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El 2022 Espanya ha ratificat el Conveni Marc del Consell d’Europa sobre el valor del 
patrimoni cultural per a la societat, més conegut per Conveni de Faro, en honor a la 
ciutat portuguesa on va ser signat l’any 20051. 

En els objectius d’aquest conveni es reconeix el dret a formar part de la vida cultural 
i a la responsabilitat personal i col·lectiva respecte al patrimoni cultural. Juntament 
amb aquests drets, s’advoca per la importància que té el seu ús i desenvolupament 
sostenible, fonament de la qualitat de vida de les persones que, a més, promou la 
construcció d’una societat pacífica i democràtica i una major sinergia entre els agents 
públics, privats i institucionals (article 1).

La signatura i ratificació del Conveni de Faro per part d’Espanya suposa el reconei-
xement i acceptació d’un nou marc per a les relacions de totes les parts (institucions 
públiques, privades i societat civil) al voltant del patrimoni. Un nou marc basat en la 
legitimitat de la ciutadania per a plantejar escenaris des dels quals proposar models 
de governança en relació amb el patrimoni. Bona mostra d’aquesta proposta per a 
la reunió de la societat entorn del patrimoni és la definició de comunitat patrimonial, 
“composta per persones que valoren aspectes específics d’un patrimoni cultural que 
volen conservar i transmetre a futures generacions, en el marc de l’actuació dels po-
ders públics” (article 2).

Com a membre de la Xarxa de la Convenció de Faro del Consell d’Europa (Faro Con-
vention Network), el Programa d’Extensió Universitària PEU de la Universitat Jaume I 
de Castelló (PEU UJI) proposa el desenvolupament d’un nou marc de relacions entre 
el territori i la institució (la Universitat) basat en l’acompanyament a grups locals amb 
projectes relacionats amb el patrimoni cultural, les arts i la creació contemporània i el 
desenvolupament social i cultural.

La proposta del PEU UJI es basa en la importància del procés com a eix des del qual 
s’articulen les diferents accions que sorgeixen en el territori. Aquest procés és únic 

1. https://rm.coe.int/1680083746

UJI-encultura

Carmen Lázaro Guillamón.  
Vicerectora de Cultura, Llengües 
i Societat. Universitat Jaume I.
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per a cadascuna de les realitats d’un territori tan divers com el que conforma l’interior 
de la província de Castelló.

Al costat d’aquest espai natural del PEU, centrat en la província de Castelló i en les 
seues ruralitats, el PEU UJI s’amplia i participa d’altres processos a una escala cada 
vegada major en el context estatal i internacional. És una manera d’acostar la Univer-
sitat Jaume I a altres experiències generades dins o fora de la pròpia institució que 
volen conèixer i implementar els valors que constitueixen l’ADN del PEU UJI, entre 
altres: la importància dels processos, la cerca i enfortiment de xarxes d’intercanvi 
d’experiències i coneixements o la cura i acompanyament de cadascuna de les ini-
ciatives que s’acosten a la Universitat per a desenvolupar les seues idees i, fins i tot, 
els seus somnis.

La revista anual Memòria viva recull tota una sèrie d’articles centrats en aquests 
processos patrimonials, i és una bona mostra d’aquesta voluntat de crear relacions 
basades en la complicitat, l’intercanvi i l’horitzontalitat de la institució amb les perso-
nes que habiten el territori on desenvolupen la seua creativitat, les seues idees i els 
seus projectes.

Memòria viva s’estructura en dos apartats principals: Projectes en el territori (Grups 
de Patrimoni – PEU) i Investigacions. Projectes en el territori reuneix els articles re-
alitzats pels grups locals, col·lectius, iniciatives i persones vinculats amb el Progra-
ma d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I i, de manera especial, amb el 
projecte Patrimoni PEU. Investigacions presenta tota una sèrie d’articles fruit de la 
convocatòria que convida a presentar aportacions sobre gestió i patrimoni cultural, 
xarxes de col·laboració i educació patrimonial.

En el número 14 de Memòria viva, el primer dels articles de l’apartat Projectes en el 
territori ve signat per Tesa Giner, i tracta sobre el projecte de recuperació patrimonial 
de l’espardenya que s’està desenvolupant en el municipi de Villores. El segon dels 
articles, de M. Carme Macià, ens presenta la interpretació d’un lligall trobat en Los 
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Calpes (la Puebla de Arenoso) el 2004, i reflexiona sobre el valor que podria tindre 
com a connexió entre passat, present i futur.

El tercer dels articles d’aquest primer apartat relata en primera persona l’estada de 
l’estudiant de la Universitat Pedagògica Nacional en Tijuana (Mèxic), Fátima de Ma-
ría Pérez Gómez, i la seua vinculació, col·laboració i aprenentatges adquirits en el 
PEU UJI i en els seus grups locals. La quarta aportació versa sobre la importància 
de la memòria oral i el patrimoni immaterial, per a això, Safont i Muñoz presenten el 
projecte Les veus de Penyagolosa. Finalment, l’arquitecta i especialista en patrimoni 
industrial, Diana Sánchez, presenta “Real fàbrica i territori” al voltant de la dimensió 
territorial de la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana del Comte d’Aranda, un projecte que 
forma part de l’acompanyament del PEU UJI, i que troba origen en la vinculació dels 
col·lectius i institucions culturals del territori històric relacionat amb la Reial Fàbrica.

