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Introducció 

Amb Memòria visual de Traiguera al segle XX s'ha intentat copsar una panoràmica de l'evolució 

sociocultural d'una comunitat petita com és Traiguera al llarg d'un segle, i s'ha intentat fer a 

través de la memòria visual que se n'ha conservat, és a dir, mitjançant aquells elements visuals 

que s'han considerat, al llarg de tot aquest temps, dignes de fixar la memòria col·lectiva.  

Així, el treball se centra en un camp gairebé per explorar: la connexió entre fotografia i memòria 

col·lectiva en el marc humà en què es fixa. Per als occidentals del segle XXI, que vivim en una 

cultura tan determinada per allò visual, les imatges del passat són una referència molt sòlida per 

a la construcció d'una memòria en què la realitat històrica i l'imaginari col·lectiu acaben fonent-

se en una única pasta sobre la qual actua el pesant corró de l'oblit del passat, una característica 

prou arrelada en el nostre entorn sociocultural i en la nostra època.  

L'objectiu principal, doncs, és la detecció i l'anàlisi dels canvis socials i culturals experimentats 

per Traiguera al llarg del segle XX a partir d'una indagació en forma de treball de camp que 

centra l'interès a extraure dels materials amb què s'ha treballat dades contrastables relatives a la 

comunitat i a l'època objecte d'estudi. D'aquesta manera, s'intenta establir un diàleg entre aquests 

canvis històrics i la memòria visual que se n'ha conservat, cosa que pot aportar elements de 

reflexió sobre la construcció de la  visió del propi passat. 

Pel que fa als antecedents a l'estudi de l'evolució sociocultural de Traiguera durant el segle XX, 

cal fer referència a aportacions vingudes del camp de la historiografia. Les monografies 

Traiguera, historia documentada i La Font de la Salut de Ferreres i Llatje
1
, constitueixen uns 

materials de referència indefugibles per abordar el coneixement de l'objecte que es tracta ací. Ara 

bé, cal assenyalar l'enfocament netament històric que s'hi fa per veure clar que la seua 

contribució al coneixement de les informacions antropològiques que es persegueix en aquest 

treball és bastant limitada. No hi ha més estudis específics sobre Traiguera referits al segle XX. 

Sí que existeixen recopilacions de materials fotogràfics que han anat apareixent a la publicació 

periòdica Traiguera, sobretot de la mà de Vicent Matamoros, el qual posseeix un arxiu d'imatges 

de Traiguera que va ampliant- se amb el temps.  

Cal aclarir que alguns aspectes que pareixen centrals en un estudi antropològic a partir d'un 

treball de camp etnogràfic pràcticament no hi apareixen per la senzilla raó que no hi ha materials 

a partir dels quals treballar. Inversament, si hom s'ha de fixar exclusivament en el contingut de 

les fotos treballades, algun dels aspectes que es pretenia estudiar semblen tenir un predomini 

aclaparador. No es tracta el tema de la mort i dels rituals funeraris perquè no se n'ha trobat cap 

mostra. La dinàmica d'alguns rituals de pas, sobretot casaments, s'ha estudiat més a partir 

d'entrevistes que no pas de les fotos disponibles, ja que no n'hi ha gaires de publicades. Per 
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contra, la fotografia de temàtica religiosa té una presència profusa en la font documental 

emprada, constituïda per oficis religiosos —tret dels casaments—, i processons, cosa que 

contrasta amb els hàbits històrics declarats del conjunt de la comunitat durant el passat segle en 

relació a la pràctica religiosa. Aquest fet s'explica, en bona mesura, perquè el director de la 

publicació Traiguera va ser durant 23 anys el capellà de la vila. De la mateixa manera, hi ha 

períodes històrics a bastament documentats, sobretot a partir de 1975, i en canvi n'hi ha d'altres 

que, en segons quins aspectes, han quedat senzillament dissipats. Pot ser el cas de les dècades 

inicials del segle, per raons cronològiques i ho són els aspectes institucionals de la II República i 

la Guerra Civil. En alguns casos s'ha intentat suplir la informació de la documentació absent a 

partir de la que s'ha recollit en les entrevistes; en altres no hi ha hagut més remei que limitar-ne 

el tractament. 

Metodologia 

L'assoliment d'una metodologia apropiada per a la consecució dels objectius de la recerca 

constitueix un diàleg a tres bandes entre la teoria sobre les tècniques etnogràfiques (disseny de 

recerca, treball de camp, descripció), l'etnògraf i l'objecte d'estudi. En aquest sentit, a mesura que 

l'etnògraf progressa en les diferents fases de l'estudi etnogràfic, va descobrint noves dades que 

operen sobre les eines que fa servir per tirar l'estudi endavant i, doncs, en l'estratègia 

metodològica en el seu conjunt.  

L'estudi se situa dins el marc teòric de l'antropologia visual. Els materials de partida són fotos, 

documentació visual a partir de la qual es desenvolupa la recerca. Aquest desenvolupament es 

dissenya a partir de les fases que contempla la disciplina: treball de camp, anàlisi i explicació del 

significat de les informacions recollides. Es fa servir l'observació com a mecanisme significatiu 

per tal d'aplicar a les dades proporcionades una anàlisi correcta des del punt de vista disciplinar. 

La sistematització d'aquest procediment pot considerar-se el motor de la recerca ja que si al 

començament es comptava amb un camp prou vast per explorar, a mesura que el treball de camp 

avançava l'observació anava proporcionant criteris per tal de restringir cada vegada d'una manera 

més selectiva els materials que podien aportar informacions significants. D'aquesta manera, 

l'anàlisi ha permès descodificar bona part dels components visuals mitjançant formes verbals de 

comunicació. És a dir, l'anàlisi consisteix a verbalitzar, a partir de l'observació sistemàtica, bona 

part dels components visuals dels materials fotogràfics sobre els quals s'ha realitzat el treball de 

camp. No pas en la seua totalitat. Quan els informants són incapaços d'aportar informació o 

aporten informació dubtosa al voltant de qualsevol d'aquests components, la descodificació de 

components visuals  queda en suspens. Això es deu sobretot al fet que algunes fotos recullen 

aspectes desconeguts per als informants, sobretot per raons cronològiques. En qualsevol cas, 
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d'aquesta manera, les impressions inicials van transformant-se en procediments sistemàtics de 

selecció i descodificació de la informació, a partir de la qual s'ha bastit l'escriptura etnogràfica 

que esteu llegint. 

La fotografia és l'àrea principal del treball de camp. Juntament amb l'enfocament netament 

antropològic, l'interès se centra en l'anàlisi dels aspectes sociològics que aporten els materials 

proporcionats pel treball de camp. Ja que l'objectiu abasta tot un segle i es fixa en la comprensió 

dels canvis socioculturals de la comunitat objecte d'estudi, l'anàlisi se centra en els aspectes de la 

realitat social proporcionats per la fotografia entesa com a mètode de recerca. Atès que es tracta 

d'abastar tot un segle, els materials visuals aplegats fan que els tipus de fotografia treballats 

puguin identificar-se amb les denominacions "història en fotos grogues" i "foto anònima". 

