ARXIU DE MEMORIA POPULAR DELS POBLES

ARXIU DE MEMÒRIA POPULAR DELS POBLES DE SANT MATEU

1. Consulta i funcionament
1.1 ARXIU D’ENTREVISTES
1.2 ARXIU FOTOGRÀFIC
1.3 ARXIU DOCUMENTAL

2. Eines pràctiques per a la recuperació de la
memòria popular
2.1 NOTES PER A L’ENTREVISTADOR
2.2 COM GRAVAR UNA ENTREVISTA
2.3 CERCA I ARXIU DE FOTOGRAFIES
2.4 METODOLOGIA PER A L’INVENTARI DEL PATRIMONI
CULTURAL IMMATERIAL

3. Documents d’arxiu
3.1 AUTORITZACIÓ DE L’ENTREVISTAT
3.2 FITXA DE L’ENTREVISTA
3.3 FITXA DE FOTOGRAFIES

1.1 ARXIU D’ENTREVISTES
Al llarg del projecte Memòria i Paisatge a Sant Mateu de Bages s’han realitzat prop
d’una seixantena d’entrevistes a veïns i veïnes del municipi i el seu entorn més
immediat. Gent que ha nascut i/o crescut al territori i que relata experiències
viscudes i divulga les formes de vida pròpies del territori, lligades a l’entorn natural
del mateix. Aquest material audiovisual constitueix una font oral que serà
consultable. Per localitzar temàtiques, persones o indrets (entre d’altres) als vídeos
dels entrevistats, es compta amb un document en format de Microsoft Excel on hi
figuren les transcripcions de tots els informants, classificades i ordenades en
diferents categories.
Aquest document consta de dos fulls amb diferents apartats. El primer recull les
dades principals de cadascun dels entrevistats: nom i cognom, parròquia de Sant
Mateu on ha nascut/passat bona part de la seva vida , parròquia de naixement (en
cas que sigui diferent) i el domicili actual. A més a més, compta amb una columna
anomenada CODIS, on hi ha codificades totes les entrevistes per tal de poder-les
localitzar amb facilitat. Aquest primer document ens servirà per tenir localitzades
cadascuna de les converses.
L’excel (o bé Open Office o formats similars), ens permet ordenar cadascuna de
les categories per ordre alfabètic, o bé buscar determinades paraules per un
buscador. (Opcions Ordenar i filtrar/ Buscar i seleccionar). Una fórmula pràctica per
cercar determinades qüestions. Per exemple, un període determinat com la guerra
civil.
I quines són aquestes categories? Doncs, a banda de l’entrevistat i el corresponent
codi, trobem una casella on hi posa CANVI. L’hem anomenat així per identificar-hi
tots aquells fragments de conversa on s’explica algun tema que va propiciar un
canvi destacable. Pel que fa a les èpoques, (ÈPOCA) s’han establert de la següent
manera, d’acord amb els canvis substancials que els fets històrics o bé el mateix
pas del temps han provocat, també, en el modus vivendi de la gent del territori:
AGC
Abans Guerra Civil
GC
Guerra Civil
PF
Primer Franquisme (1939-1959)
SF
Segon Franquisem
TPD
Transició i primera democràcia
D
Democràcia (fins 1998)
A
Actualitat
Una altra de les categories del document és TEMA. En aquest cas, s’ha identificat
cada fragment de conversa i classificat segons la temàtica, com el seu nom indica.
Les temàtiques emprades són les següents:
AGRICULTURA
ASSOCIACIONS, FESTES
ASSOCIACIONS, GESTIÓ
FORESTAL
BOSC, GENERAL
BOSC, POST INCENDI

BOSC, PREVENCIO
FEINES BOSC
FEINES BOSC, CARBÓ
FEINES BOSC, CARBONET
FEINES BOSC, COSTALS
FEINES BOSC, RESINA
FEINES BOSC, RÒSSEC
FEINES BOSC, TALA
FOC
FOC, ASSOCIACIONS
FOC, POST INCENDI
En una altra pestanya hi trobem el número de VÍDEO, per tal de localitzar-lo, i a la
columna del costat hi ha el MINUT. En aquest darrer cas, l’equip de l’Arada, ha
transcrit les entrevistes fent un minutatge, una fórmula que permet identificar amb
rapidesa el fragment que ens interessa al vídeo en qüestió. Així mateix, hi podem
trobar la DURADA del vídeo.
Sant Mateu de Bages és un municipi format per diferents entitats de població o
parròquies. Per això, l’Excel o taula d’aquest projecte també inclou una columna
destinada a concretar a quin d’aquests llocs pertany, majoritàriament, el contingut
de l’entreivsta. Concretament hi trobem les categories de Sant Mateu, Castelltallat,
Salo, Salo-Mejà i Coaner.

1.2. ARXIU FOTOGRÀFIC SANT MATEU DE BAGES
L’arxiu com a eina
Una de les eines generades al llarg del projecte Memòria i Paisatge a Sant Mateu
de Bages és un arxiu fotogràfic que recull imatges de l’evolució dels paisatges, la
vida a pagès, el treball al camp i al bosc, el teixit associatiu i les festes de les
diferents parròquies del municipi, entre d’altres. Aquest arxiu serà consultable i, per
tal de facilitar aquesta tasca, s’ha elaborat un document i s’han classificat totes les
imatges en funció de la seva procedència (diferents llocs, principalment el portal
Memòria Digital de Catalunya i arxius familiars i municipals o d’entitats del territori.
També s’ha classificat en funció de diferents àmbits, com la seva temàtica i o bé
l’època en la qual van estar fetes.

Classificació i documentació de l’arxiu
Per classificar i documentar l’arxiu fotogràfic de Sant Mateu de Bages hem creat un
document en format excel (o bé open office), on hem catalogat cadascuna de les
imatges en diferents categories, especificant temes com la seva procedència, el
tema, l’autor o l’època a la qual pertanyen. Concretament, el document consta
d’aquests camps:
Codis
fotografies

ÈPOCA DESCRIPCIÓ TEMA

ANY
APROX

INDRET

MOTIU

AUTOR
FOTOGRAFIA

Aquest sistema permet localitzar fàcilment la imatge/s que ens interessen, oimés
tenint en compte que l’excel (o bé l’open office o formats compatibles) permeten
filtrar per paraules, categories o bé ordenar-les segons les nostres conveniències,
entre d’altres funcions. Pel que fa a l’època, s’han establert set categories, que van
des d’abans de la guerra civil (196-39) fins a l’actualitat.
AGC
GC
PF
SF
TPD
D
A

Abans Guerra Civil
Guerra Civil
Primer Franquisme (19391959)
Segon Franquisme
Transició primera
democràcia
Democràcia (fins 1998)
Actualitat

Així mateix, hi ha un apartat on hi consta una breu descripció de la imatge, i un
apartat de temes. Aquí teniu un exemple de temes de l’arxiu: caramelles,
excursionisme, bosc, molí, masies i pobles, indrets i agricultura.
En una altra de les caselles hi llegim any aproximat, per aquells casos en els
quals es pugui concretar la data, més enllà de l’època. També hi figuren l’indret,
per concretar on correspon la foto i l’autor, pels casos que es conegui o bé es
pugui identificar el fotògraf que va realitzar la imatge. Finalment, hi ha l’apartat

motiu. Com el seu nom indica, aquí s’hi especifica amb quin motiu es va fer la
fotografia.

Codis de les fotografies
Els codis de les fotografies són els noms amb els quals hem de localitzar les
imatges, que han sigut renombrades amb acrònims per facilitar la seva
classificació i localització. S’han classificat amb un acrònim d’acord amb el seu
arxiu de procedència, i un número. Per exemple CB_12.

Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista
de Catalunya
Memòria Digital de
Catalunya
Arxiu Sant Mateu
Prat Barrina
Cal Biosca
Cal Putxó
Arxiu exposició
Matamargó
Roters
Cal Semís
Arxiu Sec
Cal Milhomes
Exposició Castelltallat

AFCEC
MDC
CAR100
PB
CB
CP
EM
R
SE
S
MH
EC

1.3 ARXIU DOCUMENTAL
Documentació i classificació a través de Mendeley
Mendeley és un gestor bibliogràfic que combina una versió web amb una versió
d’escriptori. En el cas de Memòria i Paisatge a Sant Mateu de Bages, aquesta
aplicació ens permet buscar tots els documents relacionats amb el municipi que
s’han recollit al llarg del projecte (articles de diaris, de divulgació, documents
històrics, mapes…).
Amb un funcionament senzill i intuïtiu, la primera tasca que cal realitzar a Mendeley
és entrar-hi els documents que es volen documentar i classificar. Un cop els tenim
pujats (es pot anar ampliant l’arxiu sempre), caldrà documentar-los. I la manera
més senzilla de fer-ho és a través de la pestanya de l’esquerra, on hi ha un seguit
de camps que cal omplir en la mesura que ens sigui possible (no cal omplir-los
tots, si no es disposa d’aquesta informació). Algunes d’aquestes dades, ja estaran
entrades per defecte.
Com en tota referència bibliogràfica, el primer camp que cal omplir és el de l’autor.
En aquest cas, posem primer els cognoms i després el nom, amb una coma. De fet
el mateix programa ja ens orienta sobre com fer-ho correctament, indicant-ho tant
bon punt premem la pestanya corresponent. En el cas que siguin varis autors, cal
entrar-los tots amb la mateixa fórmula. D’altres dades que per entrar són l’any del
document i les pàgines (en el cas que sigui un article, part o capítol, per exemple,
d’un llibre, cal indicar la pàgina inicial i la final del document entrat).

Destacar aspectes
A l’hora d’arxivar els documents, cal tenir present aquells aspectes més destacats
als quals fa referència. Per escollir-los, cal tenir sempre molt en compte que qui
farà ús d’aquest arxiu parteix de zero, no té cap coneixement de l’article en qüestió
i per això és important seleccionar bé allò que més defineix el text.
A l’espai “abstract” de l’arxiu de la memòria de Sant Mateu de Bages hi hem posat
una breu descripció sobre l’article en qüestió, explicant de què parla el text. Ex.Article sobre un informe de la Generalitat que descarta que el gran incendi del 98
tingués l'origen en una línia elèctrica. En aquest cas, no cal que especifiquem que
l’article és del diari Regió7, atès que ja ho introduirem al camp reservat a aquesta
dada (publisher, editor).
Seguidament, trobem dos camps molt similars: tags (etiquetes) i Keywords author
(paraula clau autor). En tots dos casos, s’hi ha d’introduir paraules separades per
punt i coma (el mateix programa t’ho indica quan prems a la pestanya
corresponent i comences a escriure).
Les etiquetes, concretament, seran molt importants a l’hora de buscar els articles,
ja que posant la paraula adequada ens sortirà tota la informació relacionada amb
aquell aspecte. Exemple: fecsa; foc; incendi, línia elèctrica;
D’altres camps que cal omplir són ciutat (en el nostre cas municipi), i editor, on hi
ha de figurar l’empresa, entitat o administració que ha editat el document en
qüestió. Mendeley també ens dóna l’oportunitat d’indicar de quin tipus de treball es
tracta (type of work). A més a més, en aquells casos en què hem tret els
documents d’una pàgina web, podem indicar-la a l’apartat URL, on ja es generarà
un enllaç directe a la pàgina d’origen.
Descàrrega de Mendeley: www.mendeley.com
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Règim autàrquic, economia tancada.
La funció del món rural en la venda d’aliments (estraperlo)
Mineria a Castelltallat

4. Segon Franquisme (1959-1975).
-

Obertura econòmica a l’exterior.
Primer gran èxode rural.

Inici capitalització i intensificació del camp.

ġ • Plantejament de les preguntes:
Les preguntes seran relatives al seu primer record. A partir d’aquest es comentaran els canvis
més importants viscuts fins a l’actualitat.
Altres: Al llarg de l’entrevista hem de parar especial atenció a la toponímia popular (noms
de cases, escoles...etc) per poder definir una mica les cases que existien i ara no existeixen i
documentar-les. També haurem de parar atenció als noms de paratges i demanar-lis el per
què es diu així i des de quan (per exemple, bassa del coll: una persona hi va caure i es va
quedar amb l’aigua fins al coll) . Aquests darrers elements ens són necessaris per poder
presentar el resultat en forma de plafons interpretatius al municipi, senyalitzant els paratges
amb el nom popular i explicant-hi el seu origen, i per elaborar el mapa de les cases habitades a
principis del segle XX a Sant Mateu de Bages.

1.La concertació de l’entrevista
L’entrevista comença molt abans del moment en què estem davant del nostre informant amb la
gravadora o càmera. Comença en el moment de concertar la cita, moment en què es generen
una sèrie d’expectatives en l’informant respecte nosaltres. No oblidem que de totes les
metodologies, és en aquesta que el factor humà pesa més. Som persones tractant amb
persones. Mai un document ens interpel·larà, ens emocionarà i ens sacsejarà com ho fa el relat
d’un protagonista dels fets. En aquest primer moment de contacte amb l’informant ens hem
adonat que, per exemple, sovint la gent gran s’atabala parlant per telèfon amb algú que no
coneixen –de vegades no hi senten bé- i que per tant és millor, sempre que sigui possible, anar
directament a veure la persona o, millor encara, ser presentat per algú conegut (familiars,
amics o veïns). És més fàcil denegar una entrevista per telèfon que fer-ho a la persona que
tens al davant. En el nostre cas això no passarà ja que la majoria de vegades estarem
entrevistat veïns, coneguts i fins i tot familiars, però és bo tenir-ho en compte amb
desconeguts.
Evidentment cal deixar triar l’hora de l’entrevista a l’informant.
Quan concertem l’entrevista hem d’explicar quin serà el mitjà de gravació (audio o video).
Pensem que per a la gent ser gravat en vídeo no és un fet habitual i per tant és important haver
avisat -perquè s’arreglin o no- però que se sentin còmodes amb ells mateixos davant la càmera
de vídeo o de fotografiar.
També és el moment de preguntar si té fotos –la qualitat no importa- i altres materials
vinculats a l’àmbit de treball (roba, documents,...) , i demanar si ens les pot ensenyar quan li fem
l’entrevista.
Si quedem molts dies més enllà, va bé trucar un dia abans per confirmar i, de pas, recordar el
tema de les fotos.
Hem d’informar de les nostres intencions a l’informant i de concretar tot un seguit d’aspectes per
evitar possibles malentesos en el futur. Ens hem de presentar formalment a l’informant,
explicant-li de manera clara, entenedora i precisa el nostre treball, el motiu del nostre interès per
fer-li l’entrevista i la finalitat de la investigació(publicació, exposició, etc.) Hem d’explicar-li els

temes que es plantejaran a l’entrevista, però hem de tenir present que tant el grau de
concreció (apuntar els temes en general, concretar les qüestions o passar-li el qüestionari) com
la manera d’informar-lo (de forma oral o en paper) pot condicionar el desenvolupament de
l’entrevista. Cal trobar un punt d’equilibri per informar a l’informant sense restar naturalitat a la
seva exposició. Hem de deixar ben clar quina serà la seva col·laboració,demanar
l’autorització per a enregistrar l’entrevista (el dia de l’entrevista es formalitzarà amb la signatura
dels documents corresponents), la possibilitat d’anonimat, de revisar la transcripció,d’obtenir
una còpia de l’entrevista, etc. Hem de concretar el lloc i l’hora de l’entrevista, i aproximar la
seva durada (entre 60 i 90minuts, si és necessari es pot plantejar fer altres sessions).

