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INVESTIGAR SOBRE UNA CORDA FLUIXA

Sergi FERRERES CODORNIU
Programa de doctorat en Filosofia i Lletres
Departament d’humanitats contemporànies

RESUM
La comunicació s’emmarca en l’estudi de la construcció del patrimoni des d’una perspectiva metodològica. Es 

constaten les problemàtiques i les paradoxes a les quals es veu abocat tot investigador social. Aquesta problemàtica 
creix quan les fonts de les quals s’extreu la informació és la memòria dels informants; una memòria fràgil per 
qüestions generacionals i que ens obliga a transitar entre la memòria d’arxiu i la memòria personal. Aquestes 
problemàtiques seran constatades en l’anàlisi de les festes locals, perquè és on es posen de manifest el feix de 
relacions que s’estableixen en una societat. Al seu torn, l’anàlisi de la festivitat ens permet establir connexions amb 
l’ocupació de l’espai d’aquesta societat. Mitjançant una anàlisi de xarxes aquesta distribució geogràfica ens portarà 
a plantejar-nos elements propis de cadascun d’aquests segments de població que tenen, al seu torn, un patrimoni 
construït, en alguns casos, en oposició a l’hegemònic. 

Paraules claus: patrimoni local, dinàmica social, canvi cultural, conflicte social, memòria.

RESEARCH ON THE TIGHTROPE

ABSTRACT
Communication is framed in the study of the construction of the heritage from a methodological perspective. 

The problems and paradoxes every social researcher is exposed to are confirmed. This problem grows when 
the source from which the information is extracted is the memory of the informants; a fragile memory due to 
generational issues and therefore forcing us to move between the file and the personal memory. These problems 
will be verified in the analysis of local festivals because it is where they reveal the bundle of relationships that 
are established in a society. In turn, the analysis of the festivals allows us to establish connections with the 
occupation of the space of this society. Through a network analysis, this geographic distribution will lead us to 
consider specific elements of each of these segments of the population who have, in some cases, built a heritage 
in opposition to the hegemonic one.

Keywords; Local heritage, social dynamics, cultural change, social conflict, memory.

1.  INTRODUCCIÓ
Sé que el títol d’aquest escrit pot dur a engany. Algú podria pensar que ací es parla d’una investigació 

circense o que l’investigador és un funambulista que descriu una realitat des de la seua perspectiva 
acrobàtica. No és així. Després de fer part del treball de camp, aquest m’ha donat la idea d’usar la corda 
fluixa com a metàfora dels sentiments a què es veu abocat l’investigador social quan treballa amb un 
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material sensible com són les persones; més concretament, la memòria d’aquestes persones. El que ve 
a continuació és podria considerar com un esborrany d’algunes reflexions metodològiques inscrites en 
el diari de camp.

La investigació parteix d’un pressupòsit: el patrimoni que investigarem és el que viu en la memòria 
de la generació dels pares de l’investigador, que és la generació que va nàixer durant la Guerra Civil i a les 
primeries de la postguerra espanyola, i a qui jo volia convertir en “ego” de la meua investigació, perquè d’ells 
hem heretat el nostre patrimoni. Per això vaig fer meua aquesta frase:

“la zona d’ombra entre la història i la memòria, la zona que s’estén des del moment en què comencen els 
records o tradicions familiars vius- per exemple, des de la primera fotografia familiar que el membre de 
major edat de la família puga identificar o explicar- fins que acaba la infància” (Hobsbawn, 2001 p. 6).

2.  MEMÒRIA PERSONAL VS. MEMÒRIA D’ARXIU
Fou el professor Antonio Miguel Nogués qui em va mostrar l’errada. No en va ell m’havia descobert 

Hobsbawn i ell també va caure en aquesta errada en el seu moment. Com mostra la pròpia cita, “ego” és el 
propi investigador. Tot allò del que es parla, viu ja només en la memòria de la seua generació i sols ella en 
pot donar compte. 

