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1. INTRODUCCIÓ 

La memòria oral és una eina fonamental per a conèixer el nostre passat històric. El 

testimoni de les vivències i experiències viscudes no només és la plasmació més directa 

de la memòria a nivell individual, sinó que esdevé un element clau per a la configuració 

de la memòria col·lectiva, moltes vegades deixada de banda i oblidada. Per aquest 

motiu és necessari recollir i preservar els testimonis de les persones que han viscut en 

una època i en un lloc de manera plena, perquè és un tresor que d’altra manera es 

perdria de manera irremeiable. 

Durant les últimes dècades hi ha hagut una revifada considerable en l’ús de les fonts 

orals a l’hora de dur a terme recerques de temàtica diversa, totes elles amb l’objectiu 

de conèixer el passat i recuperar la memòria històrica. La història oral ha viscut un 

procés d’eclosió i d’ampliació que s’ha manifestat al món acadèmic però molt 

especialment en l’àmbit dels estudis locals. La consciència de la importància de recollir 

aquests testimonis efímers ha fet que la comunitat científica hagi establert un mètode 

per tal d’obtenir-los i preservar-los amb l’objectiu que puguin servir de font 

d’informació per a estudis de tot tipus. Es pot utilitzar com a font auxiliar o 

complementària o se’n pot fer un ús més intensiu, buscant descriure i entendre tot un 

col·lectiu social a partir de les seves trajectòries personals. A partir d’un conjunt de 

testimonis individuals se’n pot extreure evidències orals amb valor de representació i 

aquest fet converteix la memòria oral en una eina indispensable en els estudis de 

caràcter social i antropològic. Fins i tot ens pot ajudar a omplir buits i llacunes 

documentals i a completar aspectes no recollits de manera escrita degut a la poca 

atenció que han rebut en el passat. Tot i això, cal ser conscients dels problemes que 

planteja la utilització d’aquest tipus de font. 

Hem de tenir en compte que la memòria oral és una font creada que sorgeix de 

manera deliberada amb propòsits i finalitats de tipus històric. Un testimoni sempre 

reconstrueix el significat del seu passat des de la perspectiva present i els perills de 

fal·libilitat i selectivitat de la memòria, deformacions i falsejaments que poden portar a 

contradiccions –moltes vegades derivats de l’autocensura o l’autocensura col·lectiva– 

sempre hi són presents. A més a més, la distància cronològica amb els fets i les 
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experiències viscudes també pot portar a oblits o errors involuntaris derivats de al 

condició humana. Per aquest motiu, i amb l’objectiu d’aconseguir uns resultats que 

assoleixin un nivell estàndard de qualitat, és necessari treballar seguint un mètode 

rigorós durant totes les seves fases, des de la recollida dels testimonis fins al seu 

tractament i la seva anàlisi; sempre sent conscients dels problemes i limitacions que 

planteja la utilització de fonts orals. A l’hora de fer-ne ús i analitzar-les, sempre s’han 

de confrontar als fets amb la documentació conservada. Avaluar la memòria implica, 

en primera instància, inserir-la dins d’un context de temps i de lloc i contrastar-la amb 

les evidències disponibles. Per tant, cal estudiar les interaccions entre història oral i 

història escrita. 

L’Associació d’Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn vol impulsar un 

projecte de recuperació i preservació de la memòria oral inclòs dins del programa Sant 

Magí 2020. Sant Magí és un entorn configurat a partir de les tradicions i celebracions 

viscudes en llocs i moments determinats i per aquest fet, recollir les experiències i 

testimonis orals esdevé un element clau per a la recuperació i preservació de la 

memòria d’aquest lloc. La recollida dels testimonis que han perviscut fins als nostres 

dies permetrà aplegar i preservar les experiències i les memòries viscudes per a posar-

les a disposició de la comunitat científica i poder omplir buits en la reconstrucció del 

nostre passat històric més proper que d’altra manera no seria possible. Es tracta d’una 

part essencial del nostre patrimoni immaterial i és fonamental promoure’n la seva 

preservació i estudi ja que Sant Magí no s’entén sense la seva gent, les tradicions i les 

experiències viscudes en aquest entorn únic. 
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2. ÀMBIT DE TREBALL 

L’àmbit de treball d’aquest projecte comprèn la vida a Sant Magí de la Brufaganya 

entesa des de totes les seves vessants, especialment la interrelació de les persones 

amb aquest espai, els usos que en va fer i les experiències que hi van viure, sempre 

tenint en compte l’entorn. Com hem dit, no podem concebre Sant Magí sense la seva 

gent, les tradicions i la vida al seu voltant, ja que aquesta és la seva raó de ser. 

