es pot entendre en el temps i el lloc concrets.

3.2 Origen i història

El marc conceptual que s’ha presentat en els punts anteriors amb la història 
d’Algemesí, la identificació dels diferents elements del patrimoni cultural i la introducció 
a aquesta part, ajudaran a entendre el naixement i l’evolució de la Festa i com es 
converteix en un senyal d’identitat d’Algemesí i mostra del seu patrimoni cultural 
immaterial més significatiu. Cert és, no obstant això, que molts dels elements que 
la consciència popular han incorporat a la concepció patrimonial són fruit d’afegits, 
canvis i rectificacions, dels quals ha pres prestats una sèrie de trets, tot incloent-los 
de manera més o menys encertada, però que omplin el relat i la història de la festivitat 
i la doten d’un caràcter singular a partir d’una tradició oral que s’ha modificat al llarg 
del temps i s’ha adaptat en major o menor grau a les vicissituds del moment. Està així 
titlada per la història i la memòria, subjecta als nombrosos canvis, fins a l’aparició més 
o menys interessada o subjectiva dels relats orals en forma de documents escrits dels 
quals tenim coneixement. 

L’imaginari popular, transmés oralment i generacionalment, parla d’una 
misteriosa troballa allà per l’any 1247 (poc després de la conquesta cristiana del rei 
Jaume I sobre València en 1238), per part d’un llaurador que un bon dia descobrí 
una miraculosa imatge d’una marededéu a l’interior del tronc buit d’una morera. La 
talla de fusta d’una imatge mariana, la datació popular de la qual coincideix amb 
moltes altres en territori valencià durant l’avanç cristià cap al sud valencià, sens 
dubte, pareix que és un mecanisme de legitimació i assentament simbòlic sobre el 
territori per part de repobladors catalans seguint els patrons de la devoció personal 
del mateix rei per la Mare de Déu. 
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Per això, molts dels elements 
coincideixen amb d’altres de diferents 
tradicions si remetem a marededéus 
trobades. En aquest cas, conta la tradició 
popular que després de traure la misteriosa 
imatge de la morera a la partida de Berca, 
davant de la qual els bous s’agenollaven 
(actualment un carrer del nucli antic on 
hi ha una xicoteta font per a situar el lloc 
de la suposada troballa), i custodiar-la 
en la parròquia local, la veïna Alzira la va 
reclamar tres vegades, i tres vegades va 
tornar miraculosament en la foscor i amb 
ajuda divina al seu lloc original: era un 
signe celestial. 

Si el relat popular es configura 
a partir d’elements purament ficticis i 
presos de tants altres de similars, la 
veritat és que la història real de la talla 
de fusta pareix que poc s’acosta a eixa 
idea. Realment, el relat històric transmés 

generacionalment per la tradició oral i la devoció mariana no pareix que siga tal des 
del punt de vista històric. Segurament la llegenda va ser una invenció ex professo 
de finals del segle xvi i principis del xvii, fins que la va arreplegar per escrit entre 
1583 i 1600 mossén Curçà. I això pareix que té certa lògica, ja que coincideix just 
quan la bonança econòmica i comercial de la seda despuntava i feia de València 
una ciutat bulliciosa i poderosa, que exercia el domini comercial i econòmic arreu 
del Mediterrani. Això no era exclusiu de la principal urbs de la zona, sinó que molts 
pobles de la contornada contribuïen a eixe enlairament. La ribera del riu Xúquer i 
l’estratègica situació orogràfica d’Algemesí hi ajudaven, mentre feia gala de la seua 
expansió amb la recent independència i el títol d’universitat. No dic que alguna certa 
tradició o culte cristià cap a la Mare de Déu no existira amb anterioritat, però sí que 
al voltant de les dates esmentades té lloc la configuració plena.

Plafó ceràmic que rememora la mística troballa, segle XVIII.
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De fet, la primera notícia documental que hi ha del que va poder ser l’existència 
d’una possible imatge mariana (descobriment de la qual és mèrit de l’investigador local 
Josep Antoni Domingo), el que diem la protohistòria de la Festa, data de 1471 quan 
en un protocol notarial sobre un inventari parroquial es referencien diferents objectes 
rituals de culte a la Mare de Déu: «Item, dues corones de argent ab pe(d)rets, de la 
Maria e del Jh(es)us». Açò ens posa, si més no, en la pista de la història, i tot i que els 
documents escrits són escassos fins a més d’un segle després, podem dir que ja en 
el xv hi havia un conjunt iconogràfic format per la imatge d’una marededéu que, amb 
celebració o sense, ja rebria cert culte solemne. 

Fou en 1583 quan va sorgir la necessitat de dotar de contingut, història, 
coherència i tradició una imatge d’origen desconegut que, just per això, va rebre el 
nom general de marededéu trobada. Tot l’entramat necessitava l’elaboració d’històries 
amb les prodigioses llegendes orals relatives a successos extraordinaris presentats 
com a predileccions providencials. Per això, era en aquells dies una imatge que la 
gent venerava des de temps antics i que entre diferents opcions es va acabar donant-li 
l’advocació de la Salut, com a protectora de malalties, mals i constants brots de pesta 
que assolaven el territori en aquells temps. 

Tal era l’origen desconegut que el mateix mossén Curçà relata la reunió 
succeïda en 1568 (encara que la història ha corregit la data, l’acosta al temps en què 
Joan d’Assí fou notari apostòlic, ja que va participar en l’episodi), junt amb els preveres 
Rafael Frasquet, vicari de la parròquia de Sant Jaume i mossén Joan d’Assí, en visita 
d’ofici per a comprovar el compliment de les normes adoptades després del Concili 
de Trento, i possible instigador de la definitiva advocació de la vella imatge d’una 
marededéu que el poble venerava des de temps antics i destinada al culte canònic. 
D’aquesta manera, els estaments eclesiàstics volien d’alguna manera «legalitzar» la 
situació de l’antiga talla.

Sense nom concret amb el qual invocar-la (planerament «Mare de Déu»), es 
debatien entre diferents opcions com Mare de Déu del Conhort, de Gràcia, de la 
Puritat, de la Concepció, dels Àngels o de la Salut. La tradició oral torna a narrar, 
per a fer fins i tot més èpic tot el que envolta la imatge, que sense posar-se d’acord 
els tres protagonistes respecte del nom, sempre eixia miraculosament mitjançant el 
procediment de sorteig amb molletes o redolins i tirada de palletes, l’advocació «de 
la Salut», fins a tres vegades consecutives, fet que durant el seguici processional es 
narra amb l’anomenat «Misteri dels Capellanets». 
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A partir d’ací s’inicia la història de la Festa amb l’aparició dels primers 
documents escrits, començant amb el gran artífex de la història i l’imaginari popular 
que posteriorment es retrauria fins al segle xiii. Així és com mossén Curçà redactava 
entre 1583 i 1600 el primer manuscrit de la festa amb quatre capítols. Ja en 1610 es 
mostraven certes activitats religioses vinculades a la Festa com són el Cant de Vespres, 
missa amb sermó i processó: fet i fet els tres elements més antics, que indicaven 
una solemnitat marcada que ja la configuraven més enllà del nucli primitiu, una festa 
del carrer de Berca. Això ho sabem gràcies a la prodigiosa acció de mossén Miquel 
Belda Ferrer, qui en 1908 va decidir donar testimoniatge del document original que ho 
acreditava, desaparegut posteriorment en 1936 durant les revoltes de la Guerra Civil. 

En 1703 (any mateix de la inauguració del campanar de la recent esplendorosa 
parròquia de Sant Jaume) ja era considerada com a Festa Major de tot el poble. Però 
el que segurament va donar a la festa un impuls definitiu i un caràcter unitari, fou la 
important injecció econòmica que en 1712 en va marcar l’esdevindre, gràcies a la 
voluntat del veí del carrer de Berca, Josep Cabanes, qui en 1707 ja manifestava la seua 
voluntat testamentària per la qual quedarien instituïdes les processons de la vespra 
i el matí del 7 i 8 de setembre respectivament, i que es conformaren materialment i 
definitivament entre 1713 i 1720-24 aproximadament, junt amb la processó de Volta 
General pels carrers perifèrics de la vila (actuals carrers de volta), com la demostració 
d’incloure tot el veïnat d’Algemesí en la perpetració de la devoció i les tradicions:

«...tots sos béns per a dir y celebrar perpètuament una misa cantada de Nostra Senyora 
de la Salud, en lo cap de la seua octava, ab diaca y subdiaca, ab vespres, sermó y processó, 
passant per lo carrer del Molí a la Capella de Nostra Senyora de la Salud, y per lo carrer de 
Berca torne a l’Església de la Parroquial...».

A partir de llavors, la festa s’ha anat configurant sense ruptura de continuïtat 
atesa la tradició oral passada de generació en generació mitjançant les dites consuetes 
existents, és a dir, les tradicions orals sense documentació escrita, que donen cos, 
sentit i continuïtat a la festa i que transmeten «el que sempre s’ha fet», i que per això 
la doten d’identitat, i també la seua gent. 

En avant, i fins a 1925 (any de la Coronació com a patrona d’Algemesí), es va 
iniciar un període en què definitivament es va constituir la Festa i es va configurar fins 
al punt com la coneixem ara. Tot i això, el segle xx ha sigut un dels més turbulents per 
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a la història i configuració final de la Festa, lligat indubtablement als fets econòmics, 
socials i polítics que han configurat la nostra societat. I és que la història de l’element 
patrimonial no pot deslligar-se, en cap dels casos, de la de la societat que la 
sustenta, i tots els esdeveniments han deixat empremta material i intangible en la 
mateixa Festa. Durant la Guerra Civil no hi hagué festivitat, tot i que en acabar es va 
reprendre amb la reconstrucció de la capella de la Troballa i la nova imatge (la talla 
original fou cremada en 1936). La Festa, tot i haver adquirit una força creixent, no 
deixava de ser una festa de poble i la seua continuïtat estava sempre subjecta al 
pagament d’un sou de camp per a fer que els diferents actors participaren en el lloc 
de dolçainers o muixeranguers. Configuració que va tocar fons l’any 1973 quan la 
Muixeranga es va negar a eixir per falta de jornals. Aleshores es va configurar una 
nova administració a la Muixeranga, al capdavant de la qual hi havia els Maristes 
d’Algemesí, alhora que s’enllestia la primera Escola de Dolçaina, provincial en aquell 
moment, gràcies a l’impuls del mestre dolçainer Joan Blasco, una de les primeres 
escoles i pionera en el pas de la dolçaina professional a la participació ciutadana en 
la disciplina. Des d’aleshores la Festa ha adquirit un valor i importància creixents per 
a la seua gent i el poble en general, tot configurant-se i adaptant-se als nous temps 
(com la incorporació de la dona al ball de Bastonets en 1980 i a la Nova Muixeranga 
en 1999), més encara amb la declaració de la UNESCO i la inscripció en la llista 
representativa de patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

Tot i que és, a grans trets, la cronologia de la història i la tradició conegudes, 
el ben cert és que les incògnites són nombroses. La datació exacta és impossible 
de determinar, però es pot dir que aquest tipus d’imatges de talla eren una modalitat 
escultòrica bastant usual a mitjan segle xiii, inspirada en els models romànics peninsulars 
precedents, evolució natural de la tipologia romana de temps imperials amb significació 
profana i reconvertida per la simbologia ortodoxa bizantina. Una tradició escultòrica 
importada a l’occident europeu cristià mitjançant el préstec cultural que van suposar les 
croades per a les conquestes de Jerusalem i Terra Santa, i adoptada com a escultura 
adossada als expressius retaules romànics. És per això que la presència d’eixe tipus 
d’imatges anteriors a la conquesta cristiana del segle xiii sobre territori valencià és 
pràcticament impossible de considerar. 

Per la proximitat i la semblança amb altres com les trobades en dates similars 
a Morella (1234) o el Puig (1237), es pot considerar un procés de cristianització vinculat 
a certes talles marianes. Un trasllat de la iconografia i les tradicions, junt amb un 
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incipient repoblament catalano-aragonés a mesura que les tropes de Jaume I baixaven 
la frontera entre el govern cristià i el musulmà, i el posterior procés d’assentament i 
desenvolupament de la població que s’allargaria durant els segles xiii i xiv. 

De nou convergeixen història i tradició. En el procés d’ubicació i reubicació 
constant de la nova població cristiana al llarg dels segles (que entre d’altres va propiciar 
la concentració al voltant dels grans nuclis i va deshabitar definitivament antigues 
alqueries durant segles poblades com Aurí, Fentina, Gègena, Cotes, Pardines, etc., 
pel que fa al territori adjacent a Algemesí), ¿no podria haver determinat també el trasllat 
d’icones i objectes sacres que els repobladors hagueren portat amb ells en temps 
anteriors, i que es depositaren en la parròquia de Sant Jaume com el nou edifici i nucli 
de la importància que recentment adquiria Algemesí? 

Fet i fet, tot això ens parla d’una imatge de talla de fusta, una marededéu 
trobada (és a dir, d’origen desconegut o incert) que refereix als vells temps de 
la conquesta jaumina i el repoblament cristià medieval, just en l’origen del poble 
(no és gens estrany l’especial semblança que la talla original tenia amb la famosa 
Mare de Déu de Montserrat, de fusta ennegrida per l’imparable pas dels anys). 
Descoberta al medi propi, necessari i lògic d’una humil gent llauradora. Aquella 
era, segurament, una arcaica manera de moure les devocions de gent plana, 
de mentalitat senzilla, sense entelèquies massa complicades, alhora que també 
servien per a motivar-les a la cohesió, a la solidaritat, a saber-se comunitat definida 
i percebre’s com a poble concret. 

És possible que fóra la causa per la qual sovint la gent en diferents punts 
elaboraven històries escrites que arreplegaven llegendes orals prodigioses relatives 
a successos extraordinaris, com els primers documents escrits de mossén Curçà a 
finals del segle xvi, coincidint amb la independència de la vila d’Alzira, mitjançant una 
tradició arrelada en Algemesí que dóna a la seua gent consciència d’unitat i identitat, 
de definir el «nosaltres» respecte dels «altres». 

Llegenda, tradició, cultura i història des dels principis, que s’entreteixen a 
Algemesí com en cap altre lloc i que obliguen a unir inseparablement la història del 
lloc a la devoció cap a la seua Mare de Déu, transmesa oralment al llarg de segles de 
generacions que connecten el nostre temps amb el passat de la seua gent i els seus 
llocs, els mateixos que encara hui habitem.



26

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

3.3 Composició de la Festa
Encara que l’organització de la festa a Algemesí continua sent veïnal i 

tradicional, pren els elements de diferents aportacions al llarg de la història, unint en 
un mateix espai i temps reminiscències musulmanes, cristianes, jueves i paganes que 
just ací i gràcies als atzars de la història i la transmissió oral generacional, han persistit 
quasi immutables. Cal remarcar que els elements religiosos i pagans que actualment 
desfilen pels carrers d’Algemesí cada 7 i 8 de setembre no són (o no eren) exclusius 
del lloc, però el que sí que va ser exclusiu n’és la conservació, com en cap altre lloc.

Les tres processons que conformen la Festa de la Mare de Déu de la Salut són 
els actes litúrgics més significatius, populars i vistosos de la Festa Major, presidides 
per un novenari a la Mare de Déu, la Nit del Retorn, les Vespres solemnes i el repic de 
la Xirivia. La Processó de les Promeses (dia 7 a partir de les deu de la nit, des de la 
basílica de Sant Jaume fins a la capella de la Troballa, que acaba cap a les dos de la 
nit), la processoneta del Matí (dia 8 a partir de les 10 del matí, des de la capella de la 
Troballa fins a la basílica de Sant Jaume pel carrer de Berca, que acaba cap a les dos 
del migdia), i la processó de Volta General (dia 8 a partir de les set i mitja de la vesprada 
des de la basílica fins a retornar-hi recorrent els carrers de l’antic perímetre del poble 
d’Algemesí, que acaba cap a les tres de la nit). 

En el breu temps de vint-i-quatre hores s’exhibeix pels carrers històrics de la 
ciutat, la mostra més completa de cultura popular valenciana. L’espectacle magnífic 
que hui tothom pot contemplar pels carrers de volta de l’antiga vila, és el fruit d’una 
aportació popular secular i constant dels veïns al llarg dels segles. 

El que hui constatem és l’última versió (actualitzada) en l’evolució d’un llarg 
curs devot i generacional que conforma un dels trets identitaris més arrelats al poble, 
ja existent a la fi del segle xv i retut a una Mare de Déu antiga i trobada segons que deia 
la tradició oral. L’organització veïnal suposava el cos i l’ànima de la primitiva celebració. 
En el segle xviii, els germans clergues Querol, procedents de la castellonenca Morella, 
van reestructurar la processó. Segurament recordant el model de les festes Sexennals 
a la Mare de Déu de Vallivana (celebrades des de 1673) i del Corpus Christi de València 
i inspirant-s’hi, van escometre la reorganització dels actes fins al punt com els coneixem 
hui. És per això que la seua influència és capital en el procés de construcció festiva 
i devoció popular, ja que els trets semblants entre les tres festivitats són notables en 
molts aspectes, reflex d’una societat jerarquitzada de l’Antic Règim. 



27

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

Des de llavors, la processó queda organitzada arran d’un model distribuït en 
dos parts diferenciades: una, que hui denominem profana, i l’altra, religiosa. Cada una 
amb una vertebració i significats propis, encara que sempre prenent com a base la 
participació i representació del poble i la societat, junt amb la devoció religiosa. 

Una xicoteta explicació a la diversitat de balls, models i figures religioses dins 
del mateix fil processional, no és altra que mostrar la voluntat de col·laborar amb una 
exhibició popular global des de la diversitat ocupacional, escenificant habilitats i balls 
al so de músiques que s’erigeixen pròpies del grup. Balls, músiques, indumentària i 
actes religiosos que al voltant de la Festa identifiquen el poble. Cal tindre en compte 
que, directament i activament, en la processó participen al voltant de 1.500 persones 
alhora, tot i que indirectament, participant com a públic i altres elements de la Festa, 
la quantitat pot ampliar-se significativament, tot multiplicant el nombre de persones.

Els misteris i martiris 
obrin el seguici processional. 
Són xicotetes obres teatrals que 
representen xiquetes i xiquets, 
propis de la devoció i l’imaginari 
religiós valencià. Entre els 
misteris i martiris es poden veure 
el Misteri dels Capellanets (narra 
l’elecció mística de l’advocació 
de la Mare de Déu de la Salut), 
el Martiri de Santa Bàrbara, 
el Martiri de Sant Bernat i les 
germanes, el Misteri d’Adam i 
Eva o el d’Abraham i Isaac. 

La Muixeranga és segurament el ball més representatiu, i amb un major tret 
identitari i significatiu a Algemesí. Inicia la part de les danses en la desfilada profana. 
Més de tres segles d’història i una càrrega simbòlica important han fet de la Muixeranga 
d’Algemesí la imatge més coneguda de la ciutat i una de les més reconegudes a 
tot el territori valencià. 

   Xiquetes i xiquets representen els tradicionals misteris i martiris.
   Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Adrián González.
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Abillats amb una indumentària 
característica feta amb tela de matalaf 
roja, blava/verda i ratlles blanques (que 
donen fe del caràcter humil), actualment 
s’estructuren en dos grups: la Muixeranga 
i la Nova Muixeranga (apareguda en 1999), 
que evolucionen al so de la dolçaina i el 
tabalet, amb la culminació en l’alçament de 
les conegudes torres humanes. La primera 
notícia documental sobre la dansa data del 
Llibre de Comptes de la Vila de 1733, però es 
creu que deu existir molt abans.

És inevitable la comparació que 
s’estableix entre aquestes construccions i les que 
es fan al territori català. Així i tot, la Muixeranga 
rep per part de les principals corporacions de 
castellers a la veïna Catalunya el reconeixement 
generalitzat com l’origen de l’antic «Ball dels 
Valencians» que en el segle xviii es va estendre per 
algunes comarques del Principat i va evolucionar 
en els actuals castells, just per l’aportació que els 
llauradors valencians que acudien a segar l’arròs 
del Delta de l’Ebre van donar a la tradició.

La Muixeranga d’Algemesí.Imatge cedida pel Museu Valencià de 
la Festa.Autor: Francisco Javier Donderis.

La Nova Muixeranga. 
Autor: Paco Tortosa
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Seguint la Muixeranga, i encara dins de la part profana, dansen els Bastonets. 
Com a Algemesí, el fet guerrer apareix en moltes de les danses rituals valencianes. 
Conegudes com de bastons o pals, les d’Algemesí destaquen entre altres per mostrar 
una velocitat d’execució trepidant en cadascuna de les evolucions que fan. Els dansants 
(anomenats comunament bastonets i bastonetes), en nombre de huit, abillats amb 
una curiosa indumentària de tradició grecoromana, colpegen rítmicament les planxes 
i els bastons. Interpreten vint-i-una coreografies acompanyades d’altres partitures al 
so de dolçaina i tabalet. Ja en el segle xix la dansa era coneguda com a «Ball d’Indis» 

Grup d’homes dels Bastonets d’Algemesí. Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa.
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en referència al barret de plomes d’algunes ètnies d’Amèrica del Sud. Actualment, els 
Bastonets es divideixen, durant la processó, en tres grups on actuen hòmens i dones, 
les quals s’hi van incorporar en els anys huitanta del segle passat.

A continuació apareix el ball de la Carxofa. La manufactura de la seda, molt 
arrelada a Algemesí i origen de la riquesa durant el segle xvii es reflecteix en aquesta 
dansa de teixidors. No solament a Algemesí, sinó que al Regne de València (com ja 
s’ha dit) el conreu de la seda va tindre una transcendència important en l’expansió 
econòmica i comercial pel Mediterrani en l’època. Així, a la mateixa ciutat de València 
podem trobar vestigis d’aquesta esplendor, marcada per les obres de Pere Compte, 
com la Llotja de la Seda o el primitiu edifici de la Universitat de València (actual espai 
cultural de la Nau). De fet, i retornant a temes tractats, crida l’atenció que la troballa 

Les xiquetes ballen la Carxofa. Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Adrián González.
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de la Mare de Déu de la Salut 
es produïra en l’interior d’una 
morera, quan explica la 
tradició el descobriment que 
es va fer en 1247. Llavors, 
al paisatge rural de la zona 
no hi havia moreres, i és que 
la tradició que envolta tota la 
festivitat s’origina, com ja s’ha 
apuntat, al llarg del segle xvii.

El ball de la Carxofa 
és propi de xiquetes, que 
evolucionen teixint les cintes 
de colors al voltant d’un pal 
rematat per la figura d’una 
carxofa, fruit de la terra.

Muixeranga, Bastonets i Carxofa mantenien, en els inicis una composició 
social basada en els oficis: obrers de vila i carregadors –hòmens de força–, llauradors 
especialistes i teixidors –ofici urbà–, respectivament. Tradició, adquirida d’altres 
celebracions valencianes, que trobava que en un poble xicotet com Algemesí no hi 
havia gremis, però el treball creava cert vincles de classe, consciència i solidaritat.

La dansa dels Arquets, junt amb la Carxofa, passa per ser una de les 
danses processionals més esteses i populars de la tradició valenciana. De fet, trobem 
el paral·lelisme en altres representacions processionals com les del Corpus Christi 
de València. Ací les xiquetes, vestides de blanc –símbol de puresa–, evolucionen 
rítmicament amb un arc de colors a les mans, en un ball rítmic d’iniciació i com a ritu 
de pas de la infància a l’edat adulta.

Les Pastoretes. Igual que la manufactura de la seda i el treball agrari, en la 
nostra tradició cultural és habitual la presència de motius pastorívols. Xiquets i xiquetes 
entre tres i set anys se sumen a la festa. Dos xiquets més, a manera de figura simbòlica, 
encapçalen la dansa: són el rei i la reina dels pastors; representen el poder reial.

Les xiquetes de blanc ballen la dansa dels Arquets.
Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa.

Autor: Francisco Javier Donderis.
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Just abans de la Creu Major que marca el començament de la part religiosa 
de la processó, apareixen les Llauradores o Bolero. Acompanyats d’instruments de 
metall, hòmens i dones en un nombre indeterminat de parelles, ballen les sis danses 
vestits amb la rica indumentària valenciana del segle XVIII. És una dansa de carrer 
habitual en molts altres pobles valencians, encara que a Algemesí pren un caràcter 
eminentment processional.

De tots els balls de la processó, el Bolero, probablement pel caràcter més modern, 
és l’únic que no està acompanyat de la dolçaina i el tabalet, sinó d’un grup de vent format 
per clarinet, saxo alt i tenor, trompeta i trombó. Hi destaca, així i tot, el ritme marcat de les 
castanyoles. Les respectives coreografies s’interpreten al compàs d’altres sis melodies.

Els més menuts se sumen a la Festa en el ball de les Pastoretes.
Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autors (d’esquerra a dreta): José Vicente Portolés i Vicent Granell.
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Parelles, en nombre ideterminat, ballen les Llauradores o Bolero.

Els Tornejants en dels moments de la Fuga a la Plaça Major el matí del 8 de setembre.
Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Víctor M. San German.
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Junt amb la Muixeranga, els Tornejants és, segurament, el ball més 
emblemàtic d’Algemesí, i l’únic que s’inclou dins de la part religiosa, ja que té el valor 
simbòlic de protegir i venerar de manera solemne la Mare de Déu.

Iniciant la part, anomenada religiosa, apareixen els Tornejants, dansant pels 
tocs secs d’un timbal. Al davant obri la marxa l’anomenat patge, subjectant una espasa 
de manera horitzontal a l’altura dels muscles, la punta de la qual queda coberta per 
un escut amb forma de cor on queda representada la imatge de la Mare de Déu de 
la Salut. Darrere d’ell, els altres sis tornejants fan dos tipus d’evolucions amb onze 
variacions: Florets i Fuga. 

Es tracta d’una dansa guerrera, difícil d’executar, que demana agilitat i 
preparació física específica, de fet els tornejants que participen en les processons 
necessiten una preparació física específica de vora un mes abans de la festa. La 
indumentària, en teixit de plata, imita les antigues armadures medievals, i s’acompanyen 
de varetes vibràtils a manera de llances. La indumentària es remata amb un barret, 
la part superior del qual queda colpida per la decoració amb flors roges i blanques 
que s’entreteixen formant la mítica creu de Sant Jordi, el soldat cristià per excel·lència 
que moltes de les hosts medievals invocaven per a la victòria en combat, entre elles 
les de Jaume I, convertint-se en un dels emblemes més representatius de la Corona 
d’Aragó i els territoris respectius. A pesar que s’han tractat d’establir semblances amb 
el Torneig de Morella, el cert és que no se’n coneix molt bé la procedència. No obstant 
això, l’aparició i generalització d’aquesta mística dansa data del segle xviii.

Els Volants portant la imatge de la Mare de Déu de la Salut
a la processoneta del Matí.

Els personatges bíblics participen a la processó de Volta General.
Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa.

Autora: María Vila.
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La part religiosa, de la Creu Major cap arrere (on s’emmarquen els 
Tornejants), continua esquemàticament la configuració del Corpus valencià, pren 
els personatges bíblics com a principals figurants, simbolitza la genealogia de la 
Mare de Déu amb els dotze ancians de l’Apocalipsi que simbolitzen les dotze tribus 
d’Israel, Moisés o Jonàs, precedint el pas on els Volants porten la imatge mariana. 
Immediatament després de la Creu i davant dels personatges bíblics, desfilaven els 
veïns dels carrers de la vila portant els passos i sants patrons (una representació 
popular, ara per raó de residència que malauradament s’ha perdut).

Cal no oblidar, però, la importància que la música té per a la Festa. Sobretot 
al so de la dolçaina i el tabal, la música és un dels elements més característics, 
segurament gràcies a l’impuls que a les darreries dels anys setanta del segle passat li 
va donar la creació de l’Escola Provincial de Dolçaina. Algemesí ha tingut (i encara té), 
gràcies a eixe projecte, una importància capital en la promoció de la dolçaina.

Segurament el moment 
més especial de tot l’element 
patrimonial siga l’anomenada 
entrada de la Processoneta del 
Matí. A l’espai reduït de la plaça 
Major, tots els balls dansen alhora 
mentre ressonen les campanes 
i la imatge entra a la basílica i 
n’ix tres vegades fins a entrar-
hi definitivament, reproduint la 
llegenda de les tres vegades que 
Alzira va furtar suposadament la 
imatge i les tres vegades que va 
tornar miraculosament. 

Hui, òbviament, moltes coses han canviat i tot això s’ha anat adaptant als 
temps. El patrimoni cultural immaterial no és estàtic, l’adaptació i els canvis són 
necessaris, sempre conservant l’essència de l’element patrimonial. Malgrat les múltiples 
modificacions, el que queda generós, sa i ferm és el gran esperit de participació i 
col·laboració que mantenen tots els habitants d’Algemesí, especialment els més actius 

Dolçainers i tabaleters a la processoneta del Matí.
Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Vicent R. Piquer.
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integrants de les processons: músics i dansadors, però també la gent que participa 
en els oficis litúrgics i altres elements vinculats a la festa que no són tan vistosos, i que 
transmeten el fervor popular a visitants, veïns i fills. 

Els trets culturals comuns configuren, com cap altra cosa, aspectes identitaris 
que compartim amb els més propers, i la Mare de Déu de la Salut constitueix ja molt 
més que un element processional: ha traspassat la barrera d’allò purament religiós 
per a convertir-se en un dels aspectes cohesius, identitaris, culturals i patrimonials 

Entrada de la imatge de la Mare de Déu de la Salut a la basílica de Sant Jaume, en la processoneta del Matí, amb tots els balls a l’uníson. Imatge 
cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Vicent Segura.
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més significatius de la ciutat i de tota la regió. Un exemple d’implicació social i de 
transmissió cultural de la tradició oral al llarg dels segles que ha arrelat ací com un 
element característic fonamental de la ciutat i la seua gent.

3.4 Persones físiques i jurídiques participants

Si bé s’ha dit que en la Festa participen de manera directa més de 1.500 
figurants en els diferents balls, representacions, música, etc., ho fan tots de maneres 
diferents que ací es presenten breument. 

3.4.1 La comunitat portadora: participació directa i indirecta
Com ja s’ha vist al llarg dels punts esmentats, la comunitat portadora té 

una incidència i una participació capital en tot el procés de vertebració patrimonial, 
ja que l’element gira al seu voltant: sense la comunitat que el manté viu i el 
reprodueix, no existiria. 

Per això, el paper que té és vital i necessari. Es converteix així en l’artífex i 
directora de qualsevol projecte de valoració i gestió del PCI, ja que li pertany, alhora 
que se n’erigeix com a beneficiària, identificant-se en el procés i el desenvolupament. 
Qualsevol projecte d’aquest tipus ha de passar sí o sí per ella, sinó és pràcticament 
impossible i perjudicial. 

No obstant això, la configuració social del grup participant de manera directa 
o indirecta és heterogènia, ja que cadascú té el seu propi àmbit laboral independent 
dels altres (fins i tot molts d’ells fora de l’àmbit geogràfic on s’identifica l’element 
patrimonial). L’economia particular també és diferent (encara que és cert que el nivell 
de vida pot ser semblant). Els elements i ideals polítics varien en gran manera, fins i 
tot les franges d’edat i les tendències socials que sovint hi repercuteixen, ja que és un 
grup social en contacte constant amb les tendències globalitzadores, accés a internet, 
informació, etc. És per tant un grup al qual només l’uneix la identitat de sentir-se 
comunitat al voltant de la Festa.
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Dins de l’heterogeneïtat, la comunitat afona les arrels culturals i històriques 
lluny de tots els determinants (que sens dubte ho són i n’hi ha), la qual cosa fa que tots 
els membres tinguen un nexe comú molt fort i arrelat. 

Açò cal remarcar-ho, ja que si la configuració social és tan diferent depenent 
de les persones, també és cert que la unió de la comunitat respecte de l’element 
patrimonial és innegable. Quan parlem de la Festa de la Mare de Déu de la Salut 
podem observar com la comunitat fa, independentment de les diferències socials, 
econòmiques, polítiques, religioses, etc., que el PCI pervisca en el temps sense 
alterar-lo en cap aspecte. Això crea un sensació d’unitat, alhora que reforça la idea 
identitària d’un passat històric i cultural comú cap a una configuració social de caràcter 
horitzontal. Diguem que el patrimoni immaterial configura, com cap altra cosa, un 
nexe d’unió entre les diferents parts. Per això, inclús dins de la Festa pareix que les 
posicions socials s’intercanvien i cadascú pren un rol diferent.

Una altra de les característiques destacables de la comunitat és que els rituals, 
danses i músiques relacionats amb el PCI, com ja s’ha descrit anteriorment, es donen 
en un temps i espai geogràfic concret, Algemesí, 7 i 8 de setembre. És ací on resideix 
l’essència patrimonial. D’una altra manera, deslligat del context urbà, temporal, cultural 
i geogràfic perd l’essència i se’n dilueix el verdader valor. Açò és degut, sens dubte, al 
fet que està lligat (més enllà del lloc) a una gent que necessàriament hi resideix i que 
dota l’element de sentit en tots els aspectes, fent-lo tan significatiu i important. És en el 
lloc i és la gent la que ho ha sabut transmetre de generació en generació, fins a arribar 
a formar part d’un dels senyals d’identitat més característics i pel qual la gent que el 
forma se sent més identificada. Deslligar-ho del context és, per això, un error i perd el 
ser més profund. 

Si s’ha dit que la participació activa de la comunitat és fonamental (eix director 
i protagonista), no ho és menys el suport institucional a eixa mesura per part de les 
administracions públiques a diferents escales i el compromís amb el patrimoni cultural, 
sobretot a escala local.
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3.4.2 El Patronat de la Festa de la Mare de Déu de la Salut
El Patronat de la Festa de la Mare de Déu de la Salut és el responsable i 

gestor del PCI en tots els àmbits, tot i que cada ball autogestiona els seus recursos 
econòmics, materials i humans. L’organització fa que cada ball s’associe de manera 
diferent i puga triar la manera d’organitzar-se, participar en les processons, etc., de 
manera totalment independent. 

Està format pels representats dels quatre barris històrics d’Algemesí que 
configuren la Festa: barris de la Capella, de la Muntanya, de València i de Santa 
Bàrbara, que inclouen els espais per on circula la processó de Volta General. També 
estan representats l’alcaldia i el titular de la parròquia de Sant Jaume Apòstol. 

Públic al carrer de Berca durant la processoneta del Matí.
Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Antonio O. Roig.
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Per tant, al Patronat hi ha representats dels festers dels quatre barris (concretament el 
president, el secretari i el tresorer de cadascun dels barris, formant un total de dotze 
patrons o membres), de manera que cada any un organitza les festes i prepara tot el 
necessari. A més a més, la presidència del Patronat canvia cada any de manera que li 
correspon al barri que prepara les festes eixe any.

El Patronat té autoritat per a gestionar els recursos de la Festa, entitat 
competent en la matèria i representant dels barris i la gent que hi participa. També 
s’ajuda d’un òrgan assessor consultiu, constituït per representants i mestres de cada 
ball que participa de les processons. L’òrgan assessor té veu i opina en les decisions 
que ha de prendre el Patronat, però no té vot per a la decisió directa.

La funció del Patronat ha (i hauria) de ser la de donar cohesió i marcar els 
límits de la Festa, que no esdevinga qualsevol altra cosa que no siga aquesta. També 
ha d’excercir una funció anivelladora, per tal que cap element destaque en excés per 
sobre d’altres i evitar així una certa descompensació. Tot i que la Festa és un ser viu 
en constant evolució, el Patronat també ha de vetllar per la seua puresa, evitant la 
introducció d’elements que no li són propis. Per últim, hauria de ser capaç de dosificar 
el perillós entusiasme en aquests moments àlgids, mantenint el seu sentit més enllà 
perquè, en moments on l’element patrimonial decaiga, no planege sobre aquest el 
perill de mort, tot mantenint la seua essència. Tot això passa, no obstant, per una 
renovació evident en les inèrcies de treball i representació, i del paper que hi juga en 
tot aquest entramat, on hauria d’assumir un creixent protagonisme (que no autoritat), 
marcat per la coherència, la presència, el marcat de línies clares quant a la seua gestió 
i de tots els elements que en formen part. Açò ha de derivar per la creixent autogestió i 
apoderament dels diferents grups que, moltes vegades, transcendeixen competències 
que li han de ser pròpies a aquest patronat pel bé de la Festa. 

