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El testimoni directe de la gent ha
esdevingut en els darrers temps
una de les fonts d’informació
més valuoses per als investigadors socials. La tècnica de l’entrevista, abans gairebé
associada en exclusiva als antropòlegs, avui forma part dels mètodes més utilitzats en
investigacions de tota mena. La
recerca a escala local ha estat
singularment una de les grans
beneficiades pel seu desenvolupament.
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L’Observatori per a la Recerca
Etnològica de Catalunya presenta per cinquè any consecutiu
un seguit d’experiències que han
tingut lloc a l’entorn d’iniciatives
proposades per les entitats que
en formen part o per equips de
recerca del nostre país. L’Observatori us proposa així un recorregut al llarg del territori per
conèixer les vivències de moltes
persones, al mateix temps personals i representatives del batec
de la nostra societat.

L’Inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya és un programa de la
Direcció General de Cultura Popular
i Tradicional que té com a objectius
la recerca, la documentació, la
difusió i la restitució del patrimoni
etnològic català.
L’Inventari fa periòdicament
programes de recerca etnològica en
diversos punts de la geografia
catalana en coordinació amb
l’Observatori per a la Recerca
Etnològica a Catalunya, l’instrument
de difusió i reflexió de què s’ha
dotat l’IPEC.
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L’Observatori per a la Recerca
Etnològica a Catalunya és un servei
de l’Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya. Fou creat a
partir de la voluntat de conèixer
puntualment i de manera
actualitzada la situació de la recerca
i la difusió de l’etnologia a
Catalunya. La seva metodologia es
basa en el treball en xarxa amb les
entitats i grups que hi ha a
Catalunya dedicats al patrimoni
etnològic. L’Observatori es concreta
sobre el territori en els interlocutors
que apareixen reflectits al mapa.
3
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Les col·leccions exposades al museu
tenen una pervivència cultural que arriba fins a l'actualitat. Els contes i llegendes d'aquesta sessió són una
mostra de la memòria viva a la ciutat, al
país, una quotidianitat compartida.
Aquesta activitat forma part del programa d'activitats de la festa major del
barri del Centre Històric de Barcelona, i
és una col·laboració entre el Museu Etnològic de Barcelona i el Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí.

Data: dissabte 15 de setembre, 11.00 h
Lloc: Pati del Museu Barbier-Mueller.
Carrer de Montcada, 14
Organitza: Museu Etnològic de Barcelona
i Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí
Informació: 931 763 063
emiro@bcn.cat

www.museuetnologic.bcn.cat
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Testimonis.
Memòria d’un passat
recent
Reus
Testimonis. Memòria d’un passat recent és una activitat de divulgació i preservació de la memòria més recent de
la ciutat de Reus i del seu entorn comarcal. Cada mes, una persona vinculada a algun dels aspectes de la vida
ciutadana ofereix el seu testimoni en
forma de conferència. La narració dels
seus records i reflexions és oferta al
públic i compartida en un col·loqui
final. Després, és dipositada al fons de
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memòria oral de l’Arxiu Municipal de
Reus per tal que en el futur sigui un document consultable.
• 18 de setembre. Taula rodona: L'aparició de la festa major de Reus
• 20 de setembre. Gregorio Simón
Mateu: Venir a Reus des de fora: vivències passades que es repeteixen
• 4 d'octubre. Dr. Pere Cavallé Vallverdú: La sanitat a la transició
• 18 d'octubre. Dr. Joan Borràs Bolada:
L'adveniment de les especialitats a l'hospital: a propòsit del servei d'oncologia
• 8 de novembre. Joaquim M. Masdeu
Guitert: L'esperit comarcal: cultura i
identitat
• 29 de novembre. Taula rodona: Etnografia del petit comerç

Hora: 19.30 h
Lloc: Arxiu Municipal de Reus
Carrer de Sant Antoni M. Claret, 3
Organitza: Carrutxa, amb el suport
de l’Arxiu Municipal de Reus
Informació: carrutxa@etnocat.org

www.carrutxa.cat
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Presentació del llibre Cançons populars
a Mont-roig del Camp a càrrec de Joaquim Icart, musicòleg i catedràtic de la
URV, i Concepció Aragonès, coordinadora de la publicació.