En l’apartat Investigacions, el número 14 de Memòria viva conté vuit articles que pro-
posen un mosaic d’accions que relacionen el patrimoni i la memòria, les cartografies, 
l’educació, la gestió cultural o la ciència ciutadana, des de la importància de la pers-
pectiva de gènere i la inclusió. Respecte als contextos, les investigacions presenta-
des reflexionen sobre el propi concepte de territori i apunten noves propostes per a 
la ciutat, l’arquitectura contemporània o els museus.

La suma de totes aquestes aportacions constata la necessitat de compartir com a ve-
hicle des del qual desenvolupar col·laboracions, així com la importància d’encoratjar 
connexions que enfortisquen les arrels de cadascuna de les iniciatives sorgides en el 
territori. Sens dubte, la memòria continua viva després de catorze números.
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PROJECTES EN EL TERRITORI/ 
GRUPS PATRIMONI - PEU





Introducció: un projecte de patrimoni immaterial

«Les Veus de Penyagolosa» és un projecte de recerca i difusió del patrimoni imma-
terial impulsat per l’Arxiu de Vistabella del Maestrat que va començar a implemen-
tar-se en aquesta localitat l’estiu de 2021. La iniciativa es proposa identificar, recopi-
lar i posar en valor aquest patrimoni mitjançant una sèrie d’activitats que es detallen 
a continuació.

Segons la UNESCO1, el patrimoni oral immaterial inclou: 

pràctiques i expressions vives heretades dels nostres avantpassats i transme-
ses als descendents, com ara tradicions orals, arts escèniques, actes festius, 

1. Secció de Patrimoni Immaterial de la UNESCO <https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-
inmaterial> [data de consulta: abril de 2022].

Les "Veus de Penyagolosa"
04

Tània Muñoz Marzà i Elvira Safont Pitarch 

Les “Veus de Penyagolosa” és un projecte d’identificació, recopilació i posada en valor del patrimoni oral immaterial dels pobles de la Mancomunitat 
de Penyagolosa.

Amb l’objectiu de salvaguardar aquest patrimoni i també fomentar el respecte i sensibilització cap aquestes pràctiques, el projecte es proposa enre-
gistrar una sèrie d’entrevistes en format audiovisual a diferents membres de la comunitat. Aquestes entrevistes es complementen amb la realització 
de diferents activitats orientades a la difusió d’aquest patrimoni com és el cas de les “matinals d’històries”. En aquestes matinals, les persones més 
majors comparteixen amb els xiquets i xiquetes de l’escola les seues històries i coneixements sobre el poble. Al llarg del curs 2021/2022 s’han portat 
a terme al voltant de vint entrevistes i cinc matinals d’històries.

Paraules clau: memòria oral; patrimoni immaterial; Penyagolosa.
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coneixements i pràctiques relatives a la natu-
ra i l’univers, com també sabers i tècniques 
vinculats a l’artesania tradicional.

Així, el patrimoni immaterial es caracteritza per ser 
intangible, és a dir, no es pot tocar ni localitzar en 
un espai concret. També es defineix sovint per la 
senzillesa i per ser producte de la creació col·lectiva 
i, en conseqüència, té lloc i sentit dins d’una comu-
nitat. En la mesura que la comunitat es transforma, 
evolucionen les pràctiques culturals i el patrimoni. 
A més a més, freqüentment les comunitats no són 
conscients de la vàlua d’aquest i, per tant, es tracta 
d’experiències i savieses especialment fràgils i sen-
sibles als canvis. Si afegim els efectes de la despo-
blació i l’abandonament del medi rural a aquestes 
característiques, així com l’envelliment dels pobla-
dors, haurem de convenir que la necessitat d’actuar 
en aquest àmbit és ben urgent.

Rosa Salvador Bou. Vistabella del Maestrat, juliol de 2021

La fragilitat d’aquesta riquesa cultural queda ben 
palesa en les comunitats que envolten la muntanya 
de Penyagolosa. Els canvis socials, culturals i eco-
nòmics que s’han produït al llarg del segle xx s’han 
agreujat i han afectat especialment aquest entorn 
rural: els darrers trenta anys, han desaparegut els 
masovers, les grans raberes i les pastores i pastors; 
han canviat els hàbits alimentaris, els oficis, les re-
lacions familiars i la vida de les dones; ja no hi ha 
canasters ni funcionen les sénies. Els espais de 
socialització tradicionals vinculats a aquest estil de 
vida, lògicament, també han experimentat un canvi 
intens. 