S'entén per fotos grogues les fotos antigues que proporcionen informacions històriques de 

caràcter marcadament social i, doncs, permeten una aproximació al passat social. S'entén per foto 

anònima aquell tipus de foto que no té per finalitat l'estudi antropològic, sinó que ha estat 

realitzada amb una altra finalitat, molt sovint lligada al que es pretén estudiar, ja que permet una 

aproximació sociològica a la vida quotidiana i a l'evolució de grups familiars, a més de 

proporcionar informació sobre la mirada de la càmera, ja que, a més de tractar- se de finestres 

obertes a la realitat objecte d'estudi, també reflecteixen la manera de mirar i de mirar-se del 

fotògraf, que en molts casos resulta ser un integrant de la comunitat objecte d'estudi. També s'ha 

tingut en compte l'aprofitament de materials de caire fotoperiodístic.  

Aquesta estratègia metodològica doble, basada en l'antropologia visual i en la sociologia de la 

fotografia determina que la pràctica de camp principal quede constituïda pel treball de 

documentació de materials fotogràfics i per la seua selecció en atenció a l'enfocament emprat. La 

constatació que aquesta pràctica no era suficient per a una anàlisi sistemàtica perquè no es tenien 

les eines per a la descodificació de les informacions presents en les fotos, va ser la causa que 

s'ampliés a l'entrevista com a procediment per a l'obtenció d'informacions que en uns casos 

resultaven complementaries però en altres canviaven el sentit de la interpretació que es feia dels 

materials fotogràfics o, senzillament, omplien de significat una imatge etnogràficament 

indesxifrable.  

El resultat de l'estudi portat a terme a partir d'aquest treball de camp és una escriptura etnogràfica 

a cavall entre l'estudi de comunitat i l'etnografia temàtica. L'objecte d'estudi triat té tots els 

elements per prendre's en consideració en qualitat de comunitat, entesa com a unitat 

d'observació. Atès el procés de selecció dels materials documentals, l'anàlisi sistemàtica 

comporta una sèrie de delimitacions temàtiques, que, de fet, constitueixen l'esquema explicatiu 

dels resultats de l'estudi i que també estan determinades pels materials documentals disponibles. 

L'interès de l'estudi s'organitza en els dos grans blocs anunciats: societat i cultura. Lògicament, 
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dins d'aquests grans blocs hi ha una quantitat ingent de temes a tractar, però en aplicació del 

principi de l'antropologia visual segons el qual tota anàlisi implica una reducció, en aquesta 

memòria només se'n fa menció en atenció a les característiques bàsiques. El caràcter de 

panoràmica diacrònica de l'estudi també hi obliga. 

Pel que fa al desenvolupament de l'estudi, abans de començar la documentació pròpiament dita, 

es va procedir a una documentació teòrica amb la finalitat de bastir un paradigma previ que 

permetés abordar el treball de camp i l'anàlisi subsegüent amb garanties de qualitat 

metodològica. De seguida que es van organitzar aquestes informacions va començar la 

recopilació d'imatges. Van consultar-se exemplars de la publicació Traiguera des de 1975 a 

2000, tres números monogràfics d'aquesta mateixa publicació amb fotos antigues, així com altres 

fonts d'informació relacionades. Va optar-se per una llista única de fotos significatives ordenada 

per referències, a fi de facilitar-ne la manipulació. Van seleccionar-se 250 fotos d'un univers 

d'unes mil. A aquestes 250 fotos seleccionades va donar-se'ls un títol a partir del qual va poder-

se iniciar una categorització temàtica que, mitjançant un procés d'esquematització, va portar a 

l'organització temàtica dels continguts a estudiar. En aquest estadi del treball de camp, després 

d'una tanda d'observacions dels materials ja seleccionats, va procedir-se a una segona selecció 

amb la finalitat d'organitzar les entrevistes. Aquestes entrevistes van ser realitzades a dos 

informants, un home i una dona de 66 i 67 anys respectivament, que formen matrimoni, i van 

desenvolupar-se a partir de la utilització de la segona selecció d'imatges com a tècnica 

d'elicitació de les respostes.  

La part final de l'estudi va consistir a transcriure les entrevistes, seleccionar-ne les informacions 

adients i redactar un conjunt de notes al voltant dels temes de l'esquema elaborat a partir de 

l'observació i la selecció d'imatges. L'elaboració de la informació recollida a partir de les fotos 

treballades queda culminada en la redacció d'aquesta memòria.  

Societat i cultura de la Traiguera del segle XX  

Contextualització 

Traiguera és un poble de la comarca del Baix Maestrat, al Nord del País Valencià, situat a 18 Km 

de Vinaròs i la costa. El seu terme municipal llinda amb el d'Ulldecona, ja a Catalunya i per 

aquest sector forma part del pla de la Sénia, drenat pel riu Cervol. Al sector Sud, hi ha el santuari 

de la Font de la Salut, un conjunt monumental que acull un centre espiritual d'abast 

intercomarcal. La vila esta situada en la cruïlla de comunicacions viàries que formen la carretera 

Vinaròs - Sant Sebastià i el corredor interior paral·lel a la costa de Tortosa a Castelló. El terme 

municipal està dedicat al conreu de secà, excepte la zona de la carretera entre el Cervol i la vila, 
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que és de regadiu. 

Durant el segle XX, la població de Traiguera ha experimentat una sèrie de canvis remarcables en 

la seua història demogràfica
2
. El 1910 s'assoleix el màxim històric, que sobrepassa els 3000 

habitants, i s'inicia una lenta davallada que ocupa tota la resta del segle fins als 1600 habitants de 

2000. Bona part d'aquesta minva es deu a la segregació municipal de Sant Rafel del Riu, 

escaiguda el 1927, que va suposar aleshores una minva de 600 habitants. Tan sols als anys 

seixanta pot detectar-se una certa estabilització a l'entorn dels 1800 habitants, en bona mesura a 

causa del fenomen generacional del baby-boom. El darrer quart de segle es caracteritza per 

l'envelliment de la població i la reactivació de les tendències migratòries per motius econòmics, 

sobretot als centres productius més propers, a la zona costanera de la comarca. Es tracta d'un 

fenomen de concentració compartit amb els altres nuclis poblacionals de l'interior del Baix 

Maestrat.  

Per situació geogràfica, Traiguera és una cruïlla entre litoral i interior, entre Catalunya i el País 

Valencià. La relativa facilitat de comunicacions per la proximitat de les grans vies de 

comunicació (tren i autopista) han fet que Traiguera, entesa com a comunitat humana amb una 

ubicació geogràfica concreta, haja mantingut i incrementat al llarg del segle XX el contacte amb 

el seu entorn comarcal i nacional, tant pel que fa a relacions productives com a la mobilitat 

poblacional i migratòria. En aquest sentit, l'orientació econòmica i d'emigració ha estat més 

relacionada amb l'àrea metropolitana de Barcelona que no pas amb la de València. La influencia 

d'aquest darrer centre és recent i es limita al  

desenvolupament de l'autonomia valenciana. En aquest sentit, l'allunyament històric dels centres 

de poder ha donat lloc a un cert sentiment d'indefinició nacional, reforçat per la modalitat 

lingüística de transició entre els subdialectes nord-occidental i meridional de la llengua catalana, 

un conjunt de parles agrupades sota la denominació de tortosí.  

En conjunt, doncs, la Traiguera del segle XX ha estat una comunitat de clara adscripció rural 

sense gaires recursos econòmics, que ha participat en els esdeveniments històrics del seu entorn 

des de la seua ubicació territorial d'allunyament, cosa que no li ha impedit d'incorporar les 

transformacions necessàries per a la seua modernització. 