No cal deixar de costat, però, la funció del clergat i la influència que 
ha exercit la parròquia de Sant Jaume Apòstol sobre la Festa. Aspecte normal 
i ressenyable, doncs ha estat el màxim òrgan representatiu al llarg dels segles 
d’història de l’element patrimonial, i els que han fet perviure la tradició i tots els seus 
aspectes constants fins hui. La parròquia i la figura del seu titular són elements més 
que destacables en la Festa.
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3.4.3 L’Ajuntament d’Algemesí i el Museu Valencià de la Festa
La Festa s’articula al voltant de la gent participant i en el seu nom els festers i 

el Patronat de la Festa. Històricament l’Ajuntament no ha tingut un paper rellevant en 
l’organització i gestió de la Festa, només aportant certes quantitats econòmiques o a 
mode d’ajuda a la Festa i de mitjans materials i humans per a fer-la. Però, si més no, la 
Festa s’organitza anualment al voltant de la participació i la implicació veïnal.

Per altra banda, el Museu Valencià de la Festa (que depén de la Regidoria 
de Cultura) té certes funcions de representació institucional de la Festa mitjançant el 
tècnic en patrimoni de l’Ajuntament d’Algemesí i director del Museu, tot i que no hi té 
tampoc cap potestat ni funcions de gestió, només accions de representació i mostra. 
De fet, el Museu naix de la necessitat de tindre un lloc permanent de la Festa i per a la 
Festa de la Mare de Déu de la Salut. 

3.5 Reconeixements institucionals de la Festa
Com s’ha exposat més amunt, la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí 

és més que això, que una simple festa patronal. Ha conquerit al llarg del segle xx 
estudiosos i personalitats, i ha esdevingut senyal d’identitat de tota la comunitat i del 
poble valencià. Sons com la dolçaina i imatges com la Muixeranga o els Tornejants han 
traspassat fronteres.

La Festa de la Mare de Déu de la Salut ha obtingut històricament, i més a les 
darreries del segle xx, una gran quantitat de reconeixements i distincions institucionals 
derivats de les pràctiques comunitàries i el fort arrelament i compromís social. Derivat 
de la nova legislació nacional i autonòmica en matèria de patrimoni cultural i més amb 
l’explosió per al reconeixement i la salvaguarda del PCI, seguint els passos del Misteri 
d’Elx, la Festa ha obtingut moltes distincions per la perpetuació oral i tradicional i la 
implicació col·lectiva en les festes. 

Ja en 1977 fou declarada festa d’interés turístic per part del Govern estatal. 
En el 2008 fou inscrita per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana com 
una de les huit meravelles valencianes. En l’any 2010 la mateixa Generalitat la declarà 
bé d’interés cultural (BIC). 
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Finalment, el 28 de novembre del 2011, la sisena sessió del Comité 
Intergovernamental (6.COM) de la UNESCO en matèria de salvaguarda de patrimoni 
cultural immaterial reunida a Bali (Indonèsia) feia pública la inscripció en la llista 
representativa de patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut d’Algemesí.

El que va fer al comité adoptar la dita determinació fou l’aspecte comunitari 
de la Festa: recreació i transmissió de danses, música, cerimònies religioses i rituals, 
dins de l’entramat social del poble d’Algemesí, de generació en generació i que es 
remunten segles arrere. I és que la Festa ha traspassat les fronteres rituals i religioses 
per a esdevindre patrimoni cultural i senya d’identitat de tots els algemesinencs, de 
tots els valencians.

Es posava així l’accent en el caràcter col·lectiu de rituals i expressions culturals, 
testimoniatge de creativitat humana i devoció popular, amb la finalitat de contribuir a la 
promoció del diàleg intercultural i el respecte mutu. De fet, no és gens estrany que la 
UNESCO subratllara la implicació social de tot el poble en la conservació, transmissió i 
perpetuació de les seues tradicions generacionalment. Era, per tant, un reconeixement 
a tota la comunitat dins d’una festa de transmissió oral.

Per això mateix, tots els projectes per al reconeixement, valoració i gestió del 
PCI han de nàixer des de la necessitat de la mateixa comunitat i han de tindre-la com 
al centre i al nucli al voltant del qual desenvolupar-se.
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4. Anàlisi de viabilitat i sostenibilitat patrimonial

Per tal de saber en quins punts s’ha de remarcar i com gestionar l’element 
patrimonial, cal fer una anàlisi minuciosa de la situació de la Festa hui i la gestió actual. 
Tot i això, prèviament, cal plantejar uns aspectes importants per a entendre què és el 
patrimoni cultural immaterial i quina rellevància té en diferents àmbits.

4.1 Definicions i qüestions prèvies

Abans de resseguir el camí cap a l’estudi de l’element patrimonial que ací ens 
ocupa, és important detindre’s (tot i que siga mínimament) a atendre unes qüestions 
teòriques breus que ajuden a entendre el contingut del projecte i del PCI. 

4.1.1 Patrimoni cultural i identitat
Primerament cal definir que significa això de «patrimoni cultural». Per a María 

Isabel Hernández Llosas, la identitat cultural i l’estudi de la identitat cultural respon al 
conjunt de característiques compartides per un grup en el qual s’engloben aspectes 
materials i simbòlics que operen com a definidors de la dita societat i permeten que es 
diferencie d’altres.5 

Més concretament, es podria dir que és el conjunt de béns mobles, immobles 
i immaterials que hem heretat del passat i que arbitràriament hem decidit que val la 
pena protegir com a part dels nostres senyals d’identitat social i històrics.6 Per això que 
són el resultat de l’obra humana directa, generats de manera local i que una generació 
hereta i transmet a la següent amb el propòsit de preservar, continuar i acréixer certs 
valors socials i culturals. 

5 Hernández llosas, M. I. «Diversidad cultural, patrimonio e identidad en argentina». En La dimensión social del patrimonio, 
19-30. Buenos Aires: Ed. Clasco, 2009. Citat en Gili, M. L. «La historia oral y la memoria colectiva como herramientas para 
el registro del pasado», en martini, Y.; Pérez, G.; aGuilar, Y. (comp.) Las sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del 
centro-oeste argentino. Río Cuarto: Editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 2009, p. 443-448, esp. p. 447.

6 Definició extreta de: Querol, M. A. Manual de gestión del patrimonio cultural. Navalcarnero: Akal, 2010, p. 11.
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Una altra definició del patrimoni cultural que avança en la mateixa línia és la 
que dóna la Fundación ILAM, dedicada a la protecció i salvaguarda del patrimoni: 

El patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la 
herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con 
una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural, 
como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de 
individuo a individuo y de generación en generación.7 

De fet, la mateixa UNESCO ja feia referència a aquesta primera distinció 
entre el que és el patrimoni natural i el cultural en la Primera Convenció sobre la 
Protecció del Patrimoni Mundial celebrada en 1972. Des d’aleshores no s’havia 
prestat massa atenció a què és patrimoni, identificació i classificació. Per això 
mateix, la distinció entre els diferents tipus de patrimoni va quedar de la manera 
esquemàtica que hi ha tot seguit:

7 Extret de la Fundación ILAM (http://ilam.org/index.php/es/programas/ilam-patrimonio/patrimonio-cultural). Consulta feta el 3 de juliol del 2017.

http://ilam.org/index.php/es/programas/ilam-patrimonio/patrimonio-cultural
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Com s’ha vist, la definició per al patrimoni que proposava la UNESCO, en un 
principi, donava una cabuda genèrica a totes les representacions i els elements que 
configuren un tipus de vida dels diferents grups culturals amb els elements que en 
depenen. És justament per això que la noció de patrimoni, i més encara de patrimoni 
cultural, s’associa indiscutiblement a la d’identitat mateixa dels pobles i les societats. 

El patrimoni sempre ha estat vinculat als processos identitaris. Per això que 
poques coses són més pròpies a un col·lectiu social que sentir-se comunitat, poble, 
que integrar-se justament en els discursos, les manifestacions i les narracions arran de 
certs elements culturals que configuren la identitat de la seua gent.

Es poden assenyalar certes diferències entre la concepció sobre la identitat en 
el passat, lligada a un àmbit més «nacional» o extern i gestionada des de l’estat, i una 
altra concepció des del present, vinculada amb allò «ètnic o cultural» en l’àmbit local. 
Evolució que ha fet que el patrimoni s’enllace en la identitat des del sentit local de 
pertinença a una comunitat, els membres de la qual comparteixen certs trets culturals 
com la llengua, la transmissió de sabers i pràctiques de generació en generació, certes 
festivitats, etc., així com un territori que senten com a propi. No obstant això, és difícil 
que la mateixa comunitat atorgue al patrimoni un caràcter diferenciador, ja que aquest 
tipus de reconeixements els solen dur a terme agents externs. 

Els elements patrimonials en qüestió necessiten relacionar-se amb altres 
de culturals, antropològics i socials per tal de construir un discurs des del present, 
però en reconstrucció constant. És per això que és pràcticament impossible fer talls 
estrictes i compartimentar els diferents tipus de patrimoni com si sols estigueren ells i 
no depengueren de ningú més. Per exemple, el patrimoni cultural immaterial no és sols 
immaterial, en la representació té lloc certa materialitat en certs vestits, instruments, 
tècniques, ferramentes, que són alhora patrimoni cultural. Inclús llocs, patrimoni 
cultural immoble, que alberguen certes representacions, que s’hi uneixen i que també 
formen part de l’engranatge patrimonial. 

Així el passat del patrimoni cultural estava lligat a una perspectiva des de 
l’estat-nació que sols reconeixia els béns culturals materials que n’identificaren la 
identitat nacional unitària marcada per certa simbologia i on constantment s’excloïa 
la part social i es presentava com a danses folklòriques totes les que quedaren fora 
de l’àmbit, mitjançant estratègies conservacionistes. És a dir, que es presentava 
simplement com un passat «congelat» sense acció ni canvis. 
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Per contra, el present ens mostra una realitat molt diferent, segurament unida 
a la consciència recent que sobre el seu patrimoni cultural han pres les diferents 
comunitats. Així, des de fa uns quants anys, i més encara en l’impuls d’organismes 
supranacionals com la UNESCO, que ha buscat visualitzar i donar les ferramentes 
perquè les comunitats autogestionen els béns culturals i patrimonials, els elements 
patrimonials han pres una altra consideració. Ara més que mai hi ha un reconeixement 
important de la diversitat cultural de xicotetes comunitats que enriqueix el panorama 
estatal, mitjançant la valoració de nombrosos béns materials i immaterials que marquen 
alhora un arrelada identitat cultural (ètnica) marcada per expressions o elements 
culturals, i que comencen a gestionar les mateixes comunitats portadores. 

Com ha quedat constància, una característica important del patrimoni cultural 
és la raó de ser social, és a dir, que els seus valors els comparteix i els frueix tota la 
societat. En cas contrari, perd tot el sentit i els diferents elements deixen de tindre 
sentit com a patrimoni cultural. És una construcció social i eminentment identitària. 
Com diu María Laura Gili:

El patrimonio cultural no existe por sí mismo sino cuando un grupo de personas le otorga 
significado, se apropia dándole valor cultural y social a determinados elementos de la cultura 
material y simbólica de la sociedad a la cual pertenecen.8

El que pareix cert és que la història d’Europa, o del món occidental en termes 
generals, està unida al desenvolupament del concepte de patrimoni cultural com 
a senyal d’identitat històric. Hui en dia és un dels atributs que «dóna personalitat» 
a una comunitat. La consciència que ha començat a estendre’s fa que es busque 
molt més que la simple gestió i protecció de grans monuments. Tot i que, sense cap 
dubte, un dels elements d’utilitat que recentment s’ha donat al patrimoni és el del 
desenvolupament turístic. En territori espanyol, la tendència pel turisme de sol i platja 
pareix que ha començat a canviar cap a la revaloració i creixent interés dels elements 
del patrimoni cultural en tots els àmbits, és a dir, cap a un turisme cultural i patrimonial 
que cal lligar per a no ferir l’element.

8 Gili, M. L. «La historia oral y la memoria colectiva...», p. 447.
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4.1.2 La UNESCO i el patrimoni cultural immaterial
L’organització transnacional UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) dependent del sistema de les Nacions Unides i, a través de 
l’eina jurídica de la convenció, estandarditza les modalitats de concepció i gestió del 
patrimoni, en general, i del patrimoni cultural immaterial, en particular. 

Així és com en la Convenció de París del 2003, la UNESCO homogeneïtza el 
concepte de PCI, ja que els estats, en firmar-la i ratificar-la, queden obligats a complir la 
regulació pautada en matèria de salvaguarda i gestió. És per això que un reconeixement 
al patrimoni cultural per part de la UNESCO suposa un impuls de visualització i accés 
a altres beneficis per a la comunitat portadora i, en conseqüència, una importància 
capital per a la salvaguarda de l’element patrimonial.

La UNESCO actua de manera que regula tots els aspectes per a interpretar 
i gestionar el PCI a través de l’òrgan jurídic de la Convenció per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial del 2003. Així es creava el primer instrument multilateral 
vinculant per a la salvaguarda del PCI a partir de quatre objectius clau:

1. Salvaguardar el patrimoni cultural immaterial.

2. Garantir el respecte del patrimoni cultural immaterial de les comunitats, 
grups i individus afectats.

3. La conscienciació a escala local, nacional i internacional de la importància 
del patrimoni cultural immaterial i del reconeixement recíproc.

4. Previndre la col·laboració internacional i ajuda en la matèria.

En el punt anterior s’ha exposat la importància que té el patrimoni cultural 
en tot el conjunt per a les comunitats portadores i el nexe d’unió i identitat que té, a 
partir d’elements comuns que conformen la comunitat. Però mentre que la cultura 
es percep com a mòbil i dinàmica, el PCI apareix com un element fix, cristal·litzat i 
acumulat de la cultura al llarg dels segles. Pareix que siga un objecte de preservació i 
hi ha una tendència a considerar-lo en termes exclusius de recurs rendible (comercial 
i turístic). Però, realment, què és el patrimoni cultural immaterial?
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A l’efecte de la convenció, per patrimoni cultural immaterial s’entenen els 
usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques –junt amb instruments, 
objectes, artefactes i espais culturals inherents– que les comunitats, grups i individus 
reconeixen com a part integrant del patrimoni cultural. Patrimoni que es manifesta, en 
particular, en els àmbits següents:

1. Tradicions i expressions orals, inclòs l’idioma com a vehicle del PCI.
2. Arts de l’espectacle.
3. Usos socials, rituals i actes festius.
4. Coneixements i usos relacionats amb la natura i l’univers.

5. Tècniques artesanals tradicionals. 

De la mateixa manera, i segons la Fundación ILAM,9 el patrimoni cultural 
intangible es pot definir també com el conjunt d’elements sense substància física o 
maneres de conducta que procedeixen d’una cultura tradicional, popular o indígena; 
el qual es transmet oralment o mitjançant gestos i es modifica amb el transcurs del 
temps a través d’un procés de recreació col·lectiva. Són manifestacions no materials 
que emanen d’una cultura en forma de sabers (coneixements i maneres d’arrelar en 
la vida quotidiana de les comunitats), celebracions (rituals, festivitats i pràctiques de 
la vida social), formes d’expressió (manifestacions literàries, musicals, plàstiques, 
escèniques o lúdiques) i llocs (mercats, fires, santuaris, places i altres espais on tenen 
lloc les pràctiques culturals en qüestió). És, en definitiva, la part no física ni material de 
les tradicions dels pobles.

Fet i fet, el PCI es presenta com a tradicional, contemporani i viu, que es 
transforma permanent. És també integrador, representatiu (no exclusiu ni de valor 
excepcional), basat en la comunitat i reconegut com a tal per les comunitats portadores, 
grups o individus que el creen, mantenen i transmeten.

El patrimoni cultual immaterial, que es transmet generacionalment resultat 
d’un procés històric, el recreen constantment (des del present) les comunitats i 
els grups –en funció de l’entorn i la interacció amb la natura i la història–, als quals 

9 Extret de la Fundación ILAM (http://ilam.org/index.php/es/patrimonio-intangible). Consulta feta el 3 de juliol del 2017. 

http://ilam.org/index.php/es/patrimonio-intangible
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infon un sentiment d’identitat i continuïtat, per la qual cosa s’estableix un sentit de 
pertinença important a un col·lectiu i una identitat compartida. Patrimoni que ha de ser 
necessàriament compatible amb els instruments dels drets humans, el respecte mutu 
entre les comunitats i el desenvolupament sostenible. 

No obstant això, el patrimoni immaterial també és focus constant de debats al 
voltant de certs aspectes com ara:

• Tradició-contemporaneïtat. Si bé el PCI s’associa a allò «tradicional», 
no podem negar que és part del món contemporani i, per tant, està també 
marcat per les condicions socioeconòmiques, polítiques i culturals a escala 
local, nacional i internacional vigents i durant segles d’història. 

• Essencialisme-transformació. En un món contemporani tan 
globalitzat, no hi ha dubte que el PCI està exposat a processos de 
transformació constants. El PCI no porta una essència immutable, sinó 
que és dinàmic i té múltiples contradiccions, i per això està tan subjecte 
a canvis, modificacions, resignificacions i reinvencions pel que fa a les 
necessitats de cada context sociohistòric. 

• Transmissió generacional. Tot i que no es pot obviar altres tipus de 
canals de transmissió del PCI, el generacional i oral ha estat sempre present 
en tot element. Ací cal, però, posar l’accent en qui construeix el discurs, des 
de quina lògica i amb quin propòsit, ja que pot ser transmesa mitjançant els 
sistemes educatius formals i informals, les tecnologies de la informació i la 
comunicació, els mitjans de comunicació i les indústries culturals que sovint 
no poden prestar atenció a la fragilitat i sensibilitat de l’element trastocar la 
seua profunda raó de ser. 

• Globalització. Sens dubte, aquests tipus de manifestacions culturals 
immaterials es veuen sovint amenaçades per la globalització i l’intercanvi 
constant de noves formes culturals i celebracions (per posar-ne un exemple: 
la nostra societat celebra, cada vegada més, festivitats com Haloween, 
que realment no formen part del que podem considerar la nostra cultura, 
mentre deixem de costat altres com Tots Sants o Sant Dionís). Fenòmens 
de la globalització que no són ni millors ni pitjors, cert és que el patrimoni 
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cultural és un element en canvi constant ja que es lliga a les societats i les 
diferents comunitats. No obstant això, el perill que es pot veure al darrere 
és el camí cap a una cultura unitària i igualitària per a tothom. Què podem 
fer davant d’això? La protecció d’organismes oficials com la UNESCO i la 
legislació dels estats i comunitats en matèria de patrimoni cultural (més si 
potser immaterial) per tal que la gent agafe consciència del que és seu i 
esdevinga seu, i modele com el seu propi patrimoni, donant-li mecanismes 
per a visualitzar-lo i autogestionar-lo, sobretot en grups vulnerables fins 
que siguen suficientment forts com per a poder subsistir en la consciència 
personal identitària sense problemes de continuïtat. 

• Gestió i explotació externa. Igualment, la gestió i explotació externa amb 
finalitat econòmica de l’element patrimonial és més que perillosa, ja que no és 
la mateixa comunitat portadora la que gestiona els recursos propis i l’element 
patrimonial en el conjunt. 

Si tenim en compte aquesta característica del patrimoni immaterial, ens vénen 
una gran quantitat de preguntes i altres dubtes respecte de la dificultat que en suposa 
la gestió i conservació: com es protegeix?, com es conserva? Es tracta de tradicions 
no físiques lligades a determinades maneres de viure, i no hi ha res que canvie més, 
hui en dia, que les maneres de viure, sobretot quan són tradicionals, antigues, i encara 
no han sucumbit al capitalisme.

Com a propòsit fonamental de la convenció hi ha salvaguardar el patrimoni amb 
mesures i plans de protecció i gestió adequats, junt amb el respecte, la sensibilització 
al públic de la importància que té i la promoció per a la cooperació i l’assistència 
internacionals. Per això, els països adscrits i que firmen la convenció i la ratifiquen al 
cap d’un temps es comprometen obligatòriament a salvaguardar el PCI al territori. 
Concretament, Espanya va ratificar l’acord en matèria de patrimoni cultural immaterial 
adoptat per la UNESCO l’any 2006, i se situa gairebé al capdavant dels elements 
salvaguardats i inscrits en les dites llistes. 

De la mateixa manera, la convenció estableix dos llistes: la llista representativa 
del patrimoni cultural immaterial de la humanitat i la llista del patrimoni cultural immaterial 
que necessita mesures urgents de salvaguarda. L’objectiu de les llistes consisteix a 
ressaltar els elements del PCI que són representatius de la creativitat humana i la 
diversitat cultural, així com els elements que s’han de salvaguardar de manera urgent.
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L’única manera de «protegir» els béns sense cos ni forma és documentar-
los, estudiant com són, com es manifesten i com canvien i han canviat al llarg de la 
història. El que cal «conservar» és la documentació, perquè el que hi consta seran 
imatges fixes a mode de fotografies sobre l’estat concret de l’element patrimonial en 
un moment determinat de la seua història immaterial. Per això que en el patrimoni 
immaterial no es busca «l’autenticitat», com es fa en el material, sinó que es pretén que 
tinga certa continuïtat històrica, de manera que allò «autèntic» siga la documentació 
que se’n conserva. 

La darrera característica és com afecta el mateix reconeixement d’allò 
immaterial al patrimoni cultural. Com diu Victoria Montero: 

Afirmar que los conocimientos y usos tradicionales del pueblo zápara en la Amazonia 
(Perú y Ecuador) son tan dignos de salvaguarda como la Acrópolis ateniense de Grecia 
permite superar el etnocentrismo propio de europeos y norteamericanos.10 

De qualsevol manera, el que pareix és que el patrimoni cultural immaterial no 
es pot tractar de la mateixa manera que es gestiona i es valora qualsevol altre tipus 
d’element cultural patrimonial, necessita mecanismes propis per a salvaguardar-lo. 
Concretament la Convenció de la UNESCO marca huit grans sistemes per a protegir-
lo:

1. Realització d’un inventari d’actualització regular (identificació i recopilació 
de l’element patrimonial al mateix territori).

2. Creació d’òrgans gestors competents, com ara institucions de 
documentació amb facilitats d’accés públic.

3. Foment de l’estudi científic i tècnic.

4. Creació o enfortiment d’institucions de formació en la gestió del PCI: 
educació i sensibilització.

5. Aplicació del mètode etnogràfic per tal d’analitzar la repercussió de 
l’element immaterial en la societat.

10 Quintero morón, V. «El patrimonio intangible como instrumento para la diversidad cultural: ¿una alternativa posible?», 
PH Cuadernos, núm. 17, p. 69-83 (cap. 13 i 24), 2005, esp. p. 75. Citat en Querol, M. A. Manual de Gestión…, p. 248.
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6. El registre fotogràfic, sonor i audiovisual que complemente el registre escrit.

7. Mesures per a garantir l’accés a la ciutadania i la participació comunitària. 

8. L’ús correcte de les TIC (eines per a la tecnologia de la informació i la 
comunicació), com les xarxes socials que ajuden a difondre el PCI, la promoció 
del coneixement sobre la diversitat cultural i la salvaguarda, la visibilitat i la veu 
de les comunitats, generar sistemes informàtics per a la gestió patrimonial, etc.

Però també és cert que la línia que marca la convenció ha de començar des de 
la base, justament des de la mateixa comunitat portadora i l’Administració local per a 
una bona gestió, passant per l’autonòmica, estatal i internacional, que han de garantir 
la conservació dels mateixos termes que han suposat el primer reconeixement.

En territori espanyol, el camí cap a la salvaguarda del patrimoni immaterial 
el va iniciar l’any 2001 el Misteri d’Elx (inclòs en el 2008 en la llista representativa). 
Tot i que encara no s’havia fet la Convenció de la UNESCO per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial, el Misteri començava a dibuixar un camí de l’exemple que 
posteriorment molts altres prendrien. Concretament, fou declarat primerament com a 
«obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat», per a posteriorment ser 
inscrit en la ja anomenada llista representativa. 

El patrimoni cultural en general, i més concretament el patrimoni cultural 
immaterial, s’articulen al voltant d’una legislació de caràcter nacional i una altra de 
caràcter autonòmic, inclús municipal. Cal destacar breument la Llei 16/1985, de 25 
de juny, de patrimoni històric espanyol, el Pla nacional de salvaguarda del patrimoni 
cultural immaterial o la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià. 

De la mateixa manera també hi ha diferents graus de reconeixements 
patrimonials a diferents elements: des de béns de rellevància local, interés turístic 
nacional, BIC o patrimoni de la humanitat, per la qual es regulen els graus de protecció 
i salvaguarda dels diferents elements a conservar i protegir.
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4.1.3 Visualitzar, protegir, valorar i gestionar el patrimoni cultural
Quan es parla de gestionar el patrimoni cultural en un sentit ampli i integrador, 

volem acostar-nos (si més no) al significat mateix de la paraula. Si partim de la base 
sobre el qual gestionar, podem dir que el terme gestionar està estretament vinculat 
al camp de l’economia en l’àmbit corporatiu. Però si es parla i s’atén a la gestió del 
patrimoni cultural, cal citar Josep Ballart i Jordi Juan11 quan diuen que la gestió és un 
conjunt d’actuacions programades amb l’objectiu final d’aconseguir una conservació 
òptima dels béns patrimonials i un ús adequat a les exigències socials contemporànies, 
sense desatendre’n la preservació i la valorització social. 

És, en definitiva, el conjunt d’activitats destinades a protegir i difondre els 
béns del patrimoni cultural; la majoria dutes a terme per les diferents administracions 
públiques. Per això, l’objectiu últim serà protegir, conservar i difondre els elements del 
patrimoni cultural per tal que puguen exercir la funció social per la qual es defineixen i 
es transmeten a les generacions futures.12 

Gestionar el patrimoni cultural i més concretament l’immaterial, demana una 
labor de conéixer, planificar, controlar i difondre.

Tot i que en el punt anterior ja s’han exposat unes quantes de les idees 
força, el ben cert és que la gestió del PCI ha de donar les eines adequades perquè 
siga la mateixa comunitat portadora la que elabore el discurs al voltant de l’element 
patrimonial, sempre basats en els drets culturals que tenen els col·lectius. 

A més a més, la gestió té un altre component important de fer visibles els grups 
vulnerables que històricament han restat ocults per les decisions d’altres subjectes per 
als quals la visibilitat d’aquests grups podria resultar perjudicial o amenaçant. És a dir, 
es tracta de donar llum sobre comunitats amb un bagatge patrimonial i cultural ric, 
però que han estat històricament negades i soscavades per l’estat i la societat major. 
No obstant això, hui la valoració del seu patrimoni pot representar una via important 
per a eixir a la llum.

11 Ballart Hernández, J.; Juan tresserras, J. Gestión del Patrimonio Cultural. Barcelona: Ariel, 2002.
12 Querol, M. A. Manual de Gestión…, p. 51.
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Però la visualització de tradicions i sabers de societats marginades o 
desconegudes, s’ha de fer des de projectes i polítiques culturals i patrimonials 
que impulsa l’Administració pública. Just per això, i com apunta Fernando 
Caijías,13 les polítiques culturals són el conjunt de principis, idees fonamentals, 
orientacions, directrius, guies, rumbs que regeixen el pensament i l’actuació d’un 
país, departament, entitat privada o de la societat civil en el camp de la cultura i 
el seu patrimoni cultural. Això passa per fer polítiques i instaurar projectes i plans 
que fomenten conéixer, difondre, controlar i planificar el patrimoni a partir de 
plans estratègics o directors, més si potser, en el patrimoni cultural immaterial, i 
implementats per professionals en el camp.

Un dels mecanismes per a aconseguir-ho és valorar el patrimoni amb diferents 
projectes que ho duguen a terme. Valorar suposa alhora donar a conéixer l’element 
patrimonial d’una determinada manera o forma a la societat resseguint uns objectius 
que volem aconseguir. És a dir, pot ser que l’objectiu de valorar una certa tècnica de 
construcció artesanal siga la de donar-li certa visibilitat i conscienciar la comunitat de 
la necessitat d’implementar plans específics per a protegir i gestionar aquests sabers. 

En el segle xx, sobretot en la segona mitat, quan va començar un interés 
més gran pel patrimoni cultural, s’entenia la valoració com el mecanisme mitjançant 
el qual s’aconseguia cert benefici econòmic derivat d’un eventual turisme cultural o 
explotació de l’element patrimonial. En els últims temps la tendència ha anat canviant i 
no pareix que siga la raó principal de les que motiven la valoració de diferents elements 
patrimonials. Just és aquesta valoració la que fa que un bé cultural i patrimonial 
esdevinga un recurs administrable segons els objectius marcats. 

De la mateixa manera, en les últimes dècades han predominat els projectes 
per a la valoració a partir de discursos on primen els interessos dels qui els impulsen 
des de dalt, i que imposen la seua lògica o visió per sobre del col·lectiu o la comunitat 
que sustenta l’element patrimonial. Açò no sols és perillós sinó que pot trencar la 
correlació de forces sobre la qual se sustenta el PCI, tot provocant cert rebuig cap a 
un patrimoni que esdevé recurs. 

13 CaiJías de la VeGa, F. «Políticas Culturales, Patrimonio Inmaterial y Desarrollo», en VII Encuentro para la Promoción y 
Difusión del Patrimonio Inmaterial de los Países Andinos, 2006. 
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És per això que per a fer el camí fructífer, la part grossa ha de recaure sobre la 
comunitat que sustenta l’element amb l’ajuda de l’Administració pública i els recursos 
de tot tipus que té. Això facilita i significa convertir el patrimoni en un instrument per al 
desenvolupament social. Perquè ocórrega, les diferents actuacions patrimonials s’han 
de pensar i dur a terme de dins cap a fora, que done sentit i que identifique la societat, 
que la fa partícip, ja que no tindre en compte la comunitat i la visió que té sobre el seu 
patrimoni, fa que una eventual estratègia no tinga els efectes desitjats. A més a més, 
les propostes han d’anar més enllà de buscar el benefici econòmic, han d’anar més 
enllà dels números o simples rendiments, han de deixar de concebre la cultura com un 
element simplement administrable. 

Són realitats fonamentals per a una bona gestió feta des de i per a la comunitat 
portadora i el seu element patrimonial: que siguen capaços d’administrar el seu 
patrimoni sense imposicions ni exigències externes.

És per això que en tot l’entramat cal atendre el context de la participació 
comunitària en la implementació de plans d’acció i gestió per al patrimoni cultural 
immaterial. Tota activació patrimonial ha sigut recentment fruit de la intervenció estatal 
a través dels òrgans i els agents governamentals i experts que sovint formen part 
d’organismes especialitzats. Que actuen des d’un pla secundari i com a simples 
consellers és el camí que hem de resseguir, però el pes ha de recaure sempre sobre 
els agents i les comunitats portadores dels béns patrimonials. 

Un nou model cap a una política d’allò comú i dels béns comuns és possible 
mitjançant una política en què el lideratge siga de les diferents comunitats i societats 
amb l’ajuda de l’Administració pública, que active el patrimoni immaterial i viu 
mitjançant un model col·laboratiu i comunitari, que implica els diferents grups socials 
que conformen l’element i que els identifiquen com a grup. Només així es pot entendre 
el patrimoni cultural com un element constitutiu de la identitat comunitària i mitjançant 
el qual el grup social s’arriba a definir com a tal mitjançant un sentiment d’identitat i 
continuïtat amb la participació del major nombre d’agents implicats en el procés que 
integren l’element patrimonial.
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4.2 Estat de l’element patrimonial: viabilitat i salvaguarda

4.2.1 Amenaces sobre les pràctiques
Tot patrimoni cultural immaterial, com a element viu, està subjecte a una 

sèrie d’amenaces que cal esmentar breument. Entre les quals podem destacar unes 
quantes com ara:

• Estar subjecte a polítiques conservacionistes que provoquen la 
paralització o fossilització de l’element viu. 

• Globalització excessiva que pot conduir a la pèrdua d’especificitat de la 
pràctica.

• Apropiació indeguda del bé patrimonial: per agents externs a la 
comunitat que deriven en rèpliques; per sectors sense legitimitat comunitària 
o de la mateixa comunitat que se n’apropien i en fan l’element particular i 
privat; per polítiques de protecció que no reconeguen els interlocutors legítims 
de les manifestacions; per la modificació de la mateixa naturalesa del PCI per 
una promoció o difusió inadequada que en provoca certa mercantilització i 
banalització.

• Dificultats en la perpetuació i transmissió de l’element patrimonial que 
en faça canviar el sentit.

• Per una actuació descoordinada entre els diferents estaments que 
sustenten l’element patrimonial, tant entre les diferents administracions o 
òrgans gestors de les polítiques de gestió i salvaguarda (que, en tot cas, han 
d’estar degudament legitimats per la comunitat), com en les relacions que 
estableixen entre els portadors de la dita tradició.

Si bé reflexionem, Algemesí no té un PCI inconnex a les situacions dites, i 
bé n’ha patit (o en pateix hui) alguna. Tot i que ha aconseguit que les Festes de la 
Mare de Déu de la Salut siguen reconegudes internacionalment i inscrites en la llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, presenta uns quants 
aspectes que cal cuidar i als quals cal prestar una atenció especial. Ací s’exposen 
algunes de les amenaces que s’observen sobre l’element concret, tot i que segur que 
cadascú en pot extraure moltes d’altres. 
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El principal tret a tractar, i pot ser que semble contradictori inclús, sorgeix de 
la declaració de la UNESCO pel que fa al patrimoni immaterial sobre la Festa. La de 
la Mare de Déu de la Salut ha sigut sempre un element cultural, patrimonial i identitari 
d’Algemesí. Si bé és cert que la declaració hi ha posat el focus i l’ha visualitzada, 
el ben cert és que pareix que haja sigut una arma de doble tall. Segurament, no 
derivat exclusivament del reconeixement com a tal, però sí que pareix que haja 
accelerat el procés d’una manera una mica perillosa. Sembla que des d’eixe moment 
haja començat també una carrera per a tindre un element patrimonial declarat per la 
UNESCO o alguna institució internacional i nacional que hi pose el focus: els elements 
patrimonials són moda, sempre que possibiliten una declaració institucional. Tot i això, 
també pareix que des de la declaració recent per part de l’espai cultural de les Falles, 
la resta de PCI autonòmics (inclús de la Humanitat) resten en un segon pla. Diríem que 
les Falles han absorbit part del protagonisme patrimonial.

Encara amb el risc evident per al PCI i la mateixa comunitat, el ben cert és 
que bona part de la societat algemesinenca encara considera la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut com a seua, i s’hi identifica de manera activa tot participant-hi i 
transmetent-la. La declaració, junt amb el focus mediàtic que versa sobre el PCI i el 
creixent estat de globalització al qual està contínuament sotmés el món occidental 
(un procés del qual Algemesí i la Festa no se salven), pot fer difícil la conservació i 
singularitat d’una festa única.

