
antropologia
PAPERS DELS PORTS - 2020

íngrid bertomeu cabrera 11

La memòria del despoblament 
al nucli de Sorita
The memory of depopulation in Sorita

Íngrid Bertomeu Cabrera. Antropóloga a Ínclitacultura. ingridbertomeu@gmail.com

Presentat: 23/04/2020  Aprovat: 10/05/2020

Resum
El despoblament és un procés que afecta les zones rurals 
i posa de manifest un èxode de població del camp cap 
als nuclis urbans, iniciat des de finals del segle XIX, 
amb especial incidència als anys seixanta del segle XX i 
fins l’actualitat. Memòria del despoblament és una pro-
posta metodològica per abordar aquest fenomen i pren 
les comarques històriques dels Ports i el Maestrat com a 
punt de partida per a l’estudi de les seves comunitats. El 
projecte pretén explicar el despoblament rural de mane-
ra holística i amb un enfocament antropològic. 

Paraules clau: despoblament, rural, antropologia, me-
todologia, treball de camp, paisatge, agricultura, rama-
deria, transmissió, comunitat, memòria oral, patrimoni.

Abstract
Depopulation affects rural areas and evidences an exo-
dus from the countryside to urban centres started at the 
end of XIX century, having special impact since 1960s 
and still now. Memory of depopulation is a methodolo-
gical proposal in order to tackle this phenomenon, ta-
king the historical region of Els Ports and Maestrat as 
a starting point for the study of their communities. The 
project claims to explain the rural depopulation in a ho-
listic way and with an anthropological approach.

Keywords: depopulation, rural, anthropology, 
methodology, fieldwork, landscape, agriculture, lives-
tock, transmission, community, oral memory, heritage. 

Memòria del despoblament
És un projecte de creació i aplicació de metodologia per a l’estudi del despoblament 

i l’abandó dels espais rurals, a partir de la memòria oral i el coneixement antropològic. 
Dit d’una altra manera, es tracta d’una eina en forma de fitxes per als investigadors, 
que permeten analitzar la problemàtica des del testimoni i la vivència de la comunitat 
implicada, en diferents localitats, siguin quines siguin les seues característiques his-
tòriques, paisatgístiques, geogràfiques, etc. 

Des de l’estiu del 2019 i fins el mes de març del 2020, s’ha dut a terme la proposta 
d’investigació de l’equip Ínclita Cultura, format per les antropòlogues Íngrid Berto-
meu Cabrera i Maite Hernández Sahagún, amb la coordinació dels centres d’estudis 
del Maestrat i dels Ports. En aquest període, amb el finançament de l’Institut Ramon 
Muntaner, s’ha configurat l’eina per a l’estudi i s’ha fet treball de camp a dos munici-
pis de les comarques històriques del Maestrat i dels Ports: Culla i Sorita.

El compendi de fitxes que conforma el corpus metodològic es defineix en: a) la fitxa 
d’informant, amb camps generals per a les dades de les persones entrevistades, i amb 
camps específics sobre la temàtica tractada; b) el model d’entrevista estructurada, amb 
una sèrie de preguntes que poden servir de guia i orientació a la persona entrevistado-
ra; c) la fitxa d’anàlisi antropològica, que té per objectiu reflectir una visió holística 
sobre els aspectes de la vida social i cultural vinculats al despoblament, a través de 
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diversos camps temàtics i de manera diacrònica (cultura, educació, migració, salut, 
transport, alimentació, etc.); i d) la fitxa de recursos, on registrar-hi totes aquelles 
referències d’interès per a l’objecte d’estudi, bibliogràfiques, documentals, sonores, 
audiovisuals, fotogràfiques o literàries.

Aquest projecte de recollida, anàlisi i sistematització de la informació, respon a un 
doble sentit: per una banda, la voluntat de comprendre les dinàmiques migratòries 
que donen lloc al despoblament rural, tot abastant la complexitat del procés i els seus 
condicionants demogràfics, econòmics, polítics, socials, culturals...; i per l’altra, la 
necessitat de disposar d’un instrument útil per a l’estudi del fenomen en territoris dife-
renciats en característiques històriques, socials o paisatgístiques, afavorint la compa-
ració de les realitats entre ells.

Pel que fa al treball de camp a la comarca dels Ports, s’ha desenvolupat al municipi 
de Sorita, on s’ha pogut fer una primera valoració de la qüestió. L’antropòloga s’hi ha 
desplaçat durant dos dies per captar les dinàmiques de la població així com entrevistar 
en profunditat alguns dels seus habitants. 