Aspectes socials  

Les formes de vida en relació a la ubicació de la població han variat poc al llarg del segle XX. 

Traiguera té una estructura urbanística que ha canviat relativament poc. Si ho ha fet, ha estat per 

créixer moderadament a partir de l'estructura heretada. No hi ha eixamples concebuts amb la idea 

de millorar l'espai urbà. Els carrers principals són al 2000 pràcticament els mateixos que a la 
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primera meitat de segle i en conserven l'estructura. Així, l'habitatge tipus és una casa de 

proporcions reduïdes, adossada, sovint amb l'estructura interna pròpia de les cases de canterer o 

de llaurador. Això determina una proximitat típicament mediterrània quant a les relacions de 

veïnatge i a la vida pública en general. La població dispersa, en masos, va desaparèixer 

pràcticament a meitat de segle, a causa de motius econòmics i de les penalitats que comportava 

viure al camp entre la presència policial i l'activisme del maquis.  

Llevat d'aquests trets estructurals, les condicions de vida han anat variant al llarg del segle en 

funció de la seua modernització. La llum arriba als anys 20, però es manté en condicions 

precàries fins als anys 80, en què s'escomet l'electrificació actual. L'enllumenat públic és prova 

d'aquesta evolució. La pavimentació dels carrers va seguir un procés similar. Les voreres són 

dels anys 30 i l'asfalt va arribar, primer només al carrer Major, a finals dels anys 60. L'aigua 

corrent, un factor decisiu per a l'evolució general del poble, com es veu més endavant, s'inicia el 

1962 i no se n'assegura el subministrament continuat fins a les darreries de segle. El gas butà 

comença a generalitzar-se també durant els anys 60. Progressivament substitueix les cuines de 

llenya i, a la llarga, implica canvis en la distribució interior de l'habitatge. El fumeral
3
 i la cuina 

de llenya deixen pas a la cuina de gas amb forn, cosa que permet fer lloc per a la nevera.  

La producció de riquesa i la redistribució que en permet l'organització social i política incideixen 

directament en la qualitat de vida. El proveïment de queviures durant la primera meitat de segle 

depèn quasi exclusivament de l'autoabastiment a partir dels recursos d'una agricultura de 

subsistència. Fins a finals dels anys 50 el pa es pastava a casa, a la pastera, una habitació amb un 

moble especial i els estris adients per a aquesta tasca. La farina era d'elaboració pròpia, solia 

pastar-se un cop per setmana i es portava a coure al forn. Els llegums es conreaven, es batien 

quan eren secs i es guardaven. Cada any, a l'hivern, es matava el porc, generalment criat a la soll 

del corral del mateix habitatge, i se n'aprofitava la carn mitjançant tècniques de conservació 

natural. Alguns altres aliments, com les figues, constituïen una bona font d'aliment que es 

conservava bé. A l'estiu, es collien i s'assecaven en canyissos al terrat. Un cop dessecades, 

s'emmagatzemaven en gerres i s'anaven consumint com a postres durant l'hivern. El vi seguia un 

procés d'elaboració equivalent i es tenia en trulls i bótes als baixos de casa.  

A partir de la introducció gradual dels béns de consum mitjançant la comercialització, aquesta 

forma de proveïment va anar modificant-se. Això no vol dir que durant la primera meitat de 

segle no existissen les botigues de queviures, sobretot de pesca salada i ultramarins, o les 

carnisseries. Només significa que fins a la generalització de la societat de consum, el proveïment 

familiar en depenia molt poc. N'és una prova que durant la primera meitat de segle les 

carnisseries només venien cabrum.  
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Les condicions de vida en relació a la sanitat evidencien quin ha estat el paper de l'estat en aquest 

terreny al llarg del segle. La difusió de la seguretat social no es va produir fins als anys 60 i 

encara amb una implantació desigual. Abans d'aquest fet, hi havia dos metges completament 

privats, que primer cobraven cada visita mèdica i després una iguala, una mena de mutualitat. 

Això i la manca de recursos estatals van fer que molta gent s'associés a mutualitats amb seu a 

Tortosa. A partir dels anys 70, l'extensió de la seguretat social va suposar una millora en la 

situació sanitària de la població, que fins aleshores havia viscut amb una precarietat de recursos 

evident. De totes maneres va ser a partir de la inauguració d'un centre de salut del Servei 

Valencià de Salut el setembre de 1990 que va poder-se parlar d'accés a la salut en els termes 

propis de l'estat del benestar. 

Un camí similar ha seguit l'educació. A començaments de segle, l'escola era de pagament i hi 

assistien molt pocs alumnes, vistes les condicions econòmiques de l'època. Saber de lletra va ser, 

fins als anys 50, un privilegi, ja que les millores introduïdes a partir dels anys 30, sobretot en 

relació a la professió de mestre i a la gratuïtat van topar, fins a la implantació de l'obligatorietat 

d'assistència, ja als anys 60, amb un absentisme generalitzat causat per la necessitat de les 

famílies de recórrer a la força de treball dels seus fills. A partir de la implantació de 

l'obligatorietat, aquesta situació va canviar i l'educació primària va generalitzar-se al conjunt de 

les noves generacions, en castellà. Amb l'arribada de l'autonomia valenciana, l'escola de 

Traiguera ha experimentat un procés de valencianització. Un aspecte que val la pena destacar és 

que, fins als anys 60, l'escola va regir-se per la segregació de l'alumnat per raó de sexe. Aquesta 

segregació és paral·lela al masclisme tradicional que ha regit la vida social local. Encara poden 

trobar-se mostres d'aquesta separació per raó de sexe, sobretot en oficis religiosos com els 

enterraments.  

Un aspecte a mig camí entre el tema de les condicions de vida i el de l'evolució del treball al 

llarg del segle és el de la modernització tecnològica. Abans de 1939, el mitjà de transport més 

usual és el matxo, un mitjà que també s'usa com a força de tracció i de càrrega per a les feines 

del camp, principalment llaurar i transportar la producció. El carro, en aquell temps, és un bé que 

no és a l'abast de la majoria de la població, per bé que va creixent-ne el nombre durant els anys 

40 i 50 fins a generalitzar-se com a mitjà propi de l'àmbit pagès. A partir dels anys 70, la 

generalització del tractor com a eina agrícola i la popularització de l'automòbil van fer que el 

carro entrés en desús.  

La història de la mecanització resulta prou interessant. Abans de 1939, hi ha molt pocs cotxes i 

camions a la vila. La parrala és un automòbil que cobreix el servei setmanal de taxi entre 

Traiguera i Castelló durant els anys 40, quan ja ha entrat en funcionament la línia d'autobusos 

Vinaròs-Morella. L'adquisició de motos comença a partir dels anys 50 i suposa un mitjà que 
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proporciona mobilitat abans de l'arribada massiva de l'automòbil. Abans d'aquesta generalització, 

l'automòbil és un mitjà de transport reservat als transportistes d'ofici. Aquestes millores 

tecnològiques incideixen directament en la millora de les condicions de vida. Cal pensar que la 

cuina de gas no es popularitza fins als anys seixanta, en què també apareixen altres 

electrodomèstics com la nevera o la rentadora. L'arribada d'aquestes innovacions permet anar 

abandonant les tècniques de conservació natural dels aliments i comença a deslliurar la dona 

d'haver d'anar a fer la bugada als safareigs.  