Això ocorre, principalment, en uns quants exemples clars i fàcils d’entendre. 
Per una banda hi ha la proliferació de grups de muixerangues al llarg de tot el territori 
valencià. Fet que no és, en absolut, una mala notícia. L’arrel mateixa de l’explosió 
és Algemesí i la seua Festa (que molta de la gent identifica exclusivament amb la 
Muixeranga). En el procés d’eixamplament dels elements de la Festa, sense cap 
dubte, la Muixeranga comença a perdre el caràcter singular que té.14 A més a més, 
la participació política i ideològica de certs balls o corporacions dintre de la Festa 
dinamiten l’entramat cultural i identitari globalitzador que té, fent que això separe i talle 
llaços d’unió fraterns. 

14 La Muixeranga ha sigut també un símbol evident i palés de certes reivindicacions polítiques de caràcter nacionalista 
durant la transició democràtica (la coneguda com a «Batalla de València»), la melodia i la representació porta emparellada 
certa identificació ideològica fora de la Festa.
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No cal oblidar, pel que fa al cas, que la Festa és una representació religiosa 
de veneració a una imatge mariana. Pot ser que haja traspassat els límits religiosos 
per a esdevindre patrimoni cultural de tots els algemesinencs, i això és una cosa 
veritablement formidable. Però no s’ha d’oblidar la base de l’element patrimonial. És 
fruit d’una societat compromesa i activa que els membres tinguen diferents opinions 
sobre els esdeveniments que ocorren al voltant. Però quan s’empra un element de la 
Festa per a encapçalar certes reivindicacions partidistes, això comporta un cert risc, ja 
que n’esquinça l’entramat i la base. 

Però no sols els balls fan que la Festa quede, d’alguna manera, polititzada. 
Els mateixos sectors polítics sovint l’acaparen en un innegable interés propagandístic. 
Dos exemples realment clars es veuen fàcilment. 

D’una banda, l’any 2015, el Govern de la Generalitat Valenciana (presidit llavors 
pel Partit Popular) aprovava la Llei de Senyes d’Identitat, en la qual la Festa s’inscrivia, i 
que pretenia, si més no i en paraules del llavors conseller de Governació i Presidència 
de la GVA, Luís Santamaría, «protegir les festes i tradicions i donar-hi el valor que es 
mereixen». Cal recordar doncs, que en aquelles dates, les Festes de la Mare de Déu 
de la Salut ja havien sigut declarades PCI de la Humanitat per la UNESCO. No va ser 
més que una estratègia política, per què exactament de què es volia protegir la Festa? 
Quin perill evident hi havia per a fer-ho? Una estratègia política, a la qual la Festa i els 
representants en el Patronat no feren front. Al cap i a la fi, una manipulació política i 
partidista del patrimoni de tots. 

No sols això, sinó que un any després, en les eleccions autonòmiques de 
maig del 2015, el Partit Popular va perdre la majoria absoluta a les Corts Valencianes 
en favor de l’actual Acord del Botànic entre el PSPV-PSOE, Compromís i Podem, 
amb la presidència de Ximo Puig. El primer que va fer el nou govern fou derogar la 
Llei de Senyes d’Identitat aquell mateix any, però amb això no va acabar la utilització 
política de la Festa. Concretament, en el 2016, les Corts Valencianes (amb Enric 
Morera al capdavant) decidiren convidar diferents balls de la Festa a mostrar part de 
la riquesa patrimonial en el dia de les Corts Valencianes del 25 d’abril a la plaça de la 
Mare de Déu de València. Concretament foren invitats la Muixeranga d’Algemesí, la 
Nova Muixeranga, els Bastonets, les Llauradores i els Tornejants, és a dir, quasi tota 
la processó a falta de la imatge de la Mare de Déu de la Salut. I tot això davant de les 
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màximes autoritats municipals, autonòmiques i provincials, i una gran quantitat de gent 
impressionada pel ric patrimoni valencià. Una vegada més, el patrimoni immaterial, 
desprotegit i totalment fora de context, a més de polititzat. 

El tema de la política i la Festa es fa evident cada 8 de setembre a la mateixa 
processoneta del Matí, on és habitual que diferents alts càrrecs polítics de la Generalitat 
Valenciana i altres institucions acudisquen a Algemesí, convidats pels membres dels 
diferents partits de la corporació municipal. No sols això, sinó que són inclús convidats 
a participar-hi, presidint la part de la representació política que segueix la processó. 
Encara que pot ser defensable la postura de la representació institucional en una de 
les festes més significatives del panorama valencià, no deixa de ser una estratègia 
política i propagandística. 

Seguint amb l’anàlisi, també veiem que actualment molts dels balls que 
participen en la Festa tenen una administració particular i separada de la resta, fet que 
desatén el sentit unitari de l’element patrimonial. Això pot estar bé, ja que cadascun 
gestiona els seus ingressos i de fet molts s’han registrat com a associacions culturals. 
Però sovint es perd el sentit unitari de l’element patrimonial i cadascú actua en funció 
de certs interessos (moltes vegades inclús econòmics). Això és, més que res, perillós, 
ja que els beneficis i la imatge que es dóna no representa la totalitat de la Festa ni 
la resta de la comunitat portadora. Molts balls de la Festa són requerits per a ballar 
en un poble o altre per a diferents actes festius, culturals o promocionals: fires de 
turisme, festes patronals, presentacions falleres, cavalcades culturals i folklòriques, 
actes reivindicatius, mostra del patrimoni immaterial en altres països, etc. 

Proliferacions «d’eixides» que s’han disparat en els últims anys arran de la 
declaració de la UNESCO, i molts d’eixos llocs paguen verdaderes dinerades perquè 
algun dels balls de la Festa participen al seu poble d’una manera o altra. Açò ho sap 
tota la comunitat i s’hi dóna suport, no obstant això té alguns riscos importants que 
s’han de tindre en compte. Si és clar que quan algun grup o ball actua fora es dóna 
una projecció a Algemesí i la seua Festa, no cal oblidar que el ball per ell mateix no 
és res, sinó que representa una tradició i una comunitat. A més, quan els balls i les 
representacions ixen fora del context espacial i temporal, se’n perd tot el sentit cultural 
i patrimonial, ja que queda totalment descontextualitzat, en un lloc, un temps i un 
context que li lleven tot el sentit al que es balla o expressa en cada moviment. 
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Això té un perill evident, ja que cada vegada més es mercantilitza la Festa, és 
a dir, que es balla en un lloc o altre a canvi de diners, i això sí que és molt perillós. És 
realment perillós des del punt de vista que cada ball tria on vol i quan vol anar a un lloc 
o altre. Al cap i a la fi, representen una comunitat i una festa a la qual no han demanat 
en absolut opinió i a la qual no es reporta cap benefici econòmic ni de cap tipus, 
ja que tots els ingressos aconseguits són per al ball o agrupació, que els gestiona 
com considera més bé. La mercantilització del patrimoni i la descontextualització és 
realment perilloses. 

De la mateixa manera que es mercantilitza la Festa quan els balls cobren per 
actuacions fora d’Algemesí, també ho fa amb el conegut marxandatge organitzat 
(però descontrolat) que hi ha al voltant. No és que siga il·lícit fer-ho per la gent o les 
empreses que s’esforcen a fer un producte que es puga vendre, però el problema 
és que trauen benefici (com anteriorment s’exposava amb els balls) d’un element 
patrimonial que no els pertany exclusivament i, per tant, es lucren de la imatge i del 
sentit devocional popular i gratuït del poble sense que reporte cap tipus de guany 
a la comunitat.

Seguint amb les amenaces sobre l’element, cal esmentar també la massificació 
de gent que hi ha en la Festa, sobretot el dia 8 de setembre a la processoneta del Matí, 
i segurament després de la inscripció de la UNESCO en la llista representativa del PCI. 
Això suposa una congestió importantíssima en un espai tan reduït, i suposa que la 
comunitat se senta, si més no, incòmoda davant de tanta gent que hi ha en eixa data. 
Açò també ocorre perquè no hi ha instaurat un pla estratègic clar i conscienciat sobre 
la Festa i com donar cabuda a tota la gent. 

No obstant això, també hi ha el risc evident que la Festa com la coneixem 
esdevinga un simple aparador per a la gent que activament hi participa, un 
lloc d’exposició pública on tot el qui apareix té el seu moment de glòria. Això és 
especialment significatiu en balls amb pocs participants com poden ser els Bastonets 
i els Tornejants. Hi ha el perill d’acaparar el protagonisme de la Festa en certs balls o 
persones, d’individualitzar l’element on tothom busca el seu lloc de protagonisme.
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Però lligat amb això, hi ha el problema de l’organització interna dels balls. Com 
ja s’ha parlat en la mercantilització del PCI, els balls i les agrupacions que hi participen 
tenen una organització i una administració econòmica, cultural i patrimonial totalment 
independent. Això fa que, com s’ha tractat, cada ball tinga normes i reglaments 
organitzatius propis. El problema deriva en la perpetració individual de membres que 
romanen en el lloc una gran quantitat d’anys, i no deixen lloc perquè hi participen nous 
components. Des que la Festa ha esdevingut un element patrimonial tan conegut, 
s’ha massificat exteriorment i interiorment, i les cues d’espera per a participar en algun 
dels balls més sol·licitats o de moda tarden anys a absorbir-se parcialment i molt 
a poc a poc. Segurament actua una falta de consciència comunitària que apel·le a 
la responsabilitat dels integrants a recordar que el PCI no és propietat exclusiva de 
ningú i que pertany a tota la comunitat al mateix temps. Les jerarquies i els egos han 
de quedar fora de l’escenari, si no és així, les tensions que es creen són certament 
perjudicials i inacceptables, i ací han de ser les autoritats delegades com el Patronat 
de la Festa les que prenguen cartes en l’assumpte per a facilitar la participació del 
major nombre de persones, ja que la Festa ha de ser de la gent i per a la gent, no 
d’uns quants que es perpetuen eternament. La solució, en tot cas, no pareix que siga 
simplement ampliar els grups de dansants i estirar la Festa de manera interminable, 
sinó més aïna saber posar a cadascú al seu lloc i fer que siga la comunitat la que 
participe de manera oberta. 

Finalment, es corre el perill de convertir l’element patrimonial en un recurs 
turístic promocionat per agències de viatges i altres plataformes. El risc és pensar 
que és una festa turística. La Festa de la Mare de Déu de la Salut és un element 
patrimonial que genera identitat i nuclis de comunitat profunds molt més enllà del 
vessant econòmic o turístic, per això no se’l pot tractar com una simple destinació 
cultural. Per a poder dur a terme una política turística al voltant del patrimoni, cal una 
consciència clara sobre què és el que es pretén aconseguir. Això es fa mitjançant la 
implicació institucional i duent a terme un pla estratègic per al turisme cultural, rendible 
i sostenible lligat a la Festa de la Mare de Déu de la Salut, fet per professionals junt amb 
la comunitat, en què es detallen tots els punts a resseguir en un projecte a llarg termini 
que siga atractiu des d’un altre punt de vista que el turisme tradicional o convencional. 
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Amb tot, el que es pretén és exposar una realitat de la Festa, és a dir, els perills 
que té al voltant dels punts anteriorment marcats que, en aquest cas, s’entén que la 
inscripció del PCI a la llista representativa ha provocat la inèrcia cap a certs perills que 
poden derivar en problemes, fractures i pèrdua del sentit comunitari i identitat de la 
Festa si no es gestionen de la manera correcta i s’integra de nou tota la societat dintre 
d’un projecte comú fora d’implicacions polítiques i sobre unes bases igualitàries i el 
benefici compartit. Per a fer que això siga possible, s’ha de traspassar la individualitat i 
adoptar una forma de gestió superior a la plena autonomia dels balls, en un organisme 
que vetle verdaderament pel bon sentit de la Festa amb coneixement i sentiment.

Cert és que l’element patrimonial és un reflex clar de la societat, de la diversitat 
cultural i del compromís d’identitat que té. No obstant això, les transformacions 
i evolució que ha viscut la Festa, i l’acceleració quasi descontrolada que ha pres 
arran de la declaració de la UNESCO, fa que Algemesí i la comunitat algemesinenca 
estiga definitivament lligada al seu patrimoni. Això és bo i pot ser reaprofitable, però 
cal saber com, per no fallar en l’intent. I no és perquè la Festa no estiga lligada 
als canvis socials, de fet la incorporació de les dones (per altra part innegable i 
lògica) és el reflex que el patrimoni no és una cosa estàtica, sinó que canvia amb les 
circumstàncies del temps. Modificacions que s’han de fer conservant el valor cultural 
i patrimonial de la Festa i d’acord amb la comunitat. És el centre de tot el discurs, 
la comunitat. No és la Festa la que s’ha d’adaptar als nous temps, el primer és 
adaptar els nous temps a la tradició de la Festa.

Algemesí té la gran sort de tindre un element del seu patrimoni cultural 
immaterial amb les més altes distincions internacionals per part de la UNESCO, 
però ara cal saber com gestionar-lo de manera eficient per a no caure en errors 
de molts altres.

4.2.2 Amenaces sobre la transmissió
La transmissió de la Festa ha sigut sempre tradicional i oral de generació en 

generació. És un dels altres grans punts que cal tractar, ja que la transmissió es perd 
constantment en un mar d’informació que unifica i globalitza tot l’entorn. Per això cal 
incidir-hi, en la transmissió oral i la recuperació de la memòria vinculada al PCI. Això 
només és possible des de la mateixa comunitat portadora, i és en el que es basa el 
projecte de valoració que ací es presenta, amb el nom de La Veu de la Festa. 
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No obstant això, no sols la transmissió oral tradicional troba un cert perill, sinó 
que els continguts generats per a la mateixa transmissió de la Festa queden, si més 
no, apartats i falts d’implicació ciutadana. 

Pareix cert, no obstant, que la Festa té (i pareix que per molts més anys) 
bona salut. Això vol dir que és molta la gent que vol participar cada any i cosa que fa 
pensar en un bon futur, tot i que cal treballar en una gestió integrada i responsable, 
alhora que en projectes de transmissió de l’oralitat i estudi investigador de la Festa 
en tots els àmbits. 

4.2.3 Elements i accions de salvaguarda adoptats
Algemesí no ha sigut històricament una ciutat del tot significada ni preocupada 

per qüestions d’identitat local o patrimonial fins fa poc, i segurament amb més força 
després de la declaració de la UNESCO. No obstant això, la Festa de la Mare de 
Déu de la Salut ha sigut sempre una constant cultural i identitària fonamental per a 
qualsevol algemesinenc i per a la societat en general lligada al PCI.

Si més no, derivada de la crisi de la Festa als anys setanta del segle xx, i el 
rellançament de la Muixeranga i la creació de l’Escola de Dolçaina, la Festa va tornar 
a despuntar. Com ja s’ha exposat, gràcies al nou interés de la comunitat de perpetuar 
les seues tradicions, en 1977 fou declarada festa d’interés turístic, l’any 2010 BIC, i el 
reconeixement definitiu de la UNESCO a la Festa el 2011. 

Tot i que les distincions han de posar les bases per a la salvaguarda i la gestió 
de l’element patrimonial, el ben cert és que poques d’eixes coses s’han treballat de 
manera seriosa i amb professionals en patrimoni cultural. És per això que no hi ha un 
arxiu de la Festa ben articulat, ni estudis rigorosos amb plans estratègics i específics 
de salvaguarda i gestió (un dels requisits fonamentals). Fora de certs elements per a la 
promoció de la Festa en fires culturals i de turisme, així com elements al poble recordant 
la importància que la Festa té per a Algemesí, no s’ha treballat encara aquest aspecte, 
per la qual cosa el PCI queda totalment desprotegit i sense elements de protecció i 
salvaguarda a l’altura de l’element. 
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4.3 Gestió actual del patrimoni cultural immaterial

La Festa de la Mare de Déu de la Salut s’articula actualment al voltant de tres 
òrgans que la gestionen: el Patronat de la Festa, l’Ajuntament d’Algemesí mitjançant 
la Regidoria de Cultura i el Museu Valencià de la Festa. Tot i que totes tres institucions 
influeixen d’alguna manera en la Festa, ninguna en té una potestat clara i absoluta sobre 
el funcionament, la gestió i la valoració. Diguem-ne que els rols no estan suficientment 
definits. Això vol dir que tots s’encarreguen de tot, però ningú de res en especial. 

Al Patronat de la Festa (els festers de cadascun dels quatre barris) competeix 
l’organització anual de la Festa. Així, l’Ajuntament sols fa d’intermediari i aporta els 
recursos secundaris que siguen necessaris. Finalment, el Museu se suposa que fa les 
funcions de la Festa, però no té veu ni vot sobre el funcionament. 

És per això que ningú té la potestat clara sobre com i de quina manera funciona 
la Festa, segurament perquè sempre ha estat d’organització tradicional veïnal, la Festa 
no ha canviat la configuració. Els temps actuals marquen una direcció clara per a la 
gestió correcta de la Festa des d’un àmbit més professional en clau de projectes de 
salvaguarda i valoració del PCI on el centre de tot siga la comunitat portadora. Com 
que no es deixen clares les competències, ningú és l’encarregat fix de gestionar tot el 
que hi ha relacionat amb la Festa de manera directa i aleshores és impossible seguir 
un camí ordenat i un pla estratègic de la Festa en cap concepte. 

També és cert que gestionar un element de les característiques de la Festa 
és difícil. Ho és perquè la tradició organitzativa de cada ball de manera separada i 
lliure ha fet que siga molt difícil marcar unes pautes clares i que tots els membres de 
la Festa s’hi acullen amb una direcció clara i uns objectius marcats. S’ha de treballar, 
però, en la unificació de tots per una Festa del poble i per al poble, deixant a un costat 
els individualismes i mitjançant una gestió professional que marque les pautes més 
enllà de la simple organització, que pose per davant el tot a les diferents parts que les 
conformen, convertint-se en elements integradors de la Festa, més enllà de ser d’un 
o altre ball. És el projecte que es planteja de gestió mitjançant la reestructuració del 
Museu Valencià de la Festa, buscant un conjunt que puga créixer en harmonia.
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4.4 Sostenibilitat econòmica: recursos culturals i turístics

Cal tindre en compte que el patrimoni cultural immaterial no ha d’estar mai 
subjecte a un ús o a la recerca d’un benefici econòmic directe, si fóra així es cau 
en la mercantilització de què es parlava més amunt i en la qual la Festa pareix que 
comença a caure. 

Indubtablement, pareix, i més encara en els darrers temps, que el turisme 
cultural per al desenvolupament local ha anat agafant una força creixent. En termes 
generals, Algemesí encara no ha iniciat eixe camí, però el que si que pareix cert és 
que cal fer-ho amb cura per tal que siga bo per a totes les parts que participen en el 
procés. Pareix, per tant, que hui la gestió del patrimoni cultural no es pot deslligar en 
algun cas del turisme cultural que se’n deriva. 

Si és clar que el turisme cultural sostenible i rendible pot ser una bona 
via d’autogestió de la Festa i d’autonomia, pot ser interesant recórrer eixe camí 
desconegut pel moment. No obstant això, cal tindre reserves importants a l’hora 
d’encarar eixe aspecte. 

El turisme i el rendiment en termes econòmics, tot i que siga cultural, es percep 
com un risc evident en la major part dels documents sobre PCI, salvaguarda i gestió. 
Si es vol iniciar un desenvolupament local des del PCI, toca endinsar-se en el món del 
turisme cultural, per al qual cap element d’aquest tipus està suficientment preparat. 

En gran part, les llistes representatives que anualment publica la UNESCO 
són un atractiu fort en el sector turístic. Segurament perquè la marca UNESCO té un 
prestigi alt i és sinònim de qualitat. No obstant això, la preocupació per la voracitat 
turística i l’afecció que pot tindre en el PCI no és nova, de fet eixa por ja es reflectia en 
les directrius operatives (DO) aprovades en la tercera reunió de l’Assemblea General 
dels Estats Part de la Convenció, a París, en el 2010. Concretament incidia a evitar l’ús 
comercial indegut de l’element patrimonial, així com administrar un turisme sostenible, i 
garantir que el suposat ús comercial no distorsione el significat patrimonial de l’element 
ni el significat que té en la comunitat portadora (DO 117).15 

15 Consultat en internet: https://ich.unesco.org/es/directrices
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Però això pot entrar en certa contradicció, si tenim present que l’objectiu 
principal pel qual fou creada la llista era precisament conéixer millor el PCI, donant-hi 
més importància i formes de diàleg cap a la diversitat cultural. 

La clau del joc entre patrimoni, benefici econòmic i turisme és justament evitar 
els discursos que busquen el desenvolupament econòmic per damunt de totes les 
coses i la conversió de l’element patrimonial en un procés de transformació cap a la 
simple teatralització dirigida exclusivament a un turista àvid de cultura (que és realment 
el que ja es fa quan es comercialitza la Festa en l’exterior per anar a ballar barata una 
suma de diners). 

Així, la promoció i la comercialització turística sense que la manifestació tinga 
els recursos materials i humans necessaris (com el cas justament d’Algemesí sense 
gestió clara de la Festa ni rumb director) per a afrontar la demanda dels assistents és 
un risc, ja que no hi ha un pla estratègicament pensat sobre unes bases sòlides i uns 
objectius clars i consensuats amb la comunitat. En aquest cas, Algemesí i la Festa no 
disposen dels procediments ni dels plans d’organització interna indispensables per tal 
d’assumir una afluència desmesurada i no sostenible de públic. Ni l’arribada puntual 
el dia 8 de setembre condueixen a conéixer i apreciar l’element mitjançant el contacte 
durador, sinó a un impacte puntual i aïllat que poc o gens contribueix a perpetuar el 
PCI. Entre altres coses, lligat a la falta d’un centre d’interpretació a l’altura, amb uns 
plans directors i una línia sobre la Festa que gestione l’element en tots els camps i que 
ajude a contextualitzar la gent i els visitants. 

Una gestió turística responsable del PCI pot ajudar i generar-ne precisament 
l’enfortiment i la contribució perfecta al desenvolupament local i comunitari. No 
obstant això, cal tindre present els riscos que pot córrer l’element patrimonial que 
es troba en aquesta situació, encara que la mitigació dels diferents problemes que 
poden sorgir, es pot fer a través de la participació directa i el consentiment explícit de 
la comunitat, l’enfortiment de la capacitat de la comunitat en la gestió de xicotetes 
empreses que generen continguts vinculats al patrimoni i riquesa indirecta d’una 
bona manera, l’avaluació i supervisió dels riscos derivats de les polítiques de turisme 
cultural associades, el respecte a la propietat de la comunitat respecte de la Festa i els 
mecanismes que asseguren que és el conjunt de la comunitat el beneficiari principal. 
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Hi ha en els temes que tractem una línia molt fina entre un turisme cultural 
que és sostenible i respecta l’entorn, i un altre que talla les pràctiques patrimonials a 
base de diners i que amenaça la sostenibilitat pròpia del PCI quan l’activitat turística 
exerceix una pressió tal que pot afectar la salvaguarda de la manifestació o expressió 
cultural. Per això, cal que el turisme estiga incorporat dins del pla de salvaguarda que 
la Festa, a no molt tardar, ha d’iniciar. 

És més que necessari fer una política clara en matèria de turisme i 
cultura entre els seus creadors, les empreses culturals i turístiques, i els mateixos 
actors interessats per part de la comunitat. Definitivament, ha de ser la comunitat, 
a partir de la representació delegada, la que accepte el turisme en l’estratègia de 
desenvolupament. Cal aconseguir, per tant, que l’aliança entre els diferents estaments 
que tenen responsabilitat en la gestió de la Festa siguen realment efectius per tal 
d’arribar als nivells d’eficiència i eficàcia necessaris i contribuir a la salvaguarda del 
PCI i generar oportunitats de desenvolupament a través de la participació directa de 
la comunitat i la societat d’Algemesí en la seua projecció. En concret, cal aconseguir 
que la nova projecció sostenible i responsable ajude a generar noves oportunitats de 
treball i cultivar un sentiment d’orgull i reincorporació a la gestió patrimonial. 

Concretament, a Algemesí i en relació amb el PCI que té caldria implementar 
programes per a potenciar la creativitat lligats a noves ofertes culturals i turístiques 
vinculades al PCI que en feren un lloc únic i que generaren inèrcies que implicaren la 
comunitat de manera directa, ja que és un món sense explorar que pot traure molt de 
rendiment i ajudar infinitament la Festa i la societat, si es fa de la manera adequada, 
partint de zero en no haver-hi ninguna iniciativa prèvia.

4.4.1 Infraestructura cultural
Per una part, tenim tot el que fa referència a la Festa de la Mare de Déu de 

la Salut com a centre d’interpretació i divulgació de la Festa, al Museu Valencià de la 
Festa, el centre cultural municipal més important d’Algemesí. Tot i això, la ciutat té 
diferents monuments i infraestructura referents al patrimoni cultural material immoble 
com s’ha presentat en l’apartat 1 (vegeu el punt 1.4.1) que poden ser un atractiu afegit 
i un reclam turístic i cultural sostenible i rendible. 
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No obstant això, cal destacar altres centres culturals d’Algemesí, tot i que 
privats, que s’haurien d’incloure en el pla de gestió patrimonial que ací es planteja, 
com són la Casa Cantonera o altres associacions culturals com L’Ullal Cultural que 
ajuden a desenvolupar les línies d’actuació patrimonials i de turisme sostenible. 

4.4.2 Infraestructura turística
Tot i l’impacte que ha suposat la declaració de la UNESCO, malauradament 

Algemesí és un municipi que encara no ha desenvolupat cap política turística i patrimonial 
raonable, i això fa que no hi haja gaire infraestructura turística. És un dels punts que 
cal reforçar si es pretén donar un enfocament nou cap al desenvolupament local i 
sostenible de la Festa i el patrimoni. Més concretament, no té hotels on pernoctar. És 
per això que l’oferta es torna poc atractiva per als turistes que volen visitar la Festa o 
algun altre element del voltant, amb el patrimoni cultural lligat. Han de conformar-se 
amb els hotels propers a Alzira o bé directament a València. 

Tampoc hi ha enllaç d’autobusos a curta ni llarga distància amb trajectes 
regulars. No obstant això, sí que té una bona comunicació de rodalia de Renfe i 
mitjançant carretera per l’AP7 o bé per l’A7 que connecten Algemesí amb València i 
les altres ciutats importants de manera còmoda i ràpida amb vehicle particular. 

No obstant això, sí que disposa de dos Tourist Info, al Museu Valencià de la 
Festa i a l’edifici del Mercat, com a punt permanents d’informació (continent sense 
contingut, ja que no hi ha elements a presentar com a atractius per la falta de treball 
seriós en la matèria com ja s’ha comentat). Pel que fa a la restauració, a Algemesí hi 
ha nombrosos restaurants i molts per la zona central del poble, prop d’on se celebra el 
nucli central de la Festa. Tot i que no aprofiten l’empenta que té el patrimoni immaterial i 
exploten els recursos que se’n poden derivar, el ben cert és que el municipi té una tradició 
gastronòmica important en l’elaboració de l’arròs al forn i el dolç de les fogassetes i la 
mistela. 

4.5 Anàlisi DAFO del patrimoni cultural immaterial

A continuació s’apunten els trets més significatius per a l’anàlisi DAFO de la Festa.

Situació interna: Aspectes només atribuïbles a la Festa i la gestió directa.
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FORTALESES DEBILITATS

PCI DECLARAT PATRIMONI DE LA HUMANITAT UNESCO. Falta de gestió clara i eficaç del patrimoni.

GRAN PARTICIPACIÓ CIUTADANA (APROX. 
1.500 PERSONES HI PARTICIPEN ACTIVA-
MENT) I BASE CIUTADANA.

Cada ball s’autogestiona tots els recursos.

FUTUR DE LA FESTA ASSEGURAT, SENSE PRO-
BLEMES DE SALVAGUARDA.

Els beneficis no recauen sobre la totalitat de la 
comunitat.

EL PCI GENERA UN GRAN CONSENS, IDENTITAT 
I RECONEIXEMENT FORA D’ALGEMESÍ.

Poc treball en la creació de productes turístics 
rendibles i sostenibles.

BONA COMUNICACIÓ VIA CARRETERA I RODALIA. Sense un pla estratègic per a la Festa.

BONA ÈPOCA DE L’ANY, BON CLIMA. Perpetració de participants en la Festa molts 
anys, que no permeten que altres participen de la 
mateixa manera. 

Situació externa: són aspectes externs a la Festa que, tot i no controlar-los 
directament, poden afectar-hi en gran mesura. 

OPORTUNITATS AMENACES

APROFITAR EL POTENCIAL QUE TÉ LA FESTA 
PER A GENERAR UNA LÍNIA D’ACTUACIÓ EFICAÇ 
I SOSTENIBLE.

Possible mercantilització de la Festa.

PRODUCTE TURÍSTIC SENSE EXPLOTAR. Politització de la Festa i els balls.

MONUMENTS DEL PATRIMONI CULTURAL QUE 
COMPLETEN L’OFERTA PATRIMONIAL. 

Pèrdua de sentit comunitari.

GENERAR POLÍTIQUES PER AL DESENVOLUPA-
MENT SOSTENIBLE LOCAL.

Convertir el PCI en recurs turístic i banalització de 
l’element.

APROFITAR L’AMPLI SECTOR QUE FA COSTAT A 
LES FESTES I QUE LES SENT COM A SEUES.

Massificació de la Festa.

GRAN FOCUS MEDIÀTIC QUE HI HA EL 8 DE SE-
TEMBRE A ALGEMESÍ 

Convertir la Festa en un aparador per a 
l’exposició personal.

Falta d’hostalatge.
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4.6 Anàlisi CAME del patrimoni cultural immaterial

Derivada de l’anàlisi DAFO, la CAME (corregir, afrontar, mantindre i explotar) es 
basa en una estratègia clara distribuïda en els punts clau següents:

1. Integrar una gestió plena de la Festa i l’element patrimonial en tot el conjunt.

2. Reincorporar la comunitat portadora en l’elaboració d’un pla estratègic 
de la Festa de la Mare de Déu de la Salut i altres estratègies derivades.

3. Dirimir les diferències i fer una gestió professional des dels diferents 
àmbits.

4. Accions perquè els beneficis de la Festa recaiguen sobre tots els 
membres de la comunitat portadora. 

5. Millorar la capacitat i l’hostalatge.

6. Fer del patrimoni cultural (en els diferents vessants) un motor per al 
desenvolupament local sostenible i rendible, patrimonial i econòmicament 
parlant. 

7. Posar els interessos de la comunitat per damunt dels particulars de 
persones i balls. Que tots els membres hi puguen participar sense haver de 
suportar llistes d’espera interminables. 

8. Posar fi a la politització de la Festa des de qualsevol dels punts i àmbits; 
tornar el protagonisme al poble. 

9. Reincorporar l’engranatge veïnal de la Festa.

10. Treballar en una oferta turística i cultural a l’altura del PCI que gire entorn 
i l’oportunitat de la marca UNESCO. 
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5. Proposta de valoració: La Veu de la Festa

5.1 Plantejament general del projecte
La Veu de la Festa és un projecte de gestió del patrimoni cultural immaterial 

de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí (inscrita en la llista representativa 
del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO al novembre del 2011), a través de 
la recopilació de la memòria oral de testimonis vinculats en format audiovisual. És a 
dir, recopilar-ne les vivències, experiències, records i històries. És alhora un projecte 
per a conservar i difondre la Festa a través de les persones de la comunitat que han 
mantingut la tradició arrelada al llarg del segle xx fins ara.

El projecte està basat en molts altres de característiques semblants, com el 
que des de 1999 el Museu Valencià d’Etnologia du a terme a través del Museu de la 
Paraula i l’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana. La recopilació de la memòria oral és, 
en tot cas, un mecanisme eficaç de recuperació d’ele-ments i sabers que no es troben 
a les fonts escrites (i per tant majoritàriament tampoc en els arxius convencionals), sinó 
que passen de generació en generació mitjançant la transmissió oral, i que de ben 
segur es perdrien tan aviat com la gent faltara.

Tot i això, el projecte té una motivació més arrelada, quasi una passió. Una 
necessitat profunda de, com deia Vicent Andrés Estellés, ser poble. De construir nexes 
d’unió. Ponts en una societat com la nostra que sovint deixa de costat les relacions 
personals, on els més majors queden apartats de la vida comunitària. Una societat 
que deixa de costat el passat i ignora la veu de l’experiència és una societat que no 
sap reconéixer el que ens han dut fins a on som i qui ens hi ha dut, que rebutja el 
passat, que està falta de memòria. I si la memòria és necessària per a la vida de l’ésser 
humà, també ho és per a les societats que forma. 

Sovint, els jóvens pensem que tot ho sabem i els més majors creuen que ja 
no poden aportar res, més que històries inconnexes i que a ningú interessen. No és 
cert, tenen la capacitat d’escoltar sense jutjar, de ser testimonis d’anys d’història. 
Com podem canviar eixa percepció? Com fer de la nostra una societat més igualitària 
i més justa on es reconega la labor dels nostres avis i que construïsca el futur mirant 
les arrels del nostre passat?
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Eixe és el repte i el verdader objectiu, el perquè del projecte: construir una 
societat més cohesionada, un lloc on passat, present i futur s’entrellacen. Que avis i 
néts caminen junts i establisquen ponts de diàleg intergeneracionals que ens ajuden a 
avançar en la direcció correcta cap a la igualtat, la justícia i l’estima. A viure plenament 
en una societat de tots i per a tots. Però sobretot, saber en quin grau ha ajudat la 
festa a conformar la identitat i la comunitat d’Algemesí. Quin ha sigut el seu grau 
d’influència? Des de quan reconeixem la festa com un patrimoni de cadascun dels 
algemesinencs? Ha sigut sempre així? Quin impacte ha tingut la declaració institucional 
com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO? Tot això des de 
la memòria i el punt de vista subjectiu de persones que hi han estat subjectes i que 
n’han viscut els esdeveniments més significatius en el segle passat.

Passat, present i futur participen de la Festa. Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Arturo José Cabos.
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La motivació, el perquè del projecte necessita d’elements que el sostinguen, 
que li donen consistència. Per tant, ens hem de plantejar com arribem al perquè: 
com aconseguim un diàleg intergeneracional? Com donem la veu a qui ens ha conduït 
fins ací? Haurem de trobar un element unificador que tota la societat reconega com a 
propi, que cree comunitat. 

En el nostre cas, l’elecció no podia ser més fàcil. No hi ha un element cohesiu 
més fort a Algemesí que les Festes de la Mare de Déu de la Salut: al remat, una llegenda 
que narra la troballa miraculosa d’una imatge mariana a l’interior d’una morera en l’any 
1247, poc després de la conquesta jaumina sobre la medina d’Alzira a la qual pertanyia 
Algemesí. Més enllà de la realitat del cas (ja que és més que probable que siga una 

Moment apoteòsic de la Festa, amb l’entrada de la processoneta del Matí.
Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Arturo José Cabos.
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invenció narrativa sorgida a principis del segle xvii per a donar sentit a l’existència de 
la talla d’una marededéu trobada portada per repobladors catalans després de la 
conquesta cristiana), el fet és que eixa tradició oral s’ha transmés generacionalment 
fins a configurar un element identitari i de pertinença per a qualsevol algemesinenc. 
Ha traspassat, per tant, els límits religiosos per a convertir-se en senyal d’identitat del 
poble d’Algemesí, i ha obtingut els reconeixements nacionals i internacionals més alts.

No hi ha altre element a Algemesí que definisca i cohesione tota la comunitat 
al voltant de la seua història i el seu patrimoni. De fet, com ja s’ha exposat, la UNESCO 
ja posava el focus en eixe aspecte clau: el caràcter col·lectiu de rituals i expressions 
culturals, testimoniatge de creativitat humana i devoció popular, amb la finalitat de 
contribuir a promoure el diàleg intercultural i el respecte mutu. Alhora que subratllava 
la implicació social de tot el poble en la conservació, transmissió i perpetuació de les 
tradicions de generació en generació. Era per tant, com ja s’ha dit en el present treball, 
un reconeixement a tota la comunitat, a les vora 1.500 persones que hi participen de 
manera activa i altres tantes que ho fan d’una altra manera.