Per què parla Hobsbawn de zona d’ombra? Perquè tot el període al qual es refereix ens ha estat 
transmès via oral pels nostres pares. Ells ens han contat tot el que recordaven. Ells ens han interpretat les 
fotografies. Ells ens han explicat retalls de la seua vida caminant per llocs que ara tenen altres usos. Ells 
ens han explicat els edificis que usaven per al lleure, plantats allí on estaven situats i on avui comença un 
dels carrers principals. Ells ens han fet veure, en definitiva que tots els llocs són llocs de memòria.

“«lloc de memòria» és aquell punt en què es produeix una tornada reflexiva de la història sobre si mateixa 
(...) s’aplica abans de res a llocs, punts en un territori. És, doncs, l’exploració d’un sistema simbòlic i la 
construcció d’un model de representacions. Al cap i a la fi es tracta de la reconstrucció del passat en el 
present, a través dels elements i esdeveniments més significatius.” (Delgado, 2015)

Nosaltres sabem del que parlen. Podem desxifrar el seu significat tot i que no ho hem viscut. Ara bé, 
el problema a què ens hem vist abocats és el següent: com que ens ho han explicat ells, no hem anat a 
comprovar-ho a cap arxiu. Creiem en la fiabilitat de la seua memòria…però sabem que no és així. (Levy, 2014).

La memòria, doncs, és fàcilment mal·leable, i més encara quan l’edat d’aquells que conten les coses 
ja és avançada. És aquí quan apareix la sensació de corda fluixa; és allò que ens conten realment cert? 
Fins a quin punt tots els records que hem heretat son fiables? I de tota manera, en el treball al voltant de 
la memòria personal (Halbwachs, 2004), no és la percepció de com ho han viscut el que realment compta? 
Hem de fer més cas als papers d’arxiu que a la memòria de qui s’ha brindat a col.la borar amb nosaltres? 
Anem caminant per una corda que es mou entre l’objectivitat que la investigació vol assolir i la subjectivitat 
de qui viu el patrimoni com part de la seua identitat.

La segona sensació de corda fluixa també té a veure amb la memòria; en aquest cas amb la durabilitat 
de la memòria. Com ja he esmentat abans, l’edat dels informants sol ser bastant avançada. Això fa que 
la investigació tinga caràcter d’urgència perquè la seua memòria penja d’un fil. En alguns casos perquè 
malalties pròpies de l’edat poden fer que aquesta s’extingisca o quede inutilitzada; en altres, perquè pot 
acabar per desaparèixer del tot. 

3.  LES FESTES COM A ESPAI PRIVILEGIAT DE LES RELACIONS SOCIALS
La festa és un temps i un espai on es congreguen les persones i grups amb la intenció de manifestar 

la seua identitat compartida. Són moments de regeneració de la vida social i de construcció de la vida 
comunitària. En la festa, renovem el nostre compromís de pertinença a un grup, reconstruïm la nostra 
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identitat amb aquells que considerem “els nostres” (Velasco,1982). Es per això què les festes han estat 
el camp privilegiat per tal d’analitzar les relacions socials i com aquestes han contribuït a la creació del 
patrimoni.

La realització de tot el cicle festiu a Vinaròs (figura 1), ens va donar l’oportunitat de recopilar informació al 
voltant de l’estructuració social. Els testimonis recollits per tal d’anar elaborant un calendari de les festes més 
importants ens permet reflexionar també al voltant de com han canviat els motius de la festa (Pastor, 2003).

Les festes avui s’han anat reconvertint a una perspectiva mercantilista (Aguilar, 2005) i que ha provocat 
l’espectacularització d’aquestes (Prats, 2004). Per tant, es pot observar com algunes de les festes que 
en el seu moment congregaven moltes persones, avui han caigut gairebé en l’oblit. D’altra banda, festes 
inexistents en el període del qual estem parlant han esdevingut festes cabdals en el cicle festiu del poble. 
Com s’assenyala en el quadre adjunt (figura 1), hi ha dos exemples clars; els Carnestoltes i la Misericòrdia.

 La primera, que naix l’any 1983 (Ferreres, 2017), juga avui en dia el paper de festa major i és a què 
es dediquen tots els esforços organitzatius i la majoria dels recursos econòmics, tant administratius com 
particulars. Tot i que fou creada als anys vuitanta, s’ha convertit en un dels motors econòmics del turisme 
a Vinaròs. La segona era una festa amb molta importància perquè era la commemoració de la patrona. A 
hores d’ara ha perdut tota la seua rellevància i només és recordada per les persones creients.

