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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 investiga-
dors socials. La tècnica de l’en-
trevista, abans gairebé
associada en exclusiva als antro-
pòlegs, avui forma part dels mè-
todes més utilitzats en
investigacions de tota mena. La
recerca a escala local ha estat
singularment una de les grans
beneficiades pel seu desenvolu-
pament.

L’Observatori del Patrimoni Et-
nològic i Immaterial presenta
per sisè any consecutiu un se-
guit d’experiències que han tin-
gut lloc a l’entorn d’iniciatives
proposades per les entitats que
en formen part o per equips de
recerca existents al 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 representati-
ves del batec de la nostra socie-
tat.

L’Inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya (IPEC) és un programa
de la Direcció General de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció
Culturals que té com a objectius la
recerca, la documentació, la difusió
i la restitució del patrimoni
etnològic català. L’Observatori del
Patrimoni Etnològic i Immaterial és
un servei de l’IPEC. 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
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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.

Xarxa territorial de l’Observatori
del Patrimoni Etnològic i Immaterial
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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 co-
marcal. Cada mes, una persona vincu-
lada a algun dels aspectes de la vida
ciutadana ofereix el seu testimoni en
forma de conferència. La narració dels
seus records i reflexions és oberta al
públic. Després, és dipositada al fons

de memòria oral de l’Arxiu Municipal de
Reus per tal que en un futur sigui un
document consultable.

• 19 de setembre. Francesc Palacín: De
Crolls a Valira, 40 anys d’indústria re-
usenca
• 10 d’octubre. Francesc Bastardes, Ja-
cint Nubiola i Joan Ribas: Els inicis de la
Unió de Pagesos a les comarques tarra-
gonines
• 17 d’octubre. Rosa González, Rosa
Tort i Mònica Anguela: Com va comen-
çar l’atenció domiciliària d’infermeria a
Reus
• 7 de novembre. Joaquim Masdeu,
Agnès Toda i Mireia Massana: Els aplecs
de Paret Delgada, la Selva del Camp
1959 – 1964

• 21 de novembre. La memòria com a pa-
trimoni. Balanç del programa conjunt
entre Carrutxa i l'Arxiu de Reus

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: correu@carrutxa.cat

www.carrutxa.cat
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Mestres dels fogons

Palamós

Professionals de la gastronomia de Pa-
lamós, de restaurants i de tavernes,
ens explicaran en directe els seus plats
de peix hereus de la cuina tradicional
que es realitzava en les barques de
pesca

• Octubre 2013. dissabtes 5, 19 i 26

• Maig 2014. dissabte 17. Els ranxeros
a les barques de pesca

Hora: 17.00 h

Lloc: Espai del Peix. Moll pesquer s/n

Informació: 972 601 244
museudelapesca@palamos.cat

Organitza: Museu de la Pesca

www.museudelapesca.org
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Elaboració de licors
i aiguardents tradicionals

Prat de Comte

Taula rodona amb la participació de di-
versos productors de licors i aiguar-
dents tradicionals. Modera: Maria
Teresa Castelló Bou (llicenciada en hu-
manitats per la Universitat Oberta de
Catalunya)

Data: diumenge 13 d’octubre, 12.00 h
(dins dels actes de la XII Festa de l’Ai-
guardent de Prat de Comte)

Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament.
Plaça de l’Església, 3

Organitzen: Ajuntament de Prat de Comte
i Institut Ramon Muntaner

Informació: carles@irmu.org

www.irmu.org
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Música popular
i tradicional, avui

La Sénia

Taula rodona amb la participació de:

• Joan Vidal. Professor del Conserva-
tori de Música de la Diputació de Tarra-
gona a Tortosa i coautor de la recerca
de l’Inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya «La jota cantada improvi-
sada a les Terres de l’Ebre».
•M. Antònia Pujol. Professora de la
UB i membre de GREMI - Grup de Re-
cerca en Educació Musical i Innovació
de la UB; professora de l’Aula de Mú-

sica Tradicional; tenora; autora de ma-
terials educatius musical.
• Josep Vicent Frechina. President de
l'Associació Tramús, Tradició i Música;
coordinador de la revista Caramella;
autor del llibre La cançó en valencià.
Dels repertoris tradicionals als gène-
res moderns, editat per l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua.
Modera: Jaume Ayats, musicòleg i di-
rector del Museu de la Música

Data: dissabte 19 d’octubre, 12.30 h
(dins dels actes del Festival Música en
Terres de Cruïlla)

Lloc: Sala Rosa de la Casa de Cultura.
Carrer del Mestre Esteller s/n

Organitza: Centre d’Estudis Seniencs i
Institut Ramon Muntaner

Informació: carles@irmu.org

www.irmu.org

fem_mem_2013_09.qxp:Maquetación 1  16/7/13  11:31  Página 7



8

Veus dels pescadors
de Baix a Mar
de Torredembarra

Torredembarra

Taules rodones de memòria oral amb la
participació del Dr. Gabriel Comes i Iris
Gual (co-autors de la monografia La
mar dels pescadors de Baix a Mar), es-
tudiosos del Centre, vogadors de Baix a
Mar i veïns i veïnes del barri.

