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Les primeres documentacions

Diverses  vegades  ho  hem  contat:  vam  descobrir  els  campaners  per

casualitat. Mon pare, Francisco José LLOP LLUCH1, erudit local, apassionat de la

ciutat de València, ens va dur als germans a veure tocar campanes al campanar de

Sant Nicolau de València, segurament en febrer del 1968. Va ser un enorme xoc

personal:  les  campanes  al  vol  tenen una  potència,  i  no  sols  sonora,  que o  bé

t’enganxen o bé et fan fugir. I a mi em van enganxar.

Per què clar, una cosa era anar un dia a vore tocar campanes, com altre dia

havíem anat a un taller de fer falles o a una passamaneria, i un altra cosa era tocar

campanes.  I  no  sols  pel  perill,  sinó  pel  desprestigi  social:  els  campaners,

professionals remunerats, eren, en aquell moment, un dels més baixos nivells de la

societat.

1 LLOP  LLUCH,  Francisco  José  Obra  personal

http://campaners.com/lloplluch/index.php 
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Ells parlaven d’altres maneres de viure el temps, l’espai,  la comunitat: tot

això em xocava tant i tant. Però no sabia com documentar allò (tampoc sabia que

ho volia documentar, però això son coses de la joventut) i finalment un dia vaig

comprar, en la Llibreria Bello, com tantes coses desapareguda, un llibret, crec que

de cobertes taronja (el  vaig deixar i  com és evident  no me’l  van tornar)  que va

servir-me de guia per molts anys: el Manual d’etnografia de Marcel MAUSS2.

La guia de MAUSS recomanava documentar les coses de tal manera a tenir

tota la informació, material i immaterial, per poder, en un altre temps i espai, poder

repetir  l’acció  i  comprendre-la,  sense  pèrdua  dels  seus  valors...  Però  clar,

documentar  és  allò  que  anomenem  etnografia,  i  jo  volia  anar  més  lluny,  volia

comprendre  el  sentit  d’allò  que  feien.  Per  això  uns  quants  anys  més tard  vaig

estudiar antropologia social a Madrid.

Sense  més  eines  que  MAUSS,  i  encara  lluny  de  saber  què  acabaria

estudiant  (estava  treballant  en  una  agència  de  viatges  i  estudiant  batxillerat

elemental per les nits) em vaig adonar que calia  documentar ràpidament ja que

aquest món tan sorprenent se’ns escapava de les mans. No volia salvar res, només

volia documentar, per tractar de conéixer, per tractar de comprendre. El 20 de juliol

del 1969, justament en el moment que els astronautes estaven arribant a la lluna,

tocàvem per última vegada les campanes de la parròquia de la Santíssima Creu,

l’antic convent del Carme. Vaig aconseguir que un oncle meu, que tenia càmera

(muda) de super 8, gravara el toc. És, al meu coneixement, la més antiga filmació

des d’un campanar valencià, de tocs i tècniques.

LLOP LLUCH, José – Paco PLA i ajudants. Últim toc manual de campanes –

Parròquia  de  la  Santíssima Creu  –  València  http://campaners.com/php/v0g.php?

numer=1719 (20-07-1969)

La urgència era clara: en aquell moment, en nom d’un mal entès progrés,

s’estaven mecanitzant els campanars de la ciutat de València. El fenomen no era

nou: una de les primeres mecanitzacions de campanes de la península si més no la

primera fou la  Seu  de  Xàtiva,  en 1923.  En 1932 havien  mecanitzat  Borriana,  i

despés de la guerra, on es van reposar més campanes de les que s’havien tirat

avall per fer armes, començà una batalla per veure qui era més modern.

2 MAUSS,  Marcel  Manual  de  Etnografía

https://letrasindomitas.files.wordpress.com/2017/09/231453890-marcel-mauss-

1926-manual-de-etnografia.pdf (1926)
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En 1963 es mecanitza Sant Joan del Mercat, en 1968 ja va la Catedral, i

això marca l’inici de la pràctica totalitat dels campanars valencians. Més de 1.000 es

mecanitzaran entre 1960 i 1990. El fenomen és força diferent d’altres territoris fins i

tot veïns: a Aragó, a Catalunya, el vell campaner continua fent sonar les campanes

fins que no pot més, i si no té successor, com sol passar en aquells anys de canvi

de segle, és substituït per màquines, després d’uns anys de silenci.  A les terres

valencianes, pel contrari, a partir del model urbà, tots van darrere, per no perdre el

tren de la modernitat. En la major part dels campanars hi ha un campaner, sovint

entre 30 i 50 anys, però un dia li  diuen que no torne, que no cal,  que ja hi  ha

motorets, cosa que indigna als campaners: el que costen les màquines és el preu

dels  campaners durant  15 o 20 anys...  però valors com  modernitat,  comoditat  i

també  tocar  quan  i  el  que  es  vol,  sense  limitar-se  per  les  velles  regles,  són

imperants. És temps de canvi, econòmic, social i també eclesial (Concili Vaticà II).

Però no parlem tant de campanes, que no són l’objecte d’aquestes reflexions.

Així és que anem documentant com podem els últims campaners de la ciutat

i de l’Horta, amb enregistraments en una gravadora de cinta oberta, embolicant el

micro amb un mocador per què no sature, i fent algunes fotos en blanc i negre.

La possibilitat immediata de tornar a sentir l’enregistrament, en la mateixa

sala de campanes, és encara motiu de curiositat, però no va més enllà.

