
En el que podríem qualificar de viatge de doble 
sentit, l’audiovisual ha penetrat en els darrers 
anys en l’etnografia, al mateix temps que la 
recerca etnogràfica s’ha servit de l’audiovisual 
per documentar i explicar allò sobre el que ha 
investigat. El resultat és tota una nova 
generació de documentals etnogràfics que 
defugen els patrons clàssics en la matèria per 
oferir una mirada actualitzada, moderna i 
sovint sorprenent d’allò que és antic o 
senzillament popular. Aquesta mostra ofereix 
deu exemples d’aquesta nova realitat, tots ells 
resultats de recerques becades pel Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana, o realitzades en el marc de 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 
Catalunya que realitza el mateix CPCPTC. 
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1a Mostra de Cinema Etnogràfic 
Museu d’Història de Catalunya. 12 i 13 de juliol de 2011 
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Dimarts 12 de juliol 
 

17.00 Presentació de la mostra a càrrec de Verònica Guarch, cap del Servei de Patrimoni 
Etnològic, i de Roger Costa, tècnic antropòleg del Servei de Patrimoni Etnològic del CPCPTC. 
 

17.15 Plens de Patum. Direcció de Rosa Cerarols. (Berga 2008) 31 min. 

Documentats des del 1628, els “plens” deuen el seu nom al fet que van plens de foc. Se’ls considera l'espectacle més gran de 
la Patum: quan s'apaguen els llums, comença la música i la plaça esdevé un infern pirotècnic amb mil fuets cremant alhora. 
Aquest documental ofereix la visió d’aquest quadre des de l’interior, començant amb la recollida de les fulles de vidalba 
amb què es guarneixen els diables, fins a l’esclat final. 
 

17.50 Escenes de teatre a Montesquiu: etnografia de la memòria. A partir d’una recerca 
de Laia Prat i Marco Luca Stanchieri. (Montesquiu 2009) 75 min. 
L’antropòleg Bill Christian, professor del màster d’Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions 
Interculturals de la UAB, va proposar als seus alumnes investigar el contingut d’una carpeta de programes de teatre 
que va comprar en una parada dels Encants. El resultat és aquest documental encantador, en què un grup de gent gran 
reflexiona, amb l’excusa del teatre, sobre la seva vida i la del grup, i creen sense adonar-se un nou espai de la 
memòria col·lectiva d’aquesta població. 
 

19.10 La indústria cordera al Bages. Recerca i direcció de Núria Traveset i producció audiovisual 
de Laia Olivé. (Callús 2007) 21 min. 

La fabricació de cordes, antany una indústria artesana estesa arreu del territori, ha pràcticament desaparegut del mapa a 
causa dels canvis tecnològics i de la globalització de l’economia. Núria Traveset reconstrueix el procés de fabricació d’una 
corda junt amb un dels últimes corders “tradicionals” de Catalunya en un producte audiovisual que a voltes recorre al 
llenguatge del periodisme d’investigació. 
 

19.35 Cants religiosos tradicionals a l’Alt Pirineu. Direcció d’Aleix Gallardet, a partir d’una 
recerca coordinada per Jaume Ayats. (Alt Pirineu 2010) 30 min. 

Els cants religiosos del Pallars Sobirà s’han integrat tradicionalment en el marc d’una ordenació precisa del calendari 
anual i festiu. “Festanal” és el mot amb què es coneixen al Pallars les festes més assenyalades de l’any. En el marc 
d’aquestes celebracions la música i els cants tenien un paper molt rellevant, i fins fa relativament poc temps encara es 
podien escoltar als cors de les esglésies del Pallars colles de cantadors masculins entonant cants litúrgics en llatí 
interpretats polifònicament. El documental mostra alguns episodis de la recerca duta a terme per conèixer aquesta 
manifestació musical i presenta el testimoni dels cantadors. 
 

20.10 La terra que no trepitgem. Direcció d’Adriana Salvat. (Pla d’Urgell 2008) 27 min. 

La construcció en tàpia fou general a Catalunya fins ben entrat el segle XVIII. Amb el pas del temps, però, va quedar 
relegada a determinades zones del país, particularment a determinades zones de l’interior. Aquest documental fa un 
repàs a l’immens llegat d’aquest tipus de construccions presents encara a la plana d’Urgell, alhora que documenta de 
forma desenfadada les tècniques de construcció amb tàpia que encara recorden els darrers tapiadors de la zona. 

Dimecres 13 de juliol 
 
17.00 L’ofici de ganiveter. Recerca de Lluïsa Amenós , realització d’Andrés Antebi,  
fotografia d’Adrià Pujol i edició de María Romero (Caldes de Montbui 2006) 37 min. 

Els documentals sobre oficis han sigut durant anys el producte audiovisual que més s’ha identificat amb l’expressió 
“cinema etnològic”. L’ofici de ganiveter s’inscriu dins d’aquesta tradició, tot i que només de fons, ja que la realització 
d’aquest audiovisual l’allunyen dels formats clàssics en la matèria. Sense explicacions, sense cap paraula que faci de 
mediació entre el protagonista i l’espectador, les imatges ressegueixen al detall tots els processos que acaben donant 
com a resultat un ganivet com els d’abans. 

 
17.45 Els esmoladors de ganivets: demarcació mòbil del territori urbà. Realització 
de Diana Arias (Barcelona 2008) 40 min. 

Els esmoladors de ganivets desenvolupen un treball informal poc apreciat però indispensable per a determinats 
col·lectius. Aquest documental segueix les passes d’alguns d’aquests experts en el tall, tot explorant tant la relació 
que s’estableix entre usuaris de ganivets i esmoladors, com la que s’origina entre aquests en la seva qualitat 
d’informants i la investigadora del cas. 

 
18.30 Transhumants. Direcció d’Elisabet Nadal i Marcelo Cugliari. (Binaced – Durro 2005) 73 min. 

El trasllat de centenars o milers de caps de bestiar des de la plana a la muntanya o viceversa és una activitat 
mil·lenària que continua vigent en l’actualitat. El documental ressegueix una d’aquestes rutes junt amb els seus 
protagonistes, amb una mirada propera que defuig qualsevol besllum de romanticisme o idealització. Amb tota la 
seva duresa, però també amb moments d’una gran bellesa plàstica i vivencial, antropòloga i pastor mantenen un 
intercanvi de punts de vista alhora curiós i enriquidor. 

 
19.50 1a Trobada de dones titellaires a Barcelona. A partir d’una recerca de Cristina 
Robledillo. (Barcelona 2010) 11 min. 

Tenen les dones una manera diferent de concebre els espectacles de titelles? Perquè en els darrers temps s’ha donat 
un procés creixent de feminització d’aquesta activitat? Ha estat fàcil, aquest camí? Aquestes i altres preguntes es van 
intentar contestar en la primera trobada de dones titellaires a Barcelona, sota el guiatge de l’antropòloga Cristina 
Robledillo. 

 
20.05 Abans tot això eren camps. Direcció d’Adriana Salvat. (Barcelona 2010) 36 min. 
El creixement de la ciutat de Barcelona ha estat una empresa protagonitzada per polítics i urbanistes des de fa molts 
segles, però que ha afectat centenars de milers de persones, protagonistes sobre el terreny d’innombrables canvis de 
traços sobre un plànol. Aquest document ofereix el punt de vista d’algunes persones que han viscut aquests canvis en 
primera persona, aportant sovint sense adonar-se el fragment d’un altre relat, el gran relat dels canvis en les formes 
de vida a Barcelona al llarg del segle XX. 

 

 
 


