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Amb la recerca que 
resumim en aquest 
article aportem una 
primera aproximació 
a l’ús social i econò-
mic dels oficis tradi-

cionals presents en fires i mercats te-
màtics d’oficis que actualment es fan a 
les comarques del Baix Empordà i l’Alt 
Empordà. L’objectiu d’aquesta recerca 
feta en el marc de l’Inventari del Patri-
moni Etnològic de Catalunya ha estat 
documentar etnogràficament els di-
ferents oficis analitzant, d’una banda, 
la relació de cada un dels oficis repre-
sentats amb les formes artesanes pre-
industrials de producció, i, en segon 
lloc, calibrar la importància d’aquestes 
representacions teatralitzades de la pro-
ducció artesana en l’activitat general 
dels artesans que actualment acudei-
xen a aquestes fires i mercats.

D’aquesta manera s’ha posat atenció 
a documentar la patrimonialització 
d’una activitat artesana a partir tant 
de la referència cultural com de l’eco-
nòmica, és a dir, veure com una acti-
vitat que, per una banda compleix una 
funció social i cultural de conservació 
i transmissió del patrimoni etnològic, 
serveix també com a estratègia econò-
mica de producció i distribució per a 
un determinat col·lectiu d’artesans. 

La metodologia d’aquesta recerca ha 
estat principalment el treball de camp 

etnogràfic, que ens ha permès recollir 
dades sobre les fires i mercats d’oficis, 
la pròpia dramatització dels oficis i els 
artesans que les porten a terme. També 
s’han fet un conjunt de 21 entrevistes 
semiestructurades, tant a artesans i tre-
balladors d’oficis que acudeixen habi-
tualment a aquestes fires empordaneses 
com als agents que les organitzen. Fi-
nalment s’ha tingut en compte també 
la recerca documental, consultant la bi-
bliografia disponible, els documents i 
el rastreig de pàgines web. També s’han 
recollit dades quantitatives referents a 
les fires d’oficis a través de consultes 
telefòniques amb els ajuntaments del 
Baix i l’Alt Empordà que porten a ter-
me aquestes activitats. 

les mostres d’oficis com a 
esdeveniment cultural i turístic
La celebració de mostres d’oficis a Ca-
talunya s’ha consolidat com una activi-
tat ben present i estesa en el conjunt de 
municipis (Rojas, 2010). Actualment 
es documenten a tot el territori català 
al votant de 90 fires, festes o mostres on 
es promouen i es recreen els oficis tradi-
cionals. Al Baix i l’Alt Empordà es fan 
un total de 7 esdeveniments d’aquestes 
característiques. 

Aquestes mostres d’oficis les podem 
emmarcar  en un creixement  general 
del nombre d’esdeveniments temàtics 
a Catalunya. En aquest sentit es fan al 
voltant de 80 esdeveniments dedicats 

a la divulgació o recreació de la histò-
ria (Rojas, 2010), en què destaquen les 
fires medievals i 140 fires on el tema 
principal és un producte gastronòmic. 
Aquests esdeveniments s’han consoli-
dat dins de l’oferta lúdica, festiva i tu-
rística de les poblacions catalanes. 

La divulgació de la història i de les tra-
dicions, i la promoció del patrimoni 
cultural en general sovint estan estre-
tament lligades a estratègies vincula-
des al turisme o a accions encamina-
des al desenvolupament local i regional 
(Bescuides et al., 2002). Actualment el 
sector turístic veu la necessitat de gene-
rar noves propostes que revitalitzin el 
turisme (Long, Robinson, 2004) i di-
verses actuacions han estat dirigides a  
explorar i posar en valor els potencials 
locals per tal de crear nous al·licients 
dins dels circuits turístics. En aquest 
context, la posada en valor del patri-
moni etnològic, tal i com passa amb les 
accions per divulgar el passat històric, 
adquireix un important protagonisme 
en la generació de noves propostes tu-
rístiques (Wood, 2005). 

Turisme i cultura estan directament in-
terrelacionats (Smith, Forest, 2009). El 
rigor o l’autenticitat de les mostres han 
de conviure amb la necessitat de crear 
un producte que atregui turistes. És per 
això que en alguns casos les activitats 
que s’ofereixen en aquests esdeveni-
ments inclouen accions on la qualitat 
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i l’autenticitat combaten amb la neces-
sitat de crear productes cridaners i que 
no comportin despeses elevades.

les mostres d’oficis  
de l’empordà
Actualment 32 comarques disposen de 
fires o mostres d’oficis. Per altra banda, 
un total de 72 municipis disposen al-
menys d’una fira d’oficis. El 8% de les 
mostres d’oficis a Catalunya es troben 
a l’Alt i el Baix Empordà.