És clar que el patrimoni immaterial d’Algemesí és molt més que unes danses o 
una música en un lloc i un temps concrets. Va més enllà d’un simple escenari cultural, 
configura l’entramat social i col·lectiu que la comunitat ha pres com a propi. És un 
procés ben arrelat, cuinat a foc lent i fruit de segles de vida i perpetració que hi han 
sedimentat en aquest lloc com en cap altre. 

Just en això hi ha la màgia de l’element patrimonial: la comunitat ha sigut 
capaç de transmetre els sabers i les tradicions culturals de generació en generació 
sense perdre’n l’essència, diguem-ne que l’ha fet propi i personal. Ha creat gran part 
de la seua història cultural en comunitat al voltant del patrimoni. De fet, els inicis són 
difusos i no es troben documentats: ningú sap amb certesa el moment exacte en 
què va nàixer una dansa o altra, quan es va interpretar una música o altra que ara 
semblen tan comunes per als habitants d’Algemesí. Es rememora el record d’un 
paisatge cultural viu a la ment col·lectiva, evocat per la mateixa comunitat sense que 
cap element extern intervinga en el procés de perpetració: tot el qui participa sap el 
lloc i el moment exactes on comença el seguici processional i quina funció té. Podríem 
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dir que la comunitat ha sigut fidel a l’element patrimonial i l’ha conservat de manera 
envejable, fins al punt d’arribar a articular-se com un element identitari d’un poble, una 
gent i una societat, molt més enllà de les creences polítiques o religioses.

El vincle intergeneracional 
que ha creat l’element pareix, ara 
més que mai, ferm i durador. Tots 
els estrats socials i totes les edats 
participen d’una manera o altra en 
l’entramat cultural de la Festa. Però, 
evidentment, és molt més que una 
simple festa de carrer: és identitat, 
passat i futur. La bona salut que té hui 
l’element patrimonial i la comunitat no 
pot fer oblidar el record del passat. És 
l’element que cal realçar i rescatar: 
la memòria dels més majors que no 
inclosa en llibres ni documents escrits, 
la memòria i les vivències del carrer, 
de l’essència de la comunitat.

Finalment, ens queda definir 
el què. Un què que ens duga a 
definir el com i siga reflex de l’objectiu 
primordial, de la motivació del projecte, 
del perquè. Per això la proposta 
és unir història oral i patrimoni 
immaterial, conjugant-los com dos 
elements de la mateixa manera que 
guien el nexe d’unió entre passat, 
present i futur. En definitiva, la meta 
última en la creació d’un catàleg de la Festa i un arxiu oral municipal de la Festa 
de la Mare de Déu de la Salut, on el primer fons documental siga el projecte de La 
Veu de la Festa, vinculat a la creació de fonts orals de testimoniatges lligats a la festa. 

Els més joves s’inicien en la Festa.
Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: Vicent Granell.
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És un projecte ambiciós i innovador, i naix de tres necessitats: donar veu a la gent 
que ha sigut portadora de l’element patrimonial mitjançant la tradició oral i visualitzar-
la, enregistrar-ne la memòria –d’altra manera es perdria–, la qual pot ser un material 
d’investigació mitjançant les fonts històriques orals, i oferir-los un homenatge merescut 
a tota la faena desinteressada que han fet per la Festa, la cultura, les tradicions i la 
identitat de ser sempre poble.

5.2 Definició d’objectius

Com que és un projecte per a la recopilació de la memòria oral mitjançant 
les històries de vida de la gent que ha conservat i ha viscut l’element patrimonial, ens 
interessa la seua mirada particular i subjectiva sobre com han viscut l’experiència i 
com els ha marcat en la conformació de la seua identitat individual i col·lectiva. Per 
això (i subjectes a la finalitat última de la creació del catàleg i l’arxiu de memòria oral 
abans esmentat) es marquen els objectius que hi ha tot seguit.

5.2.1 Objectius generals
• Recuperar, estudiar i conservar el patrimoni immaterial d’Algemesí en 
la Festa de la Mare de Déu de la Salut mitjançant els testimonis de vida de la 
gent portadora del PCI.

• Promoure la creació d’un arxiu de la memòria oral vinculat a la Festa i els 
diferents elements del patrimoni immaterial.

5.2.2 Objectius específics
• Arreplegar dades sobre els processos de canvi sociocultural vinculats 
amb la Festa.

• Constatar la creació de les identitats individuals i col·lectives vinculades 
amb l’element patrimonial d’estudi. 

• Veure com la Festa de la Mare de Déu de la Salut ha configurat la vida 
dels habitants d’Algemesí en el segle xx, i més concretament els participants.

• Impulsar el desenvolupament d’estudis i projectes d’investigació 
vinculats amb la Festa i l’element patrimonial en qüestió.
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• Oferir la possibilitat a la gent comuna de contar la seua història i fer-los 
partícips de la seua Festa de nou.

• Establir ponts i diàlegs intergeneracionals entre el passat, el present i el 
futur de la Festa.

• Fer de la memòria oral un recurs didàctic i potenciar-ne les 
possibilitats històriques. 

5.3 El paper de les fonts orals
Una vegada definit el perquè, el com i el què del projecte, cal establir de quina 

manera anem a tirar-lo avant, i ací té un paper fonamental el tractament de les fonts 
orals, ja que n’és el fonament principal. 

5.3.1 Noves fonts per a una nova història
La història com a disciplina acadèmica i científica té el orígens en el segle 

xix, però la preocupació per saber d’on venim i trobar sentit a la nostra vida com a 
individus i societat, ha fet que recentment haja augmentat de manera significativa 
l’interés per la història, fenomen que ha dut l’historiador a agafar un paper més rellevant 
en la construcció de l’entramat social, ha de consultar diverses fonts històriques per a 
donar possibles respostes (sempre provisionals i subjectives) al nostre present. Com 
diu José Luis Rodríguez: 

El historiador, a partir de las fuentes, recopila, registra e intenta analizar [des del 
presente] todos los hechos del pasado del hombre […] Salvo en casos excepcionales, en 
los que el historiador o el periodista es testigo de los propios acontecimientos, por vivirlos 
en primera persona o mediante técnicas de observación directa, los hechos históricos son 
conocidos a través de fuentes intermedias.16

No cal dir, per tant, que entre les fonts intermèdies (és a dir, dades sotmeses 
a una anàlisi crítica que conformen el primer pas de la investigació històrica) hi ha 
les denominades fonts orals, tot i que comunament es dóna una major importància i 

16 rodríGuez, J. L. «Las fuentes orales: metodología para trabajar con una fuente que buscas y te busca», p. 1. En 
rodríGuez, J. L.; ruBio, A. (ed.) Encuentro entre el Periodismo de Investigación y la Historia. Homenaje a Kapuscinski. Madrid: 
Universidad Rey Juan Carlos i Instituto de Humanidades de la URJC, 2008.
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fiabilitat a les fonts escrites. Per això, les fonts orals (com les escrites, arquitectòniques 
o icòniques) són documents històrics. Segons Lucien Febvre: 

Indudablemente, la historia se hace con documentos escritos. Pero también puede 
hacerse, debe hacerse, sin documentos escritos si estos no existen […] Por tanto, con 
palabras. Con signos. Con paisajes y con tejas […] En una palabra: con todo lo que siendo 
del hombre depende del hombre, sirve al hombre, expresa el hombre, significa la presencia, 
la actividad, los gustos y las formas de ser del hombre.17

Més concretament, l’ús de les fonts orals ha suposat un punt clau en el 
canvi del discurs historiogràfic en els darrers anys, tot lligat a l’estudi de la història 
contemporània i el que la contemporaneïtat abasta. Com diu Rodríguez:

Hoy en día la Historia Contemporánea tiene esta doble lectura: de Edad Contemporánea 
y de afán de estudiar los hechos del presente. […] Para un creciente número de historiadores 
resulta cada vez más insatisfactorio seguir considerando la edad contemporánea como el 
período transcurrido desde las revoluciones liberales atlánticas hasta nuestros días. […] La 
amplitud del período a estudiar y la lejanía en el tiempo de la Revolución Francesa, han hecho 
que el término historia contemporánea haya perdido su sentido original, es decir, la historia 
de la época actual, de tiempo en que nos ha tocado vivir.18

És per això que molts d’aquests historiadors s’han plantejat fer una història 
del temps present, és a dir, estrictament contemporània. Una història actual que naix, 
com diu José Luis Rodríguez, de la necessitat de diferenciar el que comunament 
acceptem com a «història contemporània» (és a dir, des dels canvis esdevinguts amb 
la Revolució Francesa, si més no la industrial, fins als nostres dies), una altra història 
ben diferent que comença a articular-se arran dels canvis econòmics, polítics, socials, 
culturals i ideològics derivats a Europa amb la fi de la Segona Guerra Mundial o, en 
el cas espanyol, amb el trident República, Guerra Civil i dictadura franquista.19 Això 
suposa (tot i que la història sovint és difícil de parcel·lar i fer-ho suposa forçar a trencar 
les dinàmiques històriques) començar a treballar sobre una «subcategoria» dins del 
que acadèmicament s’accepta com a història contemporània, anomenada història 

17 FeBVre, L. Combates por la historia. Barcelona: Ariel, 1975, p. 232. En rodríGuez, J. L. «Las fuentes orales…», p. 2
18 rodríGuez, J. L. «Las fuentes orales», p. 4.
19 Íbid., p. 5. 
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del temps present o actual, i dotada tanmateix d’altres mètodes d’investigació i anàlisi 
adaptats a les noves necessitats de l’estudi. Això inclou un nou actor en l’entramat 
historiogràfic que no és altre, sense cap mena de dubte, que el treball i l’anàlisi de 
les fonts orals lligats als nous mètodes d’enregistrament analògics i digitals. Com 
diu l’autor: «la historia de nuestro tiempo incorpora singularidades metodológicas para 
este nuestro tiempo».20 

Això deriva en un altre problema: si acceptem fer una nova subdivisió, des 
de quin any considerem la història actual o del temps present? Si a Europa la data 
de la rendició alemanya a la Segona Guerra Mundial del 7 de maig de 1945 suposa 
per a molts historiadors una fita clau en una nova conformació internacional i l’inici 
de certs canvis en les maneres de fer política, socials o culturals, el cert és que eixa 
data pot pecar d’eurocèntrica i occidentalista. Té per a un angoleny o un nepalí 
importància eixa data? Suposa per a ells una ruptura i un nou inici de cicle històric?21 
Com bé diu Rodríguez: 

[…] si nos referimos a España se suele considerar la fecha de 1975 es también 
emblemática y será cada vez más un punto de referencia. [...] Por otro lado, no cabe duda de 
que, tras los acontecimientos que tienen lugar entre 1989 y 1991, el mundo surgido tras la 
Segunda Guerra Mundial empieza a ser un mundo distante.22

Per tant, on posem la línia entre una periodització històrica i una altra? On 
comencen a actuar, per tant, les fonts orals i el protagonisme creixent que tenen? Açò 
resulta força difícil a la vista de les anàlisis, ateses les particularitats de cada lloc. Per 
això, ha sorgit una altra via per a donar vida a la història del temps present que no es 
basa en la necessitat que siga un simple període cronològic tancat i establit, sinó una 
manera de fer història del seu temps, la que s’ha viscut i la que s’ha analitzat des de la 
perspectiva pròpia. Fer història del hui com a historiadors, on el paper de les fonts i la 
història oral (lligades a altres disciplines socials com l’antropologia) és fonamental per 
a ampliar els horitzons de la història merament acadèmica i escrita. 

20 Íbid., p. 8.
21 Pel que fa a la visió eurocèntrica i occidentalista que des d’Europa i el món occidental es versa sobre tota la Terra, 

vegeu l’anàlisi d’E. W. Said (Orientalismo. Barcelona: DeBolsillo, 2008).
22 rodríGuez. J. L. «Las fuentes orales…», p. 6.
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Com assenyala el mateix autor, hi ha una posició intermèdia comunament 
acceptada i estesa, que suposa la que ha de resseguir aquest mateix projecte:

Consiste en considerar que la Historia del Tiempo Presente estudia el período más 
próximo a nosotros, y, al mismo tiempo incorpora novedades cronológicas y, como señala 
Rodríguez de las Heras, asume un reto importante, el de «responder a los problemas de 
hacer memoria en una sociedad sobreinformada».23

Una història d’aquest tipus, és a dir, de tractar qüestions vives de la nostra 
realitat històrica, pot tindre certs problemes? Inevitablement, si la tractem des del 
vessant en el qual solem analitzar la història, és a dir, com un episodi tancat en un temps 
passat que ens dóna certa perspectiva, és clar que pot conduir-nos a «malinterpretar» 
certs episodis, a problemes per tal d’analitzar els casos. Més encara si fem servir les 
fonts orals per a fer-ho. Com diu Rodríguez:

Quienes niegan la posibilidad de escribir la historia más reciente utilizan los siguientes 
argumentos: la inadecuación de las fuentes, por falta de una parte de la documentación 
archivística disponible; la excesiva subjetividad, por la dificultad de desprenderse de los 
propios prejuicios sobre los acontecimientos más próximos; y la ausencia de perspectiva, 
que impide sospesar el significado y la relevancia histórica de tales acontecimientos.24

Totes les reserves esmentades es podrien aplicar a tants altres períodes o 
anàlisis històrics. Però si realment hi ha alguna cosa que diferència els nostres dies 
i ens ajuda a fer història del present és justament l’abundància de fonts: disposem 
d’entrevistes, gravacions, arxius privats, documentació oficial, articles a revistes 
especialitzades, internet, etc. Un oceà documental enorme que cal triar i tractar 
de la millor manera possible. Però podem rebatre sense por cadascun dels punts 
anteriors. Pel que fa a la subjectivitat de fer una història del present des de hui, 
l’autor explica amb encert: 

La subjetividad es un riesgo innegable. Pero, para los partidarios de la historia de 
nuestro tiempo, su gravedad es más relativa que absoluta. […] Puesto que es un ser histórico, 
que pertenece a un tiempo y a un lugar determinado, el historiador es incapaz de hacer 
abstracción de la realidad que le envuelve y de su sistema de valores y por ello su construcción 

23 Íbid., p. 7. La cita d’Antonio Rodríguez de las Heras correspon a: rodríGuez, A. «Principios de historia del tiempo presente», 
en díaz, M. P. (coord.) Historia del tiempo presente. Teoría y metodología. ICE de la Universidad de Extremadura, 1998, p. 24. 

24 Íbid., p. 9.



81

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

histórica está en íntima relación con los problemas e interrogantes de la sociedad concreta en 
la que vive, y ello tanto si estudia una época muy remota como muy reciente. Por otra parte, 
es bien sabido que alcanzar la pura objetividad en la realización de cualquier clase de historia 
se considera, desde hace bastante tiempo, una ilusión.25

Pel que fa al treball o les conclusions a les quals s’arriben, és evident que 
s’estarà actuant sobre processos inacabats, cosa que suposa que farem simples 
judicis provisionals, ja que el resultat final es desconeix. No obstant això, no conéixer 
la fi de certs processos històrics no invalida l’anàlisi feta: 

En realidad, cualquier construcción histórica sobre un hecho o época tendrá siempre, 
en mayor o menor medida, un carácter provisional. Además, el distanciamiento respecto al 
objeto de estudio no garantiza necesariamente su comprensión. De hecho, puede llegar a 
producir un efecto contrario, pues la falta de contacto con la realidad que se estudia dificulta 
a menudo su interpretación. Si trabajamos sobre el presente surgirán voces, o muchas voces, 
dependiendo del tema, para opinar sobre lo que hemos escrito. Si trabajamos sobre un 
pasado sobre el que no existen testigos vivos, algunos especialistas opinarán, pero ningún 
protagonista saldrá de su tumba para decir «No, no fue así». Y lo que es seguro es que 
el resultado obtenido puede haber sido subjetivo en ambos casos. […] A medida que el 
pasado se aleja, los sucesos se hacen borrosos y que el propio desarrollo histórico modifica 
constantemente nuestra perspectiva.26

Ja que l’historiador no es pot distanciar del seu temps i la seua realitat, perseguir 
l’objectivitat i la totalitat de l’anàlisi és, si més no en aquests casos, una quimera, una 
utopia. Per tant, com s’ha d’obrar sense fracassar en l’intent? Simplement seguint una 
metodologia rigorosa de treball històric i recerca. 

Tot i els possibles inconvenients que s’hagen pogut plantejar, el ben cert és 
que qui vol fer història del nostre temps té a favor una sèrie d’avantatges importants: 
és partícip dels fets que estudia i pot accedir al recurs del testimoni dels protagonistes. 
Com conclou l’autor: «el historiador del tiempo presente cuenta con el singular recurso 
de acceder al testimonio oral de los protagonistas de los hechos, lo que permite 
clarificar aspectos confusos o escasamente documentados».27

25 Íbid., p. 9-10.
26 Íbid., p. 10-11.
27 Íbid., p. 12. Cita extreta per l’autor de: WriGHt, G. «Contemporany History in the Contemporany Age», en delzell, C. F. (ed.) 

The Future of History. Essays in the Wanderbilt University Centennial Symposium. Nashville: 1977, p. 223-225.
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Si com hem vist, les fonts orals foren importants en el cas d’una nova història 
actual o del temps present, no havia sigut així en la historiografia tradicional. Per a l’autora 
argentina Alicia Gartner, a partir de la professionalització de la història com a disciplina 
els testimonis orals foren desacreditats. No obstant, això va començar a canviar en la 
dècada dels seixanta quan es produí una certa renovació historiogràfica que plantejara 
nous enfocaments per a la investigació contemporània i aparegueren altres subjectes 
i col·lectius socials als estudis històrics, en especial amb el desenvolupament de la 
història social. Això va propiciar la necessitat inherent de recórrer a les fonts orals ja 
que de molts nous temes abordats no hi havia gaire documentació tradicional, és a dir, 
escrita. També va provocar una renovació metodològica important amb la incorporació 
i l’ús de noves metodologies aplicades a l’ús de testimonis orals. 

Les fonts orals han servit com a mètode auxiliar de fer una nova història, una 
història actual o del temps present, és a dir, una eina per al servei d’un nou corrent 
historiogràfic. Però, pot ser la mateixa font oral el nucli i centre de la història? Podem 
llevar-li el caràcter auxiliar o al servei d’una història present per a fer-ne un nou tipus 
d’història? Eixa és la idea al voltant de la qual versa el concepte d’història oral i que 
té en La Veu de la Paraula (un projecte d’història oral i del nostre temps) el màxim 
exponent i mètode de treball. Una disciplina vinguda de la mà de la nova història del 
temps present i deslligada dels àmbits acadèmics tradicionals que sempre han donat 
prioritat al document escrit. Una disciplina (la de la història oral) sorgida a Amèrica i que 
s’ha estés com una necessitat de perpetuar els costums i valors originals mitjançant 
l’oralitat amb totes les reserves que suposa el treball amb fonts orals. No obstant 
això, al voltant del concepte d’història oral hi ha hagut i hi ha una gran controvèrsia. 
Per exemple, per a Lluís Úbeda: «sería preferible utilizar el término fuentes orales al 
de historia oral, ya que este último término [...] limita el espacio de la oralidad a la 
investigación histórica»28.

Però resseguint l’argument de fer de les fonts orals més que una eina útil que 
ens done simplement més informació o un altre tipus de fonts, Alicia Gartner analitza 
l’aparició d’un altre tipus de corrent historiogràfic que naix des de les fonts orals. Per a 
l’autora, l’oralitat i les fonts orals (tot i importants) han tingut un recorregut discontinu 
al llarg de la història fins a arribar als nostres dies i la seua conjunció en la història oral: 

28 Úbeda, L. «El tratamiento archivístico y documental de las fuentes orales», Historia Oral, núm. 7, 2004, p. 77-91, esp. p. 80.
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En la antigüedad, la producción y transmisión de conocimientos surgió desde la 
oralidad, pero fue desestimada y subsumida por la escritura. Las corrientes historiográficas 
occidentales más relevantes de fines del siglo xix y la primera mitad del siglo xx, despreciaron 
las fuentes orales porque consideraban como no «fiable» a la memoria. El surgimiento de la 
historia oral en el mundo fue producto de la renovación historiográfica posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. […] la importancia de la búsqueda de fuentes orales se produjo por el cambio 
historiográfico que significó el estudio de sujetos y colectivos ausentes del relato histórico 
hasta el momento.29

Un dels elements que més ha fet expandir-se la història oral (amb camins 
quasi paral·lels a la història del nostre temps) ha sigut la renovació historiogràfica de 
la Guerra Freda (en els inicis de la història oral en els anys cinquanta del segle passat 
i l’aparició d’enregistradores de veu), que demanava una ampliació de mires cap a la 
història i la identitat del pobles marginats o les minories socials, dels sectors populars, 
la gent «comuna», la reconstrucció del passat per als «pobles sense història», els 
moviments feministes o la perpetració de la memòria dels supervivents de l’holocaust 
nazi i altres víctimes de la violació dels drets humans per a abordar la memòria 
traumàtica (tot i que també té un paper implícit la reivindicació pel que fa als silencis de 
la història). Això va provocar, com diu Gartner, que a finals de la dècada dels setanta 
i la dècada dels huitanta30 es dugué a terme una explosió d’estudis d’història social, 
de la cultura, de la vida quotidiana i de les experiències traumàtiques dels diferents 
col·lectius socials, alhora que els historiadors es comprometeren en l’aspecte humà i 
començaren a desenvolupar un tipus d’història al marge dels àmbits acadèmics. En 
eixe marc cronològic i historiogràfic sorgia la història oral: de la reivindicació de trencar 
les tanques de la supremacia dels documents històrics i obrir altres camps per a 
«donar veu» a qui no n’havia tingut,31 a qui estava fora de la historiografia institucional 
tradicional des del segle xix. Hi va contribuir de manera definitiva l’ús d’enregistradores 
sonores i altres avanços tècnics.

29 Gartner, A. Historia oral, memoria y patrimonio. Buenos Aires: Imago Mundi, 2015, p. XII.
30 Arran dels congressos internacionals de ciències històriques de 1975 a San Francisco i el de 1976 a Bolonya, es va 

introduir la història oral en els àmbits històrics acadèmics. Gartner , A. Historia oral, memoria…, p. 21.
31 El concepte «donar veu» ha sigut reflexionat fa poc. Com diu Gartner: «si el historiador “da la voz” entonces es que 

posee el poder de la palabra y se la entrega a otro». Això va fer que es revisara la creença que l’entrevista «parla per si 
mateixa», ja que l’historiador sempre és present a l’hora de formular les preguntes d’acord amb els objectius de la seua 
investigació. Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 22. 
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Així, les noves línies d’estudi hagueren de recórrer a les fonts orals, tant pels 
temes treballats com pels aspectes abordats, ja que no hi havia registres o eren 
insuficients: «Todos estos cambios exigieron una renovación metodológica en cuanto 
al uso de testimonios orales. [...] El aporte de estas corrientes fue el de reparar en los 
contextos de producción de los relatos y en la subjetividad de los mismos».32

Açò ha suposat que en els darrers temps en moltes regions els estudis 
de l’antropologia cultural i la interdisciplinarietat amb la història o la sociologia, 
començaren a recopilar fonts orals. Al territori peninsular tingueren una importància 
pionera en el camp certes experiències innovadores com el cas de Madrid on María 
Carmen García Nieto va impulsar en 1985 el seminari de fonts orals de la Universitat 
Complutense de Madrid.33 També a Barcelona, on un grup d’historiadors encapçalats 
per Mercedes Vilanova començava a publicar allà per 1989 la revista Historia y Fuente 
Oral.34 Un projecte que obriria un nou camp d’investigació i anàlisi, i que seria espill 
per a iniciatives posteriors com el Departament de Fonts Orals de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona o el més proper projecte del Museu de la Paraula fomentat per 
la Diputació de València l’any 1999. Però abans inclús, els primers treballs a Espanya 
estigueren lligats al voltant de la Guerra Civil, l’exili republicà i el franquisme en forma de 
relats de vida, després del silenci repressiu que havia inundat la investigació històrica 
en els darrers anys.35 

Siga com vulga, el que sembla cert és que l’extensió de la utilització de fonts 
orals no es va produir fins a mitjan anys huitanta. Com conclou Alicia Gartner: 

En las últimas dos décadas, la historia oral tuvo su gran expansión. Se multiplicaron los 
encuentros, jornadas y congresos; los seminarios simposios, cursos y talleres. En el campo 
de las publicaciones, surgieron numerosas revistas científicas y una enorme cantidad de libros 
relacionados con la historia oral. En las universidades comenzaron a aceptare las tesis que 
incluían testimonios orales. Se constituyeron asociaciones y redes de historia oral, de alcance 
regional, nacional, continental e internacional.36

32 Íbid., p. 15-16.
33 rodríGuez, J. L. «Las fuentes orales…». p. 15-16.
34 Gartner, A. Historia oral, memoria… p. 21.
35 Una bona mostra d’aquests treballs és l’obra de R. Fraser Recuérdalo y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra 

Civil Española (Barcelona: Crítica, 1979).
36 Gartner, A. Historia oral, memoria… p. 4.
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5.3.2 Què és la història oral? 
Tot i que en el punt anterior s’han fet unes quantes pinzellades del què és i què 

suposa fer història oral, el ben cert és que el terme mateix ha comportat un debat que 
no es pot obviar. Els historiadors no tenen una postura clara i unificada al voltant de la 
definició. Segons Alicia Gartner:

Para algunos, se trata de una técnica de obtención de información complementaria 
a otras fuentes. Para otros, se trata de una metodología compartida con otras disciplinas, 
una herramienta para investigar. Algunos plantean que es una subrama de la historia, como 
la económica o la política. Varios se inclinan a entender la historia oral como una esfera del 
conocimiento del pasado, en la que cada investigador y cada investigadora toman una serie 
de decisiones teóricas y metodológicas en cuanto a la construcción, uso e interpretación de 
fuentes orales. Algunos reivindican su función democratizadora al hacer visibles sujetos y 
colectivos marginados por la historia académica […] el «hacer» historia oral tiene una dinámica 
particular que cualquier definición resulta insuficiente. Pero podemos decir, sin lugar a dudas, 
que esta aporta conocimiento histórico, y contribuye a complejizarlo y democratizarlo.37 

Per a altres historiadors com Philippe Joutard, la història oral té i aporta 
una gran virtut: «el gran mérito de la historia oral es sacar a la luz realidades que 
encontraríamos tal vez esparcidas en la inmensidad de lo escrito».38 

Tampoc és que hi haja un consens clar i establit al voltant del nom que hauria 
de tindre aquest tipus de treball. Mentre que hi ha qui defensa el terme història oral, hi 
ha qui s’estima més parlar de fonts orals, ja que pot paréixer metodològicament més 
encertat.39 També seguint el raonament, segons Mª Carmen García-Nieto: 

37 Íbid., p. 3-6.
38 Joutard, P. Esas voces que nos llegan del pasado. Buenos Aires: 1999, p. 308. Citat en: Gartner, A. Historia oral, 

memoria…, p. 54.
39 Una mostra del debat es pot trobar fent una confrontació bibliogràfica entre, per exemple, José Luís Rodríguez i Alicia 

Gartner. Tot i que el present treball segueix el fil argumental de la segona en ajustar-se més al que es pretén aconseguir, és 
interessant fixar-se un moment en la postura de Rodríguez. Segons l’autor, el treball amb fonts orals es tracta d’una tècnica 
específica d’investigació i no d’una disciplina distinta (això és una hipotètica història oral), per a escriure la història del nostre 
temps on la font oral té un paper fonamental. En rodríGuez, J. L. «Las fuentes orales…», p. 13.
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La fuente real no da lugar a un tipo de historia específico, la historia oral. Utilizaré el 
concepto de historia oral como expresión acuñada por la historiografía, desde finales de 
los años sesenta, para referirse al trabajo del historiador/a que utiliza la fuente oral como 
elemento principal de la investigación. […] Ha quedado ya expuesto que no hablamos de 
historia oral, ni de historia escrita, sino de discurso bien hecho y científico o mal hecho.40

Inclús en la terna d’història o tradició oral sovint tampoc queden clars certs 
conceptes. Per una part, la història com a disciplina acadèmica s’enfronta a l’estudi 
del passat des de diferents angles i amb diferents objectes d’anàlisi,41 entre els quals 
la història social i la història oral, amb mètodes d’anàlisi i investigació específics. La 
tradició és més antiga i és present en totes les societats i els seus processos, mitjançant 
una transmissió generacional per tal de mantindre-la al llarg del temps (no amb la 
intenció de recuperar, incorporar o fer una anàlisi històrica i metodològica). Així, el 
passat és constantment recreat des del present mitjançant un sistema de transmissió 
oral que reviu i transmet els costums i la manera de viure dels individus i la comunitat, 
on el que és important és el sentit i els significats, més enllà de la veracitat que puguen 
tindre els fets que es narren. Per això, la tradició oral no es basa en l’experiència 
personal, sinó en la transmissió de sabers de generació en generació, i dóna lloc 
a diferents tipologies del relat.42 Les tradicions són sempre selectives en un procés 
de preconfiguració del passat, que transmeten generacionalment el fet de compartir 
quotidià i abasten aspectes culturals, donant identitat a un poble, classe o grup. En 
eixe sentit, les fonts orals tenen un paper capital en les tradicions, ja que poden donar 
a conéixer les pautes vinculades a les tradicions que defineixen el «nosaltres».43

D’altra banda, la història oral té una certa disciplina metodològica i dinàmica 
diferent, ja que el que interessa és la subjectivitat del parlant i la importància que té en 
la contribució al coneixement del procés històric.44 

40 GarCía-nieto, M. C. «Fuentes orales e historia». En Studia histórica. Historia contemporánea, núm. 6-7. Salamanca: 
1988-1989, p. 105-111, esp. p. 105-109.

41 PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral para determinar la identidad local», en Revista Casa del Tiempo. Mèxic: 
Universidad Autónoma Metropolitana, juny del 2005, p. 6-11, esp. p. 8. 

42 ÚBeda, L. «El tratamiento archivístico…», p. 79.
43 Gartner, A., Historia oral, memoria…, p. 8.
44 Íbid., p. 6-7.
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No obstant això, les diferents interpretacions pel que fa al terme i la tradició, 
el ben cert és que hui en dia la majoria dels historiadors accepten com a vàlida la 
denominació història oral, entesa (com el cas de Philippe Joutard) com una forma 
radicalment nova o revolucionària de fer història des del punt de vista dels exclosos 
socials,45 opinió que s’ha generalitzat, per altra part, entre la societat quan parlem 
d’història oral i de «donar veu» a qui que no en té. Segons Gartner, «la historia oral 
rescata la memoria de sectores que no habían sido sujeto de conocimiento en la 
historiografía tradicional o profesional, basada exclusivamente en fuentes escritas».46 
Una tècnica, d’altra banda, que necessitava molt més que recórrer i recopilar testimonis 
orals. Segons l’historiador britànic pioner en el camp, Paul Thompson, el canvi verdader 
es va produir quan els historiadors començaren a fer les entrevistes: «fue solo a través 
de la entrevista que los historiadores descubrieron que la historia oral podía aportar 
[…] enteras perspectivas nuevas. […] Fue este descubrimiento el que ha hecho de la 
historia oral europea no solo un método sino un movimiento».47 Definitivament, Alicia 
Gartner encerta la tecla pel que fa al tema: 

La historia oral es un gran aporte ya que permite relacionar e integrar, como decíamos, 
en el desarrollo del proceso histórico, distintos aspectos y a diferentes sectores sociales que 
no aparecen en los documentos escritos. Además, la historia oral incorpora la subjetividad y 
la memoria como dimensiones de conocimiento escasamente exploradas en la disciplina por 
muchas décadas, y conecta al investigador con los sujetos en un intercambio personal dado 
en la situación de entrevista. Pero sobre todo, permite la comprensión del proceso histórico 
comprendiendo cómo lo reconstruye la memoria de sus protagonistas.48

No obstant això, hi ha altres definicions que ens ajuden a concretar més 
encara el camp què és la història oral. Segons Ana María Peppino:

45 Joutard, P. «La historia oral: balance de un cuarto de siglo de reflexión metodológica y de trabajos». Historia 
Antropología y Fuentes Orales, núm. 15, 2006, p. 166. Citat en: Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 5.

46 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 5.
47 tHomPson, P. «Historias de vida y análisis del cambio social». En aVeCes, J. (comp.) Historia Oral. Mèxic D. F.: Instituto 

Mora, 1997, p. 119. Citat en: Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 5.
48 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 9.
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La memoria es la raíz de esta narrativa que reconstruye el pasado a partir de los 
recuerdos del entrevistado. La historia oral se refiere a la producción y uso de fuentes orales 
para la reconstrucción histórica. […] Es una metodología de investigación que se apoya en 
técnicas diversas que posibilitan la recolección de narraciones individuales o colectivas, con 
lo que se enriquece el proceso de investigación y permite la recuperación de la historia de 
comunidades, en ausencia o complemento de documentos escritos.49

D’acord amb el projecte Otras Memorias (Asociación Civil para la difusión 
y enseñanza de la Historia Oral en Argentina), es pot definir la història oral com 
un procediment establit per a la construcció de noves fonts per a la investigació 
històrica, amb base en els testimonis orals arreplegats sistemàticament amb mètodes, 
problemes i punts de partida teòrics explícits. L’anàlisi que fa suposa l’existència 
d’un cos teòric que s’organitza a partir de la instrumentació d’una metodologia 
i un conjunt de tècniques específiques, entre les quals ocupa un lloc fonamental 
l’entrevista gravada o filmada.50 

5.3.3 El treball amb fonts orals
Per a fer història oral, cal emprar (com ja hem vist) les fonts orals d’una 

manera ordenada i metodològica, ja que són necessàries en aquest tipus de tècnica 
historiogràfica. Segons Mª Carmen García-Nieto:

No puede hablarse, en efecto, de historia oral como reconstrucción del pasado 
histórico, a partir únicamente de los datos aportados por los testimonios, pero si puede 
afirmarse que la fuente oral es un elemento importante para la construcción de un discurso 
histórico global.51

Les fonts orals són fonts històriques, no excloents (ja que cal treballar-les junt 
amb d’altres gràfiques, visuals, etc., per a configurar el discurs històric), treballades 
i creades per l’historiador (que dirigeix i guia tot el procés de manera intencionada 
cap a la finalitat de la investigació en qüestió) i l’interlocutor en el diàleg establit en el 
procés d’entrevista, és a dir, un producte relacional sorgit de l’intercanvi entre ambdós 
de manera artificial (ja que és intencionada). Les fonts orals són «fonts vives», que es 
presenten així com a productes d’una construcció intencionada.

49 PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral…», p. 8-9.
50 Consultat en l’adreça: www.otrasmemorias.com.ar 
51 GarCía-nieto, M. C. «Fuentes orales e historia…», p. 106. 

http://www.otrasmemorias.com.ar/
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Per a Mª Carmen García-Nieto, les investigacions dutes a terme amb fonts orals 
tenen tres objectius: respondre a la necessitat d’ampliar el terreny historiogràfic amb 
nous coneixements que afecten el tot social, denunciar els silencis de la història i de 
les estructures que generen eixos silencis i contribuir a construir identitats col·lectives 
dels grups «marginats» que completen la visió de la història.