Data: divendres 28 de setembre, a les
19.00 h
Lloc: Casa de Cultura Agustí Sardà.
Carrer Mare de Déu de la Roca, 5

Mont-roig del Camp
Organitzen: Centre d'Estudis
Mont-rogencs, Onada Edicions,
Institut Ramon Muntaner
Col·laboren: Ajuntament de Mont-roig del
Camp, eljornal.cat, Punt 6 Ràdio
Informació: 977 401 757 http://cemont-rogencs.blogspot.com.es/
mcarme@irmu.org
www.irmu.org
6
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Contes i músiques:
narracions d'Amèrica
i de Catalunya
Barcelona

La sessió anirà a càrrec d'Alexander
Hernández (narrador, periodista, formador), Ernesto Briceño (músic, director
del Centre d'Estudis Musicals Maria
Grever) i Enric Miró (antropòleg, cap
d'exposicions i difusió del Museu Etnològic de Barcelona). Una hora i mitja
d'entreteniment a base de contes i músiques populars catalanes, veneçolanes (barí i wuayúu), equatorianes
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(shuars) i mexicanes (maies i nàhuatls),
amb objectes per tocar i "coses" per
tastar.
El museu desenvolupa aquesta línia de
treball des del 2000, i és la seu de l'Associació de Narradores i Narradors
ANIN. Col·leccions, materials i patrimoni oral formen part dels fons del
museu i de les museografies. Aquestes
activitats són una forma de donar a conèixer el patrimoni i les tasques científiques dutes a terme amb aquest
material etnogràfic. En aquesta sessió
es donarà a conèixer l'enregistrament
de contes per a adults i el paper que la
música hi té com a element narrador,
no només com a acompanyant o com a
decorat de la narració verbal.

Data: dimarts 16 d’octubre,
a les 19.00 h
Lloc: Taller de Músics - Escola Superior
d'Estudis Musicals. Centre Cultural Can
Fabra. Carrer del Segre, 24-32, 3a
planta
Organitza: Museu Etnològic de Barcelona
Informació: 931 763 063,
emiro@bcn.cat

www.museuetnologic.bcn.es
7
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Desvetllem
la memòria de...
Manlleu
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Taller de fotografia històrica encaminat
a recuperar i documentar fotografies inèdites. L’objectiu és que totes les persones amb fotografies relacionades
amb una temàtica concreta, i que a
continuació detallem, les portin al taller

per tal de digitalitzar-les i documentarles. Les fotografies són retornades al
moment. El resultat final és una exposició amb algunes de les imatges recollides. Enguany plantegem tres tallers
amb les temàtiques següents:
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Els Tonis a Manlleu
Fotografies relacionades amb la festa
dels Tonis de Manlleu.

Sant Vicenç de Torelló
Fotografies relacionades amb el municipi de Sant Vicenç de Torelló.

Dates: 12 sessions, que es faran un dia
a la setmana (pendent de concretar)
durant la tardor del 2012
Lloc: Museu Industrial del Ter. Passeig
del Ter, 2
Organitza: Museu Industrial del Ter
Informació: 938 515 176
mit@mitmanlleu.org

Dates: 12 sessions, que es faran un dia
a la setmana (pendent de concretar)
durant la tardor del 2012.
Lloc: Museu Industrial del Ter. Passeig
del Ter, 2
Organitza: Museu Industrial del Ter
i Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Informació: 938 515 176
mit@mitmanlleu.org

www.mitmanlleu.org

www.mitmanlleu.org

Rafael Rueda
En aquest cas el fons d’aquest fotògraf
manlleuenc ja està digitalitzat; durant
el taller només se’n fa la documentació.
Dates: 12 sessions, que es faran un dia
a la setmana (pendent de concretar)
durant la tardor del 2012.
Lloc: Casal Cívic de Manlleu Frederica
Montseny. Avinguda del Puigmal, 137139
Organitza: Museu Industrial del Ter
Informació: 938 515 176
mit@mitmanlleu.org

www.mitmanlleu.org
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Converses de taverna
Palamós
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 pels nostres passat i present marítims amb les persones que
l’han viscut i l’han escrit en la memòria
col·lectiva. Aquesta temporada celebrem les 100 sessions de les Converses
de Taverna.
10
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• 19 d’octubre. On anem a pescar avui?
Estratègies dels pescadors
• 9 de novembre. Els inicis dels esports
nàutics a la badia

Hora: 19.00 h
Lloc: Taverna Ca la Pepa Caneja.
Plaça de Sant Pere, 14

• 8 de març. Nissagues de pescadors
palamosins

Organitza: Museu de la Pesca i Càtedra
d’Estudis Marítims (Universitat de Girona
– Ajuntament de Palamós)

• 12 d’abril. Històries de la pesca de la
gamba de Palamós

Informació: 972 601 244
dir.cem@udg.edu

• 10 de maig. Els primers submarinistes
• 7 de juny. Els fogons dels pescadors

www.museudelapesca.org
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El treball de camp
en memòria oral i musical
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elaborades... En resum, de com l’investigador pot encarar de la millor manera
el treball de camp en memòria oral i
musical. Places limitades.