El santuari de Sant Magí de la Brufaganya i el conjunt patrimonial del seu entorn és un 

dels centres de devoció més importants de la província de Tarragona. Des del moment 

de la seva fundació, es va convertir en un centre de pelegrinatge de primer ordre i 

actualment és un dels conjunts eremítics més complet que encara conserva la seva 

funció i advocació. Situat al nord-est de la província de Tarragona, a la comarca de la 

Conca de Barberà i al terme municipal de Pontils, ocupa la part central de la serra de la 

Brufaganya, just al peu d’un cingle, entre els antics poblats de Montalegre, 

Valldeperes, Rocamora i el Castell de Queralt. 

Tot el conjunt es va construir i configurar al voltant de la vida del sant ermità català 

Sant Magí, del seu culte i de l’aigua i està format per diverses edificacions relacionades 

entre si. Les més rellevants són les següents: 

1. Santuari de Sant Magí de la Brufaganya: el santuari està format per un complex 

que comprèn l’església –l’actual va ser construïda el 1735–, les restes de l’antic 

convent de dominics de principis del segle XVII, una sèrie de construccions 

annexes, uns habitatges particulars que antigament havien estat l’hostatgeria i 

l’hostal del santuari i una plaça que dona accés a tot el recinte el qual en un 

origen estava delimitat per un mur perimetral. 

2. Cova de Sant Magí: es tracta d’una cova natural excavada al cingle de la 

muntanya on, segons la tradició, Sant Magí va viure trenta anys amb 

sosteniment angelical. Més tard va ser convertit en oratori i fou un punt de 

devoció molt important pels peregrins que anaven a visitar el santuari. 

3. Capella de les fonts i font miraculosa: és un edifici format per dos parts molt 

diferenciades, la capella i la font miraculosa que, segons relata la vida del sant, 

Sant Magí va fer brotar del no res. 
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4. Ermita de la Mare de Déu de la Salut: és una ermita probablement construïda a 

principis del segle XVII que es troba als peus del cingle de la muntanya, molt a 

prop de la cova santa, i que formava part del camí de peregrinació. 

5. Ermita de Mitja Costa: es tracta d’una petita capella situada entre el santuari i 

les fonts que es va construir a principis del segle XVII i que també estava 

consagrada al sant titular. 

6. Ermita dels Apòstols o del Collet: aquesta capella era la més gran de totes les 

que conformaven el conjunt ermità de Sant Magí. Actualment només queden 

algunes restes i gran part està coberta per vegetació. 

 

1. Santuari de Sant Magí de la Brufaganya 4. Ermita de la Mare de Déu de la Salut 

2. Cova de Sant Magí 5. Ermita de Mitja Costa 

3. Capella de les fonts i font miraculosa 6. Ermita dels Apòstols o del Collet 

 

A part d’aquest seguit de construccions, però, n’hi ha d’altres que també formaven 

part de l’entorn del santuari com són altres coves excavades al cingle, les capelles de 

Sant Domènec o de la Verge de la Salut, altres fonts repartides per la zona com la de la 

Verge de la Salut o la de Sant Domènec, o construccions vinculades al patrimoni fluvial 

com un molí, una resclosa, etc. Tot aquest seguit de construccions estan relacionades 
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entre si en un paratge natural únic com és la Serra de la Brufaganya i formen part d’un 

conjunt interrelacionat i unit per les celebracions i tradicions viscudes i 

desenvolupades en aquest indret. Sant Magí té el seu origen en la devoció i culte al 

sant i, per tant, no podem concebre aquest conjunt d’edificacions sense la gent i la 

vida al seu voltant. Aplecs, processons, trobades, menjades, misses, camins, feines, 

tradicions, anècdotes, llocs i, en definitiva, vivències. Tot això és el que dona sentit a 

aquest conjunt d’edificis i construccions i que fan que Sant Magí esdevingui un conjunt 

patrimonial de primer ordre, tant material com immaterial. 