Un altre exemple del que veiem seria la Mare de Deu d’Agost. Aquesta és important per la seua 
resignificació. El fet que les dates s’emmarquen en plena afluència de turistes ha fet que, des de les 
institucions, es vagen impulsant una sèrie de propostes al llarg de tots aquests anys; des de las fiestas del 
langostino (setmanari Vinaroz 07-08-1965) a la festa del llagostí de l’actualitat.

Finalment voldria destacar la festa de Sant Sebastià. Avui en dia és la festa per excel·lència “per als 
del poble”1. Aquest dia es puja a peu a l’ermita ( situada a sis quilòmetres de la localitat) i s’hi dina. Abans 
que la normativa comunitària ho prohibira, s’hi feia una torrada de carn on no podia faltar la llonganissa 
de Sant Sebastià. Avui només els afortunats que troben llocs adients per fer-ho es mengen la llonganissa 
allí dalt, tot i que la majoria prefereixen gaudir de l’arròs que corre a càrrec de l’ajuntament. Però, com es 
recull en la taula del cicle festiu, “abans només pujaven quatre beates i el menjar oficial era només per als 
pobres de solemnitat”(A.F).2

Hi ha una dita popular que enuncia que “la festa va per barris”. En el cas de Vinaròs, les festes anaven 
més per carrers que per barris. Com podrem observar després, l’estructura urbanística del poble era molt 
dispersa (Baila, 2008), cosa que no permetia la bona comunicació entre el veïnat. És per això que la majoria 
d’informants ens parlen de la festa del seu carrer o dels carrers propers com un dels esdeveniments 
importants en la consecució del cicle festiu.

No es pot obviar que en l’època de què parlem, la presència de la religió era molt important en el 
desenvolupament de la vida col·lectiva. Això fa que les festes dels carrers estiguen lligades a un sant o 
una Verge (festes del carrer Àngel; Setmanari Vinaroz 07-08-1965). A fi de comptes, la festa consistia a 
“traure a passejar al sant amunt i avall. Els xiquets esperàvem que ens donaren caramels o confits. Això 
només passava quan els majorals tenien diners. De tota manera, ací (carrer de la Mare de Deu) n’havien 
pocs”(J.L.P).

Si hi havia una festa de barri important, aquesta era la del Carme o “dels mariners”. En aquesta es 
mostrava la pugna social, perquè, essent una festa “menor”, es a dir, de només un sector de la població, 
s’hi desplegava una gran activitat i una gran participació de gent perquè “baixava tot el poble”. El fet que 
l’organització estiguera al càrrec dels mariners (que no pescadors) reflecteix com una part de la població, 
que en aquell moment era important en nombre però no en posició social, rivalitza amb el sector agrícola, 
considerat més benestant però les persones del qual “eren molt més tancades”.

Cal dir què l’eix de la festa eren els bous de carrer. En aquest espectacle s’aplegaven tots els participants 
de la festa i aquesta es convertia en l’eix de les relacions socials. Era en l’espai de la festa (carrer “Santa 

1 Des d’ara, tot text entre cometes prové de converses informals amb entrevistats. Només s’ha posat les inicials en 
aquelles cites textuals més llargues.

2 A l’investigador li va sorprendre aquesta afirmació per dos motius; el primer perquè al llarg de la seua investigació 
havia vist moltes fotografies que testimoniaven el caràcter popular i multitudinari de la festa. La segona, perquè l’apel·latiu de 
beates ve d’una persona amb un fort arrelament a la tradició.
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Malena”) on es feia el desplegament d’allò que es volia mostrar. Entre d’altres qüestions, era el lloc perquè 
la joventut del poble poguera alternar amb els de l’altre sexe sense la rigidesa que imposava el passeig dels 
diumenges per el Coc3, a l’hivern, on els xics voltaven en un sentit i les xiques en un altre, o per la barana 
del passeig marítim, a l’estiu.

Figura 1. EL CICLE FESTIU A VINARÒS

GENER

Sant Antoni; festa dels pagesos. La 
dels majorals era una festa tanca-
da. Es desenvolupava a l’ermita i al 
carrer de Sant Cristòfol.