Ja s'ha esmentat que l'arribada de l'aigua corrent, a partir de 1962, és un fet cabdal en la 

transformació de la manera de viure de Traiguera. Cal pensar que, abans d'aquesta data, calia 

anar a buscar aigua a la font de Sant Vicent, renovada l'any 1917, on també hi ha els abeuradors 

del bestiar i els safareigs, unes instal·lacions que malgrat haver experimentat una minva 

substancial d'ús, han estat conservades. Llavors, pot pensar-se en les condicions higièniques 

prèvies a l'arribada de l'aigua corrent. La bugada solia fer-se setmanalment. Una mateixa muda 

podia portar-se tranquil·lament uns quants dies. Els hàbits higiènics diaris es limitaven a rentar-

se la cara i les mans. La comuna no era una instal·lació que tinguessen totes les cases. Solia estar 

situada al corral i s'incloïa en les tasques de neteja de fems d'aquesta instal·lació de l'habitatge. 

La televisió va arribar a finals dels anys 50. Primer van adquirir-ne els bars i la seua 

popularització no va produir-se fins a la dècada dels 70. També cal relacionar-la amb l'activitat 

de l'associació cultural Teleclub, que es comenta més endavant.  

Un aspecte igualment rellevant de la implantació d'avenços tecnològics és l'aplicació que van 

tenir al treball i a la producció agrícola. Ja a la dècada dels 30 funcionen les màquines de batre, 

uns ginys que necessiten tracció mecànica per destriar el blat de la palla. Aquesta màquina, 

vigent fins a la desaparició del conreu del blat als anys 70, permetia un estalvi de faena 

considerable i va ser la causa que les eres de batre entressen en desús ja a la primera meitat de 

segle. De totes maneres, l'aspecte més important en aquest sentit és el dels molins. Si els de 

farina van seguir la sort del conreu del blat, els d'oli, presents des de temps immemorial, han 

marcat l'evolució econòmica de la vila. Abans de 1939, a més dels molins particulars, hi havia 

dos molins d'oli constituïts per socis agrupats a partir de la filiació política. Ja en aquests molins 

van començar a introduir-se les primers innovacions tecnològiques, com ara les premses de 

cofins
4
. Després de la Guerra Civil, ambdues associacions van fusionar-se en la cooperativa El 

Progreso, la principal associació de Traiguera i una de les entitats econòmiques més importants. 

Des del moment de la fusió, la cooperativa va actuar com a canalitzador de la producció agrícola, 

tret del blat. Garrofes, ametles, vi i sobretot olives i oli van passar a regir-se pels preus de la 

cooperativa. Aquest fet va donar lloc a una regularització del mercat de compra-venda de la 

                                                 
4. Cabàs pla, d'espart, usat per a posar-hi l'oliva molta al temps de premsar-la  
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producció agrícola local i va permetre als petits productors, la majoria de la massa social, 

millorar els seus ingressos. Les olives, per exemple, van deixar de vendre's a partir de l'índex de 

producció d'oli i van començar a pagar-se segons el grau d'acidesa, cosa que al cap dels anys 

havia de desembocar en una millora substancial de la qualitat i la transformació de les formes de 

conreu.  

Als anys 70 va abandonar-se definitivament el conreu del blat i es va substituir per l'ametla, més 

ben pagada, alhora que s'abandonava la pràctica de pastar pa a casa. La vinya havia de 

desaparèixer, bé que no totalment, durant la dècada següent. Al capdavall, l'oliva s'ha imposat 

com el conreu predominant, gràcies als bons preus dels anys 80 i primera meitat dels 90. Això va 

permetre la creació d'una cooperativa de segon grau, integrada amb la de la població veïna de 

Rossell, el 1997. D'aquesta manera, trobem que el conreu de l'oliva ha seguit un procés de 

modernització del sistema productiu basat en la mecanització, cosa que ha permès alleugerir les 

tasques de conreu.  

En tot cas, cal tenir en compte que la dedicació a l'agricultura, que ocupava bona part de la 

població fins als anys 60, ha passat a ser una activitat secundària, que s'ha anat combinant, cada 

vegada més a partir d'aquella data, amb la ramaderia intensiva de porcí i aviram sobretot, o amb 

el treball assalariat, a la construcció o a la indústria comarcal. Abans d'aquesta transformació 

dels anys 60, la població es dedicava a l'agricultura i a la terrisseria.  

Històricament, Traiguera ha estat reconeguda com a centre de producció terrissera
5
, que abastia, 

abans de l'arribada del plàstic als anys 60, un mercat intercomarcal. L'activitat dels canterers, les 

arrels de la qual es perden el l'època musulmana, ha sobreviscut fins a l'actualitat amb canvis 

bruscos que van fer-ne perillar l'existència, i suposa un patrimoni cultural especialment ric que 

necessita amb urgència una protecció que en preserve la transmissió del coneixement. Les 

condicions geològiques del terme municipal, ric en argila, van permetre desenvolupar aquesta 

activitat artesana, que tradicionalment permetia sobreviure a bona part de la població sense haver 

de llogar-se com a treballadors a compte dels llauradors rics.  

La incidència de l'activitat terrissera resulta evident en la configuració urbanística de la vila. La 

part més moderna, formada a partir del segle XVIII al voltant de la plaça del Raval acollia els 

tallers i els forns dels canterers, a més de la bassa d'aigua de què s'abastien. Al voltant d'aquesta 

bassa, que va desaparèixer el 1966, hi havia dos rajolars tradicionals, la producció dels quals es 

destinava a la construcció. La producció canterers tenia per objecte els estris relacionats amb 

l'aigua, l'oli i l'alimentació: cànters i cantrelles, marraixons, ribells, cossis i cossiets, engerres, 

                                                 
5. SANCHIS GUARNER (1992) va recollir la coneguda dita: 
A Catí tots són pelaires 
a Traiguera, canterers, 
a la Sarratella, lladres, 
i al Bocàsser, malfainers 
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parament, menjadors i abeuradors per al bestiar, a més de cadufos, componien la gamma de 

productes.  

L'evolució general de l'economia, amb la generalització durant els anys 60 del treball assalariat i 

la pujada al poble de l'aigua de la font de Sant Vicent l'any 1962 van determinar un abandó molt 

ràpid d'aquesta activitat, i, doncs, una transformació social considerable. Concretament, 

l'arribada de l'aigua corrent va deixar els canterers sense el seu mercat més immediat. Així que 

no hi va haver la necessitat de fer servir cànters i cantrelles per transportar aigua a casa, la 

demanda va caure en picat i els canterers van buscar-se faenes menys treballoses que tot el 

procés que implicava la producció terrissera, que es componia de les següents accions: fer llenya, 

mantenir el forn, fer terra i picar-la, amassar, modelar, carrejar, coure i vendre.  

La continuació de la tradició va comportar una reducció dràstica del sector i l'adaptació a les 

noves exigències del mercat. La ceràmica tradicional ha acabat tenint una presència testimonial, 

ja que ha perdut la seua funcionalitat. La producció terrissera s'ha anat adaptant a productes més 

decoratius i orientats al mercat que proporciona el turisme, cosa que ha implicat l'abandonament 

dels trets estètics genuïns en favor d'uns altres més assequibles per al mercat. A finals del segle 

XX encara quedaven dos canterers. 