L’àmbit de treball, doncs, comprèn principalment la vessant etnològica a l’entorn de 

Sant Magí de la Brufaganya. No només estem parlant d’actes i celebracions religioses 

que tenen i tenien lloc al santuari com misses o processons, sinó també d’altres 

celebracions com els aplecs celebrats des de fa segles. Sobretot cal destacar dos 

esdeveniments importants que han perviscut fins els nostres dies. D’una banda, l’aplec 

celebrat el tercer diumenge de setembre per recordar la “dinada de pobres”, 

documentada per primera vegada l’any 1620. I de l’altra, la celebració del dia de Sant 

Magí el 19 d’agost, moment en què habitants de Tarragona i Cervera, poblacions en les 

quals Sant Magí és el co-patró es desplacen fins a Sant Magí per recollir l’aigua de les 

fonts i emportar-se-la per repartir-la entre els veïns del poble. Per altra banda, des dels 

orígens de Sant Magí, innumerables pelegrins han anat a la font miraculosa per curar 

les seves malalties o simplement per demanar aigua, com és el cas d’aquests “portants 

d’aigua”, que segueixen anant a Sant Magí cada any amb carros, a cavall o fins i tot a 

peu.  

Per tant, són molts els esdeveniments i celebracions a tenir en compte dels quals, a 

part de saber-ne el seu funcionament i desenvolupament, es vol recollir informació 

sobre altres aspectes que els acompanyaven com el menjar i el beure, la roba i 

elements de vestir, altres objectes vinculats a celebracions, tradicions o supersticions 

concretes o, fins i tot, la música i les cançons que els acompanyaven. Les llegendes i 

altres històries transmeses de manera oral també formarien part d’aquest conjunt de 

caire etnològic, igual que la vida quotidiana dels veïns del santuari, les feines que feien 

o altres elements que permeten conèixer amb més profunditat com es vivia en aquest 

indret i la relació que tenien els habitants de la zona amb Sant Magí. 



7 
 

Deixant de banda les celebracions i els esdeveniments singulars vinculats al santuari i a 

la seva devoció, també forma part de l’àmbit de treball del projecte la vida més 

quotidiana dels veïns i habitants de la zona que vivien al mateix recinte del santuari o a 

les masies i poblats del seu entorn més proper. Com vivien, amb qui vivien, els oficis, 

les feines i les tasques que desenvolupaven els diferents membres de la família i la 

relació amb Sant Magí són alguns dels aspectes d’interès. Sant Magí formava part de la 

vida de la gent més enllà dels actes religiosos i hi anaven per anar a l’escola, a dinar a 

l’hostal, per jugar o per a gaudir del seu entorn, racons i fonts durant un berenar, per 

exemple. 

Una altra vessant inclosa en l’àmbit de treball del projecte comprèn l’estudi dels 

diferents espais i edificis que conformen el complex de Sant Magí de la Brufaganya, així 

com els seus usos. No només parlem dels edificis principals que hem detallat 

anteriorment –santuari, capelles, coves, fonts... –, sinó d’altres espais com l’hostal, el 

cementiri, l’escola, els horts, etc. El coneixement de com eren aquests espais 

anteriorment i els canvis que han viscut al llarg del temps resulten de gran interès així 

com els usos que van tenir, per on es podia circular, les comunicacions internes i com 

s’hi relacionava la gent durant la seva vida i activitat quotidiana. 

Les vies d’arribada i la toponímia de l’entorn és un dels altres àmbits d’interès d’aquest 

projecte. Definir i localitzar els camins d’arribada al santuari així com els que l’unien 

amb les diferents masies i poblacions de l’entorn és un dels objectius marcats i esdevé 

un element fonamental que permetrà recuperar antigues vies de circulació. D’altra 

banda, també es vol recuperar els noms i topònims de la zona, tant d’elements 

geogràfics –colls, turons, roques, etc.– com d’estructures i altres elements derivats de 

la vida humana com camins, fites, camps, eres, horts, masies, barraques, ponts, etc. És 

un dels elements principals del projecte. 