No obstant això, cal anar una mica més enllà d’eixes explicacions. La 
singularitat de les fonts orals resideix, com ja hem vist, en el fet que es tracta de 
fonts històriques, sonores, creades i construïdes expressament des del present i en 
un moment determinat amb l’objectiu d’arreplegar la memòria del passat (construïm el 
passat des del subjecte al present). És cert que la font oral és un document sonor, però 
no podem dir que tot element sonor (és a dir, qualsevol tipus de gravació sonora) siga 
oral, ni tampoc és font oral qualsevol document en què s’empre la paraula humana. 
Així ho explica Lluís Úbeda: 

Documento oral es el término referido a grabaciones sonoras de palabra, entendiendo 
el concepto oral o la oralidad como el modo de transmisión en el tiempo de los hechos 
y datos recogidos por la memoria de las personas, en íntima relación con sus propias 
trayectorias existenciales. De esta manera, el hecho crucial no se encuentra en que sea 
grabada una voz humana, sino en que sea una voz humana la que en un momento posterior 
a los acontecimientos nos hable de ellos.52

És per això que el document oral és el que procedeix de la història oral o la 
tradició oral (i els dóna sentit), quan els informants donen testimoni, a l’entrevistador 
i en el context de l’entrevista, de les seues experiències o de la seua vida. N’ixen 
una gran quantitat de materials associats a les entrevistes, històries de vida amb una 
finalitat d’investigació històrica. Així ho explica també García-Nieto:

La fuente oral no es la voz espontánea y libre de la gente que habla por sí misma. 
Agarrar el magnetófono, ponerlo delante de una persona y que nos diga lo que piensa, no 
constituye la fuente oral en el sentido que estamos hablando. La fuente oral es el resultado 
de la interacción entre el historiador y las personas a las cuales entrevista, es decir, los 
testimonios o informantes. El historiador/a es quien va al encuentro de los testimonios, abre 
los temas y dirige las entrevistas. Pero al mismo tiempo es, también, quien analiza el pasado y 
crea la fuente a partir de un planteamiento teórico y de unos objetivos concretos, en el marco 
de un proyecto de investigación.53

52 ÚBeda, L. «El tratamiento archivístico…», p. 78-79.
53 GarCía-nieto, M. C. «Fuentes orales e historia…», p. 107.
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Per a treballar amb fonts orals o crear-les de nou, sempre cal partir d’una 
metodologia concreta i uns objectius establits. S’han de tindre en compte unes 
quantes consideracions pel que fa al cas:

- La font oral es crea alhora que es fa servir. 

- La font oral és un document, però no és un qüestionari ni una conversació 
informal. Ha d’estar emmarcada en un projecte concret. 

Tot i la desconfiança general que hi ha hagut sobre les fonts orals, són 
igualment fonts històriques, com les escrites, les quals per a l’historiador constitueixen 
un recurs valuós en la reconstrucció del passat. Tot i que s’assemblen a les escrites, 
no es poden tractar de la mateixa manera, ateses les peculiaritats que tenen. 

Cal desmuntar també la confusió general entre fonts orals i història oral. Com 
ja s’ha dit en el punt anterior, la història oral necessita les fonts orals per a funcionar 
(diríem que n’és la part més important), però la història oral és molt més que la simple 
producció de fonts orals mitjançant el procés d’entrevista, requereix un treball previ 
de documentació, recerca i preparació dels informants, producció del document en 
la forma d’entrevista, tractament de la font i edició de l’arxiu, transcripció (segons els 
casos), anàlisi i interpretació del contingut en un procés encapçalat per l’historiador.54 
Tota una metodologia que s’ha de seguir que caracteritza la història oral més enllà 
de la simple producció del document de font oral mitjançant l’entrevista. El que es 
genera és, per tant, un document viu que genera cert compromís entre l’historiador 
i l’agent entrevistat. 

El tractament especial que s’ha de donar a les fonts orals el determinen les 
singularitats inherents que les defineixen. Segons Alessandro Portelli: «son orales, 
narrativas, aportan significados subjetivos, su credibilidad y los criterios veritativos 
son diferentes a los de otras fuentes, no son objetivas, son artificiales, variables y 
parciales o incompletas».55

54 Gartner, A. Historia oral, memoria… p. 53.
55 Portelli, A. «Lo que hace diferente a la historia oral». En aCHWarzstein, D. (comp.) La historia oral. Buenos Aires: CEAL, 

1991, p. 36-52. Citat en Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 54. 



91

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

És cert que en la majoria de casos es construeixen fonts orals a partir 
d’entrevistes que poden servir (o no) per a fer història oral, més enllà que els 
esdeveniments que es conten estiguen registrats en les fonts escrites. Això és perquè 
els matisos de l’entrevista aporten un altre tipus d’informació complementària que no 
els documents escrits: la velocitat, les interrupcions, els silencis, etc. És a dir, aporten 
la subjectivitat de l’entrevistat i significats més enllà dels fets o les dades, i per tant 
a comprendre i interpretar les fonts escrites. Per això que les fonts orals no només 
aporten dades o fets sinó més aïna, què van suposar per a l’entrevistat en un passat i 
com es resignifiquen en el present d’acord amb la seua memòria i subjectivitat.56 

Cert és que el treball amb fonts orals no suposa per si mateix una disciplina 
distinta, sinó que es tracta d’una tècnica específica d’investigació aplicable a diferents 
anàlisis històriques. En el cas de les fonts orals, han sigut diferents els camps de 
desenvolupament: bé com a part d’estudis sobre grans col·lectius que forcen la 
memòria comunitària, o com a la concentració d’històries de vida individuals o en 
petits grups. Siga com vullga, el que pareix cert és que el treball sobre els individus i 
els xicotets col·lectius implicats en la perpetració de tradicions culturals són un camp 
d’estudi més treballat (i és en el qual es basa el treball de La Veu de la Festa). Funciona, 
com diu José Luís Rodríguez per dos aspectes clau: 

En primer lugar, se trata de una fórmula de costes menores que la gran 
encuesta; además, aporta una mayor flexibilidad, dado que permite un acercamiento 
personalizado a cada informante, en tercer lugar, ha pasado a ocupar un puesto 
importante entre las herramientas necesarias para un tipo de historia más cercana al 
hombre, a su subjetividad y experiencia.57

Es refereix l’autor, per tant, a la moda que han adquirit els formats de les 
denominades «històries de vida», basades en una forma d’història de tipus social des 
de baix que emprava fonts orals per al desenvolupament. Segons Gartner:

56 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 59-61. 
57 rodríGuez, J. L. «Las fuentes orales…», p. 13-14.
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La historia oral de vida es muy similar a la biografía, se preocupa por la experiencia 
subjetiva. El objetivo final de la investigación es poder establecer una relación entre historia 
de vida, la identidad y la trayectoria de vida. Estos dos últimos aspectos se manifiestan y 
reelaboran en el relato. Los aspectos individuales pasan a primer plano mientras que los 
sucesos históricos son secundarios.58

Així pot dir que els testimonis orals basats sobre l’experiència de vida han 
adquirit un valor creixent, vinculat al fet que travessem un auge de la memòria i la 
recopilació oral lligada. Parlar d’història de vida és, si més no, com diu Pierre Bourdieu, 
pressuposar que la vida és una història. Motiu pel qual la vida s’entén com un camí, 
un progrés, un recorregut orientat i lineal. Això no és casual, tot i que els fets no 
hagen passat en un orde cronològic estricte, les nostres ments ordenen els records de 
manera que configuren una història continuada i lineal de fets que donen sentit a les 
inconnexions que no podem explicar o que oblidem. Com diu l’autor: 

El relato, sea biográfico o autobiográfico, como el del testimonio que se confía a un 
investigador, propone acontecimientos que, sin desarrollarse todos y siempre en estricta 
sucesión cronológica (cualquiera que ha recogido historias de vida sabe que los testimonios 
pierden constantemente el hilo de la sucesión estrictamente cronológica), tienden o pretenden 
organizarse en secuencias ordenadas según relaciones inteligibles.59

De la manera que es presente, cal apuntar que el treball amb fonts orals 
té un gran nombre d’avantatges que l’han fet guanyar en importància i utilització. 
Entre les quals, Rodríguez apunta que el record personal permet contemplar en 
perspectiva i contingut les dades obtingudes per altres vies sobre el tema estudiat, 
així com comprovar la fiabilitat d’altres fonts i arribar a àmbits o nivells de detall 
inaccessibles mitjançant altres formes de treball.60 El treball amb fonts orals també 
permet arribar allà on l’escrita és insuficient i facilita una nova lectura dels fets, fent 
dels narradors els protagonistes de l’entramat històric. Junt amb la nova perspectiva 
de fer una història radicalment diferent dels «altres» i des de «baix». Però també 
fan que l’historiador puga acostar-se a qüestions més àmplies que les simples 
experiències de l’individu, ja que pertanyen a un grup social de portadors de cultura 
i valors establits en un temps i un espai concrets.

58 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 71.
59 Bourdieu, P. «La ilusión biográfica». En Acta sociológica, núm. 56, setembre-desembre del 2011, p. 121-128, esp. p. 122.
60 rodríGuez, J. L. «Las fuentes orales…», p. 14.
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Paul Thompson insisteix en el fet que l’ús de les fonts orals permet també 
acostar-se a la història, de les persones amb una formació cultural menor i veure-la 
des del seu punt de vista:

La posibilidad de traspasar la historia a través del lenguaje popular, creando así 
una historia que tenía mucho más sentido para el pueblo, dado que éste reconocía que 
aquí estaba la génesis de una nueva forma de escribir la historia: una forma de historia 
que, en una época de rápido cambio social sin precedentes en Europa occidental, 
respondió a una profunda necesidad de redescubrir las raíces a través del intercambio 
de experiencias individuales.61

5.3.4 Límits i reserves de les fonts orals
Les fonts orals tenen, sense cap mena de dubte i com també tenen els altres 

tipus de fonts, uns límits que s’han de conéixer abans de començar a treballar-hi. Cert 
és que els historiadors i investigadors que hi treballen sovint es mostren recelosos, 
segurament perquè la novetat encara no ha propiciat un mètode de treball tancat i 
estructurat. No obstant això, ací s’esmenten unes quantes de les reserves que s’han 
de tindre en compte. Com diu Rodríguez: 

Entre las críticas recibidas por los Trabajos con Fuentes orales figuran las siguientes: 
la falta de fiabilidad de los testimonios, en cuanto que imprecisos en los datos cuantitativos, 
incomprensión de los fenómenos vividos, distorsiones conscientes o inconscientes de los 
hechos y las personas, así como la no representatividad de las muestras de los testimonios 
obtenidos, en relación a las analizadas en las grandes encuestas.62

No obstant això, les fonts orals són tan vàlides com les escrites. El que és 
radicalment diferent (i per tant du a la desconfiança en no estar familiaritzats) és que 
necessita d’un mètode totalment diferent i específic per a tractar-les. Ací es presenten 
unes quantes de les crítiques més comunes a les fonts orals i la possible explicació:

61 tHomPson, P. «La historia oral y el historiador». Debats, 10, 1984, p. 52-56. En La Voz del pasado. La historia oral. 
València: Alfons el Magnànim, 1988 (primera edició en anglés 1978). Citat en rodríGuez, J. L. «Las fuentes orales…», p. 15.

62 RodríGuez, J. L. «Las fuentes orales…», p. 17.



94

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

• Banalització. Es corre el perill d’adjudicar-los un caràcter bondadós o 
ingenu, sense pensar que realment són intencionades i subjectives, ja que 
expressen la realitat d’una persona o persones concretes. Això suposa donar-
los el benefici que sempre diuen la veritat històrica. Cal entendre que tot i 
que eixe tipus de font és directa i democràtica, cal sotmetre-la a un examen 
i contrastar-la amb la documentació escrita o d’altres tipus sobre l’element 
exposat. La ingenuïtat en el moment de tractar-les corre el risc de pensar que 
la història és un simple element que parla i que nosaltres simplement escoltem 
sense ben bé plantejar-nos el que es diu. 

• Memorialisme. També hi ha el risc de solament fer servir les fonts orals 
per a fer una mera recol·lecció oral sobre l’element tractat sense per això tindre 
un criteri clar ni un fil conductor que ens guie cap a una finalitat més enllà. És 
una moda que s’ha estés en els darrers anys com una «febra memorialista» 
que condueix a la banalització i la pèrdua de professionalització. Tot i que la 
recopilació és bona per si, ha de ser el primer pas d’alguna cosa més enllà, 
d’una investigació més profunda sobre l’element que pretenem tractar. Quan 
entrevistem creem una font oral històrica, però això no és tot el que s’ha de 
fer, cal anar més enllà i interpretar-la. Cal que busquem la complementarietat 
i el contrast entre els diferents tipus de fonts. Però també posar uns mínims 
requisits de treball, és a dir, que no val tot: conéixer les particularitats de les 
fonts orals, el tractament correcte de l’entrevista, una finalitat clara, etc.

• Nostàlgia i victimització. És un aspecte que s’ha de tindre en compte 
quan treballem amb fonts orals i fem el procés d’entrevista. Sovint podem 
considerar una memòria traumàtica o el punt justament contraposat, el de la 
nostàlgia on es narra el passat com un temps perdut considerat més bo o més 
feliç.63 També el sentit contrari: victimitzar el passat (i també els individus quan 
narren les seues experiències personals, tractant-los com a subjectes neutres 
sense ideologia ni una finalitat en les seues narracions), sobretot en situacions o 
aspectes traumàtics. Ni una cosa, ni tampoc l’altra donen informació verdadera, 
és subjectiva i és segons l’informant recorda el que ha viscut. En tot, el treball 
de l’historiador ha de ser el de donar llum sobre eixes percepcions.

63 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 38.
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• La font oral és producte d’una reelaboració de la història construïda 
per dos subjectes (entrevistador i entrevistat), on es parla del passat des del 
present, i per això està influïda pel temps. Ací entra en joc la memòria, que és 
alhora sempre parcial i selectiva. És per això que complementar i extrapolar 
els testimonis és un treball que s’ha de fer amb certa cura i reserva. Això és 
perquè el testimoni recorda el que vol, pot i/o ha tingut un cert impacte en 
la seua vida. Com a investigadors cal que contrastem les fonts per tal de 
construir una interpretació subjectiva, però rigorosa. Tot i això, no és menys 
cert que l’afirmació feta és també vàlida per a altres tipus de fonts afectades 
pel procés selectiu de la memòria, ja que la majoria de documents escrits del 
passat els han elaborat i conservat determinats grups socials dominants. 

• Subjectivitat. Les fonts orals tenen un altre problema, el de la subjectivitat 
(característica que comparteix amb les escrites, ja que foren creades amb 
determinades idees en un temps concret, amb un punt de vista i una 
perspectiva dels fets personal). És per això que cal anar alerta, perquè un 
informant en un ambient d’entrevista no expressa realitats històriques sinó 
que més aïna el que fa és una projecció del passat des de la memòria que 
té del present, sobre el que va viure, diu o creu que va viure. És per això que 
les fonts orals no han de buscar la veritat històrica. Com diu Gartner: «los 
criterios de verdad tradicionales no sirven a la hora de utilizar un testimonio 
porque no buscamos “la verdad”. [...] Lo importante de estos testimonios 
no es su veracidad, sino la posibilidad que ofrecen de rastrear sentimiento a 
través del tiempo».64 I ací naix un altre dels grans conceptes de la història oral: 
humanitza la història, trenca estereotips i presenta accions com un conjunt de 
significats filtrats per la memòria de l’informat. Però que no busquen la veritat 
no vol dir que no siguen reals, ho són per al món personal de l’entrevistat. Són 
diferents veritats les que hem de buscar en cada document. Per tant, tampoc 
seria bo que buscàrem en les fonts orals una narració precisa i completa dels 
fets històrics, sinó la simple reconstrucció personal.

64 Íbid., p. 61.
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La construcció de fonts orals es tracta d’un procés no lliure de 
subjectivitat per part de l’entrevistat. Cert és, també, que tanta subjectivitat 
pot hi haure en un periòdic (que en la majoria de casos serveix per a la recerca 
i l’anàlisi històrica sense massa complicacions) com en una font oral, sols els 
diferencien el suport que conté la informació i de quina manera es manté, 
no tant el contingut. Però la subjectivitat no s’ha d’entendre necessàriament 
com un límit o una tanca que puga posar en perill el nostre treball. Més aïna 
al contrari, com diu Gartner, serveix per a comprendre el passat des del punt 
de vist personal de la persona entrevistada, alhora que la permet ubicar en el 
context de les seues relacions socials.65

• Les orals són fonts que no es poden repetir, són úniques. Això és perquè 
es construeixen en un ambient únic i irrepetible on influeixen una multitud de 
factors que fan que una entrevista (per tant la construcció d’una font oral) 
no siga igual mai a una altra (des de l’entrevistador, el lloc de l’entrevista, el 
moment personal, el tema, les preguntes, etc.). Per això que les fonts orals 
són també variables i depenen de molts aspectes diferents.

• Són parcials o incompletes. Això pot ser un element de crítica cap a les 
fonts orals, però el ben cert és que una font escrita tampoc no està acabada 
mai (encara que estiga tancada perquè algú ha decidit arbitràriament que 
mereix el final), sempre es poden (o es podrien) ampliar. Però no s’ha de mirar 
això com un impediment o un límit per a la investigació històrica, més aïna al 
contrari, es pot veure com una oportunitat. Segons Alicia Gartner: 

Son parciales porque no se agotan. Se pueden hacer muchas entrevistas, aún a 
la misma persona, y nunca van a ser totalmente exhaustivas, nunca van a ser totalmente 
completas. Es el historiador el que determinará cuando ha llegado el punto de saturación […]. 
Las entrevistas generan constantemente nuevas hipótesis y sugieren líneas de investigación 
que no habían sido planificadas con anterioridad.66

65 Íbid., p. 65.
66 Íbid., p. 67.
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No tot són, però, límits i desavantatges. El treball amb fonts orals ens dóna 
una gran quantitat, com ja hem vist, d’oportunitats. Per això, tot i que la memòria és 
selectiva i parcial, és també apassionant, ja que ens dóna molta informació, alhora que 
l’avantatge de construir fonts històriques al mateix moment. Com diu Rodríguez: 

Tenemos que aprovechar la oportunidad única que se nos brinda a los contemporaneístas 
de poder hablar, de hacerlo nosotros directamente, sin intermediarios, con los protagonistas, 
grandes y pequeños, del acontecer histórico. Si renunciamos a esa oportunidad perderemos 
dos cosas: una fuente, lastrando nuestra investigación, y una experiencia gratificante.67

Justament en el tema de la memòria i com s’ha de tractar cal detindre’s per 
a analitzar el funcionament i la subjectivitat que influeixen en les fonts orals. Com diu 
l’autor: «el documento oral precisa de un tratamiento específico y exige una especial 
valoración crítica para evaluar la fiabilidad de la memoria y su representatividad».68 

5.3.5 El paper de la memòria en la construcció de les fonts orals 
«El hecho histórico relevante, más quel propio acontecimiento en sí, es la 

memòria».69 La cita, d’Alessandro Portelli, defineix perfectament el que pretenem quan 
fem un projecte d’història oral: deixar que siga la memòria (amb totes les reserves i els 
inconvenients) que parle i s’expresse, i que això siga el material fonamental per a fer 
un nou tipus d’història. 

La memòria oral verbalitza, en eixe sentit, la memòria pròpia de l’individu o 
del col·lectiu, referida a experiències passades per tal de formar una narrativa històrica 
al voltant de la seua trajectòria.70 Tot i que hi ha diferents definicions del que és la 
memòria, la de Pedro Milos, resumeix perfectament el que ací tractem:

67 rodríGuez. J. L. «Las fuentes orales…», p. 21.
68 Íbid., p. 17.
69 Portelli, A. «¿Historia oral? Historia y memoria: la muerte de Luigi Trastulli». En Historia y Fuente Oral, núm. 1, 

Barcelona, 1989, p. 5-32, esp. p. 29.
70 PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral…», p. 7.
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La memoria es una construcción social del sentido del pasado que se funda en el 
recuerdo, es el acto y la capacidad de los sujetos de recordar; es entonces un discurso 
que no sigue siempre un orden cronológico, sino más bien reglas subjetivas en relación a 
la temporalidad donde los actores, al recordar, saltan de un período a otro sin mediación ni 
relación de causalidad lineal.71

Podem dir que el rescat de la memòria és una de les virtuts de les fonts orals, 
lligat a la seua primera funció reivindicativa com a alternativa a la història oficial. Cert 
és que sobretot en els darrers anys s’han generalitzat, des de diferents disciplines (i 
per això amb diferents finalitats) els treballs sobre la memòria, segurament vinculats en 
part a l’eclosió de la recuperació de la memòria o la tradició oral, del rescat d’històries 
de grups marginats, de minories socials, de fer una història social o d’acostar-se a 
la gent corrent fent una història des de baix i «donant veu» a qui no l’ha tinguda. 
Així, l’historiador recorre a records dels entrevistats (qui pot actuar en el procés com 
a testimoni-partícip o testimoni-observador del fet que es conta) com a fonts en la 
reconstrucció del passat. De fet, la memòria oral representa més que això, és la forma 
més antiga de transmissió humana i font històrica. 

Quan intentem accedir al passat des dels records dels entrevistats, no ho fem 
de manera casual, sinó que ens acostem a la visió que l’informant té del seu passat, 
de la història que ha viscut i la seua pròpia. Ens acostem a la seua memòria, per què 
recorda això i amb unes característiques, com, quan. Com diu Gartner: 

Al relatar, la memoria reconstruye lo sucedido y el hablante hace un balance y 
aporta su mirada actual. Los testimonios resignifican el pasado desde el presente. […] 
No son solo los hechos o datos lo que aportan, sino lo que significaron en un pasado y 
cómo se resignifican en el presente. […] Por eso, las cuestiones relativas a la memoria 
cobran un significado central.72

71 milos, P. «Memoria e historia en el Chile de hoy», en Memoria e Historia. Seminario internacional en homenaje a Myrna Mark. 
Guatemala: Talleres editores Siglo XXI, 2005. p. 79-113. Citat en: Gili, M. L. «La historia oral y la memoria colectiva…», p. 445.

72 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 61.
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Els complexos elements que configuren la memòria són contínuament 
reelaborats des de la perspectiva personal en un temps i un lloc determinats. És per 
això que, com ja he vist, seria un error buscar en les fonts orals la veritat o el relat històric 
minuciós sobre un esdeveniment (tot i que poden ajudar a verificar un esdeveniment 
o fet concret). Tot al contrari, hem de descartar la recerca última que una font oral ens 
conte aquesta veritat (de fet, cap font la podem sotmetre a un «examen de la veritat»), 
i endinsar-nos en el món complex de la subjectivitat que ens aporte molt més: una 
visió personal sobre un fet, silencis, records i oblits, en els amagatalls de la memòria. 
Com diu Alicia Gartner, per a la història oral les mateixes qüestions de la memòria són 
temes centrals, ja que l’historiador recorre als records dels entrevistats com a fonts en 
la reconstrucció del passat:

El investigador y la investigadora recurren a los recuerdos de los entrevistados 
y las entrevistadas como fuentes en la reconstrucción del pasado. Por lo tanto, el 
historiador oral se enfrenta, tanto en la preparación y realización de la entrevista como 
en el plano de su análisis e interpretación, con ese conjunto complejo formado por 
recuerdos, memorias y olvidos.73

La memòria funciona, principalment per esdeveniments que han marcat 
d’alguna manera significativa la persona, és a dir, que fa servir vehicles per a articular-
se. És per això que una bona manera de situar cronològicament el record sol ser 
apel·lar directament als esdeveniments familiars i ens pot posar en la pista d’allò que 
busquem. Dates i aniversaris, el casament, el naixement dels fills o la mort dels pares, 
actuen com a activadors de la memòria; els fets s’hi reordenen i desordenen l’establit 
amb el pas del temps.74 Com diu Gartner: 

La memoria funciona con las nociones de «antes» y «después», por lo tanto, es 
conveniente en la situación de entrevista, darse cuenta de cuáles son los hechos que el 
informante puede identificar como hitos para ordenar los acontecimientos en el tiempo.75

73 Íbid., p. 33.
74 Gili, M. L. «La historia oral y la memoria colectiva como herramientas para el registro del pasado». En martini, Y.; 

Pérez, G.; aGuilar, Y. (comp.), Las sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro-oeste argentino. Río Cuarto: 
Editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 2009, p. 443-448, esp. p. 446.

75 Íbid., p. 64.
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És per això que la mateixa acció de recordar permet aprendre i reconéixer el 
concepte de temporalitat. Com diu l’autora: 

Las nociones de «antes» y «después» que permiten ordenar los sucesos recordados, 
existen en el tiempo. Pero también, es una experiencia actual porque la acción se realiza 
en tiempo presente. Cada vez que se recuerda es un nuevo momento de ese recuerdo y 
al ponerlo en palabras, al transmitirlo, se lo convoca al presente y se lo hace vigente. […] 
La acción de recordar enlaza el recuerdo del pasado, la acción presente y la proyección de 
una acción futura.76 

Així i tot, dintre de la memòria «habitual» que ens possibilita viure, hi ha coses 
que «no necessitem» per a sobreviure i que oblidem. Segonament hi ha una altra 
memòria en la qual no sabem, o no acabem de comprendre per què recordem una 
cosa o altra. Finalment, hi ha una memòria reflexiva, construïda per records significatius 
sota una necessitat o una decisió personal de recordar que cal interpel·lar encara que 
no sempre es recorde allò que es vol.

Procés de selecció que és un mecanisme habitual de la memòria que inclou de 
manera inherent l’oblit, lligat a records traumàtics o simplement a elements que no es 
recorden sense tindre una explicació lògica o coherent. Segons Gartner: «La memoria 
elige qué olvidar y qué recordar. El olvido podrá entenderse entonces, más bien como 
el reverso, como la otra cara en sombra de la memoria».77 És bo, per tant, apel·lar al 
record (també com a societat) per a poder transmetre la memòria generacionalment, 
perpetuant una manera de viure i entendre el món que ens envolta.

La memòria, segons que s’analitza ací, és segmentària. Això vol dir que es 
recorda per fragments, sense que tinguen una correlació lògica en la realitat, en el 
moment i l’espai que van succeir. El que ocorre quan passa açò és que la nostra ment 
associa aspectes que recordem disseminats amb moments que per a nosaltres han 
sigut importants per alguna qüestió, creant així una línia temporal que el nostre cap 
puga assimilar i transmetre. 

76 Íbid., p. 34. En aquest sentit diu Dominick La Carpa: «el recuerdo implica volver allá y estar aquí simultáneamente». 
En la CarPa, D. Escribir la historia, escribir el trauma. Buenos Aires: Nueva Visión, 2005, p. 109. Citat en Gartner, A., 
Historia oral, memoria… p. 35.

77 Íbid., p. 35.



101

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

La informació aportada inclosa en les fonts orals en un procés d’entrevista està, 
com ja hem vist, «ple dels perills de la memòria». Açò és així perquè no segueix (com 
ja s’ha apuntat) una cronologia lineal, sinó que recordem segons la importància que el 
fet o l’esdeveniment té o ha tingut per a nosaltres. La memòria funciona principalment 
a partir de mites i elements que hem de posar en qüestió i perspectiva. Tothom intenta 
ordenar els seus records, fabricant il·lusions i construccions retrospectives. Això 
possibilita la construcció d’un recurs i un record lineal per tal de recórrer el passat 
d’una manera més o menys ordenada, tot i que els fets que pensem que han passat no 
hagen passat exactament d’eixa manera o no ho hagen fet en el temps que pensem. 
Així el fet de recordar ajuda a reelaborar el passat.78

Un exemple és la investigació que va fer Alessandro Portelli sobre el cas 
de Luigi Trastulli,79 un jove obrer mort a mans de la policia a Terni (Itàlia) durant una 
manifestació contra l’OTAN en els anys cinquanta del segle passat. Com que per als 
altres obrers (la comunitat) eixe capítol i el fet de la mort havia sigut un trauma en un 
acte important que recordaven, sovint s’havia instal·lat en la memòria col·lectiva que la 
dita mort havia ocorregut en un altre acte diferent al que recordaven, fet que canviava 
tota la història. Segons Portelli:

El episodio es particularmente significativo no solo por su aspecto trágico [...] sino 
también, y sobre todo, porque constituye el terreno sobre el que la memoria colectiva 
conserva una singular convergencia de relatos equivocados, invenciones, leyendas que van 
desde reconstrucciones imaginarias de la dinámica del acontecimiento, hasta la translación 
del mismo de un contexto histórico a otro.80

Per tal d’entendre com és possible que tan gran nombre de persones 
s’enganyen en contar una mateixa història emmagatzemada en la memòria, cal saber 
com funciona la memòria i quins mecanismes té, com arxiva i reconstrueix els fets per 
a donar-los una lògica mitjançant una continuïtat lineal que siga intel·ligible a la ment. 
Això és el que Portelli anomena «la descomposició del temps»:

78 Íbid., p. 38.
79 Portelli, A. «¿Historia oral? Historia y memoria…»
80 Íbid., p. 5.
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Para colocar un acontecimiento en el tiempo, hace falta que el «continuo» temporal 
se transforme en un «discreto» subdividido en unidades diferentes. El nivel más elemental 
es, evidentemente, el de la descomposición horizontal, es decir, la periodificación que 
consiste en individualizar los bloques temporales homogéneos (casi siempre marcados 
por un acontecimiento clave) respecto a los cuales los acontecimientos se disponen en 
un antes o en un después, por ejemplo «antes de la guerra». […] A pesar de esto también 
existe una fragmentación de tipo vertical que se relaciona más con la contemporaneidad 
que con la secuencia del tiempo y descompone la unidad de tiempo. Esta subdivisión 
vertical se organiza alrededor de tres modalidades de relación con los acontecimientos: 
modalidad «ético política», «colectiva» o «personal». […] Fechar un acontecimiento 
significa no tan sólo referirlo a una periodificación horizontal sino también escoger en qué 
modalidad lo podemos colocar.81

Per tant, segons l’argument, no som tan coherents com el nostre record ens 
fa creure: el que pensem està manipulat per la nostra ment. Amb tot, intentem donar 
certa racionalitat i coherència al record del passat. És per això que la memòria oral 
està plena de mites que amaguen una realitat que cal analitzar i posar en perspectiva: 
una realitat per a analitzar com l’individu assimila tot el que ha viscut. Quan entrevistem 
una persona, el que realment passa és, com diu Portelli, que el narrador (l’entrevistat) 
no refereix el fet en si, sinó la percepció que en té, com en va tindre coneixement, 
com el va viure.82 Açò és conseqüència, segons Alain Robbe-Grillet, del fet que allò 
real és discontinu, format per elements únics, juxtaposats sense raó, i més difícils de 
retindre perquè ixen de manera imprevista, fora de propòsit, aleatori,83 tant en el record 
individual com col·lectiu sobre algun fet o esdeveniment important per al conjunt. 

De fet, els nostres records no són individuals mai, sinó que sempre existeixen 
nocions que ens vinculen amb la família, els grups socials de pertinença, els llocs i 
els paisatges compartits. Memòria col·lectiva (que tot i ser subjectiva) que és la que 
engloba la suma de manifestacions que constitueixen la base de cada societat, és a 

81 Íbid., p. 23-24.
82 Íbid., p. 24.
83 roBBe-Grillet, A. Le miroir qui reuient. París: 1984, p. 208. En Bourdieu, P. «La ilusión biográfica…», p. 123.
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dir, la seua identitat.84 Per això, recordar no és sols un acte individual, sinó col·lectiu 
i social, amb un component grupal i comunitari. Com diu Gartner: «el acto de narrar 
siempre es compartido, siempre hay “otro/s”. La memòria es siempre ua relación 
intersubjetiva».85 També és la idea que defensa Alicia Alted:

Aunque la memoria se asienta en los recuerdos individuales y subjetivos de un 
individuo, éste siempre se encuentra dentro de un grupo concreto con el que comparte 
unas vivencias similares en el espacio y en el tiempo, a través de las cuales se reconoce y 
reconoce a los de su grupo frente a otros. […] Así pues, a partir de vivencias compartidas el 
grupo elabora su propia historia, […] tiene sentido en cuanto sirve para reforzar y mantener 
una identidad colectiva, una historia en suma, que es la memoria de unos acontecimientos 
que sus protagonistas reviven en tiempo presente, a través de sus testimonios, fiestas y 
costumbres, su vida en familia y comunidad.86

Com acaba concloent Alessandro Portelli: 

La memoria colectiva manipula tanto los materiales del acontecimiento como su 
disposición en la narración, de modo que responde a tres funciones principales: simbólica, 
psicológica y formal. […] El distanciamiento entre el hecho (acontecimiento) y la memoria, no 
se puede atribuir al deterioro del recuerdo, ni quizás a la edad avanzada de algunos de los 
narradores. Sí puede decirse que nos encontramos delante de productos generados por el 
funcionamiento activo de la memoria colectiva, generados por procedimientos coherentes 
que organizan tendencias de fondo que incluso encontraremos en las fuentes escritas 
contemporáneas a los hechos.87 

Sobretot en els darrers anys s’ha plantejat un debat sobre el record i la 
memòria. Ronald Fraser, un dels investigadors més importants sobre la història oral 
de la Guerra Civil Espanyola (ja que és un esdeveniment que necessita de la memòria 
oral per a omplir un buit massa important en la documentació de l’època), en la seua 

84 Gili, M. L. «La historia oral y la memoria colectiva…», p. 444.
85 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 37.
86 alted, A. «La memoria de la República y la guerra en el exilio», en Juliá, S. (dir.) Memoria de la guerra y del franquismo. 

Madrid: Taurus, 2006, p. 247-277.
87 Portelli, A. «¿Historia oral?...», p. 28-29.
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obra es planteja una pregunta important: és vàlida la memòria i el que ens conten els 
testimonis?88 Com ja hem vist, la «veritat» del succés no és el que ací ens interessa, 
sinó la seua realitat. El problema fonamental és la desconfiança cap a aquest tipus de 
fonts, emparant-se’n en el fet selectiu i parcial. Per tant, si la memòria tenim clar que 
és selectiva i parcial, per a què hi hem de recórrer si hi ha els documents escrits? 

Cal entendre, emperò, que la crítica que es fa a les fonts orals es pot fer 
a qualsevol altre tipus de fonts documentals i històriques. Hem d’estar advertits 
sobre les «trampes» de la memòria quan treballem amb les fonts orals, de la mateixa 
manera que ens sotmetem a altres perills quan tractem amb diferents fonts o tipus de 
documents històrics. 

Segons el mateix Fraser, els testimonis poden contar el que recordaven, el 
que pensaven i havien fet. O simplement el que hui creuen que havia passat o havien 
fet. N’és un exemple el que ha descrit Alessandro Portelli amb la mort de Luigi Trastulli. 
Sense cap dubte, la manera en què els individus assimilen l’experiència històrica és 
allò realment important de la font oral. 

La memòria, sovint, racionalitza els fets que han ocorregut i els adapta a les 
nostres capacitats mentals i la manera que tenim de veure i analitzar el món en el qual 
vivim. L’anàlisi i l’objectiu per a iniciar un treball de recopilació de la memòria vinculada 
a les fonts orals es pot dur a terme a partir de dos possibles enfocaments: 

1. Reconstructiu (recuperatiu): cas en el qual és més important el significant 
que el significat. Sols pel fet de recuperar i col·leccionar, com una urgència 
recopilativa davant de la urgència del temps (sobretot amb les persones més 
majors de la comunitat en qüestió).
2. Interpretatiu. Cas en el qual no sols recopilem, sinó que prenem la 
recopilació de memòria oral com un material que hem d’interpretar: com es 
conten les coses, com es construeixen els records i com impacta el passat en 
les memòries de la gent. Sí que importen els silencis, els errors, etc. Pot ser 
un treball posterior a la mera recopilació. 

88 Fraser, R. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Barcelona: Crítica, 2001.
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Tot i això, el debat envers del record i la memòria no es pot tancar sobtadament, 
i tampoc té cap sentit fer-ho o intentar-ho. L’objectiu de les entrevistes ha de ser sacsar 
l’objecte d’estudi i les fonts, tot analitzant el que hi ha darrere de les respostes, dels 
silencis (a mitjan camí del que es vol ocultar i el que no es pot/vol dir), dels oblits, de les 
veritats i les mentides (en molts casos inconscients on la nostra ment crea experiències 
que pensem que han ocorregut realment), de la mateixa realitat dels informants. 

