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El títol que encapcala aquestes línies co- 
rrespon al projecte de recerca qc;e el Mu- 
seu del BaixTer i del Montgrí ha dut a ter- 
me entre I'any 2000 i el 2002 dins de I'ln- 
ventari del Patrimoni Etnologic de Cata- 
lunya (de la Generalitat de Catalunya des 
del Centre per a la Promoció de la Cul- 
tura Tradicional i Popular Catalana). Es 
tracta d'una investigació sobre una amplia 
varietat d'activitats musicals del Baix Ter 
durant el darrer segle i mig que s'emmar- 
ca en els treballs preparatoris del nou 
Centre Cultural Can Quintana. Des d'un 
inici, es va determinar que la música i les 
activitats musicals havien de ser un dels 
principals eixos d'articulació del projecte 
museogrific de Can Quintana, i perque 
aixo fos possible, s'havia de procedir a un 
coneixement extens del que significava la 
vida musical de la zona, fet des d'una 
perspectiva a la vegada historica i antro- 
polbgica, al mateix temps que s'aplegaven 
documents escrits, sonors, fotogrifics i 
objectes musicals diversos. Per6 també 
era evident que un simple inventari enu- 
meratiu no proporcionaria les claus inter- 
pretatives necessaries per sustentar la 
música com a metifora privilegiada de la 
vida humana d'aquest entorn social i ge- 
ogrific. Per fer-ho calia comptar amb una 
recerca sistematica i, a la vegada, amb un 
estudi que proporcionés una solida base 
interpretativa al Centre i que, sobretot, 
pogués contribuir a les orientacions bisi- 
ques del projecte museogrhfic. 

La música és, en la nostra societat, una 
de les activitats més poderosament signi- 
ficatives en la construcció dels processos 
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d'identificació i de representació dels in- 
dividus i dels grups socials. Moltes de les 
relacions socials es teixeixen, juntament 
amb altres elements culturals, a través de 
les activitats i de les narrativitats a I'en- 
torn de les músiques, o sigui, a través 
d3experiPncies sensitives directes i prope- 
res a I'individu. Aixt, permet que les acti- 
vitats musicals siguin un camí privilegiat a 
I'hora de dirigir-nos a "l'espectador cultu- 
ral" contemporani. Problemitiques d'ab- 
soluta actualitat -processos del canvi en 
les formes socials de vida i en els gustos, 
el sentit de la historia i del temps, la 
distincia cultural (diferPncies de percep- 
ció, de llengua, de música, de sexe, d'edat) 
la relació amb el medi físic, etc.-, tenen 
en les activitats i objectes musicals un ca- 
mí més atractiu d'accés a la reflexió. 

Des d'aquests plantejaments, I'equip 
de recerca -format per Jaume Aiats, 
Gianni Ginesi,Jaume Nonell, Joaquim Ra- 
baseda i Montserrat Cañellas- ha dut a 
terme una labor d'estudi de les activitats 
musicals amb I'objectiu de poder descriu- 
re els principals processos de canvi en les 
activitats musicals de la zona en el darrer 
segle i mig. El món del ball -amb les sar- 
danes, els balls d'actualitat, les orquestres 
i les cobles- va ser pres ja des de I'inici 
com a eix principal de la recerca en un 
procés temporal que arriba fins als con- 
junts actuals i els grups de rock catali o 
"empordanes". Per6 no virem voler obli- 
dar aspectes més personals o privats de 
les activitats musicals (antigues cancons 
de feines, cancons d'ambients infantils, ins- 
truments efimers i poc valorats, etc.), així 
com els processos d'interacció de pobla- 
cions d'origen geogrific diferent.En els 
parigrafs que segueixen assajarem una 

breu síntesi de la tematica principal que 
ha guiat la nostra recerca, amb alguns dels 
resultats que hem obtingut. 