La memòria dels habitants de la zona també esdevé clau per entendre i explicar alguns 

dels esdeveniments històrics succeïts durant els anys passats. Com es va viure la guerra 

civil, la postguerra, enfrontaments o altres fets a l’entorn de Sant Magí també esdevé 

un àmbit d’interès del projecte. En aquest sentit cal tenir en compte que en moltes 

ocasions es recolliran testimonis no directes però que ajuden a recuperar records i 
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vivències de familiars i avantpassats que ja no hi són i que s’han transmès de manera 

oral de generació en generació. 

D’altra banda, també són àmbit d’estudi la flora i la fauna de la zona. Amb el projecte 

es vol contribuir a recuperar un patrimoni natural que mica en mica s’està començant 

a estudiar en profunditat i a posar en valor per altres seccions de l’entitat com la secció 

de botànica. Els noms de plantes, arbustos, arbres, animals, insectes... presents a les 

terres de la Brufaganya també són un punt d’interès pel projecte. 

Finalment, també es volen tenir en compte tots aquells aspectes relacionats amb el 

llenguatge. Creiem que és fonamental recollir les singularitats de la parla i el dialecte, 

el vocabulari propi de la zona, les dites populars, els refranys, els noms i els topònims 

populars que només saben la gent que ha viscut a la zona.  

Per tant, i tal com hem anunciat, l’àmbit de treball d’aquest projecte comprèn la vida a 

Sant Magí de la Brufaganya entesa de manera global des de totes les seves vessants, 

especialment l’etnogràfica i la sociològica. La interrelació de les persones amb aquest 

espai, els usos que en va fer i les experiències que hi van viure, sempre tenint en 

compte l’entorn, són l’eix central del projecte. De la mateixa manera, també es vol 

recollir la memòria relacionada amb la part més física de l’espai com els edificis, el 

patrimoni natural i geogràfic, els camins, els topònims, etc. Però no es pot deixar de 

banda les parts més intangibles que esdevenen una part fonamental del patrimoni 

immaterial que envolta Sant Magí de la Brufaganya: les tradicions, les celebracions, els 

aplecs, els costums, la família, la vida quotidiana, la parla i un llarg etcètera. Com hem 

dit, no podem concebre Sant Magí sense la seva gent, les tradicions i la vida al seu 

voltant, ja que aquesta és la seva raó de ser. 
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3. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L’objectiu principal d’aquest projecte és recollir els testimonis orals que han perviscut 

fins als nostres dies per tal de preservar unes vivències i unes memòries que d’altra 

manera es perdrien o restarien en l’oblit. Deixant de banda aquest objectiu principal, 

els objectius d’aquest projecte es poden dividir entre objectius generals i objectius 

específics. 

Objectius generals 

1. Preservar els testimonis orals de la gent que va viure o va tenir alguna relació 

amb Sant Magí per tal de recuperar i emmagatzemar unes vivències, records i 

informació d’un valor inestimable i que no es pot suplir amb cap altre tipus de 

font. 

2. Crear un fons de memòria oral en forma d’arxiu sonor per posar-lo a disposició 

de la comunitat científica i promoure la recerca, tant d’àmbit acadèmic com 

d’àmbit local. 

3. Posar en valor aquest tipus de font per tal de reivindicar-ne la importància a 

través de diferents vies de difusió, tant d’àmbit local i municipal com comarcal i 

nacional. 

4. Crear un arxiu documental i objectual vinculat al fons de memòria oral a partir 

del material aportat pels informadors i col·laboradors amb el projecte. 

5. Definir, localitzar i recuperar camins, corriols, ponts, fonts, barraques, vies de 

circulació i altres estructures vinculades a Sant Magí –així com els seus 

topònims i noms originals– que permetin entendre la vida en aquest entorn i 

les relacions entre els veïns de la zona. 

Objectius específics 

1. Recollir informació de diferents àmbits relacionats amb el patrimoni etnogràfic 

vinculat a Sant Magí de la Brufaganya. No podem entendre Sant Magí sense les 

tradicions, rituals i celebracions que l’envolten i que constitueixen la seva raó 

de ser. Per aquest motiu es vol recollir informació sobre: 
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a. Celebracions a Sant Magí: aplecs, misses, processons, trobades, altres 

celebracions religioses i laiques, etc. 

b. Tots els aspectes de caràcter etnogràfic i vinculats a la vida quotidiana 

que els envolten: 

o Desenvolupament dels rituals i supersticions. 

o Menjar i beure. 

o Roba, elements de vestir i altres objectes vinculats a una 

celebració o fet determinat. 

o Música i cançons. 

o Impresos i altres elements. 

c. Llegendes i altres històries transmeses de manera oral fins els nostres 

dies. 

d. Feines i treballs al voltant de Sant Magí. Vida, nucli familiar i relacions 

entre els veïns. 