Inclús la memòria no és estàtica, sinó que els nostres records són com fragments 
inconnexos que varien en el temps i que incorporem a una línia temporal lògica, adaptant 
la nostra vida a una sèrie de fets lineals i correlatius. Sobre el cas, diu l’autora: 

La memoria cobra significados diferentes según el contexto. Una persona puede 
recordar situaciones de una manera, y luego de transcurridos muchos años, la recordará 
mediatizada por el momento presente. Su visión de la vida seguramente se fue modificando, 
pero también el contexto social varió.89

Aquest és un punt important: la reconstrucció del passat des del present. 
L’acte de rememorar i oblidar és un procés subjectiu d’interrogació del passat en 
el moment de l’entrevista, i creat pels dos agents en el moment de l’intercanvi: 
entrevistador i entrevistat. 

Però hi ha una cosa més important, mitjançant l’acte de recordar (açò és la 
construcció de la memòria) es busca i es recrea la identitat pròpia. Com diu Elizabeth 
Jelin: «La memoria tiene, entonces, un papel altamente significativo como mecanismo 
cultural para fortalecer el sentido de pertenencia y, a menudo, para construir mayor 
confianza en uno/a mismo/a».90 També com aporta Gartner: «la memoria permanece 
abierta y en construcción, es subjetiva y no necesita presentar pruebas, otorga una 
identidad que permita la proyección hacia el futuro de los pueblos».91

89 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 36.
90 Jelin, E. «La narrativa personal de lo “invisible”», p. 5. En CarnoVale, V. et al. (comp.). Buenos Aires: CeDinCi, 2006. 

Citat en Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 38.
91 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 43.
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Per tant, seguint l’argument, de la mateixa manera que aporta identitat, la 
història oral actua com a recuperadora de la memòria popular pel caràcter d’història 
social des de la «base». Com diu Gartner: 

El registro de testimonios de «gente común» aporta un bagaje de la cultura popular, de 
vida cotidiana, de las tradiciones y de las costumbres que de otro modo no se podría construir. 
No se trata de entrevistas a dirigentes o a personajes notables, sino que se direccionan a 
personas que no aparecen en la historia, y que se hacen visibles desde el anonimato.92 

És per això que sovint l’interés per les fonts i la recuperació de la memòria 
oral estan lligades a situacions de problemes d’identitat social de les diferents 
comunitats, que veuen en la memòria un recurs interessant per a omplir els buits del 
passat que la documentació escrita no arriba. De la mateixa manera que la nostra 
memòria reconfigura els esdeveniments i els organitza d’una manera cronològica 
per a entendre’ls de manera racional, també ho fa la memòria col·lectiva com a 
comunitat, un procés social mitjançant el qual es construeix sentit respecte del 
passat i el present de cada societat, com un element constitutiu i essencial de la 
identitat de cada grup social.93 

A l’«eclosió de la memòria» també contribueix el fet que recentment hi ha hagut, 
com ja hem vist, un interés històric pels treballs i les investigacions que reivindiquen 
el subjecte i l’individu, donant a la història personal més importància i valoració: una 
història social basada en els individus que troba en les fonts orals i la memòria un aliat 
magnífic. Això fa recurrent l’ús de les memòries orals en la història. Són estudis que 
incideixen en la part qualitativa, rescatant elements de l’oblit i aplicant punts de vista 
nous, i provocant que prenguen un valor creixent, com una ferramenta fonamental per 
tal d’accedir a noves fonts i sabers. Per això afirmem que el rescat de la memòria és 
també una de les virtuts de les fonts orals, lligat a la seua primera funció reivindicativa 
com a alternativa a la història oficial. 

92 Íbid., p. 40.
93 Gili, M. L. «La historia oral y la memoria colectiva…», p. 445.



107

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

5.4 Patrimoni immaterial + fonts orals = La Veu de la Festa

5.4.1 Fonamentació
Els treballs amb fonts orals s’han d’inscriure sempre en un projecte en el qual 

tinguen sentit. Dins de la diversitat de formes i projectes a l’abast, La Veu de la Festa 
és un projecte amb fonts orals que inclou el patrimoni immaterial com a rerefons de la 
investigació. En els darrers anys, els treballs amb fonts orals han fet que el concepte 
de patrimoni haja adquirit més importància per a les comunitats, lligat a una major 
consciència en la defensa i perpetuació de les tradicions orals. Com diu Alicia Gartner: 

En sintonía con el boom de los estudios de las subjetividades y la memoria de las 
últimas décadas, la noción de patrimonio se ha extendido y enriquecido en forma vasta. […] 
En relación a los grupos subalternos y a cuestiones de vida cotidiana, las consideraciones 
sobre lo patrimonializable se ampliaron.94

Per això s’opta ací per tirar avant un projecte d’història oral social, a mitjan 
camí de la història i l’antropologia, i on prenguen protagonisme agents de la comunitat 
que per ells mateixos no han deixat constància o documentació escrita, però que han 
viscut i han transmés la tradició oral generacionalment al llarg del segle xx. És una 
manera d’acostar el nostre «patrimoni històric» a la «història viva», vinculada amb la 
memòria popular, i purament contemporània.95 

De fet, el mateix camp del patrimoni, així com de la memòria i les fonts orals, 
s’ha enriquit molt amb la incorporació d’allò immaterial o intangible. De fet, els relats dels 
habitants d’una localitat, ciutat o barri (en el nostre cas el relat de persones vinculades 
a la Festa de la Mare de Déu de la Salut i que formen part de la comunitat portadora), 
ens permet entendre els elements del paisatge i la cultura que la comunitat valora, 
estima i sent com a part del seu patrimoni, com a propis i que els configuren. I justament 
això, els relats i la història junt amb la tradició oral del col·lectiu i les persones que el 
formen ajuda a la democratització a l’hora de valorar-lo, a entendre què considerem 

94 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 44.
95 samuel, R. Teatros de la Memoria. Pasado y presente de la cultura contemporánea. València: Universitat de València, 

2008, p. 188. Citat en Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 44. 
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patrimoni i per què.96 Un patrimoni cultural que defineix la seua gent i forma part 
de la seua identitat més profunda mitjançant uns vincles de comunitat, fraternitat i 
solidaritat teixits amb els records individuals i col·lectius. Justament per això, patrimoni 
immaterial i història oral estan íntimament lligats, ja que el patrimoni intangible és el 
llegat cultural de tradicions i coneixements compartits que passen de generació en 
generació, mentre que la història oral preserva i reuneix aquesta informació (subjectiva 
i individual) de grups i agents que formen part de la seua comunitat. Així, si sols tenim 
l’element patrimonial ens en restarà una part important, com és la de fer-ne història 
oral. No és casualitat, per tant, que la necessitat de perpetuar els costums i els valors 
originaris en projectes d’estudis de folklore i antropologia cultural hagen disparat el 
recurs de l’oralitat com a mitjà d’estudi. 

Per tant, cal insistir en la unió entre patrimoni i història oral: l’oralitat és 
una potent forma constitutiva de la transmissió de la memòria que cal rescatar, i el 
patrimoni intangible és, en gran part, la representació d’aquesta memòria (en el nostre 
cas representada en la Festa), a mitjan camí de la història, la sociologia i l’antropologia. 
Com diu María Laura Gili: 

 
 El patrimonio cultural es uno de estos temas que se presenta en la actualidad en 
el cruce de distintas disciplinas, utilizando en su estudio métodos, técnicas y conceptos 
antropológicos, sociológicos, históricos […]. El empleo de los relatos orales en el registro 
de la memoria y en la identificación de las distintas formas de identidad que construyen el 
patrimonio cultural debiera estar atento a estas singularidades.97

Per això és important que tota política patrimonial recórrega a la història oral 
com una ferramenta útil d’identificació dels valors patrimonials i la identitat.98 Així 
incloem identitat, memòria i patrimoni cultural com a conceptes units, ja que tots tenen 
una relació estreta entre ells i un no s’entendria sense l’altre. Cal valorar els relats orals 
i les entrevistes de tipus historicoantropològiques per a l’enregistrament de la memòria 

96 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 50-51.
97 Gili, M. L. «La historia oral y la memoria colectiva…», p. 448. 
98 luVerá, S.; eCHezuri, A. «Alianza entre patrimonio e historia oral. La importancia de la incorporación de la metodología 

de historia oral en las políticas patrimoniales», en Formaciones sociales de América Latina. Aproximaciones desde el pasado 
y el presente. Actes del VII Coloquio Binacional Argentino-Peruano. Buenos Aires: Centro de Investigaciones Precolombinas, 
2013, p. 118.
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oral i la reconstrucció dels elements constitutius dels béns culturals immaterials, és 
a dir, del patrimoni cultural. I això es fa mitjançant els records de les comunitats i les 
experiències personals dels seus representants (començant pels més característics), 
per les seues activitats o rellevància, que donen noves vies d’investigació a partir de la 
informació aportada en l’entrevista i de les seues històries de vida particulars.99 

En el projecte de La Veu de la Festa es busca justament la simbiosi entre 
ambdós elements, alhora que interessa sobretot atendre el paper que la Festa de la 
Mare de Déu de la Salut (fet i fet, una festa transmesa principalment gràcies a l’oralitat 
i la tradició oral) ha jugat en la vida de cadascun dels entrevistats: què és el primer 
que en recorden, com s’han vinculat a la festa i n’han format part, quina importància 
ha tingut per a ells, quins episodis significatius recorden i quins canvis han observat 
en l’evolució, com la festa i la devoció que hi ha mogut el seu caràcter identitari com 
a individus d’un mateix col·lectiu, quina relació hi ha amb la gent que la formava, amb 
la terra, què es feia els dies de festa, com era la seua vida vinculada a la Festa de la 
Mare de Déu de la Salut. 

Per això és important dirigir l’entrevista perquè les fonts orals ens donen 
informació sobre el que era comú, la quotidianitat, la vida diària, privada i personal i la 
seua vinculació a la festivitat, més que fets excepcionals.

Donar vida a les memòries i les històries amagades, provocar l’encontre del 
record des del present passat el temps, ubicant la gent en el que per a ella és i ha 
sigut important. Com diuen Adleson, Camarena i Iparraguirre, fer història social amb 
el que això suposa:

Los historiadores sociales ubican a la gente que estudia en sus comunidades, en sus 
hogares, en sus lugares de trabajo, en sus espacios de entretenimiento, para comprenderlos 
en el espacio temporal en el que han vivido, su relación con la tierra. […] su tiempo de vivir; 
es decir, los ciclos de la oración, del alimento y la bebida, de las fiestas y la diversión, de los 
viajes y de las relaciones humanas y amorosas.100 

99 Gili, M. L. «La historia oral y la memoria colectiva…», p. 443.
100 adleson, s.; Camarena, m.; iParraGuirre, H. «Historia social y testimonios orales», en Cuicuilco, núm. 22. Mèxic D. F.: 

1990, p. 68. Citat en Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 66.
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Es tracta de reconstruir històries de vida (quasi a cavall de l’homenatge a la gent 
que ha conduït les tradicions fins a hui i la investigació històrica, però també per tal que 
prenguen consciència que han tingut cert protagonisme i que és interessant traure’l 
a la llum com que tenen alguna cosa a dir) que es vinculen a l’element patrimonial i 
que rescaten rics elements de la memòria de la gent més major que es perdrien o 
acabarien desapareixent si no es recuperen, així com la seua vida vinculada a la festa 
al llarg del segle xx, amb els canvis polítics, socials i culturals que va suposar des de 
la seua mirada singular i subjectiva. És fer història local des de la base i amb mètodes 
documentals no utilitzats fins al moment com són l’enregistrament de les entrevistes 
en format àudio i vídeo, so i imatge. 

Sovint, la historiografia tradicional ha optat per fer història a partir de fonts 
escrites i al voltant de les elits o els protagonistes mediàtics i polítics. Pot això canviar? 
Tot i això, cal ser conscients que no es tracta de fer història marginal, sinó de fer 
una història social i oral de la Festa de la Mare de Déu de la Salut durant el segle 
xx i la vinculació i repercussió de la comunitat en la perpetració. Això comporta una 
contrapartida evident: si sols fem servir la font oral per a acostar-nos als marginats de 
poder, a les bases mai escoltades o a les persones considerades majors, acabarem 
fent una història marginal, ja que, com bé diu Rodríguez:

El testimonio que aporta este tipo de fuente no precisa tener su origen en una 
persona mayor para que le atribuyamos la etiqueta de fuente oral. La edad no es un valor 
añadido cuando son tantos los temas en los que la fuente oral puede ayudar al historiador 
a hacer bien su trabajo.101

Més aïna al contrari, les fonts orals han de ser el mitjà per a fer història oral 
inclusiva on càpien grans i menuts, persones amb més o menys influència sobre la 
vida de la comunitat. Per a aquest aspecte no cal oblidar una veritat incontestable 
lligada al pas constant del temps, i per això les persones majors han de tindre un paper 
fonamental en el procés de construcció de les fonts orals, tot i fugir del memorialisme 
o tractar-lo. Com exposa el mateix autor: 

Debe tenerse en cuenta que medio siglo después de los hechos objeto de estudio, 
el recurso a la memoria viva, a la fuente oral, resulta progresivamente marginal debido a la 
desaparición de los principales protagonistas y a la centralidad de las fuentes documentales 
en la reconstrucción del pasado.102

101 rodríGuez. J. L. «Las fuentes orales…», p. 20.
102 Íbid., p. 21.
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No obstant això, i com ja s’ha comentat més amunt, l’edat (encara que no 
haja de ser un factor determinant a l’hora de fer història oral) és un element que s’ha 
de tindre molt en compte. Sobretot en el cas de La Veu de la Festa, on pretenem 
«rescatar» i preservar la memòria per fer història social vinculada a l’element patrimonial 
i com això configura la identitat i la permanència a la comunitat al llarg del segle xx. 

Per tant, allò és fonamental en començar el projecte de recopilació de fonts 
orals, és donar veu a qui no l’ha tinguda al llarg de la història i fer-la partícip, protagonista, 
fer-li entendre que té alguna cosa a dir i aportar, fer-la conscient que és un agent que 
fa història ja que forma part d’una societat en camí. Això suposa donar veu a grups 
que han estat invisibles per a la història, que no han deixat constància o documentació 
escrita, és a dir, la major part de la societat. 

És fonamental també ser conscients que totes les societats (com no, 
l’algemesinenca i més encara lligada a la seua Festa més important), tenen un gran 
potencial de tradició oral que s’ha d’estudiar, aprofitar i enregistrar com cal, tot i la 
existència, paral·lela, de les fonts escrites. Com diu Alexander Freund: 

La tradición oral se puede definir como las historias y la historia de un grupo que se 
pasan oralmente de una generación a la siguiente. Muchas veces, se asocia la tradición 
oral con sociedades orales e indígenas y se las yuxtapone con las historias escritas de las 
sociedades modernas de cultura escrita en Occidente. Esa idea dicotómica es errónea y 
confusa. La idea de base es que la historia escrita es superior a la tradición oral. Y que ambas 
se excluyen mutuamente. Muchas veces, las sociedades occidentales tienen tradiciones 
orales muy ricas, tanto locales como «subculturales».103

La nostra societat té grans tradicions orals que cal rescatar. Tot i que partim 
de l’imperatiu de la recuperació de la memòria en un treball com aquest, cal preguntar-
nos el perquè d’incloure els testimonis orals en el projecte, aquesta és la base. Seguint 
les idees exposades per Mª Carmen García-Nieto,104 podem presentar-ne sis:

103 Freund, A. «Historia oral en Canadá: una paradoja», en Historias, Voces y Memoria. Revista del Programa de Historia 
Oral, núm. 2. Buenos aires, 2010, p. 170-171. Citat en Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 7-8.

104 GarCía-nieto, M. C. «Fuentes orales e historia…».
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1. Perquè les majories (imprescindibles per a un discurs històric global) no 
tenen accés a la paraula i el poder, que és el lloc on es genera la documentació 
escrita. Això passa inclús en un àmbit cultural i festiu com el de la Festa a la 
Mare de Déu de la Salut: moltes persones (per no dir la majoria) queden al 
marge de la representació institucional, dels articles especialitzats o dels llocs 
més rellevants, ja que sens dubte una festa com aquesta és un reflex de 
l’estrat social de la ciutat i, per tant, se’n reprodueix la configuració.

2. Perquè ens permet acostar-nos als grups marginats i exclosos. 
Segurament en el nostre cas, no tan marginats sinó que han quedat al marge 
de les commemoracions, sense reconéixer-los que són ells, els membres de 
la comunitat, els que han construït la festa i que gràcies a ells la podem gaudir 
de la manera que és hui en dia. És la majoria silenciada lluny de les entrevistes 
a la televisió, els articles en els mitjans de comunicació i els focus mediàtics, 
l’essència mateixa de la festa.

3. Per a abastar aspectes silenciats. Les dites persones segurament tenen 
moltes coses a contar que no hem pogut saber o arreplegar mitjançant la 
documentació escrita, són una font fonamental per a la reconstrucció històrica 
i la preservació de la memòria de la comunitat que es perdria en faltar.

4. Per a conéixer allò quotidià. Sense cap dubte, ens interessa saber la 
relació de la comunitat amb la festivitat i el que acorre o ocorria en els àmbits 
privats, en el dia a dia, en quotidianitat d’allò que crea identitat, en el cas en la 
festa com a centre del desenvolupament col·lectiu.

5. Per a conéixer aspectes de la història recent. Fonamental per a saber el 
fil conductor de la festa al llarg del segle xx. 

6. Permet el coneixement dels «fenòmens de poder» en determinats grups, 
que no prenen decisions però estan en contacte amb ells. Evidentment que 
aquest tipus de projecte basat en el testimoni oral arran de les entrevistes ens 
permet conéixer l’entramat de la festa, la identificació dels diferents grups i 
com es configuren, quins són els individus de poder i quina ha sigut l’evolució 
dels diferents balls i la festa al llarg de la contemporaneïtat. 
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7. Obtindre una visió actual del que s’ha esdevingut amb anterioritat, 
ajudant l’historiador a una comprensió més bona del passat. Sens dubte 
que és un altre dels punts fonamentals, i és que gràcies a les fonts orals 
i al que ens conten els informants, no sols podem fer història de la festa 
en el segle xx, sinó que ens ajuda a entendre de manera única, i des de la 
subjectivitat i la mentalitat personal de cadascun, la festa com la coneixem 
hui amb tots els seus elements. 

8. Recupera i/o reforça la identitat del grup social i l’individu com a integrant. 
Un projecte d’història oral com el que exposem consigna costums i vivències 
en un procés de memòria col·lectiva, alhora que estimula el procés de valoració 
del patrimoni col·lectiu per part de la comunitat, ja que es dóna importància a 
les persones. Són les que construeixen i han construït la història i la tradició dia 
a dia i l’han transmesa, alhora que recorden les seues experiències personals 
en un acte de simbiosi col·lectiu.105 

5.4.2 Etapes del projecte amb fonts orals
Per tal d’elaborar una proposta teòrica d’aplicació al projecte, resseguirem un 

resum breu de les etapes que cal seguir en la configuració:

• Tria de l’objecte d’estudi i el tema a tractar. En aquest sentit, com ja hem 
dit, es busca acostar-se a la relació de la gent que ha participat i que forma 
part de la comunitat portadora de l’element patrimonial de la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut, per a tractar de recuperar la memòria individual i col·lectiva. 
En especial interessa la relació amb l’element i la comunitat en el context, com 
ha anat configurant i afirmant la seua identitat, quina relació té amb l’element, 
què hi ha de quotidià en la festa: la família, la forma de celebració, etc. Però 
també per veure com la comunitat reelabora el passat a partir de l’element 
patrimonial amb la seua vinculació.

• Presa de contacte i estudi amb el tema seleccionat. Pel que fa a aquest 
punt, s’ha consultat nombrosa bibliografia tant per al patrimoni cultural 
immaterial, el cas concret de la Mare de Déu de la Salut (recorrent a fonts 
documentals i materials d’arxiu), i finalment les fonts orals, la memòria, etc.

105 PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral…», p. 9.
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• Recerca dels informants. Cr i ter is ( i  fonamentació) per a la 
tr ia dels informants:

- Nascuts en 1957 o abans. Com ja hem dit, l’edat no ha de ser 
un factor principal ni predominant. No obstant això, en un terreny on no 
hi ha cap antecedent, es pren la decisió d’entrevistar primerament les 
persones amb més edat (això vol dir seixanta o més anys) relacionades 
amb la Festa, per una raó de temps i de la necessitat d’enregistrar les 
seues experiències de vida (que a més són les que es remunten més 
anys arrere) abans que moren. És a dir, en la primera fase es pretén 
arreplegar la memòria de l’origen de la Festa com la coneixem hui. 

- Vinculats significativament a la Festa. Això vol dir que entre totes 
les persones que hi han participat i que l’han incorporada a la seua 
identitat, cal que primerament entrevistem les persones que han tingut 
certa transcendència en la perpetració i conservació de la festa al llarg 
del segle xx amb totes les seues singularitats i dificultats. Això també es 
fa per un tema similar a l’esmentat adés: en un camp on la documentació 
referida a la Festa en el segle xx és escassa, cal començar recopilant la 
informació de la gent més fortament vinculada pel seu paper, ja que és 
la que ens pot obrir noves vies d’investigació.

- Bones condicions mentals i de salut. És un aspecte evident que per 
a contar la seua experiència de vida en relació amb l’element patrimonial 
han d’estar amb una capacitat mental suficientment acceptable. 

- Disposades i implicades. Això és també fonamental per al bon 
funcionament del projecte. Les persones entrevistades han de mostrar 
conformitat i implicació per tal de deixar-se entrevistar i obrir-se a contar 
la seua història de vida. 

5.4.3 Metodologia utilitzada
La forma particular que prenen les entrevistes és la de les històries de 

vida, entenent que és el mètode més adequat per a la creació de la font oral en el 
context en què es planteja el treball amb un caràcter d’entrevista semidirigit (que 
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després s’especifica). Això vol aconseguir la reconstrucció de l’element patrimonial 
mitjançant el discurs d’una experiència viscuda, un relat biogràfic i personal, del record 
dels esdeveniments viscuts a través de les trajectòries personals sotmeses als canvis 
històrics, culturals, col·lectius, socials i individuals, que conduiran a fer una història 
col·lectiva, social i subjectiva d’allò viscut des de l’oralitat. 

Les històries de vida permeten confluir el temps biogràfic i l’històric en un 
mateix relat (tot atenent les particularitats de les fonts orals i els engranatges de la 
memòria). Així, les històries de vida ens aporten perspectives completament noves, ja 
que mostren la percepció i la interpretació del passat segons el que per a les persones 
ha tingut un major grau d’importància, alhora que permeten fer una combinació 
interessant entre explorar i preguntar dins d’un diàleg amb l’informant on prima el 
seu punt de vista sobre la pròpia vida (i en aquest cas, la relació que té amb l’element 
patrimonial). Això és així en el sentit que ofereixen dades personals, circumstancials i 
de context mitjançant les quals obrin noves possibilitats per a distints camps d’estudi 
i objectes d’anàlisi. Igualment, aquestes històries de vida s’han d’aplicar, com el cas 
del present projecte, en els casos en els quals el temps i la història del comportament 
dels actors siga suficientment significatiu per a la reconstrucció d’allò social.106 És a dir, 
que tinga un fonament, un perquè al darrere. 

Aquesta metodologia té les seues peculiaritats i unes quantes definicions, de 
les quals ací s’aporten les més significatives. Segons Ana María Peppino: 

La historia de vida es una reconstrucción selectiva del pasado relatada por el protagonista 
y, en el proceso de investigación, debe iniciarse a partir de un interrogante. […] Con ellas se 
pretende pasar del análisis de la historia individual al análisis de la vida social en movimiento.107

És justament la part que es vol accentuar: la reconstrucció de la comunitat i la 
societat a partir de la vinculació i la importància personal de l’element patrimonial per 
a cada informant, a partir del procés subjectiu d’acostar-nos a la seua vida. Per això 
cal remarcar, com ja ho hem fet en el cas de les fonts orals, que el tipus d’històries de 

106 oCHoa, J. «Las historias de vida: un balcón para leer lo social», en Razón y palabra, núm. 5, any 1, desembre-gener 
1996-1997. www.cem.itesm.mx. Citat en PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral…», p. 9.

107 PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral…», p. 10.

http://www.cem.itesm.mx/
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vida és també un procés subjectiu, on cadascú interpreta les situacions viscudes des 
de l’experiència personal i el seu cúmul de coneixements (tant el que escolta com el 
que parla). Segons Gartner:

La historia oral de vida es muy similar a la biografía, se preocupa por la experiencia 
subjetiva. El objetivo final de la investigación es poder establecer una relación entre historia 
de vida, la identidad y la trayectoria de vida. Estos dos últimos aspectos se manifiestan y 
reelaboran en el relato. Los aspectos individuales pasan a primer plano mientras que los 
sucesos históricos son secundarios.108

Així és com l’entrevistat, per un procés de socialització, per haver compartit la 
tradició del seu lloc, és depositari de la tradició oral dels antecessors, i la seua història 
de vida amaga molt més del que conta o expressa verbalment: una tradició oral i 
cultural molt més profunda en el temps que configura les formes de vida. Per això, en 
el relat de cada subjecte apareixen les visions compartides pel grup de pertinença, les 
tradicions i lectures de la realitat que s’acumulen i sedimenten al voltant de narratives 
noves i velles, formes de veure’s i narrar la pròpia comunitat, que s’expressen vivament 
i com en cap altre lloc en les històries de vida, generadores de la història oral.109 

La utilitat del procés de construcció i reconstrucció es basa en el que se sap i 
el que, mitjançant el rescat d’eixa memòria oral, dóna lloc a narracions que permeten 
recompondre escenaris, actituds i, en suma, la identitat social de l’individu i el grup 
humà.110 Justament per això, la història oral es vincula al procés de treball amb la 
metodologia d’històries de vida, ja que com diu Peppino: 

Los procedimientos de la historia oral acercan al investigador a los actores sociales 
cuya memoria –expresada oralmente– representa el origen de la información sobre los hechos 
del pasado relacionados de forma directa con la trayectoria de vida personal.111

108 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 71.
109 Gili, M. L. «La historia oral y la memoria colectiva…», p. 445.
110 PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral…», p. 9-10.
111 Íbid., p. 10.
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Els testimonis orals basats sobre l’experiència de vida han adquirit un valor 
creixent, vinculat al fet que travessem un auge de la memòria i la recopilació oral 
lligada. Parlar d’història de vida és, si més no, com diu Pierre Bourdieu, pressuposar 
que la vida és una història. Motiu pel qual la vida s’entén com un camí, un progrés, 
un recorregut orientat i lineal. Això no és casual, tot i que els esdeveniments no hagen 
passat en un orde cronològic estricte, les nostres ments ordenen els records de manera 
que configuren una història continuada i lineal d’esdeveniments que donen sentit a les 
inconnexions que no podem explicar o que oblidem. Com diu l’autor: 

El relato, sea biográfico o autobiográfico, como el del testimonio que se confía a un 
investigador, propone acontecimientos que, sin desarrollarse todos y siempre en estricta 
sucesión cronológica (cualquiera que ha recogido historias de vida sabe que los testimonios 
pierden constantemente el hilo de la sucesión estrictamente cronológica), tienden o pretenden 
organizarse en secuencias ordenadas según relaciones inteligibles.112

Els projectes que fan servir la història de vida com a metodologia de la memòria 
i els testimonis orals han de tindre, com diu Peppino, un procés d’investigació definit 
per tres fases: exploració, descripció i explicació o valoració.113

5.4.4 El procés de l’entrevista
Quan ja s’ha definit l’objecte d’estudi, s’ha estudiat l’element sobre el qual 

tractarem, s’han determinat els criteris d’elecció dels informants i la metodologia 
d’entrevista, cal definir com es faran les entrevistes. 

Ja s’ha dit en el punt anterior que el tipus d’entrevista que es farà és una sèrie 
d’entrevistes semidirigides, és a dir, un punt intermedi entre l’entrevista estructurada 
i l’oberta, cosa que suposa fer servir un qüestionari no tancat per a fer-la, que actue 
a mode de mapa flexible. Un mètode que demana molt de temps d’entrevista amb 
poques preguntes, les quals s’utilitzen simplement per a redirigir el discurs de l’informant 
cap a la finalitat que es pretén aconseguir. 

112 Bourdieu, P. «La ilusión biográfica», en Acta Sociológica, núm. 56, setembre-desembre del 2011, p. 121-128, esp. p. 122.
113 PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral…», p. 10.
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Tot i això, en termes més generals, en l’entrevista és l’investigador qui rescata 
la història oral mitjançant una conversa plantejada com una indagació, el resultat de 
la qual deriva d’un procés intel·lectual compartit del qual es genera cert coneixement. 
L’objectiu d’aquest punt és activar la memòria i el record de l’entrevistat a partir de 
preguntes d’acord amb els objectius últims que es pretenen del treball, seguida d’un 
procés mitjançant el qual donar valor, comprendre i situar el significat, tot comprenent 
qui ens parla i des de quina realitat ho fa (amb l’estudi previ del context etnogràfic en 
el qual se situa).114 Per a aconseguir-ho, cal jugar durant l’entrevista al voltant de dos 
conceptes clau: la història del cicle de vida (és a dir, les dades personals i biogràfiques 
de la persona entrevistada) i la història d’aspectes qualitatius (els quals tracten en 
profunditat el comportament i l’actitud de l’entrevistada en diverses etapes, la seua 
activitat amb la conclusió en el present i la visió que té cap al futur, tot relacionat a 
l’element patrimonial sobre el qual versa l’entrevista). És per això que cal conjugar en 
un mateix espai les seues experiències personals de vida i la influència, la continuïtat 
i el lligam que ha tingut amb la Festa i la formació de la seua identitat individual i 
col·lectiva i com això ha definit alguns dels seus trets.

Per a aconseguir açò, cal que les primeres preguntes es referisquen a les 
dades personals i immediatament després, a la centralitat del tema. Així mateix, ajuda 
preguntar els temes en un orde cronològic, ja que això facilita que l’informant vaja per 
una lògica temporal: com que generalment les persones no recorden els anys exactes 
dels successos, pot ajudar la ubicació cronològica de les preguntes referides a abans 
o després d’esdeveniments significatius per a l’individu.115 Ana María Peppino116 
proposa dos moments en l’entrevista aplicat al projecte d’històries de vida: 

1. En primer lloc, cal iniciar una etapa exploratòria del relat biogràfic 
expressat de manera espontània i inconnexa, provocant una devessall de 
records que s’exterioritzen perquè de manera gradual prenguen sentit i 
perquè la persona entrevistada prenga consciència de la seua vida i entre en 
confiança amb l’entrevista i qui l’entrevista. Així, és important que la persona 
informant se senta protagonista i conscient que té alguna cosa a dir i que té 
l’oportunitat única per a dir-ho.

114 Íbid., p. 8-10.
115 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 73-74.
116 PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral…», p. 10.
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2. El segon pas que cal atendre és el d’intentar precisar la radiografia per 
a possibilitar la lectura dels elements socials i de la influència i relació de la 
Festa en la seua vivència personal, per a començar a dibuixar una silueta 
que rescata a poc a poc la memòria de l’actor. La descripció que s’obté és 
un resultat inicial, un producte on es reconstrueix la informació, s’ordena i es 
dóna cert sentit al llarg de la seua història pròpia i la història de la festa des 
del punt de vista personal en paral·lel. D’eixe procés podem extraure dos 
elements fonamentals:

a. La recomposició etnogràfica dels espais públics i privats on es 
verifiquen els actes quotidians de l’actor (és a dir, quines vivències té de 
sa casa, del carrer, etc., en relació amb la festivitat).

b. La reconstrucció ideogràfica dels escenaris passats als quals l’actor 
social atribueix una significació particular per la incidència que tenen 
en la vida personal o perquè són elements relacionats amb l’objecte 
d’investigació i la seua evolució. 

Posteriorment, com també diu l’autora, és necessari no quedar-se en eixa 
etapa d’entrevista, i transitar a la reflexió teòrica inductiva per a explicar la composició 
del que estudiem: per a saber quina influència ha tingut l’element patrimonial en la 
individualitat dels informants i en la identitat col·lectiva. És l’etapa que està lligada 
de manera més íntima amb els objectius de la investigació, és a dir, la de traure les 
conclusions de l’estudi, la definició de la metodologia i les bases teòriques definides. 

El moment de l’entrevista pròpiament dit no es planteja com un interrogatori, 
sinó com el producte de la cooperació i l’intercanvi mutu entre entrevistador i 
entrevistat. Un procés comunicatiu en el qual allò fonamental és crear una bona situació 
comunicativa i un ambient adient, marcat per una relació de confiança que porta a 
l’intercanvi d’idees. Un acte desinteressat en el qual els dos agents s’enriqueixen, un 
acte desinteressat per contar la seua vida i aconseguir la informació que ens interessa. 
Punt en que pot resultar interessant establir una relació d’empatia cap a la persona 
entrevistada. Com diu Alicia Gartner:
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Una cuestión a tener en cuenta en la situación de entrevista de historia oral, es la 
empatía que experimenta el historiador hacia el entrevistado. La empatía es una identificación, 
es ponerse en el lugar del «otro». Al ser elemento afectivo de la comprensión, acerca al 
investigador a un entendimiento desde otra perspectiva ideológica. […] Sin embargo, no 
debe perderse la distancia crítica con el testimonio.117

En eixe sentit, l’entrevistador ha de fer-li veure que l’entrevista és una 
oportunitat única per a donar a conéixer el seu testimoni i que quede per sempre 
enregistrat, posant el focus en el valor del que es conta. A més, en l’empatia no acaba 
tot, l’entrevistador ha de donar plena confidencialitat i garantia de complir la voluntat 
de la persona entrevistada en relació amb la publicació i/o difusió del seu testimoni. 

Per al cas de La Veu de la Festa s’han seguit, en l’àmbit de la realització de les 
entrevistes, els criteris següents:

1. El major coneixement de les circumstàncies que fan entrevistable 
l’individu, incloses les dades personals. Això és el que fa la justificació en la 
tria dels informants.

2. Un grau alt de confiança entre l’entrevistador i l’entrevistat per tal 
d’aconseguir que la informació aportada siga de més gran valor. Això s’ha 
aconseguit mitjançant el contacte personal previ a l’entrevista i els documents 
legals que s’adjunten i entreguen als informants amb els segells dels organismes 
oficials municipals i de la Festa, que donen més serietat i credibilitat. A més, 
se’ls ha lliurat un esborrany de les preguntes que es fan en l’entrevista així 
com tota la resta de qüestions.

3. El lloc per a fer l’entrevista pot ser determinant, ja que influeix directament 
en el clima que es crea entre entrevistador i entrevistat. L’afavoreix un lloc 
còmode i net, amb bona acústica i llum. Com que el criteri que ha d’imperar 
és en tot cas el de la comoditat, sol ajudar fer-ho al domicili de la persona 
entrevistada, i això també pot ajudar que aporte altre tipus de documentació 
a l’entrevista. En tot cas, als informants se’ls ha oferit triar qualsevol dels llocs 
proposats: o el domicili propi o una sala habilitada expressament al Museu 
Valencià de la Festa.

117 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 39.
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4. Com ja s’ha dit, s’ha optat per una entrevista semidirigida (és a dir, un 
monòleg guiat per l’entrevistador), o amb final obert amb el mètode d’històries 
de vida, per tal de permetre que la persona entrevistada desenvolupe el 
seu propi discurs i evitar així la pèrdua d’espontaneïtat i matisos, i també 
que l’entrevistador interrompa el discurs el menys possible. Per a fer-ho, 
l’entrevistador aplega la informació sobre la vida de la persona entrevistada 
i la relació que té amb el procés històric o l’objecte d’anàlisi que es tracta. 
L’entrevista no és un diàleg ni una conversa, sinó que ha de consistir a fer que 
l’informant parle mentre l’entrevistador queda en un segon pla. 