Representació social, genere i autori- 

ta t  en els balls de festa i les sardanes 

Nombroses documentacions escrites, 
fotografiques i d'entrevistes directes ens 
han mostrat la importancia que té en el 
conjunt social el ball com a representació 
de la comunitat, de les actituds socials i de 
la visibilització de certs conflictes amb 
I'autoritat. I al mateix temps, hem vist 
com en els darrers 150 anys aixb s'ha 

transformat radicalment. El ball de les sar- 
danes n'ha estat el moment més destacat 
-sobretot si les situem en I'entorn vuit- 
centista de ball de moda-, per6 no seria 
possible entendre'n el valor i els possibles 
significats sense observar les sardanes 
dins del conjunt d'activitats ballades i 
d'actes festius. Per tant, ha calgut dur a 
terme una observació de panorama i, a la 
vegada, un treball més atent a les viven- 
cies i a les condicions singulars d'alguns 
dels participants, en la seva condició de 
genere, d'edat, de sector social i geogrific 
i d'epoca. 

Primerament, la transformació del 
contraphs, metifora de la representació 
col.lectiva a placa dels valors anteriors 
(de "I'Antic Regim"), a un nou model de 
balls, que dur i  a I'emergencia de la nova 
sardana llarga (1 840 i 1870). Una genera- 
ció de joves transforma els balls d'aquest 
sector d'edat tot  adaptant la cua del con- 
trapis (la sardana) com a nou model: el 
cercle és tancat, sense capdanser ni jerar- 
quització social predeterminada, i qualse- 
vol home pot dirigir els passos. La sarda- 
na llarga es fari  prou complexa perque 
calgui una habilitat a la vegada corporal i 
de comptar; pero és assequible a qualse- 
vol home agil i intel.ligent, i representa els 
valors del nou individu de mitjan segle XIX 

i de la seva posició social que es cons- 
trueix a base d'esforc i d'habilitats. Els ho- 
mes joves es mostren ostentosament 
com a destacats balladors; apareixen 
opuscles explicatius de com s'ha de ballar 
atribuint gran valor al component tPcnic i 



d'habilitats; i es representa tota una de- 
mostració d'aquesta nova imatge mascu- 
lina sobretot envers les noies- activa i 
renovadora. Algunes sardanes són balla- 
des sobretot per homes en determinats 
moments simb6lics de la vida comuniti- 
ria; quan hi participen les noies, és un dels 
moments principals de contacte entre ge- 
neres. Les melodies provenen de les no- 
vetats, de balls francesos, d16peres i de 
sarsueles (fins a la decada de 1870 no es 
comenp a atacar la "poca genu'initat" d'a- 
questes melodies, una idea que arriba a 
I'Empordi des dels intel.lectuals tradicio- 
nalistes barcelonins). Musicalment, el mo- 
del de I'6pera romantica italiana -amb to- 
tes Ics implicacions d'actituds, de moder- 
nitat i de model social- i concretament 
de I'dria d'opera -la tenora en el paper 
del cantant operístic- és la base i re- 
ferencia de les sardanes llargues. 

Des del segle xx  el ball de les sarda- 
nes a I'Empordi comenca a veure's afec- 
tat per la visió de dansa nacional que es 
comenca a forjar des de sectors de I'adi- 
visme catalanista i tradicionalista, i les sar- 
danes comencen a mudar de valors i de 
maneres corporals i socials, paral.lela- 
ment a la introducció de noves modes de 
ball que renovaran altra vegada la re- 
ferencia del jovent, És un procés lent que, 
aTorroella, comenca afectant el model de 
les cobles i I'acosta als models de la mú- 
sica academica, al mateix temps que va 
canviant les maneres dels balladors (en 
I'actualitat encara queden alguns testimo- 
nis orals que podem vincular a la situació 
anterior). Els Montgr~ns es fan famosos i 
són model de modernitat (enregistren 
discos des de principis del segle XX): el 
model de ciutat fa forat a la vila i, després, 
als pobles. Als anys trenta els joves estan 
ja poc interessats per les sardanes ("cosa 
de gent gran"), tot  i que hi retornaran 
després de la guerra pel valor de "cosa 
catalana" (actitud que ja trobem durant la 
dictadura de Primo de Rivera). 