Arran de l’aparició dels mitjans d’informació (espe-
cialment la ràdio i després la televisió) molts dels 
espais i les ocasions de reunió han desaparegut o 
s’han transformat. Amb aquest canvi també s’ha es-
vanit la narració oral d’alguns dels relats que eren 
característics d’aquestes trobades: rondalles, lle-
gendes, succeïts, anècdotes o cançons. Així doncs, 
s’ha trencat la cadena de transmissió d’uns sabers 
que durant generacions s’havien difós oralment ja 
que, en certa mesura, aquests coneixements han 
deixat de ser útils per a la comunitat. Tanmateix, 
molts d’aquests relats encara estan en la memòria 
de les persones més majors del poble. Elles són les 
darreres dipositàries de tots aquests sabers perquè 
van ser les últimes a escoltar contes al capvespre 
de les nits d’hivern. Pràcticament no han exercit mai 
com a transmissores d’aquests relats més enllà pot-
ser del seu propi àmbit familiar, però el record i sen-
timent vinculat a la solidaritat i unió d’aquells dies 
continua molt present en les seues memòries.
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Els objectius del projecte: la 
salvaguarda del patrimoni i el retorn a 
la comunitat

El perill de pèrdua feia necessari implementar «Les 
Veus de Penyagolosa», un projecte en què s’iden-
tifiquen, recopilen i posen en valor les pràctiques 
culturals que es poden considerar patrimoni imma-
terial d’aquestes comunitats i que en general no són 
conegudes ni especialment valorades pel col·lectiu. 
A més a més, convé remarcar que aquest projecte 
té la voluntat de ser interdisciplinari, ja que utilitza 
una metodologia de treball amb fonts orals pròpia 
de l’estudi de la història i d’altres ciències socials, 
com ara l’antropologia, l’etnologia o l’etnopoètica. 
Així mateix, es defineix com a intergeneracional i 
tracta de teixir complicitats, d’implicar famílies i ve-
ïnat com a protagonistes actius de les diferents ac-
tivitats plantejades. I tot això amb l’objectiu general 
que ja indicava Raquel Folch (2010: 31) respecte a la 
recerca del patrimoni etnològic:

L’objectiu final pot ésser doble: extreure de 
l’oblit col·lectiu i dignificar la vida de les per-
sones que ens relaten llur experiència (res-
tituir la memòria personal o particular com 
una peça de la memòria col·lectiva sense la 
qual aquesta no té sentit), o recollir les seves 
vivències respecte d’un episodi o una activi-
tat concrets per tal que no desaparegui per 
sempre més sense que en resti cap tipus de 
documentació.

Tanmateix, aquest no és l’únic objectiu de «Les 
Veus de Penyagolosa». El contingut de la iniciativa 
s’associa a uns altres propòsits prou rellevants:

• Assumir el concepte de patrimoni immaterial de la 
societat rural en les comunitats de Penyagolosa i 
la urgència de conservar-lo amb imatges i textos 
per a salvaguardar-lo.

• Identificar les diferents manifestacions de patri-
moni immaterial de les terres de Penyagolosa.

• Conservar el relat d’aquestes manifestacions de 
la forma més fidedigna possible mitjançant la gra-
vació i arxivament audiovisual de les fonts orals, 
amb el compromís ferm de no alterar ni manipular 
els testimonis.

• Cercar i recollir testimonis que reflectisquen la 
diversitat —de gènere, origen, ideologia, ofici, 
formació, edat— que caracteritza la comunitat i, 
especialment, que incorporen la perspectiva de 
gènere.

• Aprofundir en el coneixement del territori i assen-
tar les bases de futurs treballs de recerca.

• Fomentar l’esperit de pertinença comunitari al-
hora que millorar l’autoestima i  l’autopercepció 
col·lectiva.

• Donar a conèixer el patrimoni immaterial i desper-
tar l’interès i l’estima entre membres de diferents 
generacions de la comunitat envers aquest patri-
moni, sobretot pel que fa al jovent i els infants. El 
paper d’aquests com a futurs transmissors dels 
diferents sabers i experiències és cabdal.

• Vincular l’oralitat de les terres de Penyagolosa 
amb la identitat i la llengua pròpies. 

• Reconèixer i millorar l’apreciació del valor intrín-
sec de la cultura de transmissió oral. Es tracta, així 
doncs, de superar una visió jerarquitzada en què 
la cultura escrita i acadèmica és superior a la cul-
tura oral en favor d’una visió en què ambdós tipus 
de coneixements es complementen.

• Valorar la tradició oral pròpia com una manifes-
tació cultural de prestigi amb unes funcions que 
van més enllà de l’entreteniment. Tal com indica 
William R. Bascom (1954) respecte a les funcions 
del folklore, aquesta cultura oral serveix per a «re-
accionar contra les normes que imposa una cultu-
ra, però també validar-la; per a aconseguir man-
tenir actituds de conformisme entre els membres 
d’aquesta, i també per a educar, és a dir, transme-
tre uns ensenyaments, uns valors».
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• Conscienciar el jovent del final d’un cicle a les ter-
res de Penyagolosa que dona pas a una nova ru-
ralitat.