LLOP  LLUCH,  Francisco  José  Revolteig  de  campanes  i  entrevista  als

campaners –  Mislata  http://campaners.com/php/sonor0.php?numer=737 (02-08-

1970)

Les limitacions tecnològiques

En  1971  em  canvia  la  vida  de  manera  radical.  Només  amb  el  batxiller

elemental  aprovat,  aconseguisc  entrar  en  la  Telefónica  com  a  mecànic  de

manteniment de centrals telefòniques. La primera conseqüència és el desplaçament

a  Zaragoza,  on  continue  descobrint  el  mon  dels  campaners  ara  aragonesos,  i

estudiant per les nits.

En un parell d’anys dos dels tres darrers campaners de la ciutat de València

han sigut substituïts per màquines. Continue els estudis, ja casat amb Mari Carmen

ÁLVARO MUÑOZ i  finalment podem desplaçar-nos en 1977 a Madrid, on podré

estudiar Antropologia Social a la Complutense tot i continuant el treball de mecànic,

ara per les nits, i amb dos fills petits.
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En 1976  podem documentar,  amb un  film també mut,  a  Francisco  MAS

GADEA en la torre del Patriarca3. Ara ja tenim un millor enregistrador, també de

grans dimensions, en cassette dolby i estéreo. Tenim per tant unes imatges mudes,

però un enregistrament de qualitat dels tocs.

En 1980 m’arriba la notícia que el darrer campaner tradicional de la ciutat de

València, Enrique MARTÍN DIEGO,  anava a jubilar-se. Era el campaner de Sant

Valer de Russafa des de més de trenta anys i segurament el qui tenia la tècnica

més depurada de tots els qui vaig conéixer en aquells anys.

Després  de  no  pocs  entrebancs,  aconseguisc  que  l’aleshores  Caja  de

Ahorros y Monte de Piedad de Valencia em subvencione la realització d’un film en

16 mm, blanc i negre, sobre les tècniques d’aquest campaner. Estem en un moment

de canvi tecnològic i ja sembla que van a aparéixer els primers vídeos domèstics,

però són encara enormement cars i inassumibles. De fet en 1980 era encara més

barat filmar en 16 mm que en vídeo tot i que fos domèstic.

En aquell moment ja estàvem en primer o segon de carrera, i ja teníem una

idea molt més clara d’allò que volíem. Més clara i cara.

Vam proposar enregistrar a tres càmeres els tocs complexes, a temps real,

és  a  dir  enregistrant  sense  parar,  fins  la  duració  de  les  bobines  (15  minuts

cadascuna, el triple d’allò que duraven les bobines de Super 8), i enregistrament de

so en magnetòfon Nagra, la més alta qualitat analògica del moment.

A més de la limitació temporal (al menys els dos tocs més significatius duren

més de 20 minuts, i per tant calia interrompre'ls amb la conseqüent confusió pel

campaner, habituat a no parar) estava la necessitat d’un operador per càmera més

el  tècnic  de  so  més  el  realitzador,  la  qual  cosa  ja  suposava  cinc  persones

imprescindibles, més jo mateix. Total sis persones acompanyant i pressionant a un

campaner habituat a tocar a soles...  Vaig decidir no enllumenar la sala, de petites

dimensions, per no molestar encara més al campaner, però allò va suposar uns

films amb forts contrastos...

La tasca no acabava ací: calia dur a revelar els films, i després el car i lent

procés  de  muntatge,  encara  més  complicat  per  les  nostres  condicions.

Habitualment, si es grava a més d’una càmera, es van descartant (aquella és la

paraula  tècnica)  les  parts  no emprades i  es munta  una sèrie  d’imatges que no

necessàriament foren enregistrades en aquell orde. Ja en parlarem més avant de

les diferències entre documentació i cinema.

3 MAS  GADEA,  Francisco  Enregistraments  i  vídeos

http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=1542 (1976; 1984)
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CAIXA D’ESTALVIS DE VALÈNCIA  Enrique MARTÍN DIEGO –  Tècniques

de voltejar  campanes a  corda http://campaners.com/php/v0g.php?numer=64 (29-

03-1980)

Nosaltres volíem pel  contrari  que tant  allò  que es triara com allò  que es

descartava  fora  muntat,  per  tenir  diverses  visions  del  mateix  gest.  La  gent  de

cinema amb la qual treballàvem no entenia res, ja que allò era tot el contrari de la

seua activitat. Nosaltres volíem unitat de temps i d’acció, i ells pensaven en imatge i

efectes visuals.

Per suposat allò va encarir moltíssim el projecte. Calia pagar cada persona,

segurament unes 5.000 pessetes diàries, més cada càmera, unes 25.000 pessetes

diàries,  més  els  films  més  el  muntatge  més...  total  que  de  les  pressupostades

250.000  pessetes  (1.500  euros  aproximadament)  va  passar  a  costar  prop  de

800.000 pessetes (uns 4.800 euros). Aquestes quantitats semblen ara irrisòries per,

per comparar, jo cobrava al més unes 30.000 pessetes (180 euros) i estava ben

pagat per al moment.

El procés va durar mesos. Quan finalment el vam lliurar a la Caja de Ahorros

que finalment va pagar la pràctica totalitat del projecte, no van entendre res. Total

era una hora més o menys, d’un campaner tocant... Vam fer una única presentació,

en Russafa, i no els va interessar més el tema.

