
Cultura Tradicional

L’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 

(IPEC) és un projecte de la Direcció General  

de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. 

Iniciat el 1994, el seu objectiu és la recerca, 

la documentació, la difusió i la restitució del 

patrimoni etnològic català. Un circuit iniciat 

pels investigadors que pretén que els resultats 

aconseguits acabin revertint en la comunitat 

i en el ciutadà com a destinatari i alhora 

protagonista i creador d’un patrimoni cultural 

viu i canviant, que es fa i es transforma  

en el dia a dia.

Com a fruit de les diferents accions impulsades 

des de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 

Catalunya (IPEC) la col·lecció “Temes d’Etnologia 

de Catalunya” presenta un seguit d’estudis 

monogràfics, amb un marcat caràcter territorial, 

que ofereix la possibilitat de donar sortida a les 

conclusions del treballs desenvolupats.
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sAquesta recerca s’acosta a les bodegues de Barcelona, enteses com la principal insti-

tució social de la Barcelona popular, a partir d’una panoràmica etnohistòrica que en 
ressegueix els orígens, transformacions i imaginaris culturals. L’objectiu és posar de 
manifest el paper cabdal desenvolupat per les bodegues en el seu entorn més imme-
diat, el barri, a través d’una anàlisi profunda de la seva sociabilitat. La investigació 
planteja que les bodegues aixopluguen vincles forts basats en el coneixement, el res-
pecte i la confiança entre els parroquians; i que vertebren el teixit veïnal i associatiu 
de molts barris de la ciutat. Més enllà del recorregut històric, la hipòtesi de la recerca 
també es pregunta per la vigència d’aquesta funció social a la Barcelona contempo-
rània, i aporta un treball de camp que ha abraçat quasi dos-cents establiments i una 
etnografia extensa de la Bodega Xifré, al barri del Parc.

Aquesta monografia és resultat d’un treball d’investigació dut a terme entre els anys 
2010 i 2014 per part de l’Associació per a la Recerca i l’Estudi de la Cultura Catalana 
L’Escambell, en el marc del programa de recerca de l’Inventari del Patrimoni Etno-
lògic de Catalunya (IPEC), finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.
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Barcelona, maig de 2018

Imatge de la coberta de la publicació Entre el celler i la taverna

La directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultura

i el conseller del barri de l’Ajuntament de Barcelona

 

es complauen a convidar-vos

a l’acte de presentació del llibre Entre el celler i la taverna. Un recorregut per les bodegues de barri de la 
ciutat de Barcelona. Volum 29 de la col·lecció Temes d’Etnologia de Catalunya, que tindrà lloc

el dijous 24 de maig, a dos quarts de nou del vespre, al Centre Cívic del Parc Sandaru.

A l’acte intervindran els autors del llibre: Bernat Fàbregas Oliveras, coordinador, Joan Roura-Expósito,
Albert Marín Pizarro, Olga Llobet i Gràcia, Laura Camps i Escribano.
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http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/07_publicacions/colleccions/
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/parcsandaru