2. El lloc de l’entrevista
El lloc on es concerta la realització de l’entrevista també té el seu paper en el resultat de la
mateixa. De fet, un espai proper a nosaltres facilita que ens trobem més còmodes que un lloc
que ens és desconegut o ens pot semblar desavinent. Per tant, és imprescindible que
l’entrevista es realitzi en un espai en el que l’informant estigui a
gust.
Principalment, l’espai adequat és el lloc de residència de l’informant,algun espai proper a ell o
vinculat d’alguna manera als temes que es tractaran, fet que pot facilitar els records. De fet,
qualsevol lloc en el que es pugui sentir a gust l’informant és adequat, si podem realitzar
l’entrevista en un ambient tranquil i aïllat, encara que aquestes condicions són difícils
dereunir en llocs públics. Per tant, hem d’evitar concertar entrevistes en llocs públics o a casa
de l’informant en dies festius, respectant sempre els seus possibles compromisos. Malgrat que
en determinats casos pugui ser vàlida la presència demés persones més enllà de l’informant i
l’entrevistador, no és una opció recomanable, encara que la tercera persona sigui molt propera
a l’informant. Hem de ser capaços decrear un clima de confiança amb l’informant i això pot ser
molt difícil amb la presència de terceres persones que el poden inhibir en la seva llibertat
d’expressió.

3. L’entrevista
3.1. Preparació de l’entrevista
Preparada l’entrevista, identificat l’informant i concretada la seva realització només ens queda
tenir a punt l’equip necessari amb el que ens hem de presentar al lloc de l’entrevista. Els
components que han de formar part d’aquest equip de l’entrevistador.Per a fer l’entrevista
disposarem del guió que hem elaborat. No ens hem d’aprendre el guió de memòria, ja que el
tindrem al davant però l’hem de conèixer bé.
L’entrevista s’enregistrarà però haurem de portar un bloc de notes per anar anotant temes que
ens interessin.
A més del nostre equip de gravació i el guió podem portar amb nosaltres una “ajuda memòria”
amb dades que tenim sobre el tema de l’entrevista i que ens servirà per anar estirant del fil,
“refrescant” la memòria de l’entrevistat. Aquests apunts, fora del guió, sempre s’han mostrat
molt útils, però tampoc ha de semblar que ja ho sabem tot, perquè l’entrevistat pot perdre
l’interès a l’hora d’aportar la seva informació i experiència.
El nostre repte principal serà justament aconseguir que la persona ens expliqui coses
que ella pensa que ja sabem. Hem d’evitar les obvietats i els sobreentesos, hem de
demanar que ens detallin tot com si nosaltres fóssim d’un altre planeta, perquè els veïns
tendiran a explicar poc el que ja saben que coneixem.

A l’entrevista hi haurem d’assistir amb una sèrie de materials:
1. L’aparell d’enregistrament del que disposem: gravadora de so analògica o digital,
gravadora d’imatge i so analògica o digital,micròfon, màquina de fotografiar, webcam, etc. L’ús

de qualsevol tipus d’aparell ha de significar que l’entrevistador coneix suficientment el seu
funcionament i que pot reaccionar davant la majoria d’imprevistos. Abans de fer l’entrevista cal
comprovar l’estat dels aparells i assegurar el seu funcionament.
2. Els elements necessaris per a que funcioni l’aparell d’enregistrament: bateries, piles,
etc., preveient la possible connexió de l’aparell al corrent elèctric o emportant-nos recanvis
suficients.
3. El suport d’enregistrament: cintes de casset o vídeo, cd, dvd, carrets, memòries, etc. dels
que també ens hem d’assegurar comptar amb un número superior al previst com a necessari.
4. Tota la documentació necessària: el qüestionari, els documents d’autorització que ha de
signar l’informant, una llibreta per a prendre notes, bolígrafs, notes en llibretes , un plànol,
documents gràfics de què disposem per tal d’iniciar l’entrevista interpretant-lo.
5. Càmera de fotografiar

Pot semblar que tot això que estem dient sigui més que obvi, però noserem ni els primers ni els
últims als que algun problema de tipus tècnic impedeixi obtenir un enregistrament vàlid i de
qualitat. Els exemples són diversos: una bateria que s’esgota i no podem endollar l’aparell al
corrent elèctric; un suport d’enregistrament que s’acaba i no tenim recanvi; un entrevistador que
no domina el funcionament de l’aparell i aquest pren vida pròpia; un suport de recanvi que surt
defectuós... Les probabilitats de trobar-nos amb algun d’aquests casos no treu que anem ben
preparats perquè passi la menor part de les vegades.
3.2 L’inici de l’entrevista
Hem de valorar si volem que hi hagi un altre membre de la família al davant. De vegades si la
persona és molt gran, és positiu, però aquesta persona ha de tenir un paper marginal.
En cas que no coneguem a la persona, cal que iniciem l’entrevista amb una presentació
nostra, d’on som, a què ens dediquem... amb l’objectiu que satisfaci la seva curiositat i que eviti
que m’estigui fent preguntes durant l’entrevista.
A l’iniciar l’entrevista ho hem de fer amb temes generals com la presentació de la persona
(nom, lloc i data de naixement), que ens servirà per omplenar part de la FITXA DE
L’ENTREVISTA (vegeu document 2) .
A l’inici de l’entrevista la persona acostuma a estar nerviosa, quasi com en un examen (algunes
vegades hem sentit “és que no sé si ho sabré, el que em preguntaràs”), per tant preguntes com
quin és el primer record de la infància que té, a què es dedicaven els pares, quins diaris es
llegien a casa... ens aportaran informació però sobretot ajudaran a relaxar-se a l’informant.
3.3. Pautes per a la formulació de preguntes
Al ser una entrevista ‘semidirigida’ molt sovint haurem de completar les qüestions del
qüestionari amb preguntes nostres.
Podem haver fet una bona preparació de l’entrevista, haver elaborat un bon qüestionari o tenir
al davant un bon informant, però una bona pregunta plantejada en un mal moment o una
bona pregunta mal formulada ens poden portar a no obtenir el resultat desitjat. Per això,
la formulació de les preguntes és un altre element clau de l’entrevista.

Bàsicament podem comptar amb quatre tipus de preguntes:Les preguntes directes. Són
aquelles que utilitzen Què? Quan? Qui? Com? Per què? i Quant?
En definitiva, són totes aquelles preguntes que serveixen per precisar qüestions dels temes
plantejats. Destaquem la importància de preguntar sempre Quan? per a obtenir una situació
temporal del fet que es relata. Encara que no sigui exacta, qualsevol possible concreció relativa
respecte algun altre fet conegut és un valor afegit ala informació.
És important que l’entrevistat ens percebi com a persones interessades a aprendre. Per
tant hem d’anar amb compte amb iniciar l’entrevista amb preguntes concretes sobre
aspectes que nosaltres considerem importants. Això podria provocar que l’entrevistat al
llarg de tota l’entrevista es centri més en aquells temes que creu que són més importants
per nosaltres perquè hem encetat l’entrevista amb aquest.
Pautes per a la formulació de preguntes:1.Fer preguntes simples en el sentit que sigui una
sola pregunta la que es formuli cada vegada. Si plantegem preguntes dobles possiblement
només obtindrem resposta per a una d’elles i si fem preguntes complexes podem despistar a
l’informant. Si hem de fer preguntes relacionades les farem una darrera de l’altra.