No  obstant,  la  idea  era  bona,  però  era  inassumible:  calia  enregistrar  la

totalitat d’unes accions, però el cinema no era útil, pel seu cost, per la necessitat de

persones  alienes,  per  un  procés  que  podia  durar  vàries  setmanes...  A  la  fi,  el

cinema no era l’eina que anàvem buscant. Així i tot havíem documentat, plenament,

les  tècniques i  alguns  dels  tocs  del  darrer  campaner  tradicional  de la  ciutat  de

València.

La documentació sistemàtica

Un viatge amb Radio Nacional de España

El mateix any de 1980 es posa en contacte amb nosaltres Salvador MARTÍN

MATEOS per fer un programa de ràdio de la sèrie «Documental» d’una hora sobre

campaners.  Li  propose  una  sèrie  de  campaners  aragonesos,  que  enregistrem

durant tres dies, viatjant per diverses localitats: Cimballa, Zaragoza, Huesca, Jaca,

Barbastro, Teruel.

Viatgem en un cotxe de Ràdio Nacional, quatre persones: Salvador, el tècnic

de so, el conductor i jo mateix, enregistrant un parell d’hores de material.
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Si adès parlàvem de la contradicció entre el cinema estètic i la documentació

(fins i tot distinta del cinema anomenat documental), podem aplicar els mateixos

conceptes  als  programes  radiofònics.  Es  van  enregistrar  23  tocs  de  cinc

campaners, més una dotzena d’entrevistes i es va fer una bella composició dels

tocs i de les paraules de poc menys d’una hora de duració; el material enregistrat

superava les dues hores.

RTVE  tenia  per  costum,  i  suposem  que  continua,  que  els  materials

enregistrats  s’esborraven  i  sols  es  guardava  en  els  arxius  el  programa  emés.

Després de l’enorme esforç que suposava enregistrar un material inèdit i de gran

vàlua, sols restava una gravació elaborada i no els materials originals! Més quan,

en aquest cas, cap dels campaners excepte el de Huesca havien sigut entrevistats

abans i en tot cas, mai s’havien enregistrat tocs sencers. De fet, en tres dels casos

es tracta de l’únic enregistrament complet dels seus tocs, i en els altres dos són

enregistraments també de gran vàlua tant sonora com documental.

No obstant,  i  gràcies  a la  generositat  i  el  bon que fer  de Salvador,  vam

aconseguir  una  còpia  íntegra  dels  materials  originals,  que  està  ordenada  i

classificada en Los toques de campanas de Aragón en Radio Nacional de España4

LUNA, Dionisio  Repiques y bandeo http://campaners.com/php/sonor0.php?

numer=377 (10-10-1980)

LUNA,  Dionisio  Entrevista  primera http://campaners.com/php/sonor0.php?

numer=378 (10-10-1980)

La  reflexió  és  la  mateixa  que  hem  fet  per  al  cinema:  la  ràdio  busca

acompanyar i comunicar, de la forma més atractiva possible. Amb la tele passa el

mateix, però no hem tingut tan completa experiència com aquesta amb la televisió,

sempre  més  superficial,  sempre  amb  més  presses.  La  finalitat  de  produir  un

producte bo (d’acord amb l’estètica pròpia del programa o del medi) es contraposa

a  la  documentació  pura  i  dura.  Dit  d’un  altra  manera:  15  segons  d’un  toc  de

campanes,  o  quatre  paraules  d’una  entrevista  poden  ser  suficients  per  a  un

programa de ràdio (i no diguem de televisió) però no és més que una informació

incompleta  i  descontextualitzada  a  l’hora  de  la  investigació  i  i  fins  i  tot  de  la

divulgació rigorosa.

4 Los  toques  de  campanas  de  Aragón  en  Radio  Nacional  de  España

http://campaners.com/php/textos.php?text=1280 
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Com investigadors i divulgadors del patrimoni immaterial estem obligats a

participar en els medis – també per Internet,  és clar – per compartir  els nostres

treballs. Com direm és avant, el nostre treball no ens pertany, i per altra banda la

difusió  suposa  una  notable  contradicció:  assenyalant  un  fet  immaterial  com  fet

patrimonial  estem incorporant-lo  a  la  memòria  col·lectiva,  al  conjunt  patrimonial

comú. Compartint patrimoni estem creant-lo o si voleu recreant-lo, afegint un valor,

una mena d’IVA patrimonial, que fa que la mateixa comunitat que l’utilitza, el mire

ara amb altres ulls.

Però si  podem aconseguir,  com va ser amb aquell  programa de RNE un

producte  radiofònic  junt  a  (o  després  de)  una  replega  seriosa  d’elements

immaterials, la solució pot ser perfecta, sobre tot en unes recerques sempre mal

dotades econòmicament.

50 campaners en vídeo

En 1983 vam proposar enregistrar en vídeo  a 50 campaners de totes les

comarques aragoneses.  Era una proposta molt  atrevida.  Estàvem ja en tercer o

quart de carrera, i ningú dels companys d’estudis utilitzava en aquell moment ni els

ordinadors ni  els vídeos tot  i  que foren domèstics.  Un dels joves professors del

departament,  José  Carmelo  LISÓN ARCAL,  començava  a  utilitzar  el  vídeo  per

enregistrar  activitats  grupals,  com ara romeries,  però era una activitat  anòmala,

vertiginosa en aquell  moment.  Era més fàcil  fer  treball  de camp amb la llibreta,

l‘enregistradora  (no sempre)  i  la  màquina  de fotos,  que  no pas  amb un vídeo,

encara car i desconegut.