Un altre vessant de l'evolució de la terrissa és el dels materials per a la construcció. La rajoleria 

tradicional va desaparèixer, però van continuar dues bòbiles pròpiament industrials que van 

permetre diversificar la producció de materials per a la construcció, en els paràmetres d'una 

economia pròpiament industrial, a partir dels anys 60, lligada al mercat comarcal. Finalment, 

aquestes bòbiles també van desaparèixer als anys 80 per raons estrictament empresarials.  

D'aquesta manera, podria entendre's que va produir-se un canvi substancial en l'estructura social 

de la població a partir de la primera meitat dels anys 60. Es tracta, com hem dit, d'una 

transformació matisada pel fet que llauradors i canterers van incorporar-se al mercat de treball 

com assalariats i, doncs, la seua posició social va variar poc. En general, abans de les 

transformacions dels anys 60, l'estructura social de Traiguera era composta per una sèrie limitada 

de terratinents més o menys hisendats que tenien treballadors al seu càrrec, un altre grup de 

caràcter professional (funcionariat municipal, metge, clergues, apotecari
6
 , menescal

7
, mestres) i 

un gruix de canterers i llauradors, molts dels quals no tenien ocupació i havien d'optar per 

l'emigració. Si la revolució social desfermada durant la Guerra Civil va somoure aquesta 

estructura, les transformacions dels anys 60 van acabar aniquilant-la. La influència dels 

terratinents va dissipar-se, convertida en unes poques hisendes de caràcter industrial, el grup dels 

professionals va ocupar en certa mesura el protagonisme social, mentre canterers i llauradors 

s'afanyaven a buscar treball per altri com a manera de millorar el seu poder adquisitiu. Aquest 

                                                 
6Farmacèutic 
7Veterinari 
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esquema s'ha mantingut amb pocs canvis fins a finals de segle.  

En termes més antropològics, la família, com estructura bàsica de l'organització social, va 

experimentar al llarg del segle una evolució des del model extensiu al nuclear. A començaments 

de segle, pot parlar-se de família proletària, amb tres o quatre fills com a mínim, amb famílies 

amb més de cinc. Abans de 1936, la tendència ja comença a apuntar a la reducció. Després de la 

Guerra Civil, pot parlar-se d'estroncament. Moltes famílies es limiten a tenir un sol fill. A partir 

dels 60 aquesta tendència s'inverteix en favor dels dos fills. Ja als 80, pot parlar-se d'envelliment 

poblacional, però l'estructura bàsica de la família no s'alterarà per aquesta banda, sinó per la dels 

més jóvens. Les noves generacions de parelles tendeixen a independitzar-se de la seua família 

extensiva de referència i es consolida progressivament el model nuclear.  

L'organització familiar extensiva tradicional cal relacionar-la amb les circumstàncies 

econòmiques de l'època, ja que la falta de recursos econòmics dificultava la independització de 

les parelles jóvens i afavoria l'agrupament familiar. Aquest agrupament opera com a mecanisme 

de suport mutu: els grans es fan càrrec de la canalla quan la parella ha de dedicar-se a treballar, i 

la parella acaba fent-se càrrec dels grans quan arriba la vellesa.  

De totes maneres, cal tenir molt en compte que les relacions de parentiu han mantingut durant tot 

el segle un paper fonamental i predominant en l'organització i les relacions socials. Fora de la 

família extensiva tradicional, hi ha tota una gradació secundaria de parentiu que fa que una 

persona visca amb una adscripció familiar molt ferma que, per exemple, li pot impedir d'establir 

relació amb segons qui, si es tracta de persones a qui el cercle familiar dispensa aversió. També 

l'aversió personal juga un paper molt interessant en la definició dels vincles familiars efectius, ja 

que, moltes vegades, per raons de tipus psicològic, econòmic o polític, branques d'una mateixa 

família han cancel·lat les seues relacions indefinidament.  

Quant a la planificació familiar basada en mètodes anticonceptius, es tracta d'un fenomen força 

recent, a partir dels anys 80. Això pot relacionar-se amb la condició de la dona al llarg del segle. 

Al començament, la vida social d'una dona es limitava als anys de fadrina, ja que en casar-se no 

solia sortir de casa. Això contrastava amb la llibertat de moviments dels marits, que freqüentaven 

la taverna com a lloc de reunió, mentre que les relacions socials de la casada es limitaven a la 

família directa i les veïnes. L'arribada del ball als anys 50 representa una liberalització en aquest 

sentit. Finalment, la consolidació de la família nuclear a partir dels darrers 25 anys del segle ha 

anat acompanyada d'un anivellament dels rols de marit i muller dins de la parella, sense que això 

haja suposat l'abandonament definitiu de les tendències predominants durant la resta de segle, 

que com ja ha estat apuntat, tenen la seua pauta de comportament per defecte en el masclisme.  

En l'àmbit públic, la colla ha estat el mecanisme organitzatiu de les relacions socials basades en 

l'amistat i l'oci al llarg de tot el segle. Ha evolucionat poc. La colla permet tenir un cercle estable 
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d'amistats amb qui es comparteixen experiències i esdeveniments lligats al cicle vital i les 

festivitats, amb especial pràctica del comensalisme. És també un mecanisme d'iniciació i compta 

en els rituals de pas. A començaments de segle la seua funció pel que fa a la distinció sexual no 

esta gaire clara, possiblement perquè conté una component generacional que es va començar a 

manifestar operativa així que l'escola va tendir a agrupar adolescents de la mateixa edat. A partir 

dels anys 40 i sobretot a partir de la implantació del ball a finals dels 50, la colla ha funcionat 

com a àmbit de relació social en temps d'oci. En aquest sentit no ha canviat gaire d'aleshores 

ençà. La colla pot considerar-se al mateix nivell que la família en allò que afecta la vida social de 

l'individu.  

Un àmbit a mig camí entre els aspectes socials i els culturals és el de l'associacionisme. Ja s'ha 

destacat el paper rellevant del cooperativisme pel que fa a l'economia de la població. A més, 

d'abans de 1936, cal fer esment d'aquestes organitzacions: el Círculo Católico de Obreros i la 

Sociedad Obrera Traiguerinense, ambdues organitzacions d'orientació sindical; el Club 

Moderno, associació de caràcter recreatiu; la Coral, agrupació musical en la línia dels cors de 

Clavé; i les confraries, agrupacions religioses de participació femenina. Després de la Guerra 

Civil, prohibida la Sociedad Obrera, perduda la tradició coral, l'associacionisme no torna a 

reviscolar-se fins a la creació de la Sociedad Recreativa, entitat que protagonitza l'organització 

de l'oci des de finals dels anys 40 fins als 80. La creació del Club de Futbol Traiguera és també 

de l'època de la postguerra. El Círcul es transforma, a principis dels 60, en el Teleclub, i 

constitueix també una associació de caire cultural que és vigent fins als anys 80. Mentrestant, la 

vida de les confraries s'esllangueix amb les transformacions socials dels anys 60. Ja als anys 90, 

apareixen noves organitzacions socials, com l'associació de jubilats o les Ames de Casa, dues 

entitats pròpies del model de societat del benestar. Un àmbit en què creix l'associacionisme a 

final de segle és l'esportiu. El Motoclub Traiguera i el Club Ciclista canalitzen l'afició per 

aquests esports. L'aparició de les penyes barcelonista i madridista posa en evidència la incidència 

dels mitjans de comunicació de masses en la conformació de la societat de la globalització. Una 

menció a part demana la Unión Musical de Traiguera, la banda local. Creada el 1857, aquesta 

entitat travessa gairebé 150 anys fins a l'actualitat, amb una imbricació social que no ha fet més 

que créixer en tot aquest temps. 