• Portar a terme accions que fomenten la trobada 
entre persones de diferents generacions i orígens 
dels pobles per a posar en valor els sabers, experi-
ències, pràctiques i relats recopilats.

• Promoure l’esperit de pertinença i aprofundir en el 
coneixement del territori.

• Crear un arxiu audiovisual i obert amb tots els tes-
timonis enregistrats.

Plaça de l’Hospital. Vistabella del Maestrat, juliol de 2021

Les veus es fan sentir: activitats del 
projecte

Per tal d’articular aquesta iniciativa, s’han dissenyat 
una sèrie d’activitats que despleguen els objectius 
esmentats. Detallarem només les activitats que 
s’han portat a terme fins a la primavera de 2022 i 
que responen al grau de desenvolupament en què 
actualment es troba el projecte. Aquestes activitats 
tenen en compte les característiques del patrimoni 
immaterial citades adés i les condicions de retrocés 
en què es troba gran part d’aquest tipus de patri-
moni en terres de Penyagolosa. En primer lloc, cal 
esmentar les entrevistes, portades a terme en di-
ferents modalitats, que estan en consonància amb 
l’objectiu d’identificar i conservar el patrimoni. En 
segon lloc, convé destacar les matinals d’històries, 
una activitat de difusió en què una persona major 
del poble visita la biblioteca municipal o l’aula per a 
explicar alguna història a l’alumnat de primària del 
CRA Penyagolosa.

La identificació i recopilació dels testimonis: les 
entrevistes

Atès que els espais de socialització, així com els 
moments i mètodes de transmissió tradicionals han 
desaparegut pràcticament, ha sigut necessari gene-
rar noves situacions en què els informants pogueren 
descriure aquests sabers. Tal com esmenta Carme 
Oriol (2002: 130) per al cas de la recollida i tracta-
ment de les produccions etnopoètiques: 

La recollida de la informació es pot efectuar, 
essencialment, de dues formes: (a) de ma-
nera natural, és a dir, quan es produeixen, 
sense preparació prèvia, les circumstàncies 
que fan possible el sorgiment de l’acte comu-
nicatiu, i (b) mitjançant l’entrevista, és a dir, a 
través de la descripció que l’informant fa de 
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l’esdeveniment etnopoètic i, per tant, fora del 
context natural en què s’ha produït.

En una primera fase d’identificació de possibles 
informants, s’ha portat a terme una intensa labor 
d’explicar en què consisteix el projecte i per què els 
relats es volen enregistrar amb una càmera. Com 
a informants prioritàries, les persones amb més 
edat de la comunitat han sigut les primeres amb qui 
s’ha establit comunicació. Per les característiques 
d’aquest grup d’edat, en la majoria dels casos per-
sones jubilades que disposen de temps lliure, les 
primeres comunicacions i enregistraments s’han 
produït precisament d’una manera natural, en les 
gravacions col·lectives a xicotets grups de gent ma-
jor que fa rogle mentre prenen el sol. En aquests 
espais de socialització, els majors s’ajuden a recor-
dar i, a poc a poc, comparteixen la seua memòria 
oral i obliden la càmera. Tot seguit, poder visualitzar 
el que s’ha enregistrat converteix la trobada en una 
festa. Cal matisar, però, que en aquestes trobades 
grupals en què s’han aprofitat espais de socialitza-
ció ja existents: no sols s’ha enregistrat la conversa 
espontània sinó que l’equip responsable del projecte 
ha fet una sèrie de preguntes o qüestions que es 
consideraven rellevants per a dirigir la conversa cap 
a aquests temes. Per tant, el format d’aquestes pri-

Carmen Marín Traver. Atzeneta del Maestrat

meres trobades ha sigut d’entrevistes semidirigides 
o no dirigides, és a dir, entrevistes en què no hi ha 
un guió o un tema previ marcat per l’entrevistado-
ra. En aquest sentit, la funció de l’entrevistadora és 
fonamentalment «engrescar l’informant, motivar-lo i 
acompanyar-lo perquè explique les seues experièn-
cies» (Queralt/Català 2010: 37). A partir d’aquestes 
primeres trobades, s’identifica i proposa a les per-
sones assistents si volen formar part del projecte i 
es fan entrevistes individuals en profunditat per a 
poder tractar de manera més concreta alguns dels 
assumptes proposats.

A més a més, cal assenyalar que aquests primers 
contactes també s’han produït mitjançant la inter-
venció planificada en espais de trobada, formació o 
cures dels que les persones més majors de la comu-
nitat són usuàries habituals. Aquest és el cas de les 
entrevistes a la Unitat de Respir Familiar d’Atzeneta 
del Maestrat. 