La nostra proposta suposava partir de l’escassa bibliografia del moment, fins

i  tot  per  documentar  visualment  mitjançant  la  fotografia.  John  COLLIER  Jr.

proposava5 utilitzar la fotografia com eina de recerca, fotografiant allò que importava

als informants i després demanant-los la seua opinió sobre el tema tractat. Però

aquella fotografia interactiva, que l’informant reconeixia i ordenava en una segona

entrevista,  no va funcionar amb els nostres campaners. Si eren fotos seues, es

quedaven amb detalls anecdòtics (aspecte personal, roba utilitzada) i si eren fotos

dels demés, tan sols els criticaven, sense traure informació de trellat.

Respecte  als  films,  que  ell  anomenava  documentals podien  servir  com

experiències estètiques, educatives, de divulgació... Ell feia la gran pregunta: com

es pot combinar (cal fer-ho?) films per a la investigació amb films per a la gran

5 COLLIER  Jr.,  John  Visual  anthropology:  photography  as  a  research

method – Hol, Rinemart & Wiston – USA (1967)
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difusió.  I  naturalment  ja  recollia  les  dificultats  tècniques  i  econòmiques  que

suposaven els films.

Nosaltres  vam  considerar  que  els  vídeos  donaven  una  possibilitat  de

documentació  impensable  amb  el  cinema.  El  primer  equipament  que  vam

aconseguir, mitjançant una ajuda del  Ministerio de Cultura en 1983, va servir per

comprar una càmera de vídeo Betamax, que encara conservem, semblant a les de

cinema Super 8, en quant a grandària i pes, que anava connectada a un aparell de

vídeo que junt amb l’enorme carregador pesaven prop de 6 quilos. Per aconseguir

una major  qualitat  sonora  (tot  i  que el  sistema Betamax tenia un bon so i  una

limitada imatge d’unes 280 línies) l’equip anava connectat al cassette estéreo que

teníem tens enllà.

El temps d’enregistrament augmentava fins les tres hores, que podien ser

contínues si ens podíem connectar a la xarxa elèctrica, cosa no sempre possible, o

de 45 minuts amb les bateries, la qual cosa ja suposava un gran avanç.

Generalment s’enregistrava amb càmera fixa i gran angular, de manera a

documentar tota l’acció de la millor manera possible, sense talls ni canvis de posició

de la càmera (excepte en moments que ens adonàvem que havíem triat el pitjor

punt d’enregistrament).

Finalment vam optar per una divisió de treball: la meua dona, Mari Carmen

ÁLVARO MUÑOZ, portava la càmera, mentre que jo preguntava i portava el micro,

de  manera  que  s’adreçaven  a  mi  i  no  miraven  la  càmera.  Per  augmentar  la

invisibilitat de la càmera vam tapar el llum roig que en aquell moment portaven la

càmeres  de  vídeo  per  indicar  el  moment  de  l’enregistrament:  amb  eixe  senyal

vermell els campaners actuaven més inquiets.

Els  enregistraments  permetien,  per  exemple,  documentar  a  diversos

informants fent el mateix toc. Així tenim el darrer moment de la tradició amb un toc

de mort limitat a l’estructura mínima:

José  PINTANEL  Muerto  Cariñena  http://campaners.com/php/v0g.php?

numer=165 (28-04-1984)

I el mateix toc, tocat pel seu oncle, amb múltiples i inacabables variacions

(tot i que els tocs tenien  uns límits: si innovaven poc, avorrien als oients i al propi

campaner; si innovaven massa no comunicaven.

Joaquín  PINTANEL  LUSILLA  El  de  muerto  Cariñena

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=468 (04-06-1984)
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El treball va tenir dues fases: en 1983 amb el finançament del Ministerio de

Cultura es van documentar 7 campaners aragonesos i sobre tot es va establir la

metodologia de treball.  Va coincidir  amb l’any de les primeres transferències de

competències a les comunitats autònomes, i en 1984 va ser l’anomenada aleshores

Diputación General de Aragón (ara  Gobierno de Aragón) qui va finançar la resta.

Els  422  vídeos  resultants  foren  digitalitzats  i  penjats  en  Internet6.  Vam  tenir

l’oportunitat d’organitzar quatre concerts en Zaragoza, amb l’ajut del Ayuntamiento

de Zaragoza, el primer en La Seo i els altres tres en San Nicolás, la qual cosa ens

va  permetre  documentar  o  tornar  a  enregistrar  a  campaners  que  ja  coneixíem

abans.  D’aquesta  manera també experimentàvem si  el  canvi  de campanar  i  de

campanes afectava als seus tocs. Aquest treball va servir després com a base de la

nostra  tesi  doctoral7.  No  obstant,  en  el  moment  de  documentar  els  campaners

aragonesos encara teníem pensat fer la tesi sobre els campaners de la ciutat de

València,  cosa  que  finalment  no  va  poder  ser  possible.  No  obstant,  la  tesi  de

llicenciatura  (1985),  que en aquell  moment s’anomenava la  tesina fou sobre els

campaners valencians, una mena d’introducció a una tesi que mai fou possible, per

diversos  entrebancs.  Fou  publicada,  anys  després  i  en  valencià,  pel  Consell

Valencià de Cultura8.