• 25 d’octubre. El mar des del mar,
pescadors: caràcter i història d’una
manera de ser
Són les activitats relacionades amb el
mar? És la mar un veí més, influent i
present?

• 22 de novembre. El mar des de terra,
veïns de Baix a Mar
Com ha evolucionat en els darrers
temps el paper del mar al barri? Recollir
testimonis de la gent que ha viscut
aquest món, pescant i esperant cada
tornada, ens aproparà a la valoració
que en fan des de la seva perspectiva.

Hora: 19.00 h

Lloc: Biblioteca Municipal Mestra Maria
Antònia. Avda. de Pompeu Fabra, 5 /
Biblioplatja. Passeig de Colom, 26

Organitza: Centre d’ Estudis Sinibald de
Mas, Biblioteca Municipal Mestra Maria
Antònia i Institut Ramon Muntaner

Informació: carles@irmu.org

www.irmu.org
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Eines i experiències
en memòria oral, Jordi Suñé

Esterri d'Àneu

A partir de la seva recent recerca i pu-
blicació El riu de les dones. Conver-
ses amb les padrines del Parc
Natural de l’Alt Pirineu, sobre la me-
mòria oral de les dones grans d’aquest
territori.

Data: dissabte 2 de novembre, 17.00 h
/ 20.00 h (presentació del llibre)

Lloc: Ecomuseu de les valls d'Àneu.
Carrer del Camp, 24

Organitza: Ecomuseu de les valls d'À-
neu

Informació: 973 626 436
ecomuseu@ecomuseu.com

www.ecomuseu.com
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Converses de taverna

Palamós

Les Converses de taverna, de caràc-
ter intergeneracional, esdevenen un
espai per a la participació de la gent
gran, els coneixements de la qual con-
formen 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.

• 8 de novembre. La pesca de la lla-
gosta

• 7 de març. La vela olímpica a la badia
de Palamós

• 11 d’abril. Barraques de pescadors a
la Costa Brava

• 13 de juny. Cuina marinera

Hora: 19.00 h

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

Cloenda de les activitats organitza-
des pel Museu de la Pesca sota el títol
genèric de Memòria Viva, en el marc del

programa Tallers i Jornades de Memòria
Oral 2013-2014. Posteriorment a l’Espai
del Peix, organitzat pels Amics del Museu
de la Pesca, es farà una demostració i de-
gustació de cuina marinera.

Data: divendres 13 de juny, 20.00 h

Lloc: Espai del peix.
Moll perquer s/n

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

Informació: 972 601 244
museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org
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El secret i la societat se-
creta. La cultura de la clan-
destinitat a la comarca del
Bages (1965-1977)

Barcelona
L’antifranquisme com a conglomerat de
moviments socials de resistència gau-
deix d’una atenció historiogràfica abun-
dant. Les compartimentacions
partidistes, les controvèrsies ideològi-
ques i les lògiques i dinàmiques políti-
ques que permetien diferenciar etapes
han estat àmpliament estudiades i re-
conegudes. Aquesta preocupació gene-
ralitzada per tractar l’antifranquisme

com a part de la història de les institu-
cions polítiques ha tingut com a conse-
qüència una manca d’atenció a la
manera com tota aquesta activitat es
duia a terme, és a dir, al reconeixement
de les dimensions més obscures de
l’activitat clandestina. Les tècniques
concretes d’ocultació, les estratègies
de camuflatge, les competències per
assolir la invisibilitat. Atendre a
aquesta dimensió oculta de la vida so-
cial en la lluita contra la dictadura fran-
quista constitueix l’argument principal
d’aquesta presentació. La xerrada és
fruit de la recerca realitzada pel Grup
de Treball Etnologia dels Espais pú-
blics, de l’Institut Català d’Antropolo-
gia. La presentació anirà a càrrec d’en
Jofre Padullés.

Data: dimecres 20 de novembre,
19.00 h

Lloc: Sala Gran (4t pis) de la Facultat de
Geogràfia i Història. Carrer de Montale-
gre, 5 (Campus Raval)

Organitza: Institut Català d’Antropologia

Informació:
secretaria@antropologia.cat

www.antropologia.cat
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Veus de la mar.
La Compañía Trasatlántica

Barcelona

La Compañía Trasatlántica Española ha
estat una naviliera amb un paper molt
destacat en l'economia i la societat del
nostre país des de la seva creació a mit-
jans del segle XIX fins a la seva desapa-
rició el 2010. Els seus extreballadors
ens explicaran com funcionava, quins
canvis i evolucions van suposar els di-
ferents propietaris que va tenir en els
seus darrers anys, i quines estratègies i
processos de treball es seguien.