Festa del Vidre de cistella  
(Alt Empordà)
Festa organitzada des de l’Ajuntament 
de Cistella amb la col·laboració de gent 
del poble i centrada en l’artesania del 
vidre. Es fa sempre el tercer diumen-
ge de maig. Al 2010 se’n va fer la 15a 
edició. Amb una població fixa de 280 
persones, durant la celebració de la 
Festa es comptabilitzen al voltant de 
dos milers de visitants segons dades de 
l’Ajuntament.

mostra de la pedra  
i picapedrers (Avinyonet  
de Puigventós, Alt Empordà)
A Avinyonet es va fer el 2010 la tercera 
edició de la Mostra de la Pedra i Picape-
drers, esdeveniment bianual que busca 
recuperar un patrimoni material i cul-
tural que fins no fa tant fou clau en la 
vida econòmica i social del poble.

Festa de la sal i l’anxova  
de l’escala (Alt Empordà)
A la Festa es representen totes les fases 
i activitats relacionades amb la sal i la 
pesca de l’anxova: des de la descarre-
gada de la sal, passant per la mostra de 
l’ofici del boter que feia el recipient on 
s’envasaven en conserva de sal les anxo-
ves fins a la preparació  d’aquestes. El 
2010 se’n va fer la XIII edició.

concurs de Gossos  
d’atura (Torroella de Montgrí,  
Baix Empordà)
El Concurs de Gossos d’Atura s’em-

marca dins de la Fira de Sant Andreu. 
Està organitzada per l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí, des de les regido-
ries o àrees de promoció econòmica. El 
2010 se’n va fer la XIX edició.

Festa de la pela del suro 
(Llofriu, Baix Empordà)
Mostra organitzada pel Museu del Suro 
de Palafrugell. Al juny del 2010 va tenir 
lloc la desena edició amb l’objectiu de 
fer transcendir el món del suro i donar 
a conèixer una activitat, la pela del su-
ro, que encara perviu en les mateixes 
formes i roman amagada al bosc. Un 
objectiu, més propi del museu, és pro-
jectar-se més enllà de les seves quatre 
parets (Espadalé 1993, 1994).

cuita de forns de rajolers  
de les gavarres (Fitor, Forallac, 
Baix Empordà)
Entre les motivacions de la celebració 
d’aquesta activitat es troba l’element pa-
trimonial, la consciència de la importàn-

cia de conservar i donar a conèixer un 
patrimoni material i immaterial de pro-
fund arrelament al territori. El nucli de 
la festa el conformen artesans ceramistes 
amb motivació recuperadora, defensora 
i divulgadora dels oficis relacionats amb 
la ceràmica i treballats a la manera tradi-
cional, en els forns de què les Gavarres 
en són plenes. Durant el 2010 se’n va 
portar a terme la IV edició.

la carbonera (Sant Climent de 
Peralta, Forallac, Baix Empordà)
Aquesta mostra dóna a conèixer l’ofici 
de carboner (Rovira, Andreu, 2008), 
amb forta tradició a les Gavarres, però 
que d’ençà dels anys cinquanta del segle 
passat gairebé ha desaparegut. Entre els 
objectius de la mostra es troben els de 
promocionar el dinamisme social que va 
sempre associat a aquest tipus de mostres 
que tiren endavant els mateixos veïns, 
donar projecció al municipi i (re)valorar 
i promocionar el seu ric patrimoni. El 
2010 se’n va fer la XVII edició.

Festa del segar i el batre  
(Sant Climent de Peralta, Forallac, 
Baix Empordà)
La Festa del Segar i el Batre difon les 
activitats d’aquest ofici tal com es fe-
ia abans. Destaquen els procediments 
de batre les garbes i fer el paller, dues 
activitats de la pagesia que s’han anat 
oblidant en els nostres temps. El 2010 
se’n va fer la XV edició.

radiografia de les fires  
d’oficis a l’empordà
El conjunt de mostres d’oficis identifi-
cades a l’Alt i el Baix Empordà dispo-
sen de diversos elements en comú. Són 
esdeveniments que majoritàriament es 
fan a l’aire lliure,  de curta durada, habi-
tualment ocupant un cap de setmana, 
és a dir, entre un i tres dies.