La Unitat de Respir Familiar d’Atzeneta és un servei 
gratuït que ofereix l’Ajuntament d’Atzeneta gràcies 
a la col·laboració de l’Àrea d’Acció Social de la Dipu-
tació de Castelló. Les usuàries d’aquest servei són 
persones majors amb problemes físics o en fase ini-
cial de deteriorament cognitiu que utilitzen aquest 
«servei d’atenció integral, individualitzada i dinà-
mica de caràcter sociosanitari i de suport familiar 
per tal de millorar el nivell d’autonomia personal dels 
usuaris».2

En el cas d’Atzeneta, aquesta unitat funciona des 
de l’any 2014 i compta amb una auxiliar de geriatria, 
Gertrudis Orenga Juan, la qual coordina l’espai, que 
compta amb set usuaris en aquest moment. Al llarg 
dels mesos de febrer i març, s’acorda fer una ses-
sió setmanal en què es porten a terme entrevistes 
individuals a cadascun dels usuaris i usuàries i una 
entrevista grupal en què les persones majors narren 

2. Unitat de Respir d’Atzeneta <http://www.atzenetadelmaestrat.
es/ca/content/unitat-de-respir-datzeneta-del-maestrat> 
[data de consulta: maig de 2022].
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anècdotes, rondalles i històries relacionades amb 
l’experiència pròpia.

D’aquesta manera, l’entrevista de diferents formats 
ha sigut l’eina bàsica que s’ha utilitzat per a iden-
tificar i recopilar els diferents sabers, pràctiques, 
relats i experiències que formen part del patrimoni 
immaterial. Aquestes entrevistes s’han enregistrat 
majoritàriament en format audiovisual, ja que hem 
considerat que aquesta modalitat és la més fidel a 
la realitat, facilita la comprensió dels relats i posa el 
focus en la història i en la manera com s’explica, de 
manera que podem reproduir el procés comunicatiu 
i posar en relleu el relat però també l’estil i les carac-
terístiques de la persona entrevistada.

Pel que fa a la localització i el contacte amb els in-
formants, la figura dels mediadors o intermediaris 
ha sigut essencial. Per una banda, la trajectòria de 
l’Arxiu, que ja ha portat a terme activitats semblants 
en el passat, facilita l’explicació del projecte: «açò 
és per a l’Arxiu», així com l’acceptació i compren-
sió per part dels possibles informants respecte de 
l’interès de l’equip, atès que ja han experimentat 
i observat experiències similars. D’altra banda, el fet 
que Elvira Safont Pitarch, integrant de l’Arxiu, siga la 
persona encarregada de parlar amb aquestes per-

sones, en primer lloc, i d’acompanyar-les durant les 
entrevistes, facilita molt tot el procés: ella pertany 
a aquesta comunitat i la seua feina de recopilació 
de materials patrimonials per a l’Arxiu és coneguda i 
valorada pel col·lectiu.

No obstant això, atès que el projecte planteja que 
la implicació de la comunitat siga realment activa, 
també s’han organitzat entrevistes en què els me-
diadors i entrevistadors no han sigut únicament els 
membres de l’equip del projecte sinó joves de la co-
munitat amb interès a participar en la recopilació de 
testimonis de persones majors o familiars directes, 
en molts casos filles i netes. 

En aquest sentit, cal destacar que els avanços tèc-
nics que s’han produït en els darrers anys faciliten 
molt aquesta tasca. La tecnologia dels mòbils i les 
càmeres ens permet gravar amb certa qualitat els 
informants per a relatar la seua vida, les seues ex-
periències i aprenentatges d’una manera còmoda, 
sense que això comporte una gran despesa econò-
mica.

Tenint això en compte, i per a poder teixir compli-
citats, es va fer una crida als joves de la comunitat 
amb l’objectiu que la tecnologia que més utilitzen, 
els telèfons mòbils, fora el mitjà per a establir con-

Unitat de Respir d’Atzeneta del Maestrat, març de 2022 Cirila Arnau Miralles. Vistabella del Maestrat, setembre de 
2021 
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cantar o per a ballar, els joves han compartit temps 
i intercanviat coneixements amb la gent major. I 
aquest contacte ha sigut positiu: tocadors d’instru-
ments que van aprendre d’oïda han llegat el seu art 
amb les mateixes pautes que van usar i, en canvi, 
els joves han aplicat la tecnologia per a millorar els 
resultats i l’han acostada a la gent major. Aquest 
exemple positiu d’intercanvi i de coexistència entre 
tradició i tecnologia ens va donar la pauta per a fer-
lo extensiu a altres àmbits i es troba en l’origen de la 
crida que vam fer.

PenyaLab —un laboratori d’eines tecnològiques al 
món rural— participa en el projecte i ofereix tallers 
sobre com es poden enregistrar, editar i compartir 
vídeos en xarxa per a garantir la qualitat de les gra-
vacions. 

Pel que fa als qüestionaris i continguts de les en-
trevistes, hem fixat unes pautes d’ajuda elaborades 
en format d’entrevistes per a facilitar les converses. 
Aquestes contenen una gran quantitat de pregun-
tes senzilles per ajudar a recordar, són guions de 
continguts genèrics que poden personalitzar-se: 
permeten triar la bateria de preguntes adequada al 
perfil de vida de l’entrevistat.