Aspectes culturals 

Sense dubte, són els aspectes culturals aquells que més han contribuït, al llarg del segle XX, a 

conformar una determinada visió d'allò propi, més "ètnicament" traiguerí. En aquest sentit, al 

costat del manteniment de tradicions culturals com la musical, que s'acaba  d'esmentar, es 

produeix al llarg del segle XX una sèrie d'innovacions que posen prou en evidència el 
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funcionament d'aquest vessant de qualsevol grup humà sotmès a transformacions socials. Al 

costat d'aquest component, cal prendre en consideració altres fenòmens que, de tan assumits, fins 

i tot podria dir-se que han passat desapercebuts als seus protagonistes.  

Bona part del món cultural traiguerí descansa en els esdeveniments festius. Com arreu, les festes 

han evolucionat prou al llarg del segle XX. Les més característiques del calendari festiu secular 

són: Sant Antoni, celebrat fins a 1965 amb representació teatral i ritual religiós específic; Sant 

Vicent, festa exclusivament religiosa que gairebé es va perdre durant els anys 60 i 70, però que 

va reviscolar amb força amb l'arribada de l'autonomia valenciana i la seua adopció com a festa 

local; les romeries a la Font de la Salut; la festa de Sant Jaume, patró dels canterers, que es va 

deixar de celebrar el 1965; i les festes majors, escaigudes a l'agost. En conjunt, tret de Sant 

Vicent, les festes de caràcter religiós centrades en processons només van ser vigents fins als anys 

60, època en què van deixar de celebrar-se, tret de la del Corpus. A partir d'aquell moment, les 

festes d'agost, que en algun moment han arribat a durar quinze dies seguits, tenen l'exclusivitat 

del calendari festiu local.  

Una de les tradicions festives més arrelades és la dels bous. Durant tot el segle XX, els bous de 

carrer han constituït un atractiu festiu d'una participació popular massiva, com arreu de les 

comarques catalanes i valencianes amb la mateixa tradició. Això no significa que no hagi 

evolucionat. Els bous de carrer i els de plaça, que sempre s'han fet en festes d'agost, han anat 

cedint protagonisme als bous embolats. El bou embolat és més espectacular i comporta major 

perillositat, per la qual cosa sol atraure gent dels pobles veïns i encara de més enllà. En general, 

els bous, com altres manifestacions culturals i esportives de caràcter popular, han transcendit 

l'àmbit local per passar a integrar-se en un circuit comarcal vinculat al cicle de les festes i 

potenciat per l'augment de la mobilitat durant les darreres dècades. Així, els bous de carrer i de 

plaça han perdut interès i participació, i han quedat com a forma més o menys ritual lligada a la 

festivitat i a la representació de la institucionalitat.  

L'altre gran vessant de la vida festiva és el relacionat amb la música i el ball, que ocupa un camp 

ben diversificat de la vida cultural traiguerina del segle XX. Com en qualsevol altra contrada del 

País Valencià, la presencia pública de la banda és indissociable de la festa en general. Solemnitza 

i convoca públicament a l'adhesió popular a la festa. La música de la banda serveix per a moure 

els ànims i atraure la participació emocional en la festa. Per això pot trobar-se en qualsevol acte 

festiu: pregó de festes, bous de plaça, processons de Setmana Santa i oficis religiosos festius, 

romeries a la Font de la Salut, cavalcada de Reis, etc. Per això també, les autoritats municipals 

s'han fet acompanyar sempre per la banda quan han sortit al carrer en actes oficials. La música, 

doncs, té un paper central en la vida cultural i festiva de Traiguera. La banda com a institució ha 

evolucionat en el darrer quart de segle cap a una consolidació artística molt significativa. 
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L'escola de música, que forma les noves generacions de músics, n'és la màxima realització, de 

vegades amb èxits que desemboquen en la professionalització de músics jóvens. 

En relació amb la música, hi trobem el ball. Aquest fenomen ha experimentat una de les 

evolucions més significatives de totes les que hem esmentat fins ara. Pel que fa a les formes de 

ball tradicional, cal fer esment de la dansa o ball pla, que sembla lligat històricament al grup 

social dels canterers. De totes maneres, fins a la seua desaparició als anys 60, havia estat assumit 

de manera que representava el ball folklòric propi de Traiguera. El ballaven els canterers en la 

festa de Sant Jaume i els integrants de l'ajuntament el dia de la festa major, després de la 

processó. Es tracta d'una dansa processional de caràcter reposat, majestuós i senyorívol. Hi pot 

participar un nombre indefinit de parelles i té una sèrie de moviments estereotipats. És 

pràcticament idèntica a la dansa de Sant Jordi del Maestrat, poble veí que es va segregar de 

Traiguera al segle XVII.  

Després de la Guerra Civil, el capellà Francesc Pastor, de Sorita (Els Ports de Morella), va 

introduir a Traiguera la dansa del pastor, coneguda localment com les gitanetes. Aquesta dansa, 

ballada per primer cop amb motiu de la reposició de la imatge de la Mare de Déu de la Font de la 

Salut el 1939, ha acabat ocupant el lloc de dansa folklòrica genuïna de Traiguera així que la gent 

ha oblidat el ball pla. Es tracta d'una dansa importada del Baix Aragó, ballada per una dotzena de 

dones en dues  fileres i un home o pastor que dirigeix els moviments del ball. Amb el temps, 

aquest ball s'ha revestit d'una simbologia identitària: una filera de dones porta un cistell amb 

branques d'olivera, l'altra, una cantrelleta; el pastor porta un gaiato de grans dimensions que fa 

picar en terra tot marcant el ritme del ball, que les balladores repeteixen amb les castanyetes. 

S'acompanya de dolçaina i tabalet.  

Un altre vessant del fenomen del ball és el relacionat amb la introducció i la trajectòria de la 

música lleugera. La practica del ball amb música lleugera arranca ja abans de la Guerra Civil. En 

aquella època es feia ball amb acordió, amb pianola o amb gramola
8
. La gramola serà eina 

indispensable per a la continuació del ball després de la Guerra Civil. Prohibit per les autoritats, 

el ball clandestí es feia en cases particulars amb una gramola que la Guàrdia Civil maldava per 

trobar. El local destinat al ball abans de la guerra, l'Ateneo, va restar una temporada clausurat i 

tan sols algun dels cafès d'aleshores feien ball amb orquestra al carrer. A començaments dels 

anys 50, una iniciativa privada per organitzar ball, ben relacionada amb l'autoritat municipal, va 

comptar amb el rebuig de la joventut, aleshores aglutinada al voltant del Club de Futbol, creat 

uns anys abans. D'aquest rebuig naixeria la Sociedad Recreativa, entitat que havia d'organitzar el 

ball amb orquestra fins a finals dels anys 70, als mateixos locals de l'Ateneo. Aquesta tornada al 

ball amb orquestra marca el començament d'una lenta liberalització dels costums. El ball era 
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protagonitzat pels jóvens, les xiques ja hi anaven en colla d'amigues, no acompanyades de la 

mare, com abans de 1939. Els pares dels jóvens també hi assisteixen. Això no obstant, la pràctica 

del ball permet trencar moltes limitacions imposades pel regim polític. Només les autoritats 

municipals intenten vetlar per mantenir uns  preceptes morals que amb el temps aniran 

esllanguint-se. Als anys 60 poden considerar-se del tot en desús. 