Un dels elements comuns que les iden-
tifica és la selecció d’elements del patri-
moni etnològic, la història, les tradici-
ons i els oficis com a eix temàtic central. 

En la totalitat d’aquests esdeveniments 
es detecta una voluntat de recrear una 
activitat artesana, a través de la demos-
tració de tècniques i procediments re-
lacionats amb els oficis. 

Entre els objectius, a banda de promo-
cionar determinats oficis en perill d’ex-
tinció o desapareguts, també s’inclou 
el de difondre la història i el patrimo-
ni cultural local, i al mateix temps, di-
fondre el patrimoni cultural tangible 
i intangible corresponent al passat de 
les poblacions i comunitats.

La meitat d’aquestes mostres no tenen 
un component comercial i pràcticament 
la totalitat tenen un alt component de 
difusió del patrimoni cultural.

Vinculació dels oficis  
amb el territori
Del conjunt de mostres de l’Empordà, 
7 estan vinculades amb el territori.  Un 
cas molt il·lustratiu, per exemple, és la 
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Festa de la Pela del Suro, a causa de la 
seva vinculació amb el territori i del seu 
passat i present surer. En aquest cas hi ha 
una aposta per la promoció de l’activitat 
surera en clar procés de declivi. La Festa 
de la Pela del Suro representa, doncs, la 
voluntat de difondre una activitat que 
forma part de la identitat del territori. 
Un altre cas, la Mostra de Picapedrers, 
té un fort lligam amb l’espai natural de 
la Garriga. Per tant, són esdeveniments 
que incentiven i promouen la identitat 
col·lectiva (De Bres, Davis, 2001).

Una de les mostres analitzades en aquest 
procés de documentació no està vincula-
da al territori i, per tant, el fet que es faci 
no respon a una motivació per promo-
cionar activitats vinculades a la pobla-
ció on se celebren sinó a una voluntat 
de promocionar les localitats fent servir 
algun mitjà, en aquest cas, els oficis. Per 
tant, algunes  mostres, com la Fira del 
Vidre, es podrien dur a terme en qual-
sevol altre territori perquè no disposen 
d’una vinculació amb la localitat on es 
fa ni amb els seus habitants. Aquesta és 
la gran diferència. La Festa de Llofriu 
representa les mostres que no es poden 
explicar sense entendre la seva relació 
amb el territori per la vinculació amb 
l’activitat surera a Palafrugell. En aquest 
cas l’objectiu principal és difondre l’ofi-
ci. En canvi la Fira del Vidre representa 
el grup de mostres que difonen un ofici, 
però sense ser el principal objectiu.

De les motivacions detectades a través 
de les entrevistes podem fer dos grans 
grups: motivació per promocionar les 
localitats fent servir algun mitjà. En 
aquest cas la difusió és un mitjà per as-
solir altres objectius i mostres que no es 
poden explicar sense entendre la seva 
relació amb el territori. En aquest cas 
la difusió és una finalitat.

Factors per fer les mostres 
d’oficis a l’empordà
la percepció d’organitzadors 
En les entrevistes que s’han fet els or-
ganitzadors manifesten un seguit d’ob-

jectius; alguns dels verbs més utilitzats 
són recuperar – difondre – promocionar 
– escenificar.

Entre els objectius que declaren els or-
ganitzadors estan els de «mantenir la 
memòria col·lectiva», «activar la co-
hesió social», promoure una «unió de 
veïns per celebrar un passat comú», 
«donar a conèixer un ofici a la matei-
xa població local i no només al visi-
tant». Així, s’entenen les mostres com 
a «part d’una estratègia patrimonia-
litzadora».

De les entrevistes fetes a alcaldes, regi-
dors tècnics i artesans es desprenen di-
versos factors que motiven la celebració 
de les mostres d’oficis analitzades. 

La divulgació i promoció dels pobles i 
el seu patrimoni etnològic: la difusió i 
promoció d’oficis tradicionals; les es-
tratègies d’activació de l’economia lo-
cal; l’interès turístic i la dinamització 
social del municipi.

la percepció d’artesans  
i treballadors
Durant el procés d’entrevistes s’ha cap-
tat l’opinió de diversos participants en 
aquestes mostres, treballadors retirats 
o en actiu que fan mostres del seu ofi-
ci. També artesans en actiu que porten 
el seu producte a les fires i mercats per 
vendre’l i alguns dels quals treballen in 
situ per mostrar al públic els processos 
del seu ofici. O bé artesans retirats que 
fan mostres de la seva activitat amb no-
més una pretensió didàctica. 