Metodologia per la documentació

El procés de documentació era el següent: havíem dividit, molt abans que

fóra oficial, el territori aragonés en comarques, amb la idea, bastant encertada, que

la comarca és una unitat cultural,  també en tema de campanes. El propòsit  era

documentar un campaner del cap de comarca, un altre d’un poble mitjà i un tercer

d’un poble petit. Però estàvem en 1983 i en Aragó, on els tocs manuals ja havien

pràcticament desaparegut  i  on el  silenci  de les campanes no importava (tampoc

6 ÁLVARO  MUÑOZ,  Mari  Carmen;  LLOP i  BAYO,  Francesc  Toques  de

campanas  de  Aragón  en  formato  vídeo

http://campaners.com/php/aragon_videosg.php (1983-1985)

7 LLOP  i  BAYO,  Francesc  Las  campanas  en  Aragón:  un  medio  de

comunicación tradicional – Tesis de doctorado – Facultad de Ciencias Políticas y

Sociología  –  Universidad  Complutense http://campaners.com/php/textos.php?

text=1156 (1988)

8 LLOP i BAYO, Francesc  L’afició a les campanes – Paisatge urbà i tocs

tradicionals  en la Ciutat  de València – Sèrie Minor nº 56 – Consell  Valencià de

Cultura – València (2003)
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ara). Per tant, a la fi, vam tractar de trobar tres campaners per comarca i finalment

en alguna no vam enregistrar més d’un.

Per tant arribàvem en cotxe Mari i jo, i preguntàvem si en el poble hi havia

algú que tocara les campanes. Dit així queda ben poc científic, però aquella era la

realitat:  alguns  dies,  en  una  dotzena  de  pobles,  no  arribàvem  a  trobar  cap

informant: tots havien mort o emigrat (i així i tot les campanes continuaven manuals,

al contrari que al territori valencià). Una volta localitzat l’informant, calia trobar la

seua disponibilitat: de vegades, per greu malaltia, no vam poder anar més enllà de

la primera entrevista. I en algun cas, d’entrada, no volien tocar para forasteros, tot i

que després estaven ben contents que justament els forasters havien valorat allò

que els del poble menyspreaven.

Per  a  les  entrevistes  teníem  tres  qüestionaris9:  a  la  primera  o  segona

resposta ja ens adonàvem si era un informant qualificat o era el final de la tradició,

com hem vist adès. No obstant tots podien aportar informació sobre els emissors de

missatges a través de les campanes.

Se’ns  va  acusar,  durant  la  defensa  de  la  tesi  doctoral,  que  només  ens

havíem centrat en els campaners, oblidant els receptors dels missatges. No és del

tot certa l’acusació. Els tocs de campanes eren tocats per especialistes, remunerats

d’una o una altra manera, i per tant transmesos tant per tradició oral com per escrita

(tot i que els textos, sovint, són ajudes a la memòria, i que no valen per reproduir els

tocs indicats). Documentar els campaners significava documentar la generació del

procés  de  comunicació,  mentre  que  una  vegada  desaparegut  l’informant,  els

receptors, durant uns quants anys més, podrien identificar i valorar els tocs.

Vam  tenir  un  cas  molt  clar  a  Benabarre  /  Benavarri10 on  el  campaner

acabava de faltar. La seua vídua, els seus ajudants, un veí erudit local, no van ser

capaços  de  reproduir  en  integritat  els  tocs  que  el  difunt  els  coordinava.  Sense

director no hi havia música.

CAMPANERS DE BENAVARRI  Proves de repic –  Benabarre /  Benavarri

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=332 (14-08-1984)

Procuràvem que durant el qüestionari el campaner estiguera a soles o a tot

cas acompanyat de la seua parella: és molt important. Nosaltres anàvem en parella,

9 LLOP  i  BAYO,  Francesc  Qüestionaris  de  campaners

http://campaners.com/php/textos.php?text=3838 (13-04-2010)

10 BENABARRE  /  BENAVARRI  (Ribagoza  /  Ribagorça)

http://campaners.com/php/poblacio.php?numer=150 
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i això els donava molta confiança: hi ha coses que es poden dir a un home, altres a

una dona, així pensen ells.

El cas més negatiu és quan s’ajunten diversos informants. O bé contesten

allò que saben que no pot ofendre a l’altre i per tant donen una visió simplificada,

compartida, o bé directament adopten una actitud passiva. Ens va passar quan vam

documentar un parell de campaners de la ciutat de València aprofitant la vinguda

d’una missió de la UNESCO que va enregistrar amb nosaltres campaners de quatre

poblacions d’Aragó i tres valencianes.

Durant  el  repic enregistrat  a  Francisco  MAS  GADEA,  l’acompanyant

Francisco PALLARDÓ, que reconeixia una major edat i coneixement al primer, ni va

parlar ni va voler tocar.

MAS  GADEA,  Francisco  Repic Torre  del  Patriarca  –  València

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=6 (07-06-1984)

No  obstant,  el  senyor  PALLARDÓ  havia  sigut  un  dels  més  fructífers

informants.

PALLARDÓ,  Francisco  Entrevista  http://campaners.com/php/sonor0.php?

numer=523 (12-02-1981)

Però tornem al procediment seguit durant el treball dels campaners d’Aragó.

Una vegada entrevistats calia aconseguir el permís tant del capellà responsable del

campanar com de l’ajuntament: durant una estona anaven a sonar, seguits, tocs de

mort, de festa, d’alarma, tocs actuals i tocs antics, en una sèrie mai interpretada. De

vegades, en els pobles petits, era suficient el  boca a boca; sovint calia  recórrer a

l’agutzil,  qui  feia un bàndol,  amb cornetes,  amb tambors o amb un amplificador

sobre rodetes. Així i tot sempre hi havia algú (millor, alguna) que acudia a la plaça

per saber què estava passant.