A la segona meitat dels anys 70 apareix el fenomen de les discoteques. L'obertura d'una 

discoteca a Traiguera, que atrau jóvens de tota la comarca i de les comarques catalanes veïnes, 

empeny la Sociedad Recreativa a reconvertir el seu saló de ball en discoteca. L'experiència no 

dura gaire i el saló de ball de l'Ateneo acaba tancant a mitjans de la dècada dels 80, mentre els 

hàbits d'oci de la joventut ja han adquirit els trets característics de finals de segle. En els 15 anys 

restants, fins i tot pot parlar-se de competència de  

discoteques en una localitat a on han acabat fent cap jóvens que vénen de Barcelona i València 

atrets per la publicitat. El ball tal com va practicar-se durant la segona meitat de segle ha quedat 

limitat a les revetlles de festes d'agost i a iniciatives aïllades d'associacions.  

Un aspecte interessant, del qual ja s'ha fet esment i que apareix lligat a les festes, és el de la 

representació pública de la identitat com a poble. Ja abans de 1939 i encara d'una manera més 

acusada a partir d'aquesta data, l'autoritat municipal ha exercit aquesta representació a fi d'obtenir 

l'adhesió de la ciutadania, cosa que no implica que sempre ho haja aconseguit. El fet mateix que 

els membres de l'ajuntament ballessen la dansa després de la processó del dia de l'Assumpció 

s'explica pel fet que, així, l'autoritat s'identificava simbòlicament amb el grup social dels 

canterers, que ostentaven la identitat de la vila. La presència de l'autoritat municipal, amb 

l'ajuntament en ple, els càrrecs judicials, i fins i tot la Guàrdia Civil en temps del franquisme, en 

actes festius i religiosos és una pràctica que ha tingut continuïtat fins i tot en la darrera etapa 

democràtica. Tan sols se n'ha distanciat parcialment el capellà. L'assistència a les processons, el 

protagonisme actiu en els bous de plaça, passejant de l'ajuntament a la plaça, llençant caramels 

mentre es toreja la vaqueta confitera, atorgant la concessió de més bous al final de la tarda, etc., 

constitueixen un seguit d'estratègies de representació publica inherents a l'autoritat a fi d'arrogar-

se la legitimitat i la identitat del poble. La presència de la banda de música seguint l'autoritat en 

els actes oficials reforça  aquesta vinculació.  

Segurament, el moment culminant d'aquesta representació pública s'assoleix cada any amb el 

ritual de la proclamació de la reina de les festes i les seues dames d'honor. Aquest element festiu 

apareix a finals de la dècada dels 60 i cal interpretar-lo com un efecte de la difusió del 

personatge de la fallera propi de les Falles de València, justament propagat en aquesta dècada.  

La fallera, i doncs, les dames de Traiguera i altres pobles valencians que no fan falles, són 

l'element emblemàtic de la festa i, en la tradició de les Falles, representen el poble i la seua 
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plenitud com a tal. Es tracta d'un element simbòlic identitari que pren el tòpic de la llauradora de 

l'Horta de València com a referent de fertilitat i transcendència del poble. A més, la banda amb la 

bandera que llueixen dames i reina té implicacions nacionals de representació, i per tant inclou 

un component clarament polític. Durant el franquisme, tan sols la reina duia la banda amb la 

bandera espanyola. Amb l'arribada de la democràcia i l'autonomia valenciana, la reina ha 

continuat mantenint la bandera espanyola, i les dames han incorporat les quatre barres, amb 

franja blava o sense depenent del moment polític. 

Una cosa que sí que resulta evident a partir de les fotos sobre les festes és que les dames 

adquireixen més protagonisme festiu amb l'arribada de la democràcia al nivell municipal. No es 

tracta que l'autoritat municipal els haja delegat la legitimació de la identitat, sinó que ha estat una 

manera d'accentuar la festivitat.  

El vessant social de les dames de les festes es troba en el fet que, durant la darrera dècada de 

segle, ha acabat generant una despesa econòmica considerable i s'ha convertit en un ritual de pas 

per a les adolescents que hi participen i les seues famílies. 

A banda de la ritualitat més pròpiament festiva, que remet d'una manera clara a la participació 

col·lectiva en la comunitat, cal fer esment dels rituals de pas, per norma general vinculats a la 

religió. Bateigs, comunions, confirmacions i casaments entren en aquest grup. Aquests rituals, a 

més dels enterraments, han experimentat, en general, una evolució ben poc significativa en 

relació als oficis religiosos pròpiament dits, tret de les innovacions derivades del Concili Vaticà 

II. En general, es tracta d'un àmbit cerimonial que es manté molt estable des d'aleshores. D'entre 

tots els que hem esmentat, cal destacar-ne, per la seua incidència social, els casaments.  

Fins i tot en els temps de carestia de la postguerra, un casament és un esdeveniment especial, no 

tan sols per als protagonistes, sinó per a tot el seu cercle social ja que és el moment que es 

reuneix físicament i estreny els seus llaços de relació social. A més de l'ofici religiós, és tradició 

oferir un convit pagat pels pares dels nuvis. Fins a la dècada dels 50, aquest convit es feia en 

cases particulars. El casament era a primera hora del matí i després s'oferia un refrigeri, i a 

migdia, el dinar. A la tarda s'anava a la Font de la Salut. Amb la reobertura de l'espai públic del 

saló de ball de l'Ateneo, la celebració dels convits va ubicar-s'hi. Es llogaven cuineres i 

cambreres. L'àpat constava de paella, mandonguilles i guisat, i casquetes
9
 de postres. Després del 

dinar es feia ball a la pista del saló. Amb les transformacions de la societat de consum, durant els 

anys 70, els convits van passar a realitzar-se en establiments especialitzats, la majoria de vegades 

fora del poble. 

Ja en l'època dels convits a l'Ateneo, el nombre de convidats podia passar de 100. A finals de 

segle, un convit normal podia arribar a 300 comensals. La implantació del costum que els 

                                                 
9. Pastisset farcit de cabell d'àngel 
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convidats facen un regal als nuvis segueix una evolució paral·lela a la dels convits. No van 

començar a implantar-se fins als anys 50. D'aleshores ençà s'han convertit en un mecanisme molt 

efectiu de suport mutu entre la parella que contrau matrimoni i el seu cercle social: parents 

propers i llunyans, amics de la família i propis, així com companys de la faena, tots hi participen 

segons el grau de relació amb algun dels contraents. 

Un altre ritual amb implicacions religioses és la cavalcada de Reis, coneguda per los Reixos. Té 

per objectiu fer arribar els regals de Nadal al xiquets i va començar a fer-se als anys 60, quan les 

joguines van començar a convertir-se en un bé de consum i associacions culturals com el 

Teleclub van decidir-se a adoptar esquemes culturals propis d'una societat en vies 

d'homogeneïtzació cultural. La pràctica de regalar joguines als nens no es generalitza fins en 

aquesta l'època. Fins aleshores, la joguina preferida és el mau, l'ansa de cànter, cantrella o 

marraixó, que es feia servir com a cavall més o menys imaginari. La pilota, per exemple, va ser 

una joguina escassa fins als anys 60. La bicicleta, més que no pas una joguina, era concebuda 

com un mitjà de transport que necessitava d'una habilitat determinada. 