Data: dissabte 20 d’octubre,
de 10.00 a 18.00 h
Lloc: Museu de la Mediterrània. Carrer
d’Ullà, 31

Torroella de Montgrí
Organitza: Museu de la Mediterrània
Per a tot investigador el treball de camp
és la base per arribar a fer una bona recerca en el camp de la memòria oral.
Recollir-la no és senzill, i aplicar certa
metodologia amb un bon grapat d’experiència és una bona fórmula. Per això
us oferim un taller coordinat per Jaume
Ayats i Gianni Ginesi, que des de la
seva experiència ens parlaran de com
es poden dissenyar els treballs, preparar les entrevistes, treballar les fonts

Informació: 972 755 180
www.facebook.com/museudelamediterrania
twitter: @mdlmediterrania
info@museudelamediterrania.cat

www.museudelamediterrania.cat
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Realització i presentació del documental La vida al barri. Indústries al barri
Antic de Valls a càrrec d'Anna Estallo i
Xavi Pete

Data: realització durant el mes d’octubre i presentació durant el mes de febrer (dates pendents de concretar)
Lloc: Institut d’Estudis Vallencs.
Carrer de Jaume Huguet, 1

Valls
Organitza: Institut d'Estudis Vallencs
i Institut Ramon Muntaner
Col·labora: Ajuntament de Valls
Informació: www.irmu.org
carles@irmu.org

www.iev.cat
12
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Joan-Pau Ferré.
Arrecuélher e transméter
era expression orala dera
cultura gascona pirenenc
Esterri d’Àneu

President deth Eth Ostau Comengés,
que presentarà eth trebalh hèt pera sua
associacion enà sauvar e transméter
era lenga e era cultura dera Varossa ath
Coserans, ath còr deth domeni lingüistic deth occitan gascon pirenenc orien-
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tau. Confrontats ara urgéncia d'amassar testimoniatges a un moment on era
transmission dera lenga occitana "a
casa" é compromesa, eths membres
deth Ostau Comengés qu'an tanben
causit de trobar un equilibri entram era
arrealizacion d'aqueras enquèstas patrimonialas e era difusion deths documents amassats. Joan Pau Ferré
qu'explicarà eras suas motivacions e
eras tecnicas que'u permeten de provocar era paraula e d'arrecuélher informacions, de còps fòrça personalas. Que
parlarà tanben deths utisses qu'utiliza
Eth Ostau Comengés, deths partenariats qu'an bastit e que parlarà tanben
deths arresultats obtenguts e deths
projèctes a vénguer.

Data: dimarts 6 de novembre, de 10.30
a 14.00 h
Lloc: Quadra de Casa Gassia de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Carrer del
Camp, 22-24
Organitza: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Informació: 973 62 64 36
ecomuseu@ecomuseu.com

www.ecomuseu.com
13
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Resistència antifranquista i
espai públic.
Barcelona 1939-1977
Barcelona
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El projecte de la recerca que presenta
el Grup de Treball d’Etnografia dels Espais públics, de l’Institut Català d’Antropologia, té la voluntat d’explicar
—basant-se en testimonis directes—
com fou la resistència antifranquista al
carrer a partir de dos fenòmens radicalment diferents però complementaris:
les mobilitzacions públiques de rebuig
al franquisme i la seva cara oculta, això
és, el treball clandestí necessari per
poder fer emergir a la superfície la protesta.