Per suposat, l’orde dels tocs el marcava el campaner. De manera general

però no generalitzada començaven pels diaris, seguien pels de mort, acabaven pels

de festa.

Calia  pujar  tot  l’equipament  tècnic,  en  un  parell  de  maletes  de  grans

dimensions, preparar-ho... i deixar que el campaner – o campanera, que també les

hi havia – anara al seu ritme. Mai millor dit.

La  utilització  del  vídeo  no  acabava  en  aquell  moment,  pel  contrari.  Una

vegada  enregistrats  els  tocs  (i  si  es  podia,  que  no  sempre,  documentades  les
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campanes i el campanar) anàvem o bé a casa del capellà, a casa del campaner o al

bar del poble, a veure, en calent, els vídeos acabats d’enregistrar. Aquesta era una

de les parts més fructíferes de la recerca, ja que la persona entrevistada, amb els

seus familiars, comentava les raons d’haver fet un gest o un altre, fins i tot d’accions

aparentment inútils  però que estaven justificades per campanes o per tradicions

antigues.  La  relació  personal  no  acabava  aquí:  durant  més de  vint  anys,  cada

Nadal, enviàvem una tarja de felicitació als campaners, una cosa aparentment inútil

però de gran vàlua, en dos sentits. Per una part ells es sentien valorats, per altra

ens obria la porta si calia tornar a completar el procés d’investigació.

És  sabut  que  la  primera  entrevista  és  la  millor,  sobre  tot  si  mai  l’han

entrevistat abans: l’informant no sap encara què volem, i ens ho va contant tot com

bé li  sembla,  aportant per tant  la seua visió del món. En la segona,  però,  ja té

organitzades i apreses les respostes, d’una molta menor vàlua. Això explica com

informants molt  treballats tenen respostes estàndard, sovint d’escàs interès per la

investigació.

Però amb una relació més personal (a través de la parella d’informants, de la

relació  directa,  de  les  targes  de  Nadal)  es  pot  aconseguir  que  les  ulteriors

entrevistes no perden tant la seua vàlua i interès. Cal tornar a l’observació abans

dita: una cosa és que l’acompanye la seua família, i una altra que siguen diversos

informants, ja que aporten una resposta comú molt  menys interessant de valors

compartits.

Vam fer un intens treball de muntatge dels vídeos, tots ells estan compartits

en Internet. No obstant, i per indicacions del director de la nostra tesi, el professor

Carmelo LISÓN TOLOSANA, sols vam emprar el testimoni de deu dels informants

per al nostre treball acadèmic; queda per fer la transcripció o al menys el muntatge

de les entrevistes sonores, i també per fer les monografies de les altres quaranta

poblacions; potser si acabem penjant tota aquella informació en la web altres ho

podran fer.

Documentació o cinema?

Ja COLLIER i altres ho apunten: cal triar entre fer investigació o divulgació. I

també  afegeixen  que  fer  cinema  és  molt  car.  No  obstant,  ara,  amb les  noves

tecnologies tant d’enregistrament com de difusió, fer cinema no és tant car. Però

suposa una visió, una replega i una difusió que no tenen res a veure – o ben poc a

veure – amb el treball científic. Ens referim és clar al cinema com a concepte, ja que

pràcticament  tota producció actual,  fins i  tot  la més comercial,  es fa en suports

digitals.
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En  principi  pot  haver  relació  en  una  direcció  però  no  pas  en  les  dues.

M’explique amb un exemple. La gent que va venir de la UNESCO a documentar els

tocs de campanes va descobrir  un món espectacular  i  van decidir  fer  potser el

primer ethnoclip de la història.

GREM  –  Paris  –  Sonneurs http://campaners.com/php/v0g.php?numer=61

(1987)

Es va realitzar en forma de film de 35 mm, amb una càmera principal i una

auxiliar, i gravació sonora digital. Algunes escenes es van repetir vint vegades –

cosa habitual en el cinema, però ben contrària a la pràctica tradicional – i en el

muntatge,  que  ja  va  ser  en  format  digital,  es  van  tindre  en  compte  qüestions

estètiques i  d’impacte, sense respectar,  per exemple, l’orde formal dels tocs. La

imatge prima sobre el missatge, fins i tot sobre el so, de manera a fer un film que

capta l’atenció des del primer moment. Mirant el clip amb atenció s’hi veuen fallades

entre escenes, imperceptibles degut a la rapidesa i impacte visual de l’acció.

La idea va ser promoguda per l’antropòleg i musicòleg Xavier BELLENGER,

qui va faltar enguany (2020) en Perú on vivia i seguia investigant música tradicional

andina. Ell havia vingut amb un equipament digital en nom de la UNESCO a gravar

els campaners tant aragonesos com valencians. Per cert, i parlant de novetats, amb

ell  vam  anar  a  Deutschland  /Alemanya  a  muntar  el  primer  CD  europeu  de

campanes  amb  eixos  enregistraments,  però  les  limitacions  pressupostàries  van

impedir que el projecte fos publicat. La utilització digital en aquells anys era encara

una novetat  absoluta,  que permetia  un millor  control  tècnic  i  una major  qualitat

sonora.