2. Recollir informació sobre els diferents espais i edificis que conformen el 

complex de Sant Magí de la Brufaganya, així com els seus usos:  

a. Complex de Sant Magí: santuari, capelles, coves, fonts, etc. 

b. Altres espais de memòria: fonda, escola, cementiri, altres punts que 

havien estat utilitzats i viscuts com fonts, esplanades, etc. 

3. Recollir informació sobre fets històrics que van marcar la història de Sant Magí, 

el seu entorn i la gent que hi vivia. 

4. Recollir informació sobre altres àmbits que poden ser d’interès per l’estudi de 

Sant Magí i el seu entorn: 

a. Elements lligats al patrimoni natural i elements singulars: flora i fauna. 

b. Elements relacionats amb la parla, el llenguatge i el vocabulari propi i 

singular de la zona, incloent dites, refranys i frases fetes. 

5. Elaborar un mapa interactiu que reculli les vies de circulació i camins aportats 

pels testimonis que permeti recuperar la xarxa que connectava Sant Magí amb 

les poblacions i masies veïnes. De la mateixa manera, es vol recuperar els 

topònims propis de la zona i localitzar estructures com ponts, barraques, fonts, 

pous, horts i altres llocs singulars de l’entorn. 
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6. Assegurar la preservació dels testimonis a través de l’emmagatzematge de les 

entrevistes en dos formats diferents per assegurar-ne la pervivència i facilitar-

ne el seu ús i anàlisi: en format fitxer d’àudio i en format escrit mitjançant la 

transcripció. 

7. Elaborar una base de dades que permeti recuperar la informació recollida en 

les entrevistes. 

8. Crear un arxiu paral·lel a l’arxiu sonor que permeti recollir tots aquells 

documents i objectes aportats pels informants i vinculats a les entrevistes 

realitzades: fotografies, documents, manuscrits, documents impresos, objectes, 

etc. 
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4. DELIMITACIÓ CRONOLÒGICA I GEOGRÀFICA 

L’abast cronològic del projecte engloba el segle XX i el segle XXI, ja que els testimonis 

orals recollits poden aportar vivències i records relatius a aquestes èpoques. 

Pel que fa a l’abast geogràfic, podem establir quatre zones d’influència radial partint 

de la base que Sant Magí de la Brufaganya és el centre. 

1. Sant Magí de la Brufaganya: aquest primer cercle central engloba el santuari i 

tot el complex que l’envolta: santuari, edificacions del perímetre, cementiri, 

capella de les fonts i font de Sant Magí, cova santa, capelles i altres coves. 

2. Masies i nuclis de població immediats: aquest segon cercle engloba els nuclis i 

masies més properes a Sant Magí com són Rocamora, la masia de les Fonts, Cal 

Nofre, Masia del Guix, Mas dels Frares, Cal Batet, Cal Morera, ca l’Estripet, 

Valldeperes, Cal Viola, la Casa Blanca etc. 

3. Nuclis de població propers i masies d’influència: Montalegre, Viladeperdius, 

Pontils, Santa Perpètua de Gaià, Bellprat, Santa Maria de Miralles i totes les 

masies d'aquest tercer radi. 

4. Altres nuclis vinculats de forma estreta: Santa Coloma de Queralt, La Llacuna, 

Igualada, Cervera, Tarragona, Vilafranca del Penedès... 

Aquests quatre cercles perimetrals també ajudaran a definir la selecció dels informants 

i a establir un ordre de preferència. Són un gran punt de partida per a dirigir-se a 

individus particulars habitants de nuclis petits o masies, d’una banda, i per a dissenyar 

una estratègia de difusió i campanyes de més envergadura en nuclis de població més 

grans per a captar informants de manera més general. 
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5. SELECCIÓ DELS INFORMANTS 

Els informants són una peça clau en les investigacions que utilitzen la memòria oral, les 

informacions que n’obtinguem són fonamentals per al desenvolupament del projecte i 

poden condicional els resultats finals d’una determinada investigació. Pe aquest motiu 

és molt important fer-ne una selecció acurada. Tot i això, s’han de tenir en compte 

altres factors com són l’edat o l’estat físic i mental dels possible informants. Aquests 

seran dos factors clau que marcaran, en un inici, la prioritat de les entrevistes, ja que la 

majoria de testimonis poden tenir una edat avançada. 