2.Fer preguntes precises que permetin a l’informant donar una resposta concreta que no es
quedi amb divagacions. Si tenim clar què és el que ens interessa saber, ens serà més fàcil
saber què preguntar.
3.Fer primer preguntes generals i després les concretes. Amb les preguntes generals
facilitem l’inici de la comunicació per passar després a les qüestions més específiques.
4.Fer preguntes delicades en el moment adequat, o sigui, esperar a que la relació entre
l’entrevistador i l’informant sigui suficientment madura com per a poder plantejar aquest tipus de
qüestions, ja sigui per la temàtica o per les implicacions personals. Com a norma general
evitarem fer-ho en els primers moments de l’entrevista, ja que una vegada ens ha explicat què li
va passar és més fàcil que ens respongui sobre quins van ser els seus sentiments en aquell
moment.
5.No fer preguntes que portin implícita la resposta, s’ha de donar llibertat absoluta a
l’informant perquè contesti.
6.No fer preguntes a les que només pugui respondre si o no. Aquest cas només és possible
quan utilitzem qüestionaris tancatsamb respostes tancades (test), però en la resta de casos
aixòimpedeix obtenir informació qualitativa.
Al llarg de l’entrevista anar datant els fets. Per ajudar-nos anar traçant un arbre genealògic amb els
noms de la família que ens apareguin. Això ens servirà per poder datar aquells episodis o
esdeveniments que l’entrevistat no ens ha pogut datar o orientar sobre l’època que succeí.
Exemple:
(es casen al 1930)
Antònia (Mare)______________ Ernest (Pare)
Fills:
... ... ... Josep
...

3.4.Imprevistos en les respostes de les preguntes
Ens podem trobar que una vegada formulada la pregunta no obtenim la resposta desitjada, en
aquests casos tenim diverses opcions:
1.Concretar aspectes per aprofundir en qüestions d’interès.
2.Aclarir qüestions poc clares o contradictòries, sempre amb molt de tacte.

3.Precisar respostes molt generals: situar els fets en el temps, aproximar números absoluts,
posar exemples, etc.
4.Utilitzar l’eco, repetint l’afirmació de l’informant com a pregunta,per obtenir més informació.
Quan volem més informació sobre el que m’ha dit l’informant, tot i que ell sembli donar-ho per
acabat, podem recollir la seva última frase i la torno en forma de pregunta: “Aleshores sí que ho
vam passar malament” diu Fulanita. “Aleshores sí que ho van passar malament?” pregunto jo....
De vegades un senzill “Perquè?” és suficient.
5.Ampliar aspectes mitjançant un resum del contingut de l’entrevista, demanant a l’informant si
és correcte o si vol afegir alguna altra cosa.
6.Demanar el significat de qualsevol expressió, terme, etc. que desconeguem.
7. Preguntar en diversos moments de l’entrevista o en diverses sessions la mateixa qüestió,
pràctica que ens permet realitzar un test de coherència interna.
Si l’entrevistat se’n va massa del tema podem intentar reconduir la conversa i, si no és possible,
canviem de bloc de preguntes i l’intentem reprendre més endavant.

4. Finalització de l’entrevista
Finalitzarem l’entrevista comentant els documents de l’entrevistat (fotografies, plànols,
cançons, llegendes, etc.) relacionats amb la temàtica de l’entrevista,ja siguin aportats per
l’entrevistat o per l’entrevistador.
Vegeu document 3: FITXA FOTOGRAFIES.
Farem fotografies dels documents més interessants i també de les fotografies. També podem
sol·licitar si ens les cedeixen per poder-ne fer una còpia de més qualitat.
Finalment farem una fotografia de l’entrevistat i de paratges que creguem interessants.
Per acabar li passarem l’autorització (document 4) perquè ens la firmi. CAL QUE ENS FIRMI 2
CÒPIES, UNA PER NOSALTRES, UNA PER ELLS.

4. Comportament de l’entrevistador:
L’entrevista no deixa de ser també una forma de comunicació entre dues o més persones i com
en qualsevol altra forma de comunicació,s’estableix una relació entre les persones que en
formen part. La relació que s’estableixi entre l’entrevistador i l’informant és un element que té
una incidència important en el desenvolupament de l’entrevista. Però quins factors són els que
influeixen en aquesta relació, perquè aquesta sigui fructífera? Doncs són molt diversos i els hem
agrupat en dos apartats: l’actitud de l’entrevistador davant de l’informant i la relació entre
l’entrevistador i l’informant.
4.1. L’actitud de l’entrevistador davant de l’informant
No hi ha una fórmula màgica per arribar a ser un bon entrevistador.L’actitud que tinguem enfront
de l’informant durant tota la sessió és important, per això cal:
1.Mostrar interès, comprensió i respecte per l’informant.
Encara que per nosaltres sigui una font d’informació, l’informant abans que res és una persona i
l’hem de considerar com a tal. Una actitud positiva per part nostre afavoreix la creació d’un
clima de confiança que serà més propici per aprofundir en l’entrevista.
2.Plantejar la conversa de forma flexible, atenent a les característiques específiques de cada
informant (llenguatge, ritme,etc.).
3.Empatitzar amb l’informant. Això ens permet una relació mésfluïda i crear un bon ambient
de comunicació. Hem de donar mostres que entenem el que ens està explicant i que no l’estem
ni jutjant, ni examinant, ni ridiculitzant.
4.Evitar les opinions personals i els judicis. Tant si expressem la nostra opinió com si
emetem judicis del relat de l’informant podem desvirtuar el resultat de l’entrevista. Ja sigui
perquè podem obligar a l’informant a modificar el seu discurs per adaptar-lo als nostres gustos,
perquè el podem emmudir per avergonyiment, per incomprensió... o directament perquè la
violència de la situació que es crea o la confrontació de visions poden crispar i, fins i tot, tallar la
comunicació.
5.Deixar parlar a l’informant i no interrompre’l. Encara que el seu relat s’allunyi del nostre
qüestionari i del nostre àmbit de treball l’hem de deixar parlar. No sempre és un fet negatiu.Pot
resultar interessant a les entrevistes no dirigides però també ho és per a validar el nostre
qüestionari a les entrevistes pilot. En el cas de les entrevistes semidirigides la nostra funció
d’entrevistadors porta implícit l’art de dirigir l’entrevista i prendre la determinació sobre si és
interessant mantenir l’informant en aquesta direcció o cal reprendre el control i portar-lo a
d’altres qüestions.
6.No fer callar ni deixar en evidència a l’informant. En el cas que detectem incoherències i/o
incorreccions, el més útil és intentar aprofundir en la qüestió per aclarir el punt o bé tornar a
plantejar la qüestió en una altra ocasió.
7.Mantenir l’atenció. Durant l’entrevista i encara que aquesta quedi enregistrada cal que tota la
nostra atenció quedi centrada en l’informant per saber què volem que ens digui, què diu, com ho
diu o què no diu. No cal fer un soroll de fons, que quedarà també enregistrat, per assentir el seu
relat (qualsevol expressió repetitiva com si, ah, bé....). Li podem comunicar la nostra atenció
amb el llenguatge no verbal (gesticulacions com assentir amb el cap, tenir una postura oberta a
la conversa, no mirar el rellotge o prestar massa atenció a l’aparell d’enregistrament) i
evidentment fent les preguntes adequades a cada moment.