Les dades oficials del 2018, indiquen que 
compta amb una població total de cent dotze 
habitants. La major part s’agrupa en el nucli 
de la localitat on, segons els informants, en 
l’actualitat hi hauria una vuitantena de resi-
dents permanents. L’estructura familiar dels 
habitatges es composa, majoritàriament, per 
matrimonis més grans de cinquanta anys, 
amb alguna excepció com el cas d’unes po-
ques famílies amb fills menuts i, també, llars 
amb només un individu. Tanmateix, fa anys 
que no naix cap infant i se’n comptabilitzen 
pocs en edat d’escolarització, els quals es 
desplacen a l’escola del Forcall, ja que el centre educatiu de Sorita va tancar les seues 
portes el 2017. A nivell assistencial, disposen d’atenció mèdica ordinària i infermeria 
de dilluns a divendres, i s’han de desplaçar al centre de Vinaròs per a les visites de 
medicina especialitzada (exceptuant les que es realitzen a Morella).

L’activitat econòmica principal del municipi de Sorita és la ramaderia, i el sector 
serveis hi té escassa presència: es limita a una botiga d’aliments i béns de primera 
necessitat, així com a un bar, a una farmàcia, perruqueria un dia a la setmana i servei 
de venda ambulant periòdicament. Malgrat que hi ha la tenda i el comerç ambulant, 
alguns veïns i veïnes del municipi reconeixen que fan poc ús d’aquestes prestacions i 
comenten que, moltes vegades, es desplacen per fer la compra o bé aprofiten per fer-la 
quan es troben a nuclis més grans com el Forcall o Vinaròs. 

Fins fa unes dècades, l’activitat diària dels seus habitants condicionava el paisatge 
a través de la pràctica de l’agricultura i la ramadera extensiva. L’entorn era viscut, 
explotat i transformat per les famílies amb l’objectiu d’aprofitar-ne directament els 
recursos. Els ramats transitaven els boscos, amb molta menys massa forestal que ac-
tualment, i els bancals amb marges de pedra en sec encara avui són testimoni d’una 
no gaire antiga activitat agrícola de subsistència. Poc a poc, els masovers i masoveres 
dels anys cinquanta i seixanta del segle passat, van anar abandonant els masos per 



antropologia
PAPERS DELS PORTS - 2020

íngrid bertomeu cabrera 13

aplegar-se al nucli de població, tot i que, durant algunes dècades posteriors, van se-
guir mantenint una certa activitat al mas, amb els cultius o el ramat. Als nostres dies, 
l’aprofitament de l’entorn immediat és molt diferent i es practica en forma d’oci o bé 
se li dona un caràcter i funcionalitat patrimonial, tant per les significacions culturals 
com per la percepció d’una riquesa faunística i vegetal. Així passa també en l’ús de 
l’espai públic al nucli, que ha sofert una evolució de més a menys en el sentit que ha 
passat d’una abundant ocupació dels carrers i places a una inactivitat quasi absoluta. 
Si bé fa uns trenta o quaranta anys l’espai era viscut, sobretot pels infants, a dia d’avui 
i durant els mesos no vacacionals, s’hi observen persones només puntualment. En re-
ferència a la socialització dels adolescents i joves, la situació no varia i han de recórrer 
a les localitats veïnes per establir relacions entre els seus iguals. 

Amb els canvis socials produïts pel pas del temps i pel progressiu despoblament, 
també es detecten variacions en les activitats vinculades amb el Patrimoni Immaterial. 
Els oficis tradicionals estan pràcticament desapareguts i, dels coneixements i tècni-
ques que s’han anat transmetent de generació en generació, només en perviuen aque-
lles relacionades amb la gastronomia, la música i la festa, principalment. De la prime-
ra, en destaca la pilota, la cuina dels bolets o la de la caça, així com l’elaboració de 
dolços de festa. Pel que fa a la música i l’àmbit festiu, cal remarcar que són elements 
que continuen relacionats directament al sentiment de pertinença i identitat de la seua 
població i manifesten una de les dinàmiques més importants del municipi. I és que 
Sorita, com molts altres llocs de la comarca, presenta un estat de despoblament durant 
pràcticament tot l’any que es capgira en èpoques de vacances o durant la celebració de 
les festes patronals de la Mare de Déu de la Balma i la festa de Sant Antoni. D’aquesta 
manera, la quotidianitat es veu transfigurada per l’arribada massiva de persones migra-
des que hi conserven els vincles familiars i l’habitatge com a segona residència i que, 
generalment, participen activament de la vida social. La salvaguarda d’aquestes tradi-
cions és un fet que aparentment no presenta riscos, però, malgrat això, la transmissió 
d’aspectes gastronòmics, de les danses o de la indumentària festiva, en el present, està 
custodiada per dones majors de cinquanta anys, la descendència de les quals ja no viu 
al poble. Cada vegada més, es veu com els elements patrimonials van adaptant-se en el 
transcurs del temps, suposant una simplificació i una pèrdua relativa de coneixements 
a cada nova generació.   