El contingut abraça gran varietat de temàtiques que 
segueixen, a grans trets, aquest ordre:

• La infantesa, amb les tipologies de jocs, el pas per 
l’escola o els llocs d’aprenentatge.

• Els rols familiars i les distribucions de feines.

• El folklore verbal (gèneres etnopoètics): cançons, 
jocs de falda per als xiquets i xiquetes xicotets, 
contes populars, endevinalles, enigmes, llegen-
des, refranys i dites, travallengües, mimologismes, 
anècdotes, succeïts i relats d’experiències perso-
nals.

• L’edat adulta: la vida al mas, els oficis i les feines 
tradicionals en l’agricultura i la ramaderia, els sa-
bers de les dones (cures, herbes remeieres i ne-

tacte amb els majors. Els joves de poblacions rurals 
de l’interior de les comarques de Castelló estan en 
contacte proper amb la gent major del seu territori, 
ja que el baix índex de poblament comporta un alt 
grau de coneixement entre els pobladors. Per con-
tra, s’han perdut moltes de les connexions que pos-
sibilitaven un contacte habitual i intergeneracional 
que permetia l’intercanvi d’informació dels majors 
cap als joves. 

Tradicionalment, el contacte es produïa en llocs i 
feines comuns: safaretjos i forns públics, tavernes, 
rogles a les portes de les cases, grups de conlloga 
per a fer intercanvi de feines, com ara pelar pano-
lles, tallar pataques de sembra, carretejar palla o 
sacs, fer de manobre…, i no hi havia cap interferèn-
cia d’entreteniment amb pantalles (TV, ordinadors, 
mòbils, tauletes) ni existia Internet. Actualment, que-
den espais molt reduïts de contacte: els grups de 
rondalla i música tradicional en són un bon exemple. 
Ja siga per a aprendre a tocar els instruments, per a 
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aquesta proposta es relacionen amb l’expressió oral 
i escrita i la comprensió lectora.

Gràcies a la col·laboració de l’equip docent del cen-
tre, amb Carme Rovira com a directora del CRA i 
Víctor Jiménez com a mestre de l’aulari de Vista-
bella, s’ha pogut iniciar aquest vessant pedagògic 
del projecte. La proposta, que va ser implementada 
per Tània Muñoz Marzà, membre de l’equip de «Les 
Veus de Penyagolosa», s’ha desenvolupat amb una 
sessió setmanal des del mes d’octubre de 2021.

En el cas de Vistabella, cada setmana una perso-
na major propera de l’entorn de l’alumnat, com ara 
un veí del poble o l’àvia d’un dels xiquets, és entre-
vistada per l’alumnat del centre, a la qual se li de-
manen històries sobre la vida al mas, algun conte 

teja, cuina i rebosteria), les festes i celebracions, 
les relacions personals i els episodis de la guerra.

• A més del guió genèric de possibles preguntes, 
també oferim per escrit unes pautes i línies bà-
siques sobre com es poden enfocar les entre-
vistes i algunes recomanacions que han de tenir 
en compte els entrevistadors i que també valora 
l’equip del projecte.

Matinals d’històries: una activitat per a difondre el 
patrimoni immaterial

Aquesta activitat es va dur a terme per primera ve-
gada al llarg del primer trimestre del curs 2021/22 
amb l’alumnat del CRA Penyagolosa (aularis de Vis-
tabella i Atzeneta). Les matinals són trobades entre 
l’alumnat de primària i persones majors del poble en 
què aquestes persones relaten alguna història re-
lacionada amb la seua experiència de vida o amb 
històries que han sentit contar i que ara transmeten 
oralment als xiquets i xiquetes de l’escola, tal com 
les han sentides contar i les recorden. 

  Les matinals tenen com a objectiu fer partícips del 
folklore i el passat del poble els xiquets i xiquetes de 
l’escola, però sobretot busquen despertar l’amor per 
escoltar i explicar històries de viva veu, la qual cosa 
remet a un dels objectius generals de «Les Veus 
de Penyagolosa», que és generar estima i interès 
per aquest patrimoni. En aquest sentit, es porten a 
terme una sèrie d’activitats complementàries mitjan-
çant les quals es pretén vincular aquesta literatura 
oral amb altres disciplines properes, com ara la lite-
ratura infantil actual i la il·lustració. A més de la visita 
dels majors, l’alumnat practica i millora la seua capa-
citat per a contar històries a través de la narració 
oral de diferents fets, que van des de les anècdotes 
personals a altres contalles que algun membre de la 
família els ha transmès oralment o d’altres que han 
llegit. Així, les competències treballades mitjançant 

Pilar Ibáñez García i el seu net Arnau Olària Martínez. 
Vistabella del Maestrat, novembre de 2021
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de temor o li pregunta com era l’escola en el seu 
temps. Aquesta sessió és enregistrada en vídeo i 
passa a formar part del quadern d’històries que té 
cada xiquet o xiqueta, una llibreta en què posen per 
escrit les seues històries preferides. La trobada su-
posa una oportunitat per a reforçar els vincles entre 
les diferents generacions del poble i posar en valor 
els coneixements vinculats a la terra dels nostres 
majors. A més, és una oportunitat per a aprofundir 
en el coneixement que els xiquets i xiquetes tenen 
del poble. Conèixer la història i els costums més an-
cestrals de Vistabella de la veu dels majors és una 
oportunitat interessant per a un alumnat divers que 
no sempre té la possibilitat d’accedir a aquests co-
neixements a través de la família.