Data: 29 i 30 de novembre, de 19.00 a
21.00 h
Lloc: Facultat de Geografia i Història.
Universitat de Barcelona, Campus
Raval. Carrer de Montalegre, 6
Organitza: Institut Català d’Antropologia
Informació:
secretaria@antropologia.cat

www.antropologia.cat
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Imatges que fan parlar
Palamós

Una fotografia 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 quatre divendres, de 7 a 8 de la tarda al Museu de la
Pesca, en una trobada on les fotografies antigues recollides durant anys pel
Museu ens podran parlar, ens revelaran
la seva història i ens resoldran molts

Página 15

dubtes gràcies a la participació de tots.
La teva experiència i la teva memòria
ens seran molt útils. Ajuda’ns a rescatar de la memòria les imatges del nostre passat més immediat.
• 14 de desembre. El Museu de la
Pesca fa 10 anys
• 18 de gener. Palamós en blanc i negre
• 15 de febrer. Vorejant la costa

Hora: 19.00 h
Lloc: Museu de la Pesca.
Moll pesquer, s/n
Organitza: Museu de la Pesca i Càtedra
d’Estudis Marítims (Universitat de Girona
– Ajuntament de Palamós)
Informació:
972 601 244
dir.cem@udg.edu

• 15 de març. Palamós festiu. Actes i
festes populars a casa nostra

www.museudelapesca.org
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Fer de músic
Torroella de Montgrí
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El Museu de la Mediterrània continua
amb aquest projecte de recerca, que
pretén recuperar i donar a conèixer, a
través de la memòria oral, la feina dels
músics de les cobles orquestres (les
formacions musicals més antigues del
país) que han viscut el canvi en l'ofici,
en el seu repertori, en les festes i tradicions, en els costums de la societat....
Fins a aquest moment s’han enregistrat
dotze entrevistes en suport audiovisual
que recullen les experiències vitals d’aquestes persones, i aquest 2012 en
farem quatre més. El projecte Fer de
Músic, a més de recuperar i difondre la

memòria oral, vol ser un espai de reflexió en el món dels músics de les cobles
orquestres. És per això que aquest any
i a partir d’una taula rodona farem que
es reflexioni sobre aquest món.
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• Dissabte 2 de febrer. Personatges
històrics de les cobles orquestres
Presentació dels treballs duts a terme
durant el 2012 del projecte de recuperació de la memòria oral de músics de
cobles orquestres, a càrrec del músic
Jordi Molina i d’Eva Ramió, responsable
del Centre de Documentació del Museu
de la Mediterrània.
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• Dissabte 9 de febrer. Taula rodona:
Noves experiències musicals al voltant
de la cobla
La cobla està vivint en els últims anys
un procés d’experimentació i d’obertura a nous camins musicals. Compositors i músics d’altres àmbits s’hi han
apropat i iniciatives innovadores com
les de la Companyia Elèctrica Dharma,
Roger Mas, Santi Arisa o Pascal Comelade estan fent arribar aquesta formació a un públic molt més ampli. Tradició
i modernitat.

Hora: 18.00 h
Lloc: Museu de la Mediterrània.
Carrer d’Ullà, 31
Organitza: Museu de la Mediterrània
Informació: 972 755 180
www.facebook.com/museudelamediterrania
twitter: @mdlmediterrania
info@museudelamediterrania.cat

www.museudelamediterrania.cat
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• Els clubs esportius com a espais
de socialització

Data: febrer i març (dates a concretar),
a les 18.00 h

Barcelona

• El rem. Entre l’alta competició
i l’esport popular

Lloc: Museu Marítim de Barcelona.
Drassanes Reials de Barcelona. Avinguda de les Drassanes, s/n

Com ens pot ajudar la fotografia a recordar les experiències viscudes i a parlar-ne. A partir d’una selecció de
fotografies, parlem i els donem vida.
Com era la pràctica dels esports marítims al mar i a les nostres platges?
Quins canvis hi ha hagut en les embarcacions i en els equipaments? I si
mirem les fotografies, recordem i en
parlem?

• La popularització de la vela

Veus de la mar

Organitza: Museu Marítim de Barcelona
• El windsurf a Catalunya: com neix una
tradició

Informació:
93 342 99 20 ext 154
gonzalezsin@diba.cat

www.mmb.cat
18
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La imatge de la primera pàgina és del
Museu Industrial del Ter
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Direcció General de Cultura
Popular i Tradicional
Servei de Recerca i Protecció
Pl. de Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona
(Edifici Filmoteca)
Tel. 935 671 042
observatori.cultura@gencat.cat
http://cultura.gencat.cat/cpcptc
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/
Facebook: http://ves.cat/bcS5
Twitter: https://twitter.com/cultpopular_cat

E T N O L Ò G I C A

C

O

O

R

D E

G

A

N

C A T A L U N Y A

I

T

Z

A

C

I

Ó