A la segona meitat del segle x x  la sar- 
dana va perdent la rellevincia que tenia 
com a dansa de cohesió i de representa- 
ció social de la joventut, i es va afermant 

com a símbol de la comu~itat en mo- 
ments molt concrets de la festa i, sobre- 
tot, per a sectors generacionals grans, to t  
i que manté una vigencia molt més alta 
que en altres zones de Catalunya (aquí 
representa el valor identificador mixim). 
Altres balls ocupen el relleu amb una 
profunda transformació dels models de 
sociabilitat. El procés de transformació 
dels balls permet explicar molts'elements 
de la transformació de la vida social de la 
zona, i a la vegada permet ressituar els va- 
lors i les vivencies que s'han atribu'it a la 
sardana i -per contrast- a altres models 
de ball. 

Un altre tema tractat ha estat sobre la 
figura del músic, important comercial- 
ment i professionalment a la vila de To- 
rroella, i la transformació que ha tingut en 
el període d'estudi: la consideració social 
i la imatge del músic a través de les seves 
activitats; els models de relació de I'inter- 
pret amb la música i amb altres feines la- 

Recercar I'evolució de les manifestacions 
musicals esdevé una eina per comprendre les 
eVolucions de la mateixa societat. 

borals (la típica imatge dels músics saba- 
ters o cadiraires); els vincles i grups fami- 
liars dins del grup Cobla (successió gre- 
mial del doble ofici); I'estetica en la inter- 
pretació paraldela a determinades acti- 
tuds socials i festives; etc. 

Dins de les vivencies personals del 
músic han estat sorprenents els resultats 
que ens ha ofert parlar de I'estetica so- 
nora de la interpretació a partir de diver- 
sos exemples d'enregistraments histories 
de Els Montgrins (des de 19 10 fins ara). 
Creiem que es tracta d'una via d'investi- 
gació pricticament sense precedents, que 
mostra com un diileg sobre elements 
d'interpretació musical proposats a partir 
d'enregistraments sonors permet arribar 
a vincular característiques sonores amb 
determinades actituds socials que varien 
amb els anys. A més, permet un alt nivell 
de comunicació i de complicitat que ha 
permes aclarir molt bé els canvis en 
I'estetica de les interpretacions i en els 
models musicals com, en el cas de les sar- 
danes, la important transformació en les 
maneres interpretatives dels anys vint. 
Procediments d'accents, de tempo, d'afi- 
nació, de conjunció, o de timbre, els hem 
pogut relacionar amb les actituds i I'este- 
tica musical de referencia (bpera en un 
primer moment i música simf6nica des- 
prés). Zones aparentment tan allunyades 
com elaboració del so i ideologia es mos- 
tren íntimament lligades en les vivencies 
dels músics. 

Fonts i metodologies de recerca 
Per6 I'interGs més gran que ha ofert la 

recerca, al nostre entendre, 6s la manera 
de combinar fonts diverses i procedi- 
ments diversos, oferint una certa novetat 
metodol6gica d'investigació pel que fa als 
estudis sobre temes musicals al nostre 
país. Enfront d'estudis més clissics on la 
frontera entre disciplines es manifesta en 
la forma com es dóna prioritat a docu- 
mentacions escrites, o a entrevistes, o a la 
descripció d'objectes, la nostra proposta 
assaja de crear un diileg entre fonts do- 
cumentals diverses, i d'aquesta manera 
poder establir vincles de continu'itat entre 



la recerca aparentment "historica" (que 

comenga vers 1850) i la recerca directa 

amb diferents generacions actuals. Hem 

utilitzat documents escrits antics i actuals 

(historiogrifics i hemerogrifics, és clar; 

pero també procedents d'obres literiries 

Caterina Albert, Josep Pla, Albert de 

Quintana i Combis-, de processos de 

llibres de faltes judicials, d'actes de I'ajun- 

tament, de programes de m i  o de textos 

de cancons orals), al mateix temps que 

analitzhvem i utilitzivem documentació 

grifica per parlar amb les persones en- 

trevistades (fotografies, cartells d'orques- 

tr-es-cobles) i documentació audiovisual 

(filmacions i enregistraments fonografies), 
o objectes musicals, a més del preceptiu 

treball de camp etnogrific (observacions 

d'activitats musicals i de festes, entrevistes 

personals, etc.). 