Deixant de banda aquest factor prioritari, les zones d’influència marcades en l’apartat 

anterior ens poden ajudar a seleccionar possibles informants, ja que parteixen de Sant 

Magí com a centre i es van estenent de manera radial. Són les següents: 

1. Sant Magí de la Brufaganya: aquest primer cercle central engloba el santuari i 

tot el complex que l’envolta: santuari, edificacions del perímetre, cementiri, 

capella de les fonts i font de Sant Magí, cova santa, capelles i altres coves. 

2. Masies i nuclis de població immediats: aquest segon cercle engloba els nuclis i 

masies més properes a Sant Magí com són Rocamora, la masia de les Fonts, Cal 

Nofre, Masia del Guix, Mas dels Frares, Cal Batet, Cal Morera, ca l’Estripet, 

Valldeperes, Cal Viola, la Casa Blanca etc. 

3. Nuclis de població propers i masies d’influència: Montalegre, Viladeperdius, 

Pontils, Santa Perpètua de Gaià, Bellprat, Santa Maria de Miralles i totes les 

masies d'aquest tercer radi. 

4. Altres nuclis vinculats de forma estreta: Santa Coloma de Queralt, La Llacuna, 

Igualada, Cervera, Tarragona, Vilafranca del Penedès... 

Aquestes zones ens permeten fer una primera llista de possibles informants que es 

poden ordenar de més a menys prioritari partint d’aquelles persones que van habitar a 

Sant Magí, els veïns més propers, altres nuclis, etc. 

Llista provisional inicial 

Germanes de Rocamora, Pepita i Pilar 

Joan Soler  Cal Salvet / Angelina Casellas Rosich 
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Josep de Cal Tico 

Jaume de Cal Manco 

Joanet de Cal Jan 

Germà den Pepet de Cal Busquet 

El Quer fill??? 

Manyo Cal Nofre 

Salvador de Montalegre 

Salvador Ca L’Estripet 

Urelí de Moja 

Rosa de La Llacuna 

Nena de Miralles cal Bou 

Joan de Cal Batet 

Dona del Cisco de Montalegre Goberna 

Lluis Casellas ? (de la Rosa) 

Pernau Magí 

Ramon Boladeras Pelai 

Avelina (família Niubò) 

 

Aquesta llista inicial es pot completar amb els noms extrets de bibliografia recent com el llibre 

500 anys de vida rural a Sant Magí de la Brufaganya i entorns, de Montserrat Rumbau; o el 

llibre El cor més humil, d’Andrés Villa. Els seus autors també poden facilitar el nom i el contacte 

amb possibles informants de la zona. 

Una altra font de contactes a tenir en compte per ampliar la llista d’informants són els 

contactes aportats pels mateixos informants al final de les entrevistes. Són ells qui ens poden 

donar informació i noms sobre altres persones vinculades a Sant Magí i al seu entorn com 
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poden ser veïns, familiars, amics, mossens, etc. Tal com detallarem en el següent apartat, és 

vital buidar els noms de les entrevistes i dedicar especial atenció als informants preguntant 

directament informació i contacte sobre possibles nous informants. 

També es proposa aprofitar els diferents esdeveniments i activitats organitzades a Sant Magí 

per la mateixa Associació d’Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn per a captar 

nous informants i recollir informació i contactes per a possibles futures entrevistes. Ens 

referim a aplecs, celebracions religioses, misses, exposicions, les jornades de treball 

organitzades els dimecres, etc. Poden esdevenir una font important per a localitzar nous 

informants per al projecte i fins i tot per a organitzar enregistraments de caràcter grupal que 

es detallaran al següent apartat. 