Sobre la qüestió dels moviments migratoris que ha sofert la població de Sorita, 
veiem que han anat relacionant-se amb vàries causes, seguint la línia dels grans mo-
viments de l’estat espanyol en els darrers cent anys. Per una banda, la necessitat de 
millora de les condicions de vida i d’augmentar el poder adquisitiu, però, per l’altra, 
també la guerra civil espanyola. Els anys vint del segle passat inicien un gran traspàs 
de persones a nivell internacional, així com cap a Catalunya i les seues grans metrò-
polis industrials -les quals absorbirien emigrants fins a finals dels anys seixanta- amb 
un creixent sector tèxtil, com és el cas de Sabadell. Segons s’ha recollit, habitualment 
era el fill major qui marxava primer i agrupava tota la família al lloc de destí un cop 
tenia feina. Altres vegades emigrava tota la família alhora i s’ocupaven a les fàbriques 
o a les porteries, activitat que, a més de feina, els assegurava l’habitatge. La demanda 
de mà d’obra a la indústria de manises de Castelló als anys seixanta impulsava nous 
moviments de les zones rurals cap als nuclis urbans, en aquest cas però, en l’interior de 
la mateixa província. Un gran volum de les persones que se’n van a partir de mitjans 
del segle XX encara avui mantenen els lligams i el nom de família, tornen al poble pe-
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riòdicament i hi conserven l’habitatge. Amb tot, l’actualitat es mostra com un moment 
en què la tendència de pèrdua de població s’accentua i els joves es desplacen a la ciutat 
per accedir a estudis superiors o bé per desenvolupar possibilitats professionals que 
no troben al poble o a la comarca. En tots dos casos i sobretot en el primer, difícilment 
tornen amb un projecte de vida a la població d’origen. La voluntat d’enviar els fills a 
estudiar o formar-se fora genera estratègies de gestió de l’economia domèstica, condi-
cionades per una despesa considerable en la projecció de futur dels descendents, ja des 
del moment del seu naixement. És per això que l’estalvi i la planificació de l’economia 
són valors rellevants en la vida quotidiana i es converteixen en l’única garantia per a 
l’accés a la formació post-obligatòria i acadèmica, que inclou costos de desplaçament, 
habitatge, manutenció i quotes formatives, per quanties que poden oscil·lar al voltant 
dels deu mil euros per curs. 

Tanmateix, la vida al municipi constata una idea compartida pels seus habitants re-
lacionada amb certs factors qualitatius que el poble ofereix, elements indispensables 
per a la vida com la proximitat amb la natura, l’enfortiment dels vincles familiars i les 
xarxes d’ajuda mútua, eficaces, sobretot, en referència al paper que tradicionalment 
han desenvolupat les dones en la cura dels membres de la família i en l’organització 
de la vida domèstica. Es destaca també la tranquil·litat, el silenci i la qualitat me-
diambiental. Però per altra banda, els nadius assumeixen que el transcurs del dia a dia 
provoca que ells mateixos acabin normalitzant o restant importància a una situació que 
consideren precària i desigual en relació als ciutadans de zones urbanes, és el cas de 
l’accés a serveis assistencials, de mobilitat o  formatius.

Paral·lelament, entre veïns i veïnes hi ha una percepció generalitzada d’ineficàcia 
de les polítiques regionals i una sensació compartida de desemparança quan 
l’Administració planteja estratègies i solucions al despoblament, sense comptar amb 
la participació ni amb el punt de vista dels habitants de les zones rurals com Sorita i, 
per extensió, de la comarca dels Ports. Insisteixen en que cal abordar el problema a 
través de plans que prioritzin els nuclis més menuts, amb més incidència de despobla-
ció, més risc d’abandonament i més dificultats per revertir el problema. Manifesten 
que cal incentivar la innovació en el sector primari i disminuir-ne la burocratització, 
diversificar l’activitat o implementar mesures fiscals específiques en coherència amb 
les característiques específiques del  territori.

En definitiva, Sorita és un cas il·lustratiu d’una realitat rural estesa a la comarca, que 
preocupa notablement els seus habitants i que presta a qüestionar-nos molts aspectes 
de les dinàmiques socials i culturals en què ens veiem immersos. El treball de camp 
ha permès l’aplicació de la metodologia, fer una valoració sobre la seua capacitat 
d’adequació al context concret i apropar-nos a la comprensió del despoblament, enfo-
cat des d’un punt de vista holístic, transversal i comunitari.