8.Ser sensibles. Hem de prestar atenció no només al relat del’informant sinó també a com es
troba ell durant l’entrevista (cansat, nerviós, poc receptiu a segons quins temes, etc.) i actuar en
conseqüència.
9.Garantir la confidencialitat. Els acords als que podem arribar en aquest tema han de quedar
reflectits als documents corresponents. I una bona manera de mostrar aquesta garantia és no
donar cap tipus de dada identificativa d’altres informants, ni fer cap comparació entre ells.
10.Ser agraïts. És important que al finalitzar l’entrevista donem a l’informant l’opció d’afegir o
comentar alguna altra qüestió. Sempre se li ha d’agrair la col·laboració i si cal, emplaçar-lo per
la propera sessió. És recomanable trametre també aquest agraïment per escrit amb una carta
dirigida a l’informant.
11.Fer ús del llenguatge corporal o de petits comentaris per amotivar a l’informant, sense
interrompre el seu relat. Fer lespreguntes amb un llenguatge adaptat a l’informant, cercant
l’equilibri entre el llenguatgecol·loquial i el llenguatge acadèmic.
Encara que com a entrevistadors dirigim i controlem el desenvolupament de l’entrevista, no ens
hem d’oblidar que el ritme el marca l’informant i que nosaltres ens hi hem d’adaptar.
12.Deixar un espai de temps prudencial entre cada pregunta. El silenci que es pot donar
entre el final de la pregunta i l’inici de la resposta ens pot generar una situació violenta com a
entrevistadors i que això ens porti a precipitar-nos i plantejar una segona qüestió. Si fem això
podem caure en el problema d’atabalar a l’informant. Hem de pensar que durant aquest silenci
l’informant pot estar cercant els records i buscant la manera de transmetre’ls.
13.No donar res per suposat o per sabut. Amb la preparació de l’entrevista adquirim uns
coneixements sobre el tema i l’informant que hem de saber utilitzar. Si mostrem massa
desconeixement l’informant pot no prendre’ns seriosament, mentre que l’actitud contrària la pot
traduir com a prepotència per part nostre i pot tallar la comunicació. Hem de prendre una actitud
de no donar res persuposat ni per sabut, però sempre amb una bona base de
coneixements, encara que no la mostrem.
4.2 La relació entre l’entrevistador i l’informant
L’entrevista és un acte únic i irrepetible de forma exacte, que es produeix en un espai i temps
determinats fruit de la interacció de dues o més persones. La comunicació que s’estableix entre
l’entrevistador i l’informant dóna lloc a una relació a dos nivells: el personal i el social.
La relació personal la determina un element tant incontrolable, imprevisible i personal
com són els sentiments. La trobada entre l’entrevistador i l’informant desencadena la
generació, per ambdues parts,de sentiments, positius o negatius, que poden ser recíprocs o no.
La resolució d’aquesta equació pot determinar tant el desenvolupament com el contingut de
l’entrevista.La relació sempre depèn del tarannà de les dues persones, però quiha d’anar un pas
més enllà és l’entrevistador. En aquest sentit hem de ser suficientment hàbils o experimentats
per a potenciar aquelles relacions que hagin generat uns sentiments positius i intentar superar
els efectes d’uns sentiments negatius que poden fer fracassar la nostra feina. El respecte mutu
és un bon inici.

També hem d’escollir una composició agradable. No dubtem en
moure objectes, cadires, plantes o el que sigui per a aconseguir-ho.
Què és o que no és agradable, és una qüestió estètica, però igual
que quan fem un retrat fotogràfic d’algú també intentem captar
una imatge interessant o atractiva, amb el vídeo hauríem de pensar
de la mateixa manera.
A no ser que vulguem experimentar amb “angles estranys”,
la càmera sempre es situa a l’alçada dels ulls de l’entrevistat.
D’aquesta manera, el personatge no queda “enfonsat” ni
“enaltit” en “angles estranys”, així, en la imatge, establirem una
relació “de tú a tú”.
L’Eix de mirada: Quan realitzem una entrevista en vídeo, estem
mantenint una conversa amb algú altre. De la mateixa manera que
en les converses cara a cara és important el joc de mirades que
s’estableix amb l’interlocutor, amb el vídeo passa el mateix. A ningú
se li acudiria anar a parlar amb algú mentre mirem cap a un altre
costat. Doncs amb la càmera passa una cosa semblant.
La sensació que tenim al veure una entrevista gravada canvia molt
depenent cap a on mira el personatge que hem entrevistat. De fet,
molts cops es juga amb aquest factor per aconseguir un efecte o un
altre, tal com es visualitza en les següents imatges:

tenir un so de bona qualitat.
Quan triem el lloc de la entrevista, hem d’estar atents a que no hi
hagi sons de fons que ens puguin molestar: televisió, ràdio,
motors, cotxes, una rentadora engegada... La nostra oída és capaç
de discriminar els sons i fixar-se només en aquell que ens
interessa, com la veu humana. Però el micròfon no ho sap fer i ho
enregistra tot junt, de forma que després ens pot costar molt
seguir la conversa que hem gravat —i això no es pot arreglar en
postproducció!. Així doncs, mirem que no hi hagi sorolls de fons
que ens puguin molestar (apaguem la música, la televisió o el que
sigui si ens suposa un problema) i si és necessari, no tinguem por
a canviar el lloc de l’entrevista.
Disposem d’un micròfon de corbata que ens permet enregistrar el
so de ben a prop de la persona entrevistada. Ja haurem comprovat
abans que efectivament funciona, i el col·loquem a la persona que
entrevistarem. Intentem fer passar el cable del micròfon per sota
de la roba, o l’amaguem d’alguna manera: fa molt lleig quan es
veuen els cables!. També procurem que la càpsula del micròfon no
estigui en contacte amb la roba o a la pell de la persona, ja que amb
els moviments enregistrarem els fregaments de la roba en primer
pla i ens causarà molts problemes.
Conectem el micròfon a la càmera, l’engeguem (té una posició de
ON) i amb els auriculars, comprovem que efectivament ens està
entrant el so sense interferències.

ÉS IMPORTANT NO GRAVAR MAI AMB LA CÀMERA CONNECTADA A
LA CORRENT ELÈCTRICA, JA QUE ES CREEN INTERFERÈNCIES QUE EL
MICRO REGISTRA I RESULTA EN UN ‘ZUM ZUM’ MOLT MOLEST.
Fem una prova de so, mirem que entra en la càmera, i ja podem
començar a gravar l’entrevista.
La persona responsable de la part tècnica haurà d’estar tota la
entrevista amb els auriculars posats, controlant que el so segueix
entrant i que no hi ha interferències, sorolls estranys, fregaments,
caiguda del micròfon, etc.

Per lògica, el nostre entrevistat mirarà cap a la persona amb la
que està mantenint la conversa. Per tant ens hem de col·locar
aprop de la càmera (si hi ha diverses persones que pregunten, el
millor es que estiguin totes en el mateix lloc) i situar-nos a l’altura
de la càmera. Si estem de peu i el personatge està assegut, aixecarà
la vista i mirarà cap amunt, si estem al terra el mateix, això ens
crearia una sensació estranya.
També decidirem si col·loquem al personatge al centre de la
imatge, o en un costat. La forma més normal i que queda millor
(com sempre i en tot, hi ha excepcions) és col.locar el
personatge una mica de costat dins de l’enquadrament, amb
l’espai buit cap al lloc on dirigeix la mirada (d’això se’n diu
l’”aire de la imatge”, i és aconsellable tenir-lo sempre en el lloc
on dirigeix la mirada).

Si en algun moment ens sorprèn algun soroll (per exemple: el so
d’un tractor o d’un cotxe que passa) no tinguem por d’aturar
l’entrevista per un moment i fer repetir el testimoni un altre cop. Si
cal, podem tornar a col.locar el micro, etc. Hem de tenir ben
present que si el so no ens serveix, la entrevista no haurà servit per
a res, per tant, hem d’estar ben atents!.

3. BOLCAT DE L’ENTREVISTA,
EMMAGATZEMATGE D’IMATGES I FITXA.
Un cop hem acabat l’entrevista, hem d’apagar el micro, desar totes
les nostres “eines de treball” i ja podem procedir a bolcar les
targetes en l’ordinador i fer les còpies de seguretat. És millor fer-ho
després d’acabar de gravar i no deixar passar massa temps, perquè
després més gent agafa la càmera i augmenta el risc de que les
targetes es perdin o s’esborri el contingut.
Per als procediments de bolcat de les imatges, veieu el
document “Protocol de bolcatge d’imatges”.