La foguerada dels majorals era la 
més popular.

Sant Sebastià; festa de devoció 
patronal. Només pujaven quatre 
beates. El menjar oficial era només 
per als pobres. La processó anava a 
càrrec del mariners.

FEBRER

Candelaria

Sant Blai; benedicció dels 
remeis casolans.

Carnestoltes; sols és im-
portant a partir de la pro-
liferació de les festes per 
al turisme (de fet comença 
l’any 83).

MARÇ

Sant Josep; processó fins a la ca-
pella de Sant Josep.

ABRIL

Setmana Santa. La importància 
estava en la processó del Divendres 
Sant. Les confraries estaven també 
marcades per un caire laboral.

Algunes d’elles formades per grups 
d’amics o per promocions deter-
minades. Decau en l’època dels 
vuitanta i es recupera amb voluntat 
de promoció turística (amb la idea 
d’una superposició d’una processó 
autòctona per una altra d’impor-
tada).

Importància de menjar-se la mona 
al camp.

MAIG

Misericòrdia (patrona). Es 
pujava a l’ermita. Proces-
só. Avui dia ha perdut tota 
la seua importància.

JUNY

Festes i fires de Sant Joan i Sant 
Pere.

Es feien a la Mera amb les casetes 
dels firaires. Molts d’ells s’establi-
ren després a Vinaròs. Eren les fires 
per excel·lència, substituïdes avui 
pels Carnestoltes.

Festes participatives de tots, que 
giraven al voltant dels bous i de la 
fira agrícola.

JULIOL

El Carme; la festa per excel·lència 
dels mariners. Es feien bous als 
carrers mariners, on baixava tot el 
poble.

AGOST

La mare de Deu d’agost. 
Es feia una processó, 
però des de l’arribada del 
turisme sempre s’ha inten-
tat consolidar una festa 
important per aquestes 
dates.

SETEMBRE

3 Així és com era conegut el recorregut que conformen el carrer Socors, la Mera, travessera Safont, Carrer Major, plaça 
de l’ajuntament i plaça Jovellar.
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OCTUBRE

El Pilar. Es feia una festa al carrer. 
Era la més multitudinària. Cal re-
cordar que el carrer Pilar, sobre tot 
la part més propera al centre, era 
on s’aplegava la gent del camp

NOVEMBRE

Tots Sants

DESEMBRE

La Puríssima

La Nit de Nadal. Missa del gall

Font: elaboració pròpia

4.  L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI COM A MARCADOR SOCIAL
Una de les qüestions que m’interessava recalcar en les entrevistes amb els/les informants era com 

tenien situat en el seu cap l’espai del que estàvem parlant. En els anys 60 hi havia a Vinaròs 3.441 habitatges 
distribuïts en setanta carrers (Baila, 2008). Aquesta distribució és la que descriu aquesta fotografia aèria de 
l’any 1960 (figura 2) i és també la distribució que té en ment la informant que dibuixa el plànol a continuació 
(figura 3).

Figura 2: VINARÒS DES DE L’AIRE. ANY 1960

Font: autor anònim (1960). Ajuntament de Vinaròs

En la fotografia encara es pot apreciar les restes de la muralla vuitcentista que emmarcava tota la 
població i que li donava el nom popular a tot un seguit de carrers que van tardar molt en ser coneguts amb 
la nomenclatura oficial. Altra cosa rellevant és la quantitat d’espai sense edificar - i que tardà molt de temps 
a edificar-se- la qual cosa li conferia “un aspecte de bunyol, perquè estava fofo per dins” (A.C). Aquesta 
distribució, dificultava la comunicació entre els habitants del centre i de la perifèria (especialment amb el 
carrer Sant Josep o amb “la Forinyà”).