Entre els artesans que assisteixen a les 
mostres podríem distingir els que uti-
litzen tècniques tradicionals i els que 
han incorporat tècniques modernes 
en els seus oficis. Les festes i fires són 
vistes per alguns dels entrevistats com 
una manera de difondre els oficis a què 
s’havien dedicat. Aquests veuen les fi-
res com una oportunitat de difondre 
coneixements d’una activitat artesana. 
Es desprèn de les entrevistes una per-

cepció generalitzada que les mostres 
són útils per a la difusió dels oficis tot 
i que amb un abast limitat.

Es constata també una visió de les mos-
tres com a eines per activar econòmi-
cament les seves activitats artesanes i 
donar sortida al producte. En aquest 
sentit les entenen com a part de la com-
paginació de la seva activitat econòmi-
ca: encàrrecs, tallers, etc. Tanmateix, els 
artesans destaquen que tot i la gran as-
sistència de visitants actualment hi ha 
poques vendes amb una forta davallada 
a partir de la crisi econòmica. Per tant, 
qualifiquen els visitants com a observa-
dors, però no com a compradors. 

Es demana, en general, més implicació 
de l’administració, i se subratlla que es 
fa necessari un major suport a l’artesà i 
al mateix temps un major suport a les 
mateixes fires per tal que puguin créi-
xer i oferir una bona qualitat. 

En aquest sentit hi ha una reclamació 
de més pedagogia per valorar el pro-
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ducte artesà. Un dels punts en què 
coincideixen molts dels artesans és 
que el visitant no valora la qualitat del 
producte i, per tant, no accepta l’alt 
preu del producte. En general veuen 
el desenvolupament de l’ofici incom-
patible amb les lògiques de mercat 
actuals. En aquest sentit alguns han 
deixat d’assistir a determinades fires 
per la poca rendibilitat obtinguda. 
Altres, tot i manifestar els mateixos 
inconvenients, continuen  assistint 
pel valor afegit de trobar-se amb al-
tres artesans. 

De les entrevistes es desprenen diver-
ses queixes comunes com la presència 
de revenedors, la queixa de l’alt preu 
que demanen alguns consistoris per 
posar la parada.

Un element comú que es desprèn de 
les opinions dels artesans i de les per-
sones que fan mostres dels seus oficis 
és una preferència per l’autenticitat 
de les mostres i una preferència per 
aquelles fires on l’artesà pugui treba-

llar el seu producte. Del grau d’auten-
ticitat depenen diversos factors entre 
els quals destaca el tipus d’organitza-
dor de la mostra. Així, segurament hi 
haurà diferents percepcions segons si 
l’organitzador és un museu, un grup 
d’artesans, un departament d’un ajun-
tament, etc.

Alguns dels entrevistats destaquen la 
importància del públic, tot i que no 
veuen favorable la massificació. Tan-
mateix, subratllen la necessitat de cre-
ar activitats per al visitant. També di-
ferencien les mostres on el visitant és 
només espectador d’aquelles on també 
pot ser participatiu.

conclusions
Les mostres d’oficis de l’Empordà les 
hem d’emmarcar en un seguit d’actu-
acions generalitzades dins d’una oferta 
cultural, d’oci i lleure dels municipis 
catalans. Des de fa diversos anys hi ha 
un declivi clar de determinats oficis, 
alguns dels quals havien format part 
de la primera font de recursos de les 
economies dels territoris on es desen-
volupaven. 

De la percepció dels artesans i no ar-
tesans que participen en les mostres 
es desprèn una voluntat de difondre 
els oficis als quals s’havien dedicat, o 
als quals encara s’hi dediquen, i una 
oportunitat de difondre coneixements 
tradicionals en perill de ser oblidats. 
Per altra banda, identifiquem un ús 
de les mostres per activar econòmi-
cament les activitats artesanes. 

Les entrevistes fetes a tècnics d’ajun-
taments, alcaldes, artesans i profes-
sionals de museus mostren clarament 
com, a banda de les diferències asse-
nyalades, les mostres assoleixen fun-
cions de promoció dels territoris i lo-
calitats, funcions de suport als sectors 
econòmics tradicionals, la promoció 
i difusió d’oficis i, finalment, la con-
fecció d’estratègies turístiques d’abast 
petit i mitjà. n
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