El So
El so en l’audiovisual és tant important com la imatge. Alguns cops,
fins i tot més: com a espectadors podem tolerar (i de fet ja n’estem
acostumats) qualitats d’imatge dolentes, però si el so és dolent, ens
és molt difícil seguir el fil i aviat abandonem el visionat. Com que en
aquest projecte el testimoni és el més important, hem de procurar

1.1 METODOLOGIA PER A L'INVENTARI DEL
PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL
1. INTRODUCCIÓ
La Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial aprovada per
la UNESCO el 2003 estableix un nou concepte, el de “Patrimoni Cultural
Immaterial”, que genèricament fa referència a que es coneix com a cultura popular i
tradicional, patrimoni etnològic, o bé folklore. No obstant, també inclou altres
conceptes que no coincideixen exactament amb cap d’ells. La Convenció també va
establir que el terme genèric per descriure cadascuna de les unitats que formen el
patrimoni cultural immaterial és “element”, de la mateixa manera que per designar
les unitats que formen el patrimoni monumental es fa servir el terme “bé”.
La definició descriu fonamentalment els tipus d’elements a què es refereix:
a) Tradicions i expressions orals, inclosa la llengua com a vehicle del patrimoni
cultural immaterial.
b) Arts de l’espectacle
c) Usos socials, rituals i actes festius
d) Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers
e) Tècniques artesanals tradicionals
No obstant, cal remarcar que la convenció diu que es referix “en particular” a
aquests aspectes. Per tant, cal remarcar que aquesta relació no té pretensió
d’exhaustivitat i deixa la porta oberta a altres categories.
D’altra banda, cal tenir en compte els criteris addicionals per discernir quins
elements poden ser considerats patrimoni cultural immaterial, els quals tenen a
veure fonamentalment amb el reconeixement per part de la comunitat, la
transmissió generacional, la pervivència i la identitat.
Tanmateix, les categories establertes per la Convenció ajuden a copsar una mica
més en aclarir en què consisteix aquest patrimoni, però no són suficients per aclarir
quin en quin tipus d’elements concrets es plasma aquesta definició. La Convenció
també estableix dues llistes d’elements: la llista del patrimoni cultural immaterial
que requereix mesures urgents de salvaguarda, i la llista representativa del
patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

1.1.

Què és un inventari?

Tot i que des de l’antropologia hi ha una tendència generalitzada a considerar que
un inventari és, sobretot, un procés de recerca, de la Convenció se’n desprèn que
es percep bàsicament com un catàleg o registre d’elements. Amb tot, avui no hi ha
una definició concreta d’inventari ni s’estableix quina informació ha de
proporcionar.
En el cas de l’experiència de la Reserva de la Biosfera del Montseny (2009-2011),
que va servir per aplicar els criteris de la Convenció i valorar-ne el funcionament,
va optar per aprofitar el procés d’elaboració de l’inventari per fer una recerca més
aprofundida en alguns àmbits. Amb tot plegat, el treball de camp havia de tenir
essencialment una doble funció: en primer lloc, verificar que els elements que ja

havíem identificat en la fase de documentació –fonamentalment extrets de
l’Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny- encaixaven amb la definició de
patrimoni cultural immaterial que estableix la convenció i, en segon lloc, identificar
nous elements. També es va decidir, però , que durant el treball de camp es
recolliria amb enfocament de recerca, tota la informació possible dels elements
identificats que es consideraven que formaven part del patrimoni cultural
immaterial.
Algunes recomanacions per la fase preparatòria de l’elaboració de l’inventari, són,
d’acord amb l’experiència del Montseny:
• Que es defineixi molt clarament abans de començar quina és la informació
que es vol recollir, tant durant la fase de documentació com en el treball de
camp, i que aquesta informació sigui essencialment la mateixa per a tots els
elements.
•

Que es tingui en compte en aquesta reflexió la informació que pot interessar
a la comunitat implicada i la informació que es farà pública al final del
procés.

•

Que es consulti amb experts la manera de dur a terme l’inventari, però
sense oblidar el marc general de la Convenció.

1.2.

Per a què serveix un inventari

Un inventari no és un objectiu en si mateix, tot el contrari. És el primer pas
imprescindible per poder prendre mesures de salvaguarda. Difícilment es pot
actuar per salvaguardar el patrimoni cultural immaterial si no es coneix quins
elements concrets el forment.
També cal tenir en compte que un inventari del patrimoni cultural immaterial
difícilment pot arribar a ser totalment exhaustiu, per tres motius: un dels trets que el
defineixen és que la comunitat consideri aquells elements com a patrimoni i en la
mesura que aquesta consideració evolucioni i es modifiqui, pot fer que a l’inventari
s’hi sumin o bé s’hi restin elements. D’altra banda, perquè arribar a tots els racons
d’una cultura és gairebé impossible, i per tant, sempre pot descobrir-se una festa,
costum o tradició que no s’havia tingut en compte. I, finalment, perquè existeix u n
cert grau de subjectivitat a l’hora d’interpretar si un element respon o no a la
definició de patrimoni cultural immaterial que estableix la convenció.
Amb tot plegat, l’experiència del Montseny recomana un seguit de qüestions per
evitar que l’inventari acabi sent un document aïllat sense gaire repercussió
pràctica:
• Que, en la mesura que sigui possible s’emmarqui la realització de l’inventari
en un procés més ampli de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial,
que inclogui igualment la recerca, la sensibilització, la transmissió i la
difusió.
•

Que es tingui en compte des del començament que el patrimoni cultural
immaterial ha de contribuir al desenvolupament sostenible

•

Que es prevegin ja accions de difusió dels resultats de l’inventari,
especialment entre la població directament implicada.

•

Que es faci difusió de l’inventari aprofitant les noves tecnologies,
especialment a través d’internet.

2. DISSENY DEL PROJECTE
2.1.

Agents implicats en l’estructura organitzativa

La Convenció de la UNEESCO demana i promou la participació del conjunt de la
societat en la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, i molt especialment de
les comunitats, grups i individus que mantenen viu aquest patrimoni. Per això és
important definir quina serà la implicació de cadascun dels agents següents:
a) L’administració pública competent en la política general de salvaguarda del
patrimoni
b) Les institucions locals, com les polítiques com les socials o d’altres tipus,
com a representants i membres de la comunitat, i també com a implicats en
la salvaguarda del patrimoni
c) Els experts, perquè els seus coneixements, ja sigui sobre la metodologia o
bé sobre la història i cultura locals o desenvolupament sostenible, són de
gran utilitat per situar els elements en el seu context.
d) Les comunitats, els grups o individus que recreen i transmeten el patrimoni
cultural immaterial.
Pel que fa a l’estructura organitzativa, l’experiència del Montseny recomana que
s’estableixi un entramat institucional sòlid. Aquesta organització ha d’incloure:
a) Òrgan director: instància de tipus institucional-polític que doni fermesa i
cohesió al conjunt del projecte i en garanteixi la utilitat posterior.
b) Òrgan coordinador: ha de guiar tot el procés d’elaboració i prendre les grans
decisions metodològiques. Es recomana que estigui format per sis o vuit
persones en representació dels diferents agents implicats.
c) Direcció executiva: una persona que apliqui les decisions de l’òrgan
coordinador i supervisi la feina de l’equip de treball.
d) Equip de treball: per anar bé, hauria d’incloure especialistes en
antropologia, història i medi ambient, que serien els encarregats de dur el
gruix de la identificació d’elements.
e) Equip tècnic: cal comptar amb el suport de persones expertes en qüestions
informàtiques per poder dur a terme de manera efectiva la introducció de
dades.
Segons la iniciativa del Montseny, es recomana que en la selecció de l’equip de
treball es valori la vinculació directa amb el territori, juntament amb la formació,
l’experiència i la capacitat de treball en equip.

2.2.

Participació ciutadana

Tenint en compte que la consideració de si un element forma part o no del
patrimoni cultural immaterial depèn, en bona mesura, del sentiment de la població
implicada, la seva participació en el procés d’elaboració de l’inventari és primordial.
Així doncs, cal posar tots els mitjans possibles per facilitar i incentivar aquesta
participació. Una de les formes amb les quals es canalitza, és a través de les
entrevistes que es fan en el treball de camp. Però no cal limitar-se només en això,
perquè és molt difícil arribar a totes. Al Montseny, es van fer un centenar
d’entrevistes, es van elaborar uns fulletons informatius animant a la gent a
participar en el projecte, contactant amb l’equip de treball, i, finalment, es va
realitzar un pla de participació ciutadana, consistent en la realització de vuit
jornades de treball a les quals hi van participar un centenar de persones.