Potser l'únic ritual de pas que no ha tingut implicacions religioses haja estat el dels quintos. 

Abans d'extingir-se la pràctica de pastar pa a casa, als anys 60, els quintos anaven a ajudar les 

dones que pastaven al forn, a canvi d'un retall de pasta. D'aquests retalls se'n feien cocs i panets 

per fer festa. Les festes dels quintos podien durar quinze dies i giraven al voltant del 

comensalisme. El dia de cap d'any se sortia a acaptar diners pel poble. Més recentment, a partir 

de finals dels 70, els quintos van organitzar un ball per recaptar diners. Durant les dues darreres 

dècades, les xiques també van incorporar-se a la festa. Es tracta d'un símptoma de l'anivellament 

social entre l'home i la dona que ha tingut lloc a finals de segle. 

Els esports ocupen una bona part de la vida de lleure local. Encara que no se'l puga considerar 

com a tal, la bassa dels canterers sempre va permetre prendre el bany i practicar la natació, 

només a hòmens, això sí. Després de la Guerra Civil, comença la pràctica del futbol, en 

condicions molt precàries. L'equip de futbol no es federa fins al   1972, però pràcticament des de 

finals dels anys 40 hi ha un equip que juga partits al poble i fora vila. I, com ja hem vist, es 

constitueix en factor de dinamització sociocultural sota el franquisme. A partir del 1972 actua 

com a aglutinador de la vitalitat de la societat civil encara més acusadament, alhora que exerceix 

com a factor de projecció exterior de Traiguera en l'àmbit de la federació valenciana. El fet 

d'arribar a jugar a la 1a regional a finals dels 70 i principis dels 80 fa que el club arribe a una 

època daurada de triomfs i d'afició. A partir d'aquella època, l'equip local ha anat perdent 

seguidors. Un fenomen recent, que segurament marca un canvi significatiu en relació al futbol, 

és l'aparició a finals dels 90 de les penyes barcelonista i madridista, veritables associacions que 

poden arribar a tenir més socis que el mateix CF Traiguera. Evidentment, la relació de la societat 
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traiguerina amb aquest esport ha canviat significativament a causa de la influencia del futbol 

televisat.  

Encara que no es tracte d'un esport, cal fer esment de la cacera com a activitat estacional. En la 

societat prèvia als canvis dels anys 60 hi havia pocs caçadors. Se solia caçar mitjançant trampes 

(llaç, acevador, barraca o parany, cepet) i el que se n'obtenia contribuïa al sosteniment econòmic 

familiar o constituïa una font de proveïment de queviures. Principalment la cacera anava 

orientada al tord i la perdiu. La cacera del conill i la llebre es feia amb fura, garrot i gossos. 

L'escopeta era escassa. Les peces obtingudes es venien o es jugaven als bars i tavernes, a on 

també s'anava a menjar tords. Tradicionalment, la majoria de formes de cacera i de 

comercialització de la caça han estat sempre il·legals però tolerades.  

Més modernament, el parany, l'estratègia més potent per caçar, va experimentar un notable 

progrés tecnològic que va fer augmentar la capacitat de caça i la possibilitat de caçar sense tenir 

coneixements previs. De forma de vida tradicional va transformar-se en una forma d'oci, que fa 

que a la tardor la gent es disperse pel camp i la vila es buide. El condicionament de casetes de 

terme per poder caçar ha donat lloc a l'existència de "segones residències" molt rústiques i de 

temporada, que sovint es fan servir per a festes amb la colla. A més, el nombre de propietaris 

d'escopetes va pujar vertiginosament. L'escopeta va convertir-se en una activitat de lleure que 

serveix per ocupar els caps de setmana, només als hòmens, i pot relacionar-se amb la colla. 

Altres esports dignes de ser tinguts en compte són el ciclisme i el motorisme. L'afició ciclista 

s'inicia de la mà de les festes majors, en el si de les quals, des de finals dels 60, se celebra una 

prova ciclista. Durant els anys 90 va constituir-se un club federat que canalitza la creixent afició 

a aquest esport. 

El motorisme va iniciar-se en curses a finals dels 70. A partir dels 90 va constituir-se un 

motoclub que canalitza l'afició i gestionava un circuit de supercross que acollia proves d'àmbit 

regional de manera estable. El motorisme és un esport que va anar guanyant seguidors així que 

s'implantava l'estat del benestar i el progrés tecnològic. És posterior a l'adquisició generalitzada 

del cotxe, escaiguda a partir dels anys 80 i té poca relació amb les primeres motos dels anys 50 i 

60.  

Per acabar, cal remarcar encara la importància antropològica i cultural del llegat dels canterers. 

Les peces tradicionals avui són considerades senzillament típiques i contribueixen encara en 

molt bona mesura a definir la identitat traiguerina. Per exemple, és tradició obsequiar les visites 

distingides amb algun exemplar de cantrelleta o marraixó com a record de la vila. Això de banda, 

el procés de treball dels canterers, amb tots els seus elements tradicionals i el seu vocabulari 

específic suposen un llegat potser únic i, malauradament, en vies d'extinció. 
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Conclusions  

Tal com es diu a la introducció, hi ha aspectes de la vida sociocultural traiguerina que no tenen 

testimoni gràfic. En canvi n'hi ha altres, com els de motiu religiós, que podrien induir a error un 

observador que només comptés amb les dades aportades per la documentació fotogràfica 

emprada. De la qual cosa es pot deduir que la fotografia és un mitjà de coneixement etnogràfic 

però que no és suficient per si sol, sinó en combinació amb altres tècniques, com l'observació 

participant i l'entrevista. En qualsevol cas, una altra conclusió que se'n pot traure és la referent 

als motius de les fotografies. En la construcció de la memòria gràfica del segle XX no hi entren 

la II República ni la Guerra Civil, i en canvi sí que hi tenen una preponderància considerable els 

elements religiós i festiu, amb les seues diferents manifestacions.  

De totes maneres cal matisar aquestes consideracions en relació a l'element religiós. Sens dubte, 

bona part de la vida ritual, especialment en relació als rituals de pas, està connectada directament 

amb la pràctica religiosa. Aquesta connexió explica, però només parcialment, la gran presència 

gràfica relacionada amb l'àmbit religiós. L'altra part de l'explicació, com ja ha estat apuntat, es 

deu al fet que el director de la publicació que s'ha usat com a font d'informació va ser justament 

el capellà del poble. La religiositat, doncs, pot ser una característica de segons quins grups 

socials però el conjunt no es caracteritza precisament per professar un catolicisme practicant, per 

més que hi haja hagut persones interessades a transmetre aquesta sensació.  

Pel que fa a l'evolució sociocultural, cal assenyalar que els canvis més importants són 

conseqüència d'un cúmul de circumstàncies totes relacionades amb l'adveniment del capitalisme 

de consum durant els anys 60. Si es té en compte que la terrissa ja és present en documentació 

del segle XIV, que determina l'estructura urbana a partir del segle XVII, i que a finals del segle 

XX havia quedat reduïda a dos tallers, es pot constatar l'abast dels canvis que s'han produït. 
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