Per tant, i si val la reflexió, a partir d’una extensa i intensa documentació

d’un patrimoni immaterial, es pot elaborar, encara que siga el projecte, d’un film tant

de difusió com de simple estètica. El camí contrari, en principi, és impossible, tot i

que si  no hi  ha altra cosa, pot donar pistes, confirmar algunes dades, però mai

servir  d’instrument  d’investigació  (llevat  que s’investiguen  els  films documentals,

que és un altra cosa ben distinta)

La documentació participant

També ens han acusat de participar massa en les nostres investigacions. És

clar que en el món de la investigació immaterial – el qual és el propi de la recerca

antropològica, quin altre podria ser? – no és possible ser distant. Hi ha un exemple

que m’agrada contar sovint: un entrevistat et pot contar la seua vida en mitja hora,

13

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=61


però hi  ha poca diferència  amb una entrevista periodística  i  una etnogràfica:  la

relació  entre  l’informant  i  l’entrevistador  és  de  clara  inferioritat:  tu  ets  el  savi,

l’universitari, el que ve de fóra, mentre que ell o ella són uns simples informants.

Pel contrari, en la investigació participant es canvien els papers de forma

radical  i  força  interessant:  l’entrevistat  esdevé  mestre,  l’entrevistador,  qui  vol

aprendre, es converteix en alumne. I no cal mitja hora sinó molt de temps, potser

anys, per arribar a conéixer tot allò que el mestre sap... i vol contar.

És de veres que m’he implicat molt i més en el món de les campanes. Tot i

que  també és  de  veres  que  no acabe  d'aprendre.  També ho  he  dit  sovint:  he

entrevistat  i  enregistrat  potser  a  400  campaners  en  aquesta  vida;  encara  quan

arribe a un campanar no sé què i com van a tocar i sé que em van a sorprendre.

Però  no  sols  he  documentat  campaners:  diversos  oficis,  distintes

organitzacions, altres visions del món. Des dels corredors de rallies fins a monges

de  clausura,  passant  per  moliners,  pirotècnics,  constructors  de pedra  en  sec  o

mecànics  de  fàbriques  de  joguets  de llanda.  Sols  la  participació  personal  m’ha

permès de conéixer una mica més el seu món, la seua manera de viure i d’ordenar

el seu univers. Pense que no hi ha altra manera.

Transmissió de coneixements

No  obstant  hi  ha  un  punt  que  ha  de  ser  bàsic  en  el  nostre  treball:  la

transmissió  dels  coneixements.  L’investigador  tradicional,  a  més  de  canviar  la

identitat de la població i el nom de les persones, tenia com a mèrit guardar-se allò

que sabia,  no fos que un altre li  ho  furtara.  Només es faria  públic  quan ell  ho

publicara, si és que arribava eixe feliç moment. I com a corol·lari: la informació era

seua, seua, seua, i  només la seua paraula de científic afamat acreditava el seu

testimoni.  Jo  sempre he practicat  el  contrari:  allò  que  gratis  (o  amb una  ajuda

pública,  tant s’hi  val)  em fou donat,  gratis ho he de tornar,  i  en primer lloc a la

comunitat que m’ho va compartir.  Aquí està la gran diferencia entre l’informant i

l’investigador.  Recordem  que,  segons  la  UNESCO,  no  hi  ha  propietaris del

patrimoni immaterial, sinó  portadors, és a dir aquelles persones que practiquen, i

transmeten, el seu coneixement. Per a ells practicar i transmetre és un dret, no pas

una obligació. De vegades passa – a quin investigador no li ha passat? - que un

informant no vol transmetre allò que sap, i vol ser l’últim del seu llinatge patrimonial.

És molt dur, però té tot el seu dret. El cas contrari és inacceptable: l’investigador no

té cap dret a guardar-se per a ell allò que li fou donat; com a mínim ha de tornar-ho

a la comunitat original, i evidentment també a la comunitat científica. No és un dret,

es una obligació.
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Nous campaners i noves tecnologies

En el moment que vam començar a documentar campaners, el vídeo era

una eina desconeguda, en mans de molts pocs. No faltaren en aquells anys els

campaners que no es reconeixien en el televisor de casa o del capellà:  ells mai

s’havien vist per darrere! Altres, a més, aplicaven uns raonaments molt lògics: no

podien ser el  que apareixia en la tele, si  estaven mirant-la!  Així  com altres que

afirmaven que no es podria veure el vídeo del campanar en un aparell (vídeo fixe,

televisor) que no havia pujat a la torre!

PONS, Fortunato A repicar Peñarroya de Tastavins / Pena-roja de Tastavins

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=8 (16-09-1983)

Jo diria que a partir del 1992 van canviar moltes coses en la percepció de

les campanes i  dels campaners.  Al menys, a casa nostra, la participació de sis

campanes gòtiques, anteriors al 1492, en l’Expo de Sevilla, amb el toc manual d’uns

60 campaners (i campaneres) quatre vegades al dia durant sis mesos, va canviar la

mirada del públic: ja no eren vells campaners sinó joves artistes. L’instrument, els

tocs, eren semblants, però canviant el context, es modificava de manera radical i

potser irreversible la perspectiva.

S’obria el camí, entre altres coses, a incloure el patrimoni immaterial com Bé

Cultural protegible, al  mateix nivell l que els immobles (catedrals, palaus...) o els

mobles (pintures, objectes extraordinaris...).

