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l Museu de la Pesca va començar una tasca de recuperació de la memòria oral a principis dels anys 90 del segle XX. Entrevistes
amb pescadors, gent de mar, persones vinculades amb el fet marítim... Aquest tipus d’informació basada en l’experiència ha
acompanyat bona part de la recerca que el Museu ha efectuat. Parlar amb la gent més gran ha estat no només un gran plaer, també
ha esdevingut una font inesgotable de coneixement que malauradament té la fragilitat que li confereix la seva naturalesa.
Un dels objectius del Museu de la Pesca i de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona) ha estat intentar reconèixer i dotar
de valor aquest tipus de patrimoni, anomenat immaterial, no només captant-lo i preservant-lo per a les generacions futures sinó també
retornant-lo a la societat en forma d’activitats.
D’aquí neix el programa Memòria Viva, que és una suma d’activitats que tenen com a objectiu comú recollir i difondre la nostra
memòria oral.
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Les activitats tenen escenaris i metodologies diferents però objectius comuns: preservar el nostre patrimoni immaterial,
donar-lo a conèixer i gaudir-lo en societat.
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Les Converses de Taverna, de caràcter
intergeneracional, esdevenen un espai
per a la participació de la gent gran,
els coneixements de la qual conformen
una part del nostre patrimoni immaterial.
Com els vells llops de mar, al voltant
d’una taula, en el marc d’una taverna
al costat del port de Palamós, navegarem
pel nostre passat i present marítims
amb les persones que l’han viscut
i l’han escrit en la memòria col·lectiva.

Una fotogra�a recull una gran quantitat
d’informació i genera un seguit
de preguntes.
Qui són? De quan és? On és?...
Disposem d’imatges que, gràcies
al teu ajut, ens permetran documentar
millor la nostra memòria històrica.
Us convidem a participar durant tres
divendres, de 7 a 8 de la tarda,
al Museu de la Pesca, en una trobada
on les fotogra�es antigues recollides
durant anys pel Museu ens podran parlar,
ens desvetllaran la seva història i ens
resoldran molts dubtes gràcies a
la participació de tots. La teva
experiència i memòria ens serà molt útil.

En el marc del cicle
“Palamós Gastronòmic”,
professionals de la gastronomia
de Palamós, de restaurants
i de tavernes, i cuiners provinents
del sector extractiu ens explicaran
en directe els seus plats de peix,
hereus de la cuina tradicional que
es realitzava en les barques.

Ajuda’ns a rescatar de la memoria les
imatges del nostre passat més immediat.
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