2.3.

Opcions metodològiques

En la darrera fase de preparació del projecte cal prendre decisions conceptuals i
metodològiques que condicionaran la realització de l’inventari i, en bona mesura,
en determinaran l’eficàcia.
Pel que fa a les categories i subcategories, cal tenir en compte que l’objectiu no
és establir una classificació del patrimoni cultural immaterial des del punt de vista
científic que sigui absolutament coherent. L’objectiu de l’inventari és essencialment
el de tenir una primera aproximació a la realitat del patrimoni que serveixi de base
per a les accions de salvaguarda. Això no vol dir que haguem de prescindir de
l’aportació dels experts (món científic i acadèmic): el seu coneixement és
fonamental sobretot per contextualitzar.
La delimitació dels elements també és fonamental: podrem parlar d’elements
més concrets o més genèrics i el procés pot tenir diversos graus. Ja s’ha comentat
la dificultat de la definició de patrimoni cultural immaterial, per això és important fer
un esforç per facilitar al màxim el procés d’aïllament dels elements. Hi ha una
amplitud d’interpretació d’acord amb els aspectes que, a nivell genèric, formen el
conjunt de la definició: el reconeixement per part de la comunitat com a part
integrant del seu patrimoni cultural immaterial, la transmissió de generació
en generació, la pervivència i el fet d’infondre un sentiment d’identitat i
continuïtat.

2.4.

Calendari o cronograma

La realització d’un inventari, encara que es refereixi a un territori petit, és un procés
complex on hi intervenen moltes persones i implica diverses fases. D’altra banda,
requereix un temps de realització mínim amb la qual cosa és important establir un
calendari per a les diferents fases i és recomanable que hi hagi una durada mínima
d’un any per al treball de camp. Segons l’experiència del Montseny, les principals
fases previstes per fer l’inventari són:
a) Elaboració de la metodologia de treball
b) Documentació
c) Treball de camp
d) Elaboració de l’inventari
e) Identificació dels elements que contribueixen al desenvolupament
sostenible
f) Difusió dels resultats

3. ELABORACIÓ DE L’INVENTARI
3.1.

Doucumentació

Tot i que convé començar per aquesta tasca, per recollir el màxim d’informació
possible ja publicada sobre el patrimoni cultural immaterial de la zona d’estudi, en
realitat es manté també duran tot el procés.
La documentació tindrà a veure amb l’etnologia, els estudis locals, el folklore, la
cultural popular i tradicional etc. Ara bé, els coneixements i pràctiques detectats
durant la documentació, no es poden considerar automàticament com a elements
del patrimoni cultural immaterial, sinó que s’han de passar pel filtre que implica la
definició de la Convenció. Per això, abans d’iniciar el treball de camp, cal que
s’analitzi bé la informació recollida i es faci una primera llista de possibles
elements, amb els aspectes fonamentals que caldrà comprovar.

3.2.

Treball de camp

El treball de camp és la feina que s’ha de fer sobre el terreny, visitant la zona,
vivint-hi, assistint a actes i festes, parlant amb la gent, entrevistar-la. És la part
fonamental, la que et permet tenir un contacte directe amb les expressions
culturals, els usos i els costums, i amb les persones que posseeixen coneixements
i habilitats. Aquesta part vivencial, d’observació personal de percepció sense
intermediaris, pot contribuir en gran part a resoldre els dubtes sobre els aspectes
que fan referència al sentiment d’identitat o a la consideració com a patrimoni
cultural immaterial. Però cal ser conscients en tot moment de la càrrega de
subjectivitat que comporta aquesta pràctica.
L’inventari realitzat al Montseny fa un seguit de recomanacions respecte al treball
de camp:
a) Que el treball de camp no comenci fins que els aspectes metodològics
s’hagin concretat
b) Que la direcció executiva faci un seguiment directe del treball de camp i
participi en alguna de les visites que es duguin a terme, per tal de garantir
l’adequació als objectius generals del projecte.
c) Que es procuri que les visites no les faci una sola persona, perquè podran
captar informació de tipus diferents.
d) Que el treball de camp se centri en recollir informació necessària per a
elaborar l’inventari, especialment aquella que permeti assegura –o no- que
el presumpte element s’adequa a la definició de patrimoni cultural
immaterial.
e) Que s’intenti documentar gràficament, amb fotografies, enregistraments
sonors i si és possible amb vídeos, el màxim d’elements possibles.

4. L’INVENTARI COM A EINA
4.1.

Difusió

Perquè un inventari pugui tenir una utilitat real, és molt important fer-ne difusió
entre totes les parts implicades en la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.
Com ja s’ha comentat, és convenient que totes aquestes parts participin ja en el
procés d’elaboració de l’inventari, perquè això facilitarà la seva implicació en altres
accions de salvaguarda. I això implica a tots els agents implicats, començant per la
pròpia administració.
Un cop acabat l’inventari i ja es disposi d’una informació definitiva, però, cal un
altre tipus de difusió: la conscienciació sobre una part de la nostra cultura que
requereix la nostra col·laboració per encarar el futur. Aquesta tasca ha de ser
compartida entre totes les institucions, entitats i persones que han col·laborat en
l’inventari (en la mesura de les possibilitats de cadascuna d’elles). Aquesta difusió
ha de preveure, també, la possibilitat que algunes persones o entiats vulguin fer
aportacions a l’inventari (ja s’ha comentat que s’ha d’anar actualitzant
regularment). Cal, doncs, deixar una porta oberta a les noves aportacions.
L’experiència del Montseny fa un seguit de recomanacions que tenen l’objectiu
últim d’evitar que l’inventari es converteixi en un document sense cap utilitat:
a) Que l’inventari s’emmarqui en un pla general de salvaguarda del patrimoni
cultural immaterial
b) Que totes les accions de salvaguarda, independentment de qui les
promogui, impliquin totes les parts relacionades.
c) Que es prevegi la difusió posterior de l’intentari, tant de manera íntegra com
de parts que puguin interessar als col·lectius específics (com ara artesans,
entitats locals...)

d) Que l’edició no es limiti a l’edició de materials divulgatius, sinó que inclogui
la realització d’actes públics on les persones assistents tinguin l’oportunitat
d’intervenir.
e) Que la informació sobre l’inventari estigui disponible a través d’un lloc web,
que serveixi també de canal per recollir noves aportacions.
f) Que els mecanismes per recollir noves aportacions es mantinguin oberts
permanentment.
g) Que es prevegi l’actualització de l’inventari a partir de les noves aportacions
recollides. És recomanable fer aquestes actualitzacions dins un termini
màxim de 5 anys.

5. ASPECTES ECONÒMICS
Totes les fases previstes, especialment les de l’elaboració pròpia de l’inventari,
suposen un seguit de despeses que cal assumir, algunes depenent de la
complexitat i l’abast que es doni a cada acció.

5.1.

Possibilitats de finançament

a) Institucions púbiques. Els governs, tant nacionals com locals, han d’estar
implicats en l’elaboració de l’inventari i poden facilitar l’obtenció del
finançament necessari.
b) Sector privat. El patrimoni cultural immaterial afecta a tots els sectors de la
societat. A més a més, pot contribuir a un desenvolupament econòmic
sostenible. Per això, cal arribar a aquelles institucions que poden ajudar a
salvaguardar-lo, explicant-los la importància i interès de contribuir-hi.
c) Recursos a posteriori. En la mesura que l’inventari se situï en un marc més
ampli de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, es pot preveure la
promoció de productes o serveis que contribueixin alhora a la preservació
de les pràctiques culturals i al desenvolupament econòmic del territori. Això
pot facilitar l’obtenció de finançament.
d) Treball voluntari. L’elaboració d’un inventari no es pot fer sense la
col·laboració desinteressada de moltes persones. Inclús es pot plantejar la
possibilitat que les persones que formen l’estructura organitzativa del
projecte ho facin desinteressadament.
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Memòria i Natura a Sant Mateu de Bages- Història socioecològica dels
boscos de Sant Mateu

DOCUMENT Autorització de l’entrevistat.