Pel que fa a Atzeneta, aquesta activitat s’ha portat 
a terme amb l’alumnat de sisè de primària. Ateses 
les dificultats d’aconseguir que els majors vingueren 
a l’escola, es va aprofundir en la narració d’anèc-
dotes i històries pròpies i la relació de la narració 
oral amb altres gèneres, com és el cas de l’àlbum 
il·lustrat. Precisament per això es va dissenyar una 
darrera activitat amb l’objectiu de millorar la percep-
ció i valoració que fa l’alumnat de les històries que 
expliquen els majors: un taller d’il·lustració.

Taller d’il·lustració

La il·lustració de llibres és una disciplina artística 
que s’ha desenvolupat especialment en els darrers 
anys. Tal com assenyala M. Rosa Gil (2011: 42) so-
bre els àlbums il·lustrats: «són llibres que permeten 
desplegar les capacitats expressives, comprensives 
i interpretatives dels lectors novells». A més a més, 
es tracta d’un suport inclusiu, atès que barreja un 
codi visual i escrit i també ha sigut utilitzat com una 
eina de difusió de la literatura popular, com és el cas 
de la col·lecció «Llibres per a somiar» de l’editorial 
Kalandraka.

El taller el va impartir Verónica Fabregat Sebastiá, 
il·lustradora professional. El fil conductor del taller 
van ser els personatges que havien aparegut en 
dues de les rondalles que l’alumnat havia escoltat 
explicar als seus majors: «El mig pollet», gràcies 
a la versió explicada per Carme Monfort Badenes, 
veïna d’Atzeneta, i «L’home del sac», en una versió 
contada per Anita Salvador Moliner a Vistabella.

Una vegada l’alumnat coneixia la història, es va de-
dicar una sessió a imaginar aquests personatges i 
dibuixar-los mitjançant diferents tècniques plàsti-
ques: dibuix i collage. 

Anita Salvador Moliner amb l’alumnat de primària de 
l’aulari de Vistabella, gener de 2022

Dionisia Edo Celades i Tània Muñoz Marzà amb l’alumnat 
de primària de l’aulari de Vistabella, octubre de 2021



058 Les "Veus de Penyagolosa"

Crear una xarxa de persones implicades és un pro-
cés lent i laboriós però alhora fonamental per al 
projecte, ja que els mediadors són els qui coneixen 
els informants i al mateix temps qui poden arribar a 
ser portadors i transmissors d’aquest patrimoni. Per 
un costat, caldria incidir en la formació tècnica dels 
joves per a millorar les seues habilitats com a en-
trevistadors. Així mateix, la seua implicació directa 
els compromet i els fa conscients de la importància 
d’aquest patrimoni. El projecte iniciat a Vistabella 
del Maestrat naix amb la voluntat de fer-se exten-
siu a tota la Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles 
del Nord. En aquest moment ja s’han fet algunes 
entrevistes a Xodos i es compta amb la implicació 
del Casal Jove d’Atzeneta en la identificació d’alguns 
majors a qui ja s’ha començat a entrevistar.

Algunes conclusions

Fins ara, les experiències d’identificació, enregis-
trament i posada en valor del patrimoni dels pobles 
de Penyagolosa ha sigut molt positiva. Malgrat les 

Valoracions del primer any del projecte

El projecte «Les Veus de Penyagolosa» ha portat 
a terme una trentena d’entrevistes a persones dels 
municipis de Vistabella, Atzeneta i Xodos. A més a 
més, s’ha implementat un taller de sis sessions al 
CRA Penyagolosa, dos tallers d’il·lustració i un taller 
de memòria oral a la Unitat de Respir d’Atzeneta. 
Aquestes entrevistes han sigut possibles gràcies 
a la disponibilitat de l’equip i el suport de les insti-
tucions i persones del territori que han defensat la 
iniciativa.

La feina iniciada confirma que l’actitud de les infor-
madores i informadors és molt positiva: agraeixen el 
valor que es vol donar al seu testimoni i es mostren 
expectants sobre el resultat. De moment, resulta 
molt més lenta la implicació de joves entrevistadors, 
tot i que se’ls ofereix un guió amb els continguts i 
una bateria de possibles preguntes per a establir 
converses amb la gent major, a més d’ajuda tècnica 
en la forma dels tallers oferits per PenyaLab adés 
esmentats. Així i tot, cal destacar l’èxit de la convo-
catòria al Casal Jove d’Atzeneta del Maestrat.