5. L’entrevista es planteja en un ambient de privadesa on solament actuen 
l’entrevistat i l’entrevistador, a fi d’evitar interferències i no distorsionar-li 
l’opinió o els records. 

6. La gravació es fa mitjançant àudio i imatge amb una càmera de vídeo, ja 
que sols amb la imatge es poden apreciar gestos, mirades, silencis i expressions 
que no es poden captar per l’enregistrament d’àudio. El fet d’introduir l’element 
visual en la comunicació oral, com diu Lluís Úbeda, ens possibilita veure la part 
que ha sigut gravada dels elements del llenguatge corporal i també aporta una 
aproximació parcial al context en què la comunicació té lloc.118

7. La flexibilitat de l’entrevistador és també un aspecte clau. Si durant el 
transcurs detectem algun tema interessant que no s’havia pensat anteriorment 
i la persona entrevistada se sent especialment còmoda, podem insistir-hi, 
encara que els temes que en un principi estaven previstos es reduïsquen o no 
es tracten de la manera prevista i amb tota la profunditat. Igualment, l’orde de 
les qüestions tampoc no és significatiu. 

8. Aclarir conceptes que no queden clars de l’entrevista amb l’informant. 
Sovint la persona entrevistada cau en contradiccions o deixa aspectes tractats 
sense explicar o sense tancar. Cal intentar que intente d’aclarir-ho sense que 
se senta amenaçada o forçada a fer-ho. 

118 ÚBeda, L. «El tratamiento archivístico…», p. 79.
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9. De la mateixa manera, l’entrevistador ha de fer un treball previ per tal de 
desprendre’s dels prejudicis de valor o idees que puga tindre pel que fa a la 
persona a la qual entrevista i al tema tractat, que poden influir en l’entrevista 
negativament. Cal ser tan neutrals com siga possible, evitar les discussions 
innecessàries respectant la persona entrevistada i les opinions o records que 
té, no emetent-ne l’entrevistador. No contradir ni enfrontar les seues opinions 
col·locant-lo en una situació incòmoda: la humilitat de saber escoltar sense jutjar.

10. La duració de les entrevistes es calcula entre quaranta-cinc i noranta 
minuts aproximadament i sempre que les condicions puguen afavorir 
l’intercanvi mutu. 

5.4.5 El tractament de les entrevistes
Una vegada feta l’entrevista, cal fer una anàlisi del que s’ha enregistrat i 

treballar sobre les fonts obtingudes de la manera següent: 

1. Revisar la gravació per tal de comprovar la qualitat del registre, 
els possibles errors, interferències, etc. Si el balanç és negatiu, potser 
caldrà repetir-la.

2. Omplir la fitxa de l’entrevista que inclou la informació que no és en la 
gravació i que s’ha completat durant el procés d’entrevista amb coses que 
d’alguna manera són importants. Anotem el que ens haja resultat interessant 
o destacable d’alguna manera.

3. La transcripció de l’entrevista. Tot i que no és obligatòria, sí que és 
aconsellable, ja que convertim una font oral en escrita. Per a fer-ho, cal seguir 
una línia de fidelitat amb el document oral original. Suposa el treball més lent i 
ingrat. Es pot fer una transcripció literal/integral o revisada (on es modela i es 
corregeixen les errades, es facilita la lectura i el posterior treball amb les fonts). 

En aquest punt cal fer unes puntualitzacions al sempre costós i debatut treball 
de la transcripció de les entrevistes resultants. Això és, en resum, el pas de la font oral 
a l’escrita. Cert és que en eixe procés el que realment es fa és repetir el mecanisme 
que va fer sorgir l’escriptura: l’escriptura sorgeix amb l’únic objectiu de representar 
la llengua. Més concretament, com ja hem vist, en els últims temps l’escriptura ha 
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anat prenent a la paraula el seu rol principal, segurament per a enregistrar sabers i 
coneixements que d’altra manera desapareixerien. Com diu Lluís Úbeda: «la gente le 
da más importancia a la imagen del signo de una vocal que a la propia palabra. Esto 
se podría ejemplificar con el hecho erróneo de creer que se puede conocer más a una 
persona mirando su fotografía, que no viéndolo cara a cara».119

Per això, la transcripció és posar per escrit, paraula per paraula, en forma 
mecanografiada o impresa, un text parlat. És a dir, representar gràficament els sons 
d’una llengua mitjançant un sistema determinat de transcripció.120 La metodologia de 
transcripció es mostra així com un mecanisme transicional que tracta de promoure un 
nexe entre la comunicació oral i escrita.121 No obstant això, cal anar amb compte, ja 
que la transcripció farà que el document original (el suport documental sonor) perda 
precisió, fidelitat i valor. 

El debat pel que fa a la idoneïtat, o no, de les transcripcions és i ha sigut 
llarg. Ací presentem, d’acord amb l’anàlisi que fa Lluís Úbeda,122 arguments a 
favor i en contra:

Criteris favorables

1. L’entrevista transcrita, corregida i estructurada és més accessible per 
als usuaris que no un simple suport sonor. L’investigador pot, així, consultar 
més ràpidament una transcripció que no escoltar tota una gravació. A més, la 
consulta de la transcripció ajuda a preservar el document sonor original.

2. Una transcripció corregida pot arribar a ser un producte més elaborat i 
complet, ja que les paraules confoses es poden revisar i corregir. Com també 
les paraules d’audició i comprensió difícil.

3. L’arxiu o centre tindrà així alguna cosa visible en forma de catàleg 
documental i podrà mostrar un treball plenament elaborat. 

119 Íbid., p. 86.
120 Definició de la paraula transcriure extreta del GDLC (www.diccionari.cat), consultat el 31 de maig del 2017. 
121 ÚBeda, L. «El tratamiento archivístico…», p. 86.
122 Íbid., p. 87-88.
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Criteris contraris

1. De temps i cost. Segons Alicia Gartner, es calcula que per cada hora de 
gravació fan falta entre sis i huit hores per a la transcripció.123 Segons el mateix 
Úbeda, l’arxiu pot calcular una mitjana d’entre sis i dotze hores de transcripció 
per cada hora gravada. Però ací no acaba tot, i és que després de la primera 
transcripció i amb la finalitat de fer-la més útil, accessible i millorada, caldrà 
corregir-la. Finalment, cal completar la catalogació del suport sonor. Són 
etapes que fan que el treball siga molt costós en temps.

Així i tot, en el cas suposat que s’accepte tirar avant un treball de transcripció 
de les entrevistes, és aconsellable que ho faça la mateixa persona que va entrevistar 
i immediatament després de fer-ho, tot i que seria adequat una correcció d’una altra 
persona per veure si tot és correcte i s’entén en la manera que cal i és fidel al discurs 
parlat. Així s’han de tindre presents els detalls i actituds de la persona entrevistada i 
revisar les parts de l’entrevista unes quantes vegades per a poder apreciar tots els 
matisos que ens deixa.124

El que sí que pareix cert és que la transcripció té un inconvenient més 
important en el desenvolupament del projecte. Com diu Úbeda: «si nos obligamos a 
transcribir mientras se realiza el proyecto de recogida de fuentes, las dificultades de 
tiempo y el aumento de los costes, pueden poner en peligro la recogida y así hacer 
fracasar nuestro objetivo inicial».125 Per això, el mateix autor recomana que inicialment 
el projecte s’ha d’iniciar amb l’única intenció de gravar i arreplegar les fonts orals. En 
el cas que es desenvolupe i es consolide l’arreplega, i també hi haja les persones que 
puguen transcriure, aleshores es pot començar a transcriure alguna de les millors 
entrevistes fetes.

El dilema de les transcripcions és simplement reconéixer que simplement 
seran fonts secundàries de les sonores que actuen com a primàries i originals. No 
obstant això, en el cas que no es transcriga en un principi després de l’entrevista, es 
pot elaborar un índex del contingut temàtic intern breu amb les paraules clau.

123 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 77.
124 Íbid., p. 77.
125 ÚBeda, L., «El tratamiento archivístico…», p. 89.
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La conclusió respecte de les transcripcions que arribem per al projecte 
de La Veu de la Festa és de no fer cap transcripció de les vora vint entrevistes de 
la primera fase. Tot i això, la intenció de fer la transcripció de totes en un futur quan 
s’acaben les gravacions. Transcripcions que es faran de manera integral per donar 
sentit a tot el que ocorre durant l’entrevista i es duran a terme seguint els consells 
i la metodologia de transcripció de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona126 i del 
Museu de la Paraula del Museu Valencià d’Etnologia.127 Siga com vullga, el contingut 
de l’entrevista s’arreplegarà en una breu fitxa individualitzada que continga un índex 
del contingut temàtic i les paraules clau, junt amb les observacions fetes sobre el 
document audiovisual. 

5.4.6 Aspectes legals derivats del treball amb fonts orals
Les fonts orals són producte directe, com ja s’ha dit, del procés creatiu on 

intervenen diversos actors amb diferents interessos. El document sorgit de l’intercanvi 
en la forma d’entrevista dóna lloc a dos tipus de propietat:

1. Propietat física. És a dir, el suport sonor (CD, targeta de memòria, etc.) 
que és propietat de l’entrevistador.

2. Propietat intel·lectual. La informació que emana de la gravació (la paraula) 
és propietat exclusiva del testimoni. Per això, és molt important respectar el 
dret exclusiu que té a facilitar la reproducció i comunicació pública de la seua 
narració. La cessió dels drets l’ha d’autoritzar expressament per escrit, i se 
n’ha de garantir el respecte a la intimitat, la imatge i l’honor. No obstant això, 
a partir del moment en què un document oral és enregistrat en un arxiu, el 
testimoni pot impedir-ne de manera total o parcial la difusió o, també, que el 
nom figure en el missatge. No obstant això, cert és que el consentiment a ser 
entrevistat implica, d’alguna manera, el dret a fer ús de la informació versada 
en el document oral. 

126 Íbid., p. 89-90.
127 Extret de la pàgina web www.museudelaparaula.es. Consulta feta el 31 de maig del 2017.
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El projecte de La Veu de la Festa ofereix totes les garanties legals, d’acord 
amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, de la Llei de propietat intel·lectual 
(BOE núm. 97, del 22 d’abril de 1996),128 que regeix aquest tipus de pràctiques i està 
en vigor al territori espanyol. 

En aquest sentit, la LPI identifica l’entrevistador com el productor de 
fonogrames com «la persona natural jurídica sota la iniciativa i responsabilitat de la 
qual es fa per primera vegada la mencionada fixació» (article 114.2). 

De la mateixa manera, l’entrevistador té una certa responsabilitat i drets sobre 
els documents orals que fa com «el dret exclusiu d’autoritzar-ne la reproducció» (article 
115), d’autoritzar la comunicació pública i el dret de rebre, per això, una remuneració 
(article 116.2), i «el dret exclusiu d’autoritzar la distribució [...] dels fonogrames i les 
còpies» (article 117.1).

Igualment, els drets de l’entrevistador pel que fa als documents gravats acaba 
cinquanta anys després de feta la gravació, de la primera publicació il·lícita o de la data 
de la primera comunicació, amb els terminis computables des de l’1 de gener de l’any 
següent al moment de la gravació, publicació o comunicació (article 119).129 

Pel que fa al testimoni, té un dret permanent sobre les seues paraules, la 
interpretació i l’execució. La protecció legal reforça la total garantia dels drets individuals 
dels ciutadans pel que fa a la seua vida privada (dret a l’honor, intimitat i imatge pròpia), 
així com als drets d’explotació com a autor d’una obra oral (article 10.1.a).

De la mateixa manera, el testimoni té drets morals i d’explotació sobre l’obra, 
decideix sobre aspectes com ara la divulgació, les condicions en què s’ha de fer, el 
respecte a la integritat de l’obra, modificació, reproducció o comunicació pública que no 
es podran fer sense la seua autorització. Són drets que duren tota la vida del testimoni i 
fins a seixanta anys després de morir o de declaració de defunció (article 1.1).

128 La LPI (Llei 22/1987 de propietat intel·lectual de l’11 de novembre) fou refosa en el Reial decret legislatiu 1/1996 de 
12 d’abril. Posteriorment modificada diverses vegades, l’última i la més recent la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual 
es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 
1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (BOE núm. 268, del 5 de novembre del 2014).

129 En alguns casos de treball realment important, es confereix a l’autor un dret proper a la figura d’autor de 
col·leccions (article 12).
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En el cas que la documentació oral siga inclosa en un arxiu, les obligacions 
legals de l’arxiu també s’estenen d’acord amb la legislació, de manera que ha de 
reconéixer i respectar els drets legítims de l’autor. Concretament han de:

- Identificar perfectament el document, establint la identitat dels 
participants des de l’entrada del document a l’arxiu.

- Verificar que des del punt de vista del contingut (es fa constar en la fitxa 
descriptiva respectiva), no hi ha matèria de difamació.

- Exigir les autoritzacions escrites als diferents protagonistes en l’àmbit 
de l’entrevista, amb la consigna de si el depòsit en l’arxiu comporta o no 
l’autorització de consulta i en quines condicions. 

- Convindre la fórmula de citació. Que la dita autoria siga reconeguda i 
citada de manera expressament especificada per la institució, d’acord amb 
allò pactat per l’autor. 

Aquest tipus de cessions a l’arxiu ha de donar lloc a un contracte que ens 
permeta identificar clarament els diferents participants amb la finalitat de fer-los 
partícips de les respectives responsabilitats legals que se’n poden derivar. També 
pot ser una fórmula aplicable, la creació d’un fons reservat i accessible a partir d’un 
període de temps definit per contracte o consultable en certes condicions, i la creació 
d’un fons públic sense restriccions a l’accés, així com fer un seguiment de les dates 
de naixement i mort de persones entrevistades i entrevistadores per tal d’aplicar les 
restriccions legals pertinents. 

Particularment, el contracte de depòsit de la documentació oral ha de fer 
constar que, per a tot projecte de publicació sobre qualsevol dels suports i per 
a tota explotació comercial, es redactarà un contracte d’edició. Tot contracte ha 
d’identificar el cessionari, la institució i els documents utilitzats, junt amb un apartat 
amb les respectives firmes. 

Tot i que la consulta pública és gratuïta i no té gaires restriccions, la reproducció 
és un altre terme jurídic, la qual han d’autoritzar cada vegada per escrit els diferents 
partícips que tinguen el dret (article 23).
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De la mateixa manera, els documents sonors o audiovisuals, independentment 
de la finalitat, no es poden reproduir, vendre, llogar, intercanviar o comunicar al públic 
sense l’autorització prèvia del productor, dels intèrprets i autors, excepte quan hagen 
passat seixanta anys per als autors (articles 26, 27, 28) i cinquanta per a productors 
de fonogrames (articles 112, 119, 125). Així com l’obtenció d’autorització explícita 
prèvia dels titulars dels drets per a la còpia i distribució, comunicació o reproducció 
(exceptuant la còpia privada marcada en l’article 31.2). Tot i que es tracta d’obres 
de domini públic, l’autorització és gratuïta, quant a l’edició comercial amb finalitat 
científica o divulgativa. 

No obstant això, hi ha una reserva a la llei general, marcada en l’article 
37.1 de la LPI mitjançant la qual els titulars dels drets d’autor no es poden oposar 
a les reproduccions de les obres, quan es facen sense finalitat lucrativa en museus, 
biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius, de titularitat pública 
o integrades en institucions de caràcter cultural o científic i la reproducció es fan 
exclusivament per a fins d’investigació o conservació. 

Com això indica, l’accés a la documentació en el cas d’arxius sonors i 
fonamentalment per a les col·leccions orals i materials de radiodifusió, es troba 
condicionat pel respecte als denominats drets d’autor (copyright) o drets de propietat 
intel·lectual. Això fa que qualsevol arxiu haja de navegar contínuament entre l’equilibri 
constant al dret públic d’accés a la documentació i el dret individual a la intimitat, l’honor 
i la imatge, així com la propietat de les persones. Així, tant entrevistadors, entrevistats 
com públic han d’estar informats dels procediments i dels drets i les responsabilitats, 
com dels plantejaments ètics i legals que es deriven de la seua acció. 

Concretament, per al territori valencià, la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la 
Generalitat, d’arxius, fa referència a totes eixes qüestions, que ressegueixen la mateixa 
línia argumental que la LPI. A escala estatal, la Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni 
històric, estableix el necessari consentiment exprés de les persones afectades o 
autores en el cas de documents amb dades de tipus personal, o bé passats cinquanta 
anys si la persona en qüestió no es coneix (article 57.c).

Siga com vullga, només una política contractual concertada en el projecte 
permet avançar i desenvolupar aquest tipus de col·leccions de documents sonors. Per 
això és d’importància capital que qualsevol entrevista comporte la firma d’un document 
autoritzat, respecte de l’ús que se’n puga fer i les limitacions que s’hi vullguen establir. 
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5.4.7 Emmagatzemar les entrevistes: cap a un arxiu oral de la 
memòria i obert. De tots i per a tots.
Una vegada fet tot el treball previ, simultani i posterior referent a l’entrevista, 

cal gestionar de la millor manera el material derivat del procés. És per això que molts 
autors, com Ana María Peppino, són favorables a la formació d’arxius: 

Se recomienda la formación de archivos de la oralidad para la conservación de la 
memoria colectiva recuperada. Por supuesto que el establecimiento y la permanencia de esta 
propuesta debe estar apoyada por gobiernos, instituciones educativas, organismos privados 
y organizaciones comunitarias, que estimulen el rescate, interpretación y conservación 
del pasado para asesorar y difundir su historia y conservarla en fondos documentales. 
Esta preservación del patrimonio intangible de la historia oral se constituye en fuente del 
conocimiento y en un espacio de aprendizaje.130

Com també exposa Gartner,131 els arxius orals o de la paraula sorgiren amb 
la necessitat de la salvaguarda de les fonts orals i amb el concepte de la consulta 
pública. La rellevància dels testimonis es va posar cada vegada més en evidència i es 
va justificar la incorporació als arxius oficials existents ja que:

1. aporten informació no documentada en altre tipus de fonts,

2. possibiliten la visió de processos documentals,

3. permeten comprendre més el passat immediat. 

Com diu Úbeda,132 els arxius s’han erigit en una part fonamental del procés 
de treball amb fonts orals, ja que han tingut un paper important en els projectes de 
recollida de les fonts, en homogeneïtzar les fonts orals a partir de tipus de tractaments: 
l’arxivístic i el documental (entés el primer com la catalogació i els aspectes legals 
derivats de la documentació i la conservació, i el segon referit al procés de transcripció 
esmentat anteriorment). A més, és important que els arxius coneguen d’on procedeixen 

130 PePPino, A. M. «El papel de la memoria oral…», p. 11.
131 Gartner, A. Historia oral, memoria…, p. 78-79.
132 ÚBeda, L. «El tratamiento archivístico…», p. 79-81.
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els documents, en quin projecte d’investigació s’han elaborat i quina n’és la finalitat 
per tal de donar-los el millor tractament possible. L’arxiver ha de comprendre, així, que 
el document oral està creat exclusivament en el procés de l’entrevista i que parla sobre 
un passat recent, però que no és el passat propi mai, a pesar que és possible que no 
hi haja un altre document que faça referència als fets narrats en qüestió.

En primer lloc, és fer una descripció general a l’arxiu mitjançant el registre 
d’entrada com a inscripció sistemàtica i obligatòria numerada d’acord amb 
l’orde cronològic, que serveix com a prova legal de l’acceptació documental 
per part de l’arxiu. 

A més del registre d’entrada, cal fer un inventari sistemàtic i detallat del material 
arxivat. Així es pot confeccionar un fitxa que, encapçalada pel nom de l’arxiu, continga 
la informació pertinent. Així es consideraran com a originals tots els documents entrats 
en l’arxiu, i com a còpia tots els exemplars nous que facen els serveis propis de l’arxiu 
amb la finalitat de la conservació o comunicació. 

Paral·lelament al registre d’entrada i l’inventari, cal fer un catàleg. El catàleg 
ha de contindre el màxim nivell de descripció del suport sonor que, per això, ha 
d’incloure un resum i una anàlisi en profunditat del contingut del document. A partir 
de la descripció, es poden elaborar llistes de paraules clau, noms i temes, les quals 
ordenades alfabèticament i remetent al número d’identificació del document, faciliten 
el procés de recerca, conservació i consulta. 

Finalment, es pot dur a terme una base de dades documental, per tal de 
deixar constància del conjunt informatiu i documental que han generat les fonts orals 
i per a elaborar instruments de descripció que faciliten la investigació i recuperació 
d’informació. Una base de dades on cada informant tinga el seu propi registre amb els 
camps adients per a la identificació i gestió documental, aspectes socials, històrics i 
relacionats amb l’objecte d’investigació. Això ajuda i facilita la consulta i el treball dels 
investigadors i el públic en general.

En aplicació al projecte de La Veu de la Festa, es creu necessari 
elaborar aquest tipus d’arxiu de l’oralitat per tal d’enregistrar, conservar i difondre la 
documentació aconseguida en el procés de les entrevistes, de la mateixa manera 
que ací s’ha descrit.
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6. Proposta de gestió: cap a un Museu Viu

6.1 Plantejament general del projecte
Una vegada ja s’ha recorregut tot aquest camí, quan ja es té l’element 

patrimonial degudament protegit i declarat, quan ja tothom el coneix i s’ha fet una 
proposta diferent de valoració que ajuda al mateix temps a cobrir algunes deficiències 
del PCI, toca ara preguntar-se què s’ha de fer amb la Festa i el caràcter patrimonial 
que té. Més concretament, com gestionem l’element patrimonial en qüestió? Ací es 
planteja una proposta de gestió integrada en forma de Museu de la Festa i per a la Festa, 
que marque les línies directrius d’una nova proposta museogràfica i que establisca un 
pla director de conservació, difusió, protecció i valoració del PCI. D’aquesta manera 
aconseguirem que la Festa de la Mare de Déu de la Salut tinga per un costat un lloc 
permanent per a la seua gestió, i per altre fer-ne un recurs durant tot l’any i un motor 
per al desenvolupament local viable i sostenible.

La Festa necessita un centre adequat i a l’altura del patrimoni que gestione 
directament i realment tots els assumptes relacionats. Com s’ha vist, la gestió directa 
del PCI no pertany a ningú de manera clara ni concreta, és a dir, recau entre tots però 
en ningú en concret, a més de la incapacitat per a dur a terme accions correctes i 
coherents en la línia de la protecció del patrimoni immaterial. Des d’aquest projecte es 
fa la proposta que aquesta dimensió recaiga plenament sobre el Museu Valencià de 
la Festa amb certes consideracions que cal apuntar.

Als inicis del segle xxi la fisonomia de l’antic convent de Sant Vicent Ferrer va 
canviar definitivament per a albergar un museu amb unes grans pretensions: esdevindre 
el centre neuràlgic per a la interpretació, protecció i valoració del patrimoni immaterial 
valencià, concretament el de la Mare de Déu de la Salut. Un museu, per altra part, 
envejable des del punt de vista de la ubicació i l’espai: el Museu Valencià de la Festa. 
Un nou impuls a la cultura algemesinenca en un lloc emblemàtic per a qualsevol que 
conega la contrada, basat en un dels màxims exponents patrimonials d’Algemesí. 

Però no sols d’aquesta festa, el Museu Valencià de la Festa es va configurar 
(com ja s’ha apuntat) des del principi amb unes expectatives força altes i interessants: 
ser un museu i un centre d’interpretació més enllà de les manifestacions locals, que 
englobara les de tots els valencians, les que formen part de la nostra cultura i identitat. 
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El projecte, tot i que ambiciós, no ha sigut més que això, un projecte no dut 
a la realitat. El que tenim hui és un simple espai «multiús», inconnex i sense projecte 
museístic ni pla estratègic clar, però en un lloc envejable. El lloc hi és, les ganes i la idea 
també, sols cal revitalitzar la idea. ¿Com podem revitalitzar d’una vegada el museu 
perquè es convertisca en el nostre envejable Museu, el de tots els algemesinencs? Per 
què s’hauria de fer? Hi ha raons de pes per a agafar amb força el projecte?

Cal que les idees siguen capaces d’inspirar per elles mateixes, de tindre 
un sentit profund més enllà del purament racional, dels números i dels projectes de 
despatx. És per això que començarem definint per què s’ha de fer un projecte d’anàlisi 
i proposta d’intervenció del Museu Valencià de la Festa d’Algemesí. És el punt de 
partida i la inspiració darrera del projecte, el lloc on retornar quan perdem el nord.

Poques coses creen un sentit de pertinença i identitat a una comunitat com 
el patrimoni cultural: font d’idees, cultura, tradicions, maneres de viure i societat. Som 
éssers, al cap i a la fi, creats per a viure en comunitat, per a formar cultures amb grups 
de persones al voltant d’una sèrie de valors i creences comunes. Quan compartim 
el valor i les creences amb altres, transformem la convivència en confiança amb els 
que (com nosaltres) tenen una mateixa visió cultural de l’entorn. Són maneres, en 
definitiva, de veure el món des del nostre particular punt de vista. És a dir, ens movem 
per un «perquè» comú que dóna sentit a la nostra existència. És un sentiment interior, 
una reacció visceral relacionada amb cadascun de nosaltres mateixos. El patrimoni 
serveix, per això, com a eina per a conéixer-se i mirar d’on venim i construir a partir 
d’ací en una direcció autònoma. 

El patrimoni és, per això, identitat. Cadascun de nosaltres naixem i vivim 
d’acord amb un sistema de valors culturals determinat, una cosmovisió creada 
i transmessa generacionalment, els orígens de la qual es difuminen al llarg de la 
història. I és justament la història la que ha contribuït a ser el que hui som com a 
poble, com a Algemesí. Una manera de viure el nostre dia a dia d’una manera diferent, 
ni millor ni pitjor, simplement diferent d’altres, que entén el seu patrimoni i la seua 
cultura en uns termes determinats. La consciència de ser algemesinencs conforma 
la pertinència a una determinada comunitat social construïda arran d’entramats 
culturals, la consciència de ser poble. 
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És per tant la motivació que espenta a desenvolupar un projecte museístic 
d’intervenció en el patrimoni: la identitat, la pertinença única d’allò que ens caracteritza, 
d’allò únic que ens converteix en comunitat, de la mirada als orígens, el reconeixement 
del que som. Un projecte, sobretot basat en el compromís social amb la societat 
d’Algemesí, la participació, integració i cohesió al voltant del seu patrimoni. 

És per tant el treball constant en la recerca d’un punt de trobada i comunió 
erigit per damunt de les nostres diferències. Un lloc del poble i per al poble on tots 
ens sentim com a casa, amb l’objectiu de conéixer, conservar i ser portadors de la 
història, la cultura i el patrimoni. I que al mateix temps faça servir aquests termes com 
a motor per al desenvolupament local: viable i rendible. Que siga la idea que llance 
definitivament a l’acció.

Una vegada descrit el que ha llançat a desenvolupar el projecte, cal pensar com 
fer-ho, és a dir, el com que porte al perquè. És el punt on es comença a desenvolupar 
la part material, a definir la idea. 

Si hi ha a Algemesí un element material que encarna aquesta pertinença i el 
sentit d’identitat independent d’ideologies o posicionaments polítics, és l’actual edifici 
del Museu Valencià de la Festa, l’antic convent dominic de Sant Vicent Ferrer, element 
del nostre patrimoni cultural com a algemesinencs. Fundat l’any 1590, és un dels 
edificis més significatius i preuats per al poble. L’ús continuat al llarg dels segles i les 
diverses funcions que ha tingut han fet que s’adapte als canvis dels temps i que la 
seua persistència haja anat més enllà de la funció inicial, per a convertir-se en patrimoni 
de tots els habitants d’Algemesí.

Però si hi ha un element immaterial que mostra el mateix sentit, és sense cap 
dubte les ja exposades Festes de la Mare de Déu de la Salut. Una festa que ha arribat 
viva fins als nostres dies, gràcies a la transmissió oral i el compromís de tot un poble 
en la perpetració i la transmissió generacional d’uns valors i una riquesa cultural única. 

Són dos dels elements patrimonials principals. Dos elements que creen, 
com ningun altre, identitat. Que construeixen cohesió i unitat social, tot conduint a 
l’enfortiment comunitari, a construir (més enllà dels aspectes geogràfics) allò que 
anomenem «Algemesí».
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Si els dos elements patrimonials fan d’Algemesí un lloc únic, cal pensar com 
podem fer que siga la mateixa societat, els mateixos algemesinencs els que identifiquen 
com a propis. I en aquest punt de convergència incideix la proposta: la UNIÓ dels 
dos elements. El convent de Sant Vicent com a patrimoni cultural material 
immoble lligat a la vida i la pervivència del poble d’Algemesí al llarg dels 
segles, un enclavament únic, junt amb una festa que és patrimoni immaterial 
de tota la Humanitat: la Festa de la Mare de Déu de la Salut. 

Per això, si pretenem que la gent senta la necessitat de protegir, difondre, 
valorar aquests béns patrimonials i acostar-s’hi, de formar comunitat, caldrà unir-
los de la millor manera possible per a fer-los atractius i que la mateixa comunitat 
s’hi senta reflectida i identificada, els adopte com a propis, no tant pel poble sinó 
per ells mateixos. 

Arribem a la darrera part, la més tangible, la més material: què fem per a 
aconseguir el «com» i arribar al «perquè»? Ací és just on naix la proposta. Certament el 
«perquè» és sols una creença que ens porta a actuar, el «com» són les accions que es 
fan per a dur a terme la creença i el «què» és el resultat de les accions. Quan les tres 
coses estan en equilibri i es mouen al mateix compàs, es construeix la confiança i es 
percep el valor de les coses.

¿És possible unir patrimoni cultural material immoble i intangible en una 
mateixa idea i lloc? És la idea que persegueix el projecte «Cap a un Museu Viu». 
La resposta és clara i rotunda: clar que és possible (possible i necessari). De la 
unió ix el «què», d’unir material i immaterial, d’unir i fusionar dos dels elements més 
característics d’Algemesí. És la raó de ser, de la necessitat d’ajudar i contribuir 
a la recuperació i perpetració del nostre patrimoni, i al compromís social amb 
nosaltres mateixos i el nostre poble. 

I açò és el que es proposa: una reorientació de l’actual Museu Valencià 
de la Festa (antic convent de Sant Vicent Ferrer), començant per una nova i clara 
proposta expositiva, museística de gestió al voltant del nostre element patrimonial 
immaterial més característic: les Festes de la Mare de Déu de la Salut. Un lloc de 
preservació, estudi i difusió de la Festa a l’altura del nostre patrimoni. Una festa única 
en un espai inigualable. Un Museu de la Festa accessible, fet pel poble i per al poble, 
rendible, viable, actiu i didàctic, amb una estructura i una ruta d’acció clara.
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Tot i que el Museu Valencià de la Festa va estar dispost a aquesta finalitat, el 
ben cert és que en queda poc, d’això. Cal reorientar i redirigir el Museu cap a una altra 
realitat, la de fer que siga un punt de referència per a tots els habitants d’Algemesí, que 
recuperen la il·lusió i se senten ben orgullosos del seu museu i el seu patrimoni. Però 
també un punt d’interés i pas obligatori per a totes les persones que visiten Algemesí.

En resum, un projecte d’anàlisi i reorientació del Museu Valencià de la Festa...

1. PER QUÈ? 
Per a buscar un punt d’encontre comú en clau cultural, que ajude 

a conservar, conéixer i difondre el nostre patrimoni, la nostra identitat. Un 
museu del poble i per al poble, un punt d’identificació social. Un motor per al 
desenvolupament local que siga viu i done vida.
2. COM?

Mitjançant la unió dels dos elements patrimonials més importants a 
Algemesí: el convent de Sant Vicent Ferrer i la Festa de la Mare de Déu 
de la Salut. 
3. QUÈ?

Un museu nou, reinventat i reorientat a les exigències del segle xxi. Amb 
una nova i clara proposta expositiva i de gestió al voltant del nostre patrimoni 
cultural immaterial més característic: la Festa de la Mare de Déu de la Salut. Un 
museu rendible, didàctic, amb una ruta d’actuació clara i una bona estructura 
organitzativa, competent i professional.

6.2 Definició d’objectius
6.2.1 Objectius generals

• Fer del Museu Valencià de la Festa i de l’element patrimonial de la Mare 
de Déu de la Salut un motor de desenvolupament local viable i sostenible.
• Fer del Museu Valencià de la Festa un centre per a la gestió del PCI de 
la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí.
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6.2.2 Objectius específics
• Analitzar el funcionament actual del Museu.
• Fer una proposta expositiva nova i un discurs museogràfic nou.
• Fer una nova proposta per a la gestió integrada de la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut.
• Establir les pautes per a la revitalització del Museu.
• Establir les pautes per a fer del Museu i la Festa un motor per al 
desenvolupament local. 

6.3 El Museu Valencià de la Festa

Tot i que ja s’ha parlat en el treball del Museu i l’edifici, ací s’amplia la informació 
per a fer-ne l’anàlisi i el diagnòstic correctes.

6.3.1 Ubicació
El Museu Valencià de la Festa està situat al número 71 del carrer Nou del 

Convent (que pren el nom per l’edifici). La ubicació és verdaderament envejable. Al 
davant hi ha una plaça xicoteta, la placeta del Convent, i al darrere una de més gran, la 
plaça de la Constitució. A més a més, és un lloc de fàcil accés tant amb vehicle, en tren 
(l’estació de Renfe està situada a tan sols dos minuts), com a peu i és aproximadament 
a cinc minuts del centre de la ciutat i la plaça Major, tot i que ell mateix ja forma un nucli 
secundari d’atracció turística i cultural. 

6.3.2 Breu ressenya històrica
L’actual Museu Valencià de la Festa és un dels edificis més emblemàtics 

d’Algemesí i part del seu patrimoni cultural material immoble més significatiu. La 
fundació data de 1590 i fou construït com un convent de dominics dedicat al més 
il·lustre dominic valencià, sant Vicent Ferrer. Prompte, el convent va esdevindre un 
centre neuràlgic important junt amb la llavors recentment acabada església de Sant 
Jaume Apòstol. No sols va donar nom a un carrer (el carrer Nou del Convent) que el 
connectava amb la principal via de comunicació d’Algemesí, sinó que va donar un nou 
impuls a la vida religiosa i social d’aquell xicotet poble riberenc. 
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Tot i que la Guerra d’Independència de principis del segle xix i la posterior 
desamortització de Mendizábal suposaren un colp de mort per al centre religiós, el 
convent de Sant Vicent va tindre la sort (i, amb aquesta, la sort de tots els algemesinencs) 
de conservar l’estructura envejablement intacta. Des de la data de 1836, els dominics 
ja no habitarien mai més entre aquestes parets, tot i que l’església seguia amb un 
funcionament normal. Sols la Guerra Civil va provocar canvis en la configuració, al ser 
l’església adjunta del convent incendiada i enderrocada en 1936.

No obstant això, 
l’edifici del convent resta 
(i esperem que durant 
molt anys) actiu. Al llarg 
del segle xix i sobretot del 
xx tingué moltes funcions, 
com a hospital, jutjat o 
més recentment escola 
de Santa Ana (una escola 
d’ensenyança exclusivament 
femenina on estudiaren gran 
part de les dones d’Algemesí 
fins fa aproximadament 
quaranta anys). Fet que 
confereix encara hui en dia a 
l’edifici un caràcter simbòlic i 
cert valor afegit.

Amb l’inici del nou mil·lenni, l’estructura del convent de Sant Vicent va sofrir la 
darrera modificació en convertir-se en el Museu Valencià de la Festa. 

6.3.3 L’edifici
Com ja s’ha exposat, l’edifici que alberga el Museu té un significat simbòlic 

extraordinari per als habitants d’Algemesí, doncs més enllà dels usos que haja tingut 
al llarg del temps, molts dels més majors l’associen directament amb la seua infància, 
ja que fou la seua primera escola. 

