
L’ús de la tècnica de l’entrevista s’ha generalitzat en els darrers temps al nostre país en tots els àmbits de la recerca social. Els 
testimonis personals contribueixen cada cop més al coneixement d’aspectes que difícilment han romàs recollits en documents 
o en altra mena de testimonis físics. La major qualitat i l’abaratiment de les tecnologies d’enregistrament han contribuït de 
manera decisiva a aquest procés.

ArranArran d’aquesta constatació, creiem que és necessari organitzar un curs de formació per donar a conèixer les tècniques que fan 
possible fer una bona entrevista o recollir testimonis orals en general, especialment resolent les necessitats tècniques dels in-
vestigadors. Aquestes jornades, doncs, es plantegen com un curs eminentment pràctic, on el pes de l’experiència dels respon-
sables de cada sessió prevaldrà per damunt d’aspectes teòrics relacionats amb la tècnica de l’entrevista.

Les jornades se centraran especialment entorn els enregistraments en format audiovisual –tot i que no de manera exclusiva-, i 
estan pensades per a investigadors de dos àmbits diferents: l’etnologia i la memòria política. Conscients que hi ha persones in-
teressades en els dos àmbits, s’han estructurat en dos dies diferents per tal de permetre l’assistència a totes les sessions. 

Jornades per a investigadors
Dies 8 i 9 de maig, Arts Santa Mònica [ La Rambla, 7, Barcelona ]

Fonts orals: enregistrament en format audiovisual
i explotació dels fons d’entrevistes 

Informació i subscripcions: 
Servei de Patrimoni Etnològic del CPCPTC. Tel. 933 162 720, ext. 14617, rcosta@gencat.cat
Memorial Democràtic. Tel. 935526112, gcorbella@gencat.cat

Jornades gratuïtes. Places limitades. És obligatòria la inscripció prèvia.
La inscripció està limitada als investigadors o projectes d’investigació que reben aquesta invitació per correu electrònic.
La sessió pràctica és la mateixa per ambdues jornades.
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El fons oral del Servei de Patrimoni Etnològic (Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana)
Presentació de l’Arxiu de Patrimoni Etnològic del CPCPTC, amb especial èmfasi en el seu fons d’entrevistes etno-
gràfiques.

“Converses de taverna”, entrevistes dirigides i relats de vida: tres maneres d’obtenir i enregistrar informació, en 
format audiovisual, dels pescadors de la Costa Brava (Museu de la Pesca)
Característiques de l’enregistrament d’informacions orals en espais i temps delimitats.

Pausa

Entrevistes en format audiovisual i documentals etnogràfics (Observatori de la Vida Quotidiana)
Dificultats i potencialitats de l’enregistrament en format audiovisual de l’ observació participant.

El sistema de gestió, consulta i difusió de les entrevistes de l'Arxiu de la Memòria Oral Valenciana (Museu Valencià 
d’Etnologia)
Tractament dels materials enregistrats, organització tècnica i recuperació de la informació d’un dels sistemes més 
avançats d’explotació dels fons orals del nostre país.

DinarDinar

Sessió pràctica en grups:
Enregistrament en vídeo (il•luminació, enquadrament, so...), a càrrec de Jordi Campàs
Edició de vídeo (conceptes bàsics, software a l’abast...), a càrrec de Jordi Jardí
Sessió pràctica sobre treball amb càmera, des de l’enquadrament a la il•luminació i sobre la posterior edició de les 
entrevistes generades.

10:00 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12:00 

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18.0016:00 - 18.00 
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Dissabte, 9 de maig 

09:00 - 09:15  

09:15 - 09:45 

09:45 - 10:10 

10:10 - 11:30

11:30 - 11:40 

12:30 - 13:40 

13:40 -14:1513:40 -14:15 

14:15 - 16:00 

16:00 - 18:00 

Presentació del Memorial Democràtic a càrrec del seu Director, Miquel Caminal

Introducció: Projecte Banc Audiovisual de la Memòria Democràtica, a càrrec de  Montserrat Armengou i Ricard 
Belis
La filosofia del Banc: donar resposta a la demanda social, resoldre la urgència de recollir els últims testimonis i 
la necessitat d’organitzar-ho en un Banc.

Cafè

Models internacionals de bancs de testimonis,  a càrrec de MontserratModels internacionals de bancs de testimonis,  a càrrec de Montserrat Armengou i Ricard Belis
Estudi sobre els diferents models i abordatges a l’estat espanyol, Argentina i els Estats Units.

Descans

Metodologia d’entrevista, a càrrec de Montserrat Armengou i Ricard Belis
De la preparació de l’entrevista al dipòsit en l’arxiu.

Final: Implementació del projecte Banc Audiovisual de la Memòria Democràtica, a càrrec de Gerard Corbella
Procés d’implantació del banc i fons d’entrevistes de les que s’ha de nodrir. 

DinarDinar

Sessió pràctica en grups (es dividiran en 2 grups):
Enregistrament en vídeo (il•luminació, enquadrament, so...), a càrrec de Jordi Campàs
Edició de vídeo (conceptes bàsics, software a l’abast...), a càrrec de Jordi Jardí
Sessió pràctica sobre treball amb càmera, des de l’enquadrament a la il•luminació i sobre la posterior edició de 
les entrevistes generades.

Memorial Democràtic
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