Per tal d’aprofundir en l’ocupació de l’espai, vaig demanar que em dibuixaren un plànol segons la 
manera com els informants recordaven la distribució dels carrers (figura 3. Fou un treball laboriós però 
gratificant, perquè això ens va permetre contrastar quin era l’espai real i quin l’espai viscut pels informants. 
En aquest cas, es veu que l’espai central l’ocupa allò que abans hem anomenat el Coc (o el “rovellet de l’ou”). 
No és estrany, atès que la informant vivia a la plaça “la Mera” (plaça Sant Antoni) i gairebé tota la seua vida 
transcorria entre uns quants carrers. L’únic barri amb el que mantenia relacions habituals era amb “els 
Malenos” (Santa magdalena i Costa i Borràs). Per tant, a l’hora de dibuixar l’espai, tot allò que quedava en 
els límits ja era “allà fora”.
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Figura 3. RECREACIÓ DEL PLÀNOL DEL CENTRE DE VINARÒS. ANYS 1950-1960

Font: Plànol elaborat per Aurora Codorniu Ribera

Figura 4. OCUPACIÓ DE L’ESPAI SEGONS OCUPACIONS

Font: elaboració pròpia segons versió de Fernando Ferreres Segura

En un altre exercici de treball amb plànols, es va veure com es distribuïen les zones segons l’ocupació. 
Així doncs, hi havia cinc zones ben diferenciades. La zona pintada de rosa era l’ocupada per “menestrals 
i llauricios”. Era la zona que tenia com a eixos principals el carrer Sant Francesc i, sobretot, “la raval de 
Càlig” (Carrer Pilar), i que era la més propera als camps de conreu. L’altra zona era la zona pintada de groc 
amb un quadrat roig (que delimita el perímetre del Coc), on es situava la gent del que avui anomenem 
sector serveis. Era pot ser la zona més heterogènia, tot i que, tal volta, com que es tractar de la zona més 
coneguda pels informants, no s’atrevien a posar-li una ocupació concreta. Era allí també on eren alguns 
dels habitatges dels “principals” (Plomer i Marzà, 2014).

La zona pintada de verd era la dels mariners. Estava dividida en dues parts: “els Malenos” (els carrers 
paral·lels al passeig marítim), lloc on es suposa vivien els patrons de les barques, i “els Japeros” del carrer 
Sant Josep, on vivien els treballadors de les barques. D’aquesta divisió, se’n fa ressò les llegendes al voltant 
de les guerres a pedrades entre els uns i els altres (tot i que després també en van sortir molts matrimonis) 
(J.R.C).
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La darrera zona, també pintada de groc, a la dreta del plànol i allunyada de totes les altres, era “la 
Forinyà”. Allí s’instal·laven els que venien de fora i treballaven “del que podien”. Com ja es pot veure a través 
del mot despectiu, eren els que ocupaven l’espai mental de l’altre, i sobre els quals corren moltes històries 
al voltant de la seua brutalitat.

La zona pintada de blau eren grans espais buits sense urbanitzar. En un d’ells estava situat el camp de 
futbol i l’altre era l’espai fronterer amb “la Forinyà”.

 La línia roja representa el límit del poble, que, com ja s’ha dit abans, era l’antiga muralla de les guerres 
carlines. Fóra d’aquestes ja es situaven les indústries principals (Albiol, 2007): les fàbriques d’alcohols, a 
la banda esquerra -de les quals encara en queden les restes industrials en forma de xemeneia-, i el molí de 
Carsi i altres empreses, a la banda dreta.

5.  CONCLUSIÓ
Després de tot el treball de camp, de la utilització d’algunes eines metodològiques que servien per 

cercar el cap del fil de la memòria per tal de poder estirar d’ell, l’escletxa entre la memòria i els arxius es fa 
més que evident. Ja s’ha esmentat abans la dialèctica entre l’objectivitat i la subjectivitat, i no és aquest és 
el lloc per fer una crítica de la parcialitat dels documents usats en alguns casos. Tampoc es tractaria de fer 
una jerarquia axiològica (Ferreres, 2017: 66-67). Es tracta només de fer-li un petit homenatge a la memòria 
d’aquells que ens han feu els hereus del seu patrimoni, i que no té cap altra finalitat que el reconeixement de 
la seua dignitat. Però si volem que aquest siga efectiu, que ells se n’assabenten, cal fer-ho de pressa. Al cap 
i a la fi, anem caminant per una corda, feta d’un fil que es va desintegrant als nostres peus…És llei de vida.
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