Taller d’il·lustració impartit per Verónica Fabregat amb 
l’alumnat de primària de l’aulari de Vistabella

Taller d’il·lustració de Verónica Fabregat amb l’alumnat de 
primària de l’aulari d’Atzeneta
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Juan Moliner Olària, Elvira Pitarch Edo, Odilón Garcia Aparici, José Olària Edo, Manolo Gual Edo i Raquel Beltran Tomàs
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resistències inicials a l’hora de trobar mediadors i 
informants, les entrevistes s’han fet a bon ritme i la 
comunitat coneix i, en general, valora aquesta inici-
ativa d’una manera favorable.

Els materials recopilats abracen diferents gèneres 
etnopoètics: hem recopilat algunes rondalles, suc-
ceïts i anècdotes, així com moltes històries de vida 
relacionades amb la guerra, la postguerra i la vida 
al mas. Els informants recorden amb molta nostàl-
gia les festes de Carnestoltes —amb els bureos als 
masos i el teatre improvisat conegut amb el nom de 
passos que s’organitzava aquells dies—, els regals 
de Reis i la Nit d’Ànimes quan ningú eixia al carrer. 
També recorden l’arribada de la televisió i com al-
guns dels entrevistats van marxar del poble a la re-
cerca d’una vida diferent. 

Ara, però, encara cal continuar amb més entrevistes 
i trobar el model més adequat per a poder emma-
gatzemar tots els materials. Tècnicament, es pretén 
fer un inventari virtual amb les aportacions de les 
persones entrevistades, organitzat per temes, se-
guint el model del Museu de la Paraula del Museu 
Etnològic de València.3

Però el veritable valor és el camí per a arribar a 
aquest objectiu: crear una xarxa entre la gent del 
territori, posar en contacte les diferents generacions 
i establir converses, crear ponts entre les persones 
majors, que fan d’informadores, i la gent jove, la fa-
mília o el veïnat que fan les gravacions. En definitiva, 
es vol que les manifestacions culturals continuen 
sent pertinents per a la comunitat i es recreen en la 
transmissió de generació en generació.

3. El Museu de la Paraula és l’Arxiu de la Memòria Oral Valenciana. 
Es tracta d’un repositori digital en línia que recull més de 
tres-centes entrevistes en format audiovisual. <http://www.
museudelaparaula.es/web/home/info.php> [data de consulta: 
maig de 2022].

L’equip humà i les institucions darrere 
de «Les Veus de Penyagolosa»

Elvira Safont Pitarch, de l’Arxiu de Vistabella, i Tà-
nia Muñoz Marzà, narradora oral, han sigut les im-
pulsores del projecte, gràcies al suport de diferents 
institucions. 

La Universitat Jaume  I dona suport a la proposta 
mitjançant el Programa d’Extensió Universitària, del 
qual forma part el Centre d’Estudis de Penyagolo-
sa4: l’Arxiu de Vistabella és una iniciativa d’aques-
ta associació cultural. Gràcies al conveni amb l’UJI, 
es participa en les trobades «Redes son amores» i 
«¡Patrimonio eres tú!», a més de rebre orientacions 
i acompanyament tècnic.

D’altra banda, Tània Muñoz és becària predoctoral 
en el programa d’Estudis Humanístics, adscrita al 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona. La seua participació en 
aquest projecte forma part de la seua recerca en 
curs per a la tesi doctoral, anomenada La narració 
oral d’històries a les comarques de Castelló. Grà-
cies a la beca predoctoral FPI del Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esport, Tània ha pogut dedicar-se 
intensivament a fer les entrevistes i portar a terme 
el projecte escolar amb l’alumnat d’Atzeneta i Vista-
bella durant el curs 2021/22.

4. L’evolució del projecte es publica en el web del Centre 
d’Estudis de Penyagolosa: <http://www.cepenyagolosa.org/
category/linies-de-treball/memoria-oral/> [data de consulta: 
maig de 2022].



061Les "Veus de Penyagolosa"

Bibliografia

Bascom, William (1954): «Four 
functions of folklore». Journal of 
American Folklore, 67 (abril-junio 
1954), pp. 333-349 [reimpreso en 
Alan Dundes (ed.) (1965): The study 
of folklore. London: Prentice-Hall, pp. 
279-298].

Folch, Raquel (2010): «El treball 
de camp». En: Manel Català Víu-
dez (ed.): Metodologia de recerca 
etnològica. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departamento de Cultura y 
Medios de Comunicación, p. 31-35.

oriol, Carme (2002): Introducció 
a l’etnopoètica. Teoria i formes del 
folklore en la cultura catalana. Colec-
ción «Antines», 3. Valls: Cossetània 
Edicions.

Gil, Maria Rosa (2011): «L’àlbum il-
lustrat: gaudi literari o recurs impres-
cindible per a l’aprenentatge lector?», 
Articles de Didàctica de la Llengua i 
la Literatura (julio de 2011): p. 42-52.

Bernal, M. Dolors; corBalán, 
Joan (2008): «Eines per a treballs 
de memòria oral», Colección «Eines 
de memòria», 2. Barcelona: Genera-
litat de Catalunya. Departamento de 
Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación. Dirección General de 
Memoria Democrática.