• 20 de novembre. La flota: el treball a
bord

• 27 de novembre. El personal de terra

• 4 de desembre. “Una gran empresa”

Hora: 18.00 h

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

Organitza: Museu Marítim de Barcelona

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

www.mmb.cat
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Desvetllem la memòria de...

Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà /
Manlleu

Desvetllem la memòria de... és un ta-
ller de fotografia històrica encaminat a
recuperar i documentar fotografies in-
èdites. L’objectiu és que totes les per-
sones amb fotografies relacionades
amb una temàtica concreta, i que a
continuació detallem, les portin al taller
per tal de digitalitzar-les i documentar-
les. Les fotografies són retornades al
moment. El resultat final és una exposi-
ció amb algunes de les imatges recolli-
des. Enguany plantegem dos tallers:

• Dones treballadores del Voltrega-
nès. Fotografies relacionades amb les
feines realitzades per les dones del Vol-
treganès.

Dates: 12 sessions, que es faran un dia
a la setmana (a concretar) durant la tar-
dor de 2013
Lloc: Escola d’Adults de Sant Hipòlit de
Voltregà. Passatge Parés, 31, Sant Hi-
pòlit de Voltregà/Les Masies de Vol-
tregà (a concretar a cada nucli)
Organitza: Museu del Ter, Ajuntament de
Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de
les Masies de Voltregà, Centre d’Estudis
del Voltreganès i Col·lectiu les Branques
Informació: 93 851 51 76
info@museudelter.cat

• Rafael Rueda. En aquesta ocasió el
fons ja està digitalitzat, i durant el taller
se’n realitza les tasques de documenta-
ció.

Dates: 12 sessions, que es faran un dia
a la setmana (a concretar) durant la tar-
dor de 2013
Lloc: Casal Cívic de Manlleu Frederica
Montseny. Avinguda Puigmal, 137-139,
Manlleu
Organitza: Museu del Ter
Informació: 93 851 51 76
info@museudelter.cat

www.museudelter.cat
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Imatges que fan parlar

Palamós

Una fotografia recull una gran quantitat
d’informació i genera un seguit de pre-
guntes. Qui són? De quan és? On és?...
Disposem d’imatges que, gràcies al teu
ajut, ens permetran documentar millor
la nostra memòria històrica. Us convi-
dem a participar durant tres divendres,
de 7 a 8 de la tarda, al Museu de la
Pesca, en una trobada on les fotogra-
fies antigues recollides durant anys pel
Museu ens podran parlar, ens desvet-
llaran la seva història i ens resoldran

molts dubtes gràcies a la participació
de tots. La teva experiència i memoria
ens serà molt útil. Ajuda’ns a rescatar
de la memòria les imatges del nostre
passat més immediat.

• 13 de desembre. Fer la mili a Marina

• 10 de gener.Menjar i dormir a Pala-
mós (SAMP)

• 14 de febrer. Postals de Palamós

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
museudelapesca@palamos.cat

www.museudelapesca.org
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Fer de Músic. Projecte de
recuperació de la memòria
oral dels músics de les co-
bles orquestres

Torroella de Montgrí

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 tradi-
cions, en els costums de la societat...

El projecte Fer de Músic, a més de recu-
perar i difondre la memòria oral, vol ser
un espai de reflexió en el món dels mú-
sics de les cobles orquestres.

• 1 de febrer. Personatges històrics de
les cobles orquestres.
Presentació dels treballs duts a terme
durant el 2013 del projecte de recupe-
ració 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.

• 8 de febrer. Taula rodona: La dona en
el món de la cobla
La sardana sempre ha estat un món
preeminentment masculí. Fins fa molt

poc era difícil veure presència femenina
dins d’una cobla però els darrers anys
hi estan havent moviments i la dona ha
entrat amb ganes dins les cobles. Refle-
xionarem al voltant d’aquesta temàtica
i com es pot continuar normalitzant la
situació.

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/museudelamedi-
terrania, twitter: @mdlmediterrania,
info@museudelamediterrania.cat

www.museudelamediterrania.cat
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I N F O R M A C I Ó

Servei de Recerca i Protecció
Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals

Pl. de Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona
(Edifici Filmoteca)
Tel. 935 671 042
observatori.cultura@gencat.cat

http://cultura.gencat.cat/cpt
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/etnologia/
Facebook: http://ves.cat/bcS5
Twitter: https://twitter.com/cultpopular_cat

C O O R G A N I T Z A C I Ó

O B S E R V A T O R I D E L P A T R I M O N I E T N O L Ò G I C I I M M A T E R I A L

La imatge de la primera pàgina és del Museu de la Pesca
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