Aquest model de recerca ens ha 

permes verificar transformacions que en 

el ball, per exemple, permeten vincular 

aspectes tan aparentment distants com 

són els canvis en les actituds i maneres 

coreogrifiques, en les característiques de 

la interpretació musical i en els significats 

socials i ideologies que s'atribu'ien als 

balls. I aixo ha estat especialment fructífer 

en I'ús d'enregistraments fonografics de 

diferents epoques historiques a I'hora de 

debatre amb els músics professionals de 

diverses generacions, un procediment de 

recerca pricticament sense precedents i 

difícilment realitzable fins ara. 

Finalment, cal remarcar I'interes que 

ha tingut fer aquesta recerca paral.lela- 

ment als projectes museogrific i d'activi- 

tats del Centre Cultural Can Quintana. 

[.es mateixes labors d'investigació han es- 

tat orientades i esperonades vers uns ob- 

jectius concrets d'aplicació dels resultats 

que són, sense dubte, beneficiosos per a 

la recerca. 

La percepció i I'ús del medi natural i 
el paisatge a les conques deTremp, 
Della i Montsec: 
una visió etnohistorica* 

Jacinto Bonales, Joan Garcia Biosca, Pepita Raventós,Teresa Reyes, 

Marta Sancho i Jordi Sola 

La natura es un concepte canviant. Dife- 

rents moments histhrics, diferents tipus 

de població, diferents sistemes economics 

o diferents ideologies perceben la natura 

i el paisatge de manera diferent. Cada 

"natura" percebuda és reflex i explicació 

de la "natura real", i és, alhora, coneixe- 

ment per intervenir en el territori. Les di- 

ferents natures presents en un mateix 

moment hist6ric es troben alhora pre- 

sents en la ment de les persones que ac- 

tuen sobre d'un territori. La natura per- 

cebuda entorn de I'economia rural, de la 

religiositat o de I'oci, per posar tres 

exemples ben diferents, ens donara un ti- 

pus o un altre d'intervenció sobre el ter- 

ritori i, per tant, un tipus o un altre de de- 

senvolupament rural que tingui en comp- 

te la conservació i sostenibilitat dels ele- 

ments i el paisatge. El paisatge, doncs, es 

construeix contínuament, pero el paisatge 

i la seva percepció canvien a I'uníson. En 

el cas que ens ocupa, I'abandonament de 

I'agricultura organica i la ruptura cultural 

entre coneixement tradicional del medi i 

coneixement cientificotecnic esta provo- 

cant la desaparició de tota una cultura ru- 

ral basada enterament en la percepció i 

I'ús del medi en la seva globalitat. Aquest 

és el resultat de la recerca que hem por- 

tat a terme durant aquests dos darrers 

anys en el marc de I'IPEC. 
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La recerca s'emmarca en la situació 

actual de les zones rurals a la Unió Euro- 

pea a principis del segle XXI. Per aixo, el tí- 

tol del darrer capítol de la nostra mono- 

grafia, aquell de carhcter més etnogrific, 

parla d'epoca de desenvolupament rural 

actual. N o  discutirem aquí la realitat ni el 

caricter d'aquest desenvolupament, sinó 

que més aviat parlem de desenvolupa- 

ment en el sentit de necessitat o possibili- 

tat que li dóna la Unió Europea, més que 

no pas en el sentit dels resultats obtinguts 

amb les diferents polítiques agrícoles, me- 

diambientals o turístiques que incideixen 

en les 2rees de muntanya com la que aquí 

estudiem. Aquesta situació és el resultat 

de la historia recent. 

A finals del segle xx la consolidació de 

la globalització econbmica iniciada en el 

segle xlx va significar la crisi del món ru- 

ral en nombroses regions europees. La 

maximització economica i la urbanització 

van tenir com a conseqüencia un canvi en 

la percepció del medi i del paisatge tant 

entre la població d'espais urbans com ru- 

rals. L'economia tradicional, que més exac- 

tament hauríem de denominar orgbnica 

necessitava, per a la seva reproducció, un 

mixim de coneixement del medi noturol, 

no ali6 a I'home sinó totalment antropit- 

zat, per a la seva supervivencia. La neces- 

sitat de maximització transforma to t  

aquest món rural i els seus coneixements, 

principalment des de les decades de 

1950 i 1960. El principal element trans- 

formador; quant a percepció i ús del me- 
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