Per un banda, el /la sotasignant .............................................................................
amb DNI número.....................................
I per l'altra, Marina Vilaseca Puigpelat, amb DNI 39374416-A, com a representant
de l'ARADA sccl, amb NIF F25628579
MANIFESTEN QUE
−

−

−

−

Memòria i Natura a Sant Mateu de Bages- Història socioecològica dels
boscos de Sant Mateu, és un projecte veïnal de recuperació de la memòria
popular dels pobles de Sant Mateu de Bages. Que el projecte finalitza en l'
Arxiu de Memòria Popular de Sant Mateu de Bages i en un audiovisual
sobre la vida a Sant Mateu i el treball del bosc, que es finalitzarà a la
tardor del 2015.
Que el projecte és gestionat de forma participada entre veïnat i les entitats
del poble de Sant Mateu de Bages, l'ajuntament de Sant Mateu de Bages i
l'ARADA sccl. Aquest grup d'entitats, formalitzat amb les pertinents
adhesions, és l'encarregat de vetllar les diferents fonts recollides i
dipositades en l'Arxiu de Memòria Popular de Sant Mateu de Bages,
essent de l'ARADA sccl la responsabilitat final de la gestió documental.
Que el grup de treball serà l'encarregat de proposar formats de publicació
de la memòria de Sant Mateu de Bages, prèvia comunicació i acord amb els
entrevistats i/o familiars responsables. Aquests formats mai podran tenir
finalitat de lucre.
QUE EL/LA SOTASIGNANT:

PRIMERA- Ha participat voluntàriament en la gravació d’una entrevista pel
projecte Memòria i Natura a Sant Mateu de Bages- Història socioecològica
dels boscos de Sant Mateu
SEGONA- Que abans de la signatura d’aquest document ha rebut la suficient
informació en relació al contingut i característiques del projecte, així com la finalitat
de a gravació, la qual és acceptada sense limitacions.
TERCERA- Cedeix de forma expressa, inequívoca, sense limitacions en el temps i
de forma gratuïta al projecte Memòria i Natura a Sant Mateu de Bages- Història
socioecològica dels boscos de Sant Mateu, els drets de la seva pròpia imatge

i posterior explotació del mateix en la forma i condicions previstes en la legislació
vigent, i en especial, per l’exercici dels drets de reproducció, comunicació pública,
transformació i distribució en tots els formats existents i per inventar.
QUARTA- Que aquesta cessió no atorga al cedent cap mena de benefic econòmic
sobre els rendiments que el projecte pugui generar com a conseqüència de
l’explotació de la gravació en qualsevol forma i modalitat.
CINQUENA- Que comprèn i accepta íntegrament els termes d’aquest
document sense reserves.
−

QUE EL GRUP DE TREBALL (amb responsabilitat de la gestió final per part
de l'ARADA sccl) es compromet a:
PRIMERA- Integrar la còpia digitalitzada de l'entrevista a l'Arxiu de Memòria
Popular de Sant Mateu de Bages, sense perjudici dels possibles desplaçaments
que calgui efectuar amb motiu d’activitats de divulgació, seguretat o conservació.
SEGONA- Mantenir el conjunt / fons / obra en les condicions de seguretat i
conservació que garanteixin la seva preservació.
TERCERA- Vetllar perquè en tots els usos públics d'aquest conjunt / fons / obra
per part de tercers es respectin els drets morals de l'autor/a, quant a identificació
d’autoria.
QUARTA- Fer arribar una còpia íntegra de l'entrevista dipositada a l'Arxiu de
Memòria Popular de Sant Mateu de Bages a l'entrevistat.
CINQUENA- Sol·licitar als entrevistats o família la possibilitat d'utilitzar la
informació associada a l'entrevista per a elaborar diferents productes finals
(publicacions, audiovisuals, etc), tret de la sol·licitud per a participar en
l'audiovisual sobre la vida a Sant Mateu i el treball del bosc, el qual el
present document ja n'és una autorització. Cap treball o publicació acordada
podrà tenir finalitat de lucre.
Per la qual cosa,
S’accepta la donació i cessió de drets esmentats, que s’efectua amb les condicions
abans exposades

Cessionari- Donant
(Nom i cognoms del donant)

Cedent: L'ARADA sccl
Marina Vilaseca i
Puigpelat

(signatura)
(Lloc, data)

(signatura)
(Lloc, data)

Fitxa de l’entrevista
A banda de les respostes de les preguntes del guió de l’entrevista, haurem de complementar la
següent fitxa. Molt sovint aquesta informació l’obtindrem en el transcurs de l’entrevista. No hem
d’emplenar la fitxa mentre entrevistem, sinó que podem completar un cop acabada. La fitxa ens
servirà per tenir una síntesi de l’entrevista.

Algunes d’aquestes dades les obtenim en el decurs de l’entrevista iper tant, per no tallar-ne el
ritme, no cal que les demanem de formaespecífica a l’informant només amb la intenció d’omplir
la fitxa, ni tampocés convenient que l’omplim al seu davant. D’altres dadesnecessàriament
hauran de ser omplertes un cop realitzadal’entrevista i és en aquest moment, immediatament
després d’acabarla, el millor per fer-ho. En els treballs en equip en els que hi hagi mésd’un
entrevistador resulta pràctic redactar unes pautes

FITXA FOTOGRAFIES

Fotografia núm:
Total de fotos:
Data aproximada de realització:
Lloc:
Motiu:
Dibuixem les persones que surten i escrivim els detalls que ens donen.

1

3.4 PLATAFORMA DÉDALO
Ordre a seguir:
1. Penjar les captacions.
2. Organitzar el Tesaurus (jerarquies)
3. Transcripcions
4. Indexació (relació transcripcions amb jerarquies)
5. Cerca

Definicions:
Captacions: el registres en format vídeo, àudio, text…
Informant: Persona protagonista de la captació (persona entrevistada, o que
apareix a la captació)
Cintes: nombre de cintes o parts que té la captació
Tesaurus-jerarquies: ordre per com volem que aparegui l’entrada en si, per nom,
per tema, per toponímia… (seria com unes etiquetes d’un blog o una web)
Transcripció: Conversió del text o l’entrevista en “captació”, és a dir, fer que es
pugui recuperar la informació per on la vols recuperar (minutatge entrevistes,
etc…)
Indexació: Relacionar la captació (el text) amb el Tesaurus (les “etiquetes”).
Procediment:
a.i.1.

Per pujar les captacions en vídeo anem a “nou” i omplim la fitxa amb

les dades que ens demana (informant, codi, idioma, lloc…), i cliquem “introduir”
per que ens aparegui a la llista de captacions.
a.i.2.

Cliquem a Tesaurus per introduir les jerarquies que volem que

apareguin més tard, (què volem prioritzar). (han canviat les coses que
apareixen, comprovar com va ara)
a.i.3.

Anem a transcripcions i ens apareix el llistat d’entrevistes amb els

vídeos, allà podem clicar sobre la V (de Vimeo) i ens apareix la pantalla am el
vídeo i el requadre per escriure on podem fer la transcripció.
a.i.4.

Anem a indexació i ens apareixen dues pantalles, a l’esquerra hi

trobem el text minutat i a la dreta el vídeo o la captació on volem indexar. Per
indexar, seleccionem les parts del text que tenen significat i es creen les
marques de l’índex amb el que ho volem relacionar.

Ajuntament de Sant
Mateu de Bages