I sobre tot canviaven els intèrprets: ja no eren vells professionals, dedicats al

seu  ofici,  sinó  gent  de  tota  edat,  classe  i  origen,  units  per  la  passió  de  les

campanes. El fenomen no és sols valencià (que també) sinó pràcticament universal.

Un altre tema seria saber per què en alguns països i territoris no arrelen aquests

nous grups de campaners: Aragó o Murcia, per posar un parell de països, la France

/ França per parlar d’un estat.

Per dir-ho d’una altra manera: en alguns (molts) llocs del món apareixen i

desapareixen, amb una velocitat vertiginosa, noves colles de campaners, que no

tenen res a veure amb els antics. Sí, ells es presenten com els seus successors,

com els garants de la tradició, però reescriuen eixa tradició, l’adapten i la viuen de

forma totalment moderna, actual. I més a més en un moment de baixa important de

la  pràctica  religiosa,  per  una  part,  i  de  denúncies  pel  suposat  soroll  de  les

campanes per altra.
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Facebook i altres mitjans

Així  trobem ara a Internet constants i  repetits vídeos de campaners,  que

busquen la provocació, l’exhibició, la sorpresa, sense tenir en compte cap mètode

científic  de  documentació,  investigació,  difusió.  Es  tracta  sovint  de  mostrar-se

atrevit, front a una campana. A Facebook podem trobar una enorme quantitat de

vídeos, cada dia més, procedents d’uns quants llocs del món i no sols d’aquí; també

d’Italia, de México...

COLORETEADA SPEARS  Hombre tocando la campana Catedral  de San

Juan de Los Lagos (Jalisco)  http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1188 (06-

07-2017)

No obstant valdria la mateixa reflexió que hem fet sobre la documentació i

els films de difusió o de simple estètica: en conjunt són eines que dónen informació,

però  no  busquen,  en  gran  part,  ni  la  difusió  ni  l'estètica  si  més  no  la  simple

provocació.

A més Facebook i altres plataformes semblants tenen un gran problema, des

del punt de vista de l'investigador: o pesques al vol la informació o segurament ja

l'has perduda. Tot i  i  que les informacions que es pengen a Internet es queden,

segons diuen, per a sempre en la xarxa, si no agafes la informació que acabes de

veure, difícilment la podras recuperar!

Documentant México

Les  noves  tecnologies  permeten,  com  és  evident,  una  més  fàcil

documentació del fet immaterial. Per motius professionals estem participant, des de

fa més de cinc anys, amb l’INAH (Instituto Nacional de Antropologia e Historia) que

és l’administració responsable de la gestió de tot  el  patrimoni cultural  a México,

anterior a 1901. Tot i que els 32 Estados són lliures, sobirans i autònoms en el seu

règim  intern,  la  gestió  del  patrimoni  cultural  històric  és  federal  (la  gestió  del

patrimoni cultural modern, és de dir  de 1901 ençà és també federal a través de

l’Instituto Nacional  de Bellas  Artes).  Per  cert,  ens dóna molt  de gust  saber  que

l’antropologia forma part de la gestió patrimonial. En qualsevol cas estem participant

en  diversos  projectes  de  documentació,  valoració  i  restauració  de  campanars  i

campanes,  sobre tot  desprès dels  sismos o  terratrèmols del  2017 (més de 600

esglésies de grans dimensions, en ruïna).
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HUESCA,  Pascual  Tercer  llamado  a  misa  Totolapan  (Morelos)

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1768 (26-11-2019)

HUESCA,  Pascual  Entrevista  Totolapan  (Morelos)

http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1769 (26-11-2019)

Ara és molt fàcil documentar patrimoni immaterial, amb els telèfons mòbils,

cada volta més complets, cada volta de major qualitat. A més a més com que és tan

habitual  ara  que  la  gent  agafe  amb  els  seus  telèfons  qualsevol  situació,  els

informants ja no es senten tan agredits o tan nerviosos com podia ser fa quaranta

anys enllà. Ara bé, l’excés de documentació, cada volta més extensa degut a les

possibilitats creixents dels telèfons, fa més difícil de gestionar eixa informació.

En  qualsevol  cas  es  tracta  de  documentar,  com indicava  el  vell  mentor

MAUSS de manera que siga possible  reproduir  l’acció  en un temps diferent  de

l’actual.  Finalment  es  tracta  de  documentar  per  investigar,  compartir,  conéixer  i

divulgar un patrimoni que pel fet de ser immaterial se’ns escapa de les mans en el

moment mateix de la seua actuació.

Dr. Francesc LLOP i BAYO

Francesc LLOP i BAYO (València 1951)  és doctor  d’antropologia social i
tècnic jubilat d'etnologia de la Generalitat Valenciana. Ha dedicat tota la seua vida
professional  a  les  campanes,  els  campaners  i  els  tocs  i  en  aquests  moments
coordina  la  web  http://campaners.com possiblement  la  més  especialitzada  en
aquests temes en tota la xarxa.  Ha realitzat  nombrosos registres de campanes,
entre  ells  l'Inventari  de  campanes  de les  Catedrals  d'Espanya  per  encàrrec  del
Ministeri  de Cultura.  Ha fet  i  ha seguit  propostes de restauració en moltíssimes
torres  de  campanes,  especialment  en  les  catedrals  de  València,  El  Pilar  de
Zaragoza,  Sevilla,  Pamplona,  Huesca,  Murcia  o  Santiago  de  Compostela  entre
altres.  En els  últims anys està  participant  en diversos  programes internacionals
sobre restauració de campanes, especialment a México.
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