Aspecte actual del Museu després de la inauguració d’una exposició.
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Actualment, en l’edifici resten alguns dels elements de l’antic convent com 
el majestuós claustre central i el campanar de l’enderrocada església del convent 
de Sant Vicent Ferrer. Està dividit en tres altures: la planta baixa amb el claustre, 
una sala de fusteria (fa poc es feien al Museu els cursos de l’Escola-Taller Municipal), 
serveis, oficina de turisme i llocs reservats per al personal del Museu i guardar objectes 
i diferents materials; entresòl amb la sala d’exposicions temporals i la sala d’exposició 
permanent de la Setmana de Bous, junt amb una ala sense ús i un xicotet despatx; i 
planta primera amb l’aula de Natura i la sala d’exposició permanent de la Festa de la 
Mare de Déu de la Salut.

Hui, tot l’edifici s’articula al voltant del claustre interior. Hi ha un total de 21 
estances, de les quals es fan servir activament per a accions o activitats museístiques 
tan sols cinc. Entre les quals destaquen l’exposició permanent de la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut (primer pis), l’exposició permanent de la Festa de la Setmana 
de Bous (entresòl), l’Aula de Natura amb exemplars de samarucs (primer pis) i dos 
sales més destinades a exposicions temporals de l’oferta del Museu al llarg de l’any 
(entresòl). La resta d’exposicions s’ubiquen en els corredors del mateix claustre, 
inferior i superior (o primer pis). La resta d’estances i sales romanen buides de 
contingut o amb multitud d’objectes i elements que no s’utilitzen, com també les 
oficines per al personal del Museu. A més, el claustre s’empra constantment per a 
presentacions i altres actes culturals. 

Aprofitament interior dels passadissos coberts del claustre a la planta baixa i primera planta, amb diferents exposicions.
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6.3.4 Estat actual del Museu
Com s’ha exposat, el Museu Valencià de la Festa va estar pensat amb 

una finalitat clara: gestionar, protegir i donar a conéixer el patrimoni d’Algemesí i 
l’immaterial de tot el territori valencià (d’això el seu ambiciós nom). No obstant, els 
objectius pareixen, hui més que mai, difícils d’assolir. Però, què és el que realment 
ha ocorregut? Ara cal fer una mirada arrere: després de gairebé quinze anys, ha 
aconseguit l’objectiu? ¿És un museu viu que dóna sentit i té una línia expositiva clara 
al voltant de la festa i el patrimoni?

L’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) és una eina de 
planificació estratègica que ajuda a posar el projecte en context, prendre decisions 
degudament fonamentades.

En una DAFO s’apunten les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 
de la manera més honesta possible per tal de saber quines són les opcions 
estratègiques. Tanmateix, l’anàlisi DAFO ajuda a plantejar-nos les accions que 
hauríem de posar en marxa per tal d’aprofitar al màxim les oportunitats detectades 
i eliminar les amenaces o preparar-nos per a afrontar-les, tenint en compte les 
nostres pròpies debilitats i fortaleses. 

Amb l’objectiu de reestructurar el contingut del Museu i rellançar-lo com un 
referent cultural a escala comarcal i autonòmica, sobre la base de la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut d’Algemesí (PCI de la Humanitat, UNESCO 2011), és una anàlisi 
DAFO de la qual s’extrauen les conclusions següents:

FORTALESES

1. Gran capacitat d’adaptació i implicació del personal que hi treballa per 
fer funcionar el Museu amb aspectes que no els pertoquen fer (penjar quadres, 
moure panells, etc.). 

2. Gran claustre que deixa un gran espai aprofitable a l’aire lliure.

3. Horari ampli d’obertura al públic.



140

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

DEBILITATS

1. Falta de projecte expositiu i museístic lligat a l’element patrimonial.

2. El Museu sols té dos treballadors, fet que suposa una falta important de 
personal. Se suplementa amb treballadors temporals (tres mesos) i becaris.

3. Pressupost anual baix.

4. Falta de productes i activitats que atraguen la gent.

OPORTUNITATS

1. Edifici emblemàtic per a la gent d’Algemesí i amb grans oportunitats 
(patrimoni cultural material d’Algemesí: l’antic convent dominic de Sant 
Vicent Ferrer).

2. Festa de la Mare de Déu de la Salut = marca UNESCO (un dels quatre 
valencians).

3. Nombre creixent de visitants (locals, nacionals i estrangers).

AMENACES

1. Els museus locals (competència) el superen en molts aspectes, com el 
del tèxtil d’Ontinyent o el faller de Gandia. 

2. Falta de valoració i implicació política a valorar el Museu com un element 
cabdal de la cultura a Algemesí. 

6.4 Cap a un Museu Viu, en clau de cultura i patrimoni

A partir de l’anàlisi DAFO i la situació actual del Museu, per tal de revertir la 
situació cal, si més no, fer un estudi conscient al voltant del que es pot millorar i com 
fer-ho a partir de la redacció de l’anàlisi CAME (corregir, afrontar, mantindre 
i explotar). En aquest sentit, es proposa corregir les debilitats, mantindre les 
fortaleses, afrontar les amenaces i explotar les oportunitats que el Museu té a l’abast. 
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Però no sols el Museu, sinó tota la Festa de la Mare de Déu de la Salut, ja que en 
el projecte de gestió que es fa del Museu, es preveu la gestió integrada de la Festa 
com a punt addicional. 

En primer lloc, cal posar l’atenció en el nombre d’ítems que tenim en cada 
apartat, que ens dóna una visió general del que ocorre. Tot i que hi ha aspectes 
evidents, el que destaca sobre totes les coses és l’elevat nombre de debilitats que 
trobem en l’anàlisi interior. Això significa que el major problema està dintre del Museu 
(tot i que les debilitats també vénen donades per aspectes exteriors com la implicació 
de la corporació municipal o els recursos econòmics i materials que es posen a 
disposició del Museu).

Per altra part, en l’anàlisi exterior, vegem com destaquen les oportunitats per 
sobre de les amenaces. Això indica que el Museu té un gran potencial, tot és qüestió 
de dinamitzar-lo i trobar les vies per a fer-ho. 

Si les debilitats i les oportunitats són els ítems més destacats, és evident que 
alguna cosa falla en el funcionament del Museu. En un aspecte normal de funcionament, 
haurien de destacar les fortaleses, sinònim que les coses es fan bé, hi ha un projecte 
museístic i expositiu sensat amb una estratègia a llarg termini, el personal està motivat, 
hi ha recursos suficients, etc. Però també haurien de ser més les amenaces que les 
oportunitats, cosa que significa que s’estarien aprofitant coherentment les ocasions 
que es presenten i que l’entitat té una gran capacitat d’assimilació i de reinventar-se.

No obstant això, quan ens trobem en tot el contrari, suposa que hi ha una 
imatge distorsionada del funcionament: sols veiem les coses que fem bé i tot el que ve 
de fora ens amenaça al nostre quefer diari i l’«estatus» del Museu. 

És per això que cal fer una mirada crítica, acceptar i fer un gir a les debilitats, 
potenciar les fortaleses, aprofitar les oportunitats i minvar les amenaces. Per això cal 
preguntar-se: com podem explotar cada fortalesa?, com es pot aprofitar cada oportunitat?, 
com frenem i canviem les debilitats?, com podem defensar-nos de les amenaces?
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6.4.1 Definició de l’estratègia
Actualment el Museu Valencià de la Festa no té una estratègia clara, podríem 

dir que és un vaixell sense rumb. És per això que podríem dir que està sumit en 
l’apatia, la inacció i amb una (no-)estratègia de supervivència. Això suposa que tot 
i les oportunitats que s’ofereixen, hi pesen molt més les amenaces i hi ha un gran 
nombre de debilitats internes que el fan perdre la força necessària per a lluitar.

No obstant això, és necessari que el Museu torne a ser un centre pioner i amb 
tota la força, per això cal canviar la manera d’actuar, tot dirigint-lo cap a una estratègia 
de reorientació que l’encamine cap a un pla estratègic o director que pose la base 
i cimente la construcció d’un nou entramat museístic i expositiu de primera magnitud 
aprofitant les oportunitats esmentades en l’apartat anterior. 

En la reorientació cal obrir noves oportunitats que cal aprofitar, tot i que no 
es tinga la preparació o la força suficient. És un moment de reflexió, canviar la política 
i el producte, la manera de treballar i els processos, ja que els actuals s’ha demostrat 
que no donen els resultats desitjats. Cal fer del Museu un actiu cultural de primer 
orde per a Algemesí. La cultura i el patrimoni són rendibles (més encara si tens la 
marca UNESCO), sols cal donar-li la forma exacta per a convertir-lo en un motor de 
desenvolupament local. 

Una vegada tenim presa la determinació de canviar la perspectiva i encarar un 
nou projecte, cal establir una estratègia ofensiva sobre la base que ja s’ha posat amb 
la reflexió, l’anàlisi i el treball teòric. El Museu ha d’adoptar, en la segona fase, adoptar 
totes les mesures de creixement necessàries i buscar l’excel·lència per sobre dels 
competidors. Quan les fortaleses les reconeix el visitant i quan la comunitat el reconega 
com a propi (que anar al Museu siga una experiència bona, agradable i atractiva), es 
podrà «atacar» la competència i millorar tots els processos, les activitats, etc.

A continuació es presenten algunes de les accions per a poder rellançar el Museu.
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6.4.2 Un discurs renovat
Si es volen aconseguir coses diferents, s’han de fer coses diferents. Un museu 

local basat en les tradicions, la història d’un poble i els usos i costums, el té qualsevol. 
Això és una cosa de sobra vista, no aporta cap valor afegit, no és nou, no és fresc. 
Perquè un museu siga atractiu ha d’oferir alguna cosa especial que cap altre done: ha 
d’especialitzar-se en un element propi i molt concret, que siga únic i que no es puga 
trobar en cap altre lloc. Per això, la proposta és tirar avant un discurs expositiu i una 
estratègia museística sobre la base de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, 
una oportunitat única que atrau gent de tot el món amb la marca UNESCO. L’element 
patrimonial és el que ha de subjectar el fil argumentari del Museu. Per tant, totes les 
activitats, productes, processos giren entorn a un element clarament identificat, que 
forma comunitat i que té un sentit d’identitat per a qualsevol algemesinenc (un museu 
a l’altura del contingut i el contingent), i on tot gira de nou al voltant del «perquè» amb 
total harmonia. Crear una marca pròpia basada en la Festa de la Mare de Déu de la 
Salut com a patrimoni de la humanitat.

6.4.3 Qüestió de noms
El Museu, per tant, no pot continuar dient-se Museu Valencià de la Festa, ja que 

no representa les festes valencianes (actualment és un lloc amb elements inconnexos). 
De fet, ni amb la reestructuració que ací es proposa ho seria (tampoc de totes les festes 
d’Algemesí). Si el Museu el dediquem a un centre d’anàlisi, interpretació, conservació, 
valoració i difusió de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, haurà de tindre un nom 
acord amb aquesta realitat i fil argumental. Però també una altra imatge.

6.4.4 Reestructuració de l’espai
Certament, el claustre i l’edifici de l’antic convent de Sant Vicent Ferrer aporten 

un espai de dimensions i possibilitats espectaculars. No obstant això, cal fer una 
reestructuració conscienciada de l’espai. Hi ha una gran quantitat d’espai desaprofitat 
i moltes de les exposicions actuals són als corredors del claustre i a l’aire lliure sense 
cap tipus de protecció. En primer lloc, cal assegurar un accés fàcil i còmode. Si volem 
que la Festa de la Mare de Déu de la Salut siga l’element principal i més important del 
Museu sobre el qual giren totes les altres accions, caldrà que la sala expositiva siga de 
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fàcil accés a la planta baixa, així com altres elements com ara una sala d’actes, una 
cafeteria, una consergeria o una tenda. A la planta intermèdia es pot utilitzar per a les 
oficines dels treballadors del Museu. I la planta superior per a exposicions temporals.

6.4.5 Participació ciutadana
És fonamental fer partícip del procés la societat d’Algemesí. Si es vol, 

no del procés inicial de treballar la idea (això és faena dels professionals i tècnics 
especialitzats). Però una vegada establit el projecte, la gent ha de poder participar en 
el procés d’elaboració i presentació de continguts a partir de les línies marcades. Açò 
fa que la comunitat crega plenament en el projecte i el defense com a propi. 

6.4.6 Nous elements 
Es proposen elements complementaris que actualment no es troben 

al mateix Museu:

a. Una sala renovada com a exposició permanent amb la darrera tecnologia, 
atractiva i de fàcil accés a la planta baixa, dedicada exclusivament a la Festa 
de la Mare de Déu de la Salut on es tracte la història del poble i s’hi faça 
referència directa. 

b. Una sala d’actes degudament equipada per a fer conferències, 
presentacions, debats, etc., tot aprofitant l’espai.

c. Una biblioteca o sala de consulta amb material específic sobre patrimoni, 
cultura, història, etc., lligada a la Biblioteca Municipal.

d. Un arxiu municipal (fins i tot la seu), amb tota la documentació referida a 
la Festa de la Mare de Déu de la Salut i la seua configuració, de manera que 
puga atraure estudiosos i acadèmics. 

e. Una cafeteria a la mateixa planta baixa, amb preus assequibles i un 
espai inigualable on prendre un café (no és un bar). Això vitalitza el Museu i 
ofereix cert servei als visitants. A més, genera riquesa (el Museu deixa de ser 
deficitari) i dóna treball.
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f. Una tenda amb productes característics de la Festa de la Mare de Déu 
de la Salut, que aporte beneficis al Museu i done treball, de manera que puga 
autofinançar-se amb la venda exclusiva de productes amb el segell de qualitat 
del Museu.

g. Magatzem per a tindre els fons documentals i expositius propis del Museu.

h. Despatxos i oficines adequadament equipats per a treballar de manera 
correcta i còmoda.

i. Sala d’exposicions temporal que continue amb la dinàmica del «perquè». 
Exposicions temporals que estiguen lligades amb el patrimoni i la cultura (no 
tot s’hi val). 

6.4.7 Recursos humans: els treballadors
És absolutament indispensable modificar la tendència: treballar en equip, 

i augmentar la plantilla de treballadors amb professionals del sector. Però no sols 
amb professionals en el camp de la cultura o el patrimoni, sinó gent compromesa 
amb el projecte, amb un sou adequat que faça treballar de manera còmoda i sense 
amenaces, amb autonomia sobre el seu treball. Limitar els «becaris desocupats», fent 
un pla de treball per a ells.

6.4.8 Recursos econòmics i materials: el pressupost
Cal augmentar la partida pressupostària municipal destinada al Museu. No 

obstant, el Museu ha de tindre capacitat per a tirar avant les seues accions per a 
recaptar ingressos, com la tenda, la cafeteria, activitats especials, etc.

6.4.9 Autonomia plena
El Museu ha de tindre una autonomia suficient com per a poder gestionar 

els seus recursos i dirigir el camí, independentment del signe polític a la corporació 
municipal. Ha de tindre una línia clara d’actuació no subjecta als interessos polítics ni 
de ninguna altra índole. 
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6.4.10 Externalització d’elements
Si la seu del Museu està dedicada a la Festa de la Mare de Déu de la Salut, 

és clar que els altres elements no podem desprestigiar-los. Per això, el que es 
proposa és crear una xarxa de sales o museus satèl·lit que donen cabuda a totes 
les altres manifestacions culturals d’Algemesí que demanen el seu lloc. Es proposa 
més concretament emprar les dependències municipals abandonades de les escoles 
Jaume I per a fer-hi dos sales d’exposicions i un museu dedicat als escriptors i 
intel·lectuals algemesinencs més importants (en molts casos desconeguts). A més, es 
proposa crear un museu satèl·lit vinculat també a la seu central, que faça partícip la 
població com un museu etnològic (etnomuseu) al camp, per tal d’explicar les formes 
de vida, el conreu de la taronja, els sistemes de regadiu, etc., seguint l’exemple del 
Museu de Pusol a Elx. 

6.4.11 Dinamització de l’entorn
La reestructuració del Museu ha de servir per a dinamitzar l’entorn. De fet, ha 

de servir per a donar vida al barri que l’acull, en especial a la plaça de la Constitució, 
programant-hi activitats i fent de vianants les vies d’accés. 

6.4.12 Un museu atractiu i didàctic (recursos per edats)
El Museu ha de ser didàctic i atractiu per a tots els públics i edats. Cal programar 

activitats per a diferents grups d’edat, adaptades a les exigències, els interessos i les 
necessitats que tinguen.

6.4.13 Transformació digital
Cal reestructurar la manera de comunicar del Museu mitjançant les xarxes 

socials i els perfils a internet (junt amb la pàgina web), fer-los més atractius i que arriben 
a més gent. En aquest sentit, cal connectar de manera directa i eficient el Museu amb 
els públics potencials dintre d’un entorn digital global. D’aquesta manera cal que la 
seua adaptació es duga a terme arran d’alguns elements clau com són: organització 
i treball en equip, estratègies de comunicació (al servei de garantir una millor i més 
plena experiència d’usuari, des de la renovació web fins a un funcionament eficient de 
les xarxes socials), el públic com a centre d’atenció prioritari (des de la transformació 
digital, convertir el Museu en una experiència plena), mitjans que mostren els continguts 
i l’òbriguen al món, la interconnexió al món creixent dels perfils i xarxes socials, i l’ús de 
la tecnologia com a mitjà per fer front als conseqüents reptes digitals.
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6.4.14 El patrimoni com a recurs turístic i sostenible
El creixent interés social pel patrimoni ha suposat un creixement exponencial 

en els darrers temps. De repent, allò que semblava antic ha esdevingut tradicional i 
atractiu, per la qual cosa s’han potenciat les visites als llocs patrimonials. La política 
local ha de saber aprofitar les oportunitats per a revitalitzar el municipi a partir d’una 
bona oferta patrimonial tant immaterial com dels grans monuments. 

6.4.15 Un motor per al desenvolupament local
Sense cap dubte, els projectes basats en el patrimoni necessiten una gran 

acceptació de base social i sensibilització local. D’aquesta manera, la sensibilització 
de la població local en el seu patrimoni genera identitat, que condueix a l’enfortiment 
comunitari i al desenvolupament econòmic i local sostenible, construint polítiques 
culturals cap a eixa finalitat. Que això s’entenga és totalment fonamental per al bon 
funcionament del projecte. Els museus han d’entendre’s (i aquest ha d’introduir-se en 
la dita dinàmica) com a clau en l’activació territorial, que interactue amb altres museus 
i cree xarxes de desenvolupament territorial. Mitjançant la cultura es pot aconseguir 
el desenvolupament local, amb recursos educatius i interactuant en polítiques 
urbanístiques, socials i econòmiques. En aquest cas podem diferenciar tres grans 
impactes de la cultura i el patrimoni sobre el territori local:

1. Impacte individual i extensió de polítiques de democratització. És a dir, 
el dret del ciutadà a construir la seua pròpia cultura i fruir-ne, que dóna un 
indicador de qualitat de vida.

2. Dimensió comunitària i social, mitjançant la identitat positiva de caràcter 
ofensiu. La cultura (com ja s’ha comentat) té un paper important en la 
configuració de la identitat positiva de la comunitat, que repercuteix en altres 
àmbits. Té un impacte de caràcter eminentment social, ha de tindre un paper 
de cohesió social i de convivència fraterna.

3. La rendibilitat de la cultura. La cultura i el patrimoni són els sectors més 
eficients per a les corporacions municipals, és la imatge que projectem del 
nostre poble, i amb poca despesa es genera una gran imatge. La cultura té 
una dimensió econòmica evident, ja que genera riquesa i ocupació. 



148

DAVID POUS: GESTIONAR L‘INTANGIBLE · EL PATRIMONI IMMATERIAL D‘ALGEMESÍ

4. La cultura ha de tindre un paper important en el desenvolupament local, 
ja que emprar història i patrimoni com a principal motor de desenvolupament 
construeix una base sòlida i un benefici durador d’amplia base social.
5. La cultura ha de tindre un paper clau en el desenvolupament dels barris i 
nuclis locals. Si més no, com a element regenerador del barri. La cultura dóna 
un valor afegit important als municipis. 

6. Identificació poble-patrimoni. En el moment en que el poble s’identifique 
en el seu patrimoni cultural, fa que comence a tindre més autonomia, fet que 
provoca que cada vegada s’obtinguen més recursos propis generats des 
de la mateixa societat i que es depenga menys de decisions externes, i es 
convertisca en un nucli fort i potent. A partir de la identificació es millora la vida 
del poble, es creen llocs de treball, es crea riquesa, s’obrin horitzons nous, etc.

6.4.16 Reinventar el Museu
Per tal de reinventar el Museu, cal que prenga uns punts directors claus:

1. Que s’articule al voltant del paisatge cultural proper.

2. Que cree xarxes amb altres museus, entitats culturals, associacions 
i universitat, que faça circular les idees, potencie trobades, xarrades, 
exposicions, etc.

3. Que hi haja participació ciutadana en el procés de construcció i 
elaboració de continguts. 

4. Que s’hi faça recerca i estudi acadèmic: potenciar congressos que 
divulguen el patrimoni, junt amb l’Administració i les universitats, promoure 
publicacions que donen a conéixer i valoren el patrimoni.

5. Crear continguts adaptats i atractius, eixir i fer saber el que s’hi fa amb 
exposicions itinerants en altres museus o llocs.

Tot això ha d’estar lligat, com ja s’ha dit, a l’element cabdal al voltant del qual gira 
el discurs museístic: fer del nostre patrimoni immaterial, el de la Festa de la Mare de Déu 
de la Salut, un reclam turístic sostenible i un motor de desenvolupament local tot l’any.
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6.4.17 Gestió delegada de la Festa i el patrimoni
Com ja s’ha vist, la Festa no té una gestió patrimonial clara per part de cap dels 

agents que tenen competències per a fer-ho. Això comporta uns quants problemes 
evidents per a la bona gestió, valoració i protecció mitjançant projectes patrimonials a 
l’altura. Per això, en el nostre treball es planteja la possibilitat de delegar les funcions 
de gestió, valoració i protecció a un renovat Museu, on siguen els especialistes en 
patrimoni cultural els qui gestionen de manera professional i amb uns criteris clars 
l’element patrimonial, amb els projectes i les investigacions, catalogacions, etc., 
necessaris per al bon funcionament. Això no vol dir llevar el protagonisme al Patronat 
de la Festa, sinó delegar les competències de gestió perquè es faça de la millor 
manera possible i posar les bases d’una festa sana i saludable en la qual tothom puga 
participar de la millor manera possible. 

Per a tal finalitat s’apunten uns quants punts a resseguir per a millorar la Festa:

1. Cal donar suport al veïnat i a la figura dels festers, a mode d’autoritat 
delegada. Això suposa retornar la Festa i el patrimoni a la gent a qui pertany, 
a la comunitat portadora.

2. Arbitrar i controlar la capacitat dels balls per tal de decidir aspectes 
interns que afecten tota la Festa. Això suposa donar cabuda a tota la gent 
que vol participar-hi.

3. Cal revisar l’organització del Patronat de la Festa. Concretament, cal canviar 
unes quantes peces clau com els participants en l’organització, la presidència 
o la composició. Així, es proposa incorporar un consell assessor qualificat (des 
del personal gestor en patrimoni del Museu) que actue com a òrgan consultiu.

4. Que la Festa no esdevinga un espectacle conservat d’aspectes sacres, 
sinó que siga un element patrimonial que es gestiona de la millor manera.

5. Cal cuidar l’escenari de la Festa (els carrers de volta) i la dignitat de la 
indumentària com els elements artístics. 

6. Eliminar els sectarismes i els posicionaments polítics i les ideologies vinculats 
a balls i manifestacions del mateix tipus en la Festa. 
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7. Obrir la Festa de la millor manera possible, que no esdevinga el gueto ni 
l’aparador d’uns quants que es queden en llocs de responsabilitat per a ser 
imprescindibles. Que ninguna persona ni grup se l’apropie. La Festa no és 
de ningú a títol personal i ningun ball pertany a ningú tampoc, però és de 
tots a títol comunitari. 

8. Acordar un poder clar, segur i consensuat sobre els temes de la Festa i 
el rumb que ha de prendre des de la base patrimonial (delegació al Museu 
Valencià de la Festa) i donar-hi suport.

9. Necessitat de preservar la Festa: guardar, exposar i valorar la Festa.

10.Acotar de la millor manera possible l’afluència de gent el dia 8 de 
setembre durant el recorregut de la Festa, igual que l’afluència de personal 
polític convidat. 

11.Generar nous continguts atractius, sostenibles i que donen una 
imatge real de la Festa per tal de promocionar-la al voltant d’un motor de 
desenvolupament viable i net.

Siga com vullga, aquest punt consisteix a tornar la Festa al poble i per al 
poble, controlant la gestió integrada i conscienciada mitjançant un pla estratègic clar 
i un full de ruta que marque de manera clara la línia d’actuació per a retornar-la a la 
seua gent i a la gestió responsable, eficaç i professional, aprofitant els recursos de la 
millor manera possible.

6.5 Posar en marxa el projecte

6.5.1 Accions concretes i pla estratègic definit
Posar en marxa el projecte tal com ací s’ha plantejat, es tracta clarament 

de marcar el camí de futur per al Museu i la Festa de la Mare de Déu de la Salut en 
tot l’àmbit patrimonial per tal de dirigir ambdós elements a la millor meta possible: 
cap a on volem anar i com aconseguirem arribar-hi. Això es reflecteix en el pla 
estratègic o pla director.
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Una vegada feta l’anàlisi DAFO, i abans d’elaborar el pla director per part 
d’un professional qualificat, seria interessant establir un procés de definir el pla, 
explicant-lo a la ciutadania, per tal que el defensen i s’hi senten identificats. 
Això aporta que el procés tinga una gran acceptació social per part de la ciutadania 
i que la comunitat accepte i identifique el Museu com a propi, i que participen en la 
posterior elaboració de continguts i activitats, que el gestione i que gestione la Festa 
de manera activa i implicada, i, per tant, retornar el protagonisme a la gent. 

En primer lloc, el que cal fer és marcar les pautes i els objectius (generals i 
secundaris) que volem aconseguir amb les respectives accions. Per a cada acció (que 
han de portar a assolir els objectius) s’estableixen els recursos (econòmics i humans), 
la planificació temporal i la metodologia o ítems d’avaluació que determinen que 
s’ha aconseguit cada acció i, en conseqüència, l’objectiu. 

Cada objectiu específic ha de correspondre a un pla estratègic independent 
dins del pla director, on es tracte de manera autònoma cadascun dels camps on 
s’inclouen les solucions que hem pensat per a cada debilitat o amenaça (així com les 
accions per a potenciar les fortaleses i aprofitar les oportunitats), el funcionament dels 
diferents camps i el seu futur o evolució. Tot lligat al projecte museístic: 

1. financer i comercial (gestió dels recursos, productes a oferir, pla de 
rendibilitat i viabilitat econòmica)

2. recursos humans (dimensionament de professionals necessaris per a un 
funcionament correcte)

3. reestructuració de l’edifici (reaprofitament d’espais buits i 
projecte arquitectònic)

4. continguts (fullets, díptics, informació, exposicions permanents, 
imatge del Museu)

5. treball en equip (distribució de faenes, activitats i departaments)

6. gestió d’activitats didàctiques

7. exposicions (guies de muntatge, il·luminació, panells, cartellera, 
senyalística, recursos audiovisuals, mètodes de conservació, tecnologia)
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8. comunicació i relacions públiques (pàgina web, perfils en xarxes 
socials, notes de premsa)

9. gestió integral i delegada per totes les parts de l’element patrimonial de 
la Festa de la Mare de Déu de la Salut des de factors professionals, objectius, 
viables i sostenibles en termes econòmics i patrimonials. 

El pla estratègic o pla director ha de respondre perfectament a les 
qüestions següents: 

Què volem fer? Quin és el projecte museístic i expositiu que volem dur a 
terme? (Objectius principal i secundaris. Fonamentació)

Per què volem fer-ho? (Açò atén al diagnòstic DAFO)

Com volem fer-ho? (Activitats i plans estratègics secundaris)

On ho farem? (Espais físics i recursos mobles)

Quan ho farem? (Programació temporal: Gantt)

Qui ho ha de fer? (Recursos humans)

Quant ha de costar? (Pressupost i recursos econòmics. Pla de viabilitat, 
gestió i rendibilitat)

Per a posar en marxa un projecte de les característiques dites cal atendre 
una sèrie de factors fonamentals que a continuació s’apunten. Tot i que cada 
apartat cal que siga quantificable, l’esquema mostra el procés que cal seguir i 
les possibilitats d’un projecte viable, rendible, que aporta benefici econòmic i 
desenvolupament local sostenible, en el qual cal creure: que el patrimoni i la cultura 
facen del museu un lloc diferent, des d’on es viu, interpreta, valora, protegeix, 
gestiona i es valora la Festa i el patrimoni. 

6.5.2 Voluntat política i institucional
És fonamental un pacte entre els partits polítics a escala local per a no dificultar 

el procés i no convertir-lo en una causa política. Això suposa fer entendre que la 
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cultura i el patrimoni és un actiu sostenible i viable des del punt de vista econòmic, 
turístic, etc., que dóna valor al municipi i que crea inèrcies per a un desenvolupament 
local sobre aspectes sòlids, ja que atenyen a la personalitat i la identitat de cadascuna 
de les persones que senten la Festa i el Museu seus, i que per tant s’impliquen de 
la millor manera possible. La voluntat institucional s’ha de mostrar amb el ple suport 
per part de tota la corporació municipal que defenga el projecte a la Diputació i a la 
Generalitat Valenciana.

És un punt clau en el projecte, ja que de l’adopció de la idea i el projecte per part 
dels grups polítics i de la responsabilitat i el compromís de l’Ajuntament d’Algemesí i 
altres institucions autonòmiques i provincials en depén l’èxit. Cal fer entendre, per tant, 
que no és un projecte de ningú concret, sinó que és de tots, del poble i per al poble.

6.5.3 Recursos econòmics
Del punt anterior deriva la necessitat de recursos econòmics per a tirar avant la 

reestructuració, mitjançant un projecte atractiu i amb un rerefons que atén directament 
el «perquè», fent un pla pressupostari anterior i incloent-lo directament en els diferents 
pressupostos municipals, provincials i autonòmics per poder fer-ho realitat.

El finançament econòmic és possible des de diferents vies sempre que 
s’atenga prèviament el punt de la voluntat política: la mateixa Diputació de València, 
la Generalitat Valenciana mitjançant la Conselleria de Cultura i la Direcció General de 
Cultura i Patrimoni, el Ministeri de Cultura de l’Estat espanyol i les institucions europees 
(fons europeus de cultura i fons de la UNESCO). Amb la marca UNESCO és més 
senzill aconseguir fons per a aquest propòsit.

6.5.4 Recursos humans
Un bon equip de professionals en matèria de museologia, tècnics en patrimoni, 

arquitectes, gestors culturals, programadors web i dissenyadors gràfics, informàtics, 
etc., que donen forma al contingut del pla de reestructuració, però sobretot que 
estiguen implicats en el projecte, és a dir, que tinguen ACTITUD i APTITUD, i que 
treballen amb autonomia i llibertat amb la finalitat última clara. 
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6.5.5 Implicació ciutadana
Segurament siga el punt més important. S’ha parlat molt de tornar la Festa 

i el Museu al poble. Fer dos elements patrimonials units per la devoció, de la seua 
comunitat i per a la seua comunitat. És per això que, perquè el projecte puga tirar 
avant, cal una àmplia base social que des d’Algemesí aprove el projecte i s’hi 
implique directament. Això s’aconsegueix mitjançant la conscienciació activa en la 
necessitat de fer-ho, i de fer-ho d’una manera ordenada, estructurada i planificada 
des d’un principi. 

Ja no es parla sols de participació, sinó que es demana implicació total i 
plena de la comunitat portadora de l’element patrimonial perquè senten, o tornen a 
sentir, que els pertany a ells (i només a ells) com a ningú altre. El seu compromís és, 
simplement, imprescindible mitjançant vies de diàleg i participació implícita.
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7. Conclusions generals

Al llarg del treball s’ha fet un recorregut per Algemesí i el patrimoni cultural 
immaterial que té, en la festa més reconeguda i de valor més alt: la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut. Un patrimoni que és molt més que això, és una senya d’identitat i 
un element de cohesió social com cap altre, que forma poble.

L’anàlisi detinguda de la qual ha fet veure com les declaracions i la inscripció 
en la llista representativa de patrimoni cultural immaterial de la humanitat per part 
de la UNESCO suposen una oportunitat, però també un perill, si no es tenen les 
eines adequades.

Cal deixar en un costat els individualismes per tornar a confiar una Festa del 
poble i per al poble, on la verdadera protagonista siga la gent: una festa de tots i de 
ningú. Això suposa retrobar-se en una festa que realment torne a donar identitat i 
incorpore tota la societat al seu voltant, que deixe de ser una teatralització inconnexa 
per ser de nou un patrimoni viu, que deixe a un costat la simple figuració inconnexa 
per a tornar a esdevindre devoció i sentiment real, nascut de la tradició i viscut en cada 
casa, perpetuada pel sentiment religiós d’una gent i un poble. En definitiva, que torne 
a ser un element simplement cohesiu.

La Festa serà més festa en la mesura que deixe de ser espectacle i siga 
més celebració; quan no es busque tant el lluïment personal com la representació 
col·lectiva; quan passe de ser folklorisme i torne a ser sentiment d’un poble; quan es 
deixen de fer les coses perquè simplement toca i hi haja una veritable dedicació; quan 
cadascú no deixe la Festa quan hi deixe de participar activament, sinó que la valore i 
estime molt més enllà; quan els organismes comencen a valorar-la com cal i gestionar-
la de manera coherent; quan tota la gent tinga cabuda dins de la Festa.

El camí no pareix gens fàcil. Tot i això, en l’estudi s’ha pretés (i acostar-s’hi 
ja és tot un èxit) marcar unes quantes pautes d’un possible camí que, des d’un punt 
de vista sempre personal, torne a il·luminar els carrers de volta, que òbriguen de nou 
el debat. El patrimoni cultural demana una gestió, una valoració i un pla estratègic 
de salvaguarda, i en aquesta línia s’ha pretés plantejar un projecte factible, viable i 
rendible des dels punts de vista econòmic, cultural i patrimonial. 
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Primerament, s’ha apuntat una primera via per a valorar el PCI a partir de 
l’enregistrament de la memòria en format audiovisual en el projecte de La Veu de la 
Festa, el qual a més a més busca tornar a unir llaços de fraternitat entre la comunitat i 
no deixar ningú de costat. La manera d’arribar a l’objectiu s’ha plantejat en forma d’un 
arxiu oral de la memòria vinculat al patrimoni immaterial. 

En segon lloc, l’anàlisi de viabilitat i sostenibilitat patrimonial marcava un 
problema important de gestió de la Festa. Doncs s’hi planteja el projecte «Cap a un 
Museu Viu», en gestionar de manera sostenible, viable i eficaç la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut, i convertir-la en un motor de desenvolupament local, cultural i 
patrimonial sostenible, des d’un renovat Museu Valencià de la Festa.

Els objectius marcats a l’inici del treball eren força ambiciosos. L’anàlisi està 
feta, i la proposta per a reconduir la situació i posar uns pilars ferms sobre la base de 
la comunitat, damunt la taula. El que queda és esbrinar quina és la fórmula màgica per 
tal de conservar el patrimoni immaterial d’Algemesí viu i saludable molts anys més. El 
que queda és deixar que, com cada 7 i 8 de setembre, siga la gent d’Algemesí la que 
seguisca per sempre bastint la Festa.
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El futur de la Festa. Imatge cedida pel Museu Valencià de la Festa. Autor: José Vicente Portoles.
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