
Dediquem aquesta secció a reflexionar
sobre la gestió actual del patrimoni
cultural del nostre entorn més
immediat, assenyalant tant les virtuts,
que són moltes, i el seu potencial , com
les mancances, malauradament moltes,
que es poden identificar després de
l'anàlisi d'algun element patrimonial
concret.

Però no ens volem centrar en la
denúncia, sinó que sobretot pretenem
assenyalar les lí-
nies mestres d'ac-
tuació que al nos-
tre parer s'han de
desenvolupar per
a la seva posada
en valor.

Abans d'entrar en
la seqüència d'actuacions que creiem
essencials per a això, i que possibil iten
que el patrimoni es converteixi en
alguna cosa més que elements que
únicament permetin evocar un passat
més o menys recent o remot, hem de
preguntar-nos com un element del
passat, i aquí estem fent referència a tot
tipus de vestigis, materials i/o
immaterials, escrits i/o construïts, etc.
passa a ser considerat patrimoni.

Recorrerem a un exemple pràctic. Si
demanéssim a diverses persones que
identifiquessin algun element patri-
monial dins dels límits del nostre poble,
no trigaríem molt a constatar que la
majoria d'el les assenyalarien segura-
ment el pont del Diable, i tot l 'imaginari
que l 'envolta, com l'element més cone-
gut i destacat d'entre tots aquells exis-
tents a Martorell .

Per tant, aquest monument ja compleix
amb una de les condicions necessàries
perquè sigui considerat patrimoni:
existeix i s'identifica com a tal. Evident-
ment, si el pont del Diable es coneix i
s'identifica com a patrimoni és també
perquè aquest ha estat descobert per
la comunitat científica, i ha estat inves-
tigat, és a dir, el treball especial itzat dels
investigadors ha permès extreure el
coneixement històric present del mo-
nument.

Però el pont del Diable no solament es
coneix pels estudis dels quals ha estat
objecte, sinó sobretot, i molt abans que
aquest ni tan sols hagi estat considerat
objecte d'aquests estudis, per la seva
presència i ús constant, i per la seva
percepció canviant, des del mateix
moment de la seva construcció fins a
l 'actualitat. No en va existeixen molts

ponts dins del pont actual, i per
descomptat, la percepció social , el que
aquest representava per a cada època,
ha experimentat notables canvis i
transformacions, igual que el propi pont
en si mateix.

En definitiva, ja sigui perquè el conjunt
de la societat atribueix a algun element
concret una sèrie de valors col·lectius,
comunitaris... és a dir, patrimonials, o
perquè la recerca científica els recu-

pera i els posa en
valor, el fet és que
aquests elements
passen a ser con-
siderats patrimoni
cultural.

Ara bé, la gestió
patrimonial final itza

amb la mera identificació d'aquests
elements singulars com a patrimoni?
Evidentment, no. De fet, perquè una
documentació escrita, una construcció
o una llegenda, etc. puguin ser consi-
derats estrictament com a patrimoni,
com a béns patrimonials, han de ser
objecte d'una gestió patrimonial que
permeti aconseguir els objectius que
fan precisament que aquests elements
siguin, i puguin seguir sent, patrimoni.

Aquest conjunt d'actuacions té tres
fases fonamentals: descobrir, gestionar i
explicar. En altres paraules: investigar,
protegir i difondre.

Així doncs, l 'objectiu d'aquesta secció
serà la d'assenyalar quines necessitats
de recerca i conservació presenten els
elements patrimonials que periòdi-
cament anirem tractant. Actuacions to-
tes elles encaminades a assegurar el
propòsit final de tota gestió patri-
monial , que és la difusió del conei-
xement adquirit.

Cal considerar, i això és un aspecte
essencial que pensem que pot marcar
la diferència entre l 'èxit i el fracàs de
qualsevol política de gestió patrimonial ,
que la transformació de les petjades del
passat en béns patrimonials col·lectius
no és un objectiu que es pugui situar al
final d'un procés, sinó que ha d'estar
present i protagonitzar totes i cadas-
cuna de les tres fases, emprant preci-
sament l 'estudi i la conservació del
patrimoni no com una fi en si mateix,
sinó com una eina d'empoderament
comunitari i transformació social .
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