D’altra banda, i el últim lloc dins de l’ordre prioritari d’informants, es poden fer campanyes de 

tipus intensiu i més dirigides a alguna associació o entitats concretes on sabem que 

provablement hi haurà algun testimoni valuós pel projecte. Ens referim a associacions i 

col·lectius històricament vinculats al santuari de Sant Magí com l’Associació d’Amics de Sant 

Magí de Cervera, els Portants de l’Aigua de Tarragona, associacions i casals d’avis i gent gran, 

grups parroquials que hi poguessin estar vinculats, etc. 

Finalment, es proposa fer campanyes d’abast general a nuclis de població més grans fent 

crides a través de les xarxes socials, cartells i premsa de caràcter local per a captar informants 

a títol individual, o fins i tot per a organitzar i enregistrar converses grupals de tipus informal 

però que també poden aportar informació rellevant per al projecte. Es podrien tenir en 

compte poblacions com Santa Coloma de Queralt, Igualada, La Llacuna, Vilafranca del Penedès, 

Cervera, Tarragona, etc. 
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6. METODOLOGIA 

La metodologia d’aquest projecte tindrà com a punt central l’entrevista amb els 

informants, la qual serà enregistrada, conservada i documentada per tal de ser posada 

a disposició de la comunitat investigadora i acadèmica. Per a les ciències socials, 

l’entrevista és un mitjà per a recollir dades (relats, testimonis, experiències, 

coneixements...) que després han de ser tractades, elaborades, contrastades amb 

altres fonts d’informació i analitzades a partir d’uns criteris clars i metòdics. El seu 

caràcter d’acte únic i irrepetible fruit d’un moment efímer fa que encara resulti més 

interessant el seu enregistrament per tal de poder-lo conservar i utilitzar en un futur.  

Per aquest motiu resulta fonamental seguir una metodologia clara des del moment de 

la preparació de l’entrevista fins a la realització, documentació i tractament de dades, 

transcripció, conservació i, finalment, difusió. 

6.1. Preparació de l’entrevista 

Després d’haver tenir preparada la llista i selecció dels possibles informants i de posar-

s’hi en contacte, és necessari començar per la concertació de l’entrevista. 

Concertació de l’entrevista 

El primer que cal fer és presentar-nos formalment a l’informant explicant el projecte, 

els seus objectius i els temes que es plantejaran a l’entrevista. Cal deixar ben clara 

quina serà la seva col·laboració, els aspectes legals i els temes relatius a les diferents 

autoritzacions. També demanar-li si disposa de documents o materials vinculats a 

l’àmbit de treball que puguin ser interessants a l’hora de realitzar l’entrevista, com 

fotografies, goigs, vídeos, etc. Aquesta petició s’ha de fer a l’hora de concertar 

l’entrevista perquè l’informant tingui temps, si ho desitja, de buscar i preparar el 

material per portar-lo a l’entrevista. 

Una vegada informat, s’ha de concretar el lloc i l’hora d’entrevista i aproximar la seva 

durada (generalment al voltant dels 60 minuts i si és necessari, es pot plantejar fer 

altres sessions). Pel que fa al lloc de l’entrevista, cal buscar un lloc còmode per 

l’informant, sobretot en aquells casos de persones d’edat avançada o amb dificultats 
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de mobilitats. La seva residència o algun espai proper a ells resultaria adient. Si és 

possible, també es recomana realitzar l’entrevista al lloc central de l’àmbit d’estudi, 

Sant Magí de la Brufaganya, per tal d’estimular records i vivències passades i per poder 

ubicar in situ indrets, construccions, canvis, etc. Es podria plantejar realitzar dues 

entrevistes, si és possible: una primera entrevista realitzada en un lloc còmode per 

l’informant i una segona entrevista a Sant Magí de la Brufaganya. 

Selecció del tipus d’entrevista 

La selecció del tipus d’entrevista ha de tenir en compte diversos factors: els objectius 

de la investigació, les hipòtesis de treball, la disposició de recursos i temps, el tipus 

d’informant, les qualitats de l’entrevistador, etc. No hi ha un únic model vàlid i els 

plantejaments indicats en aquest projecte poden variar en funció del 

desenvolupament de les entrevistes i de les circumstàncies de cada informant. 

Tenint en compte això, plantegem diversos tipus d’entrevista segons els informants: 

 Entrevista individual: plantejada entre l’entrevistador i un sol informant per a 

realitzar una entrevista que es pot englobar dins del grup d’històries de vida, 

sempre vinculades a l’àmbit d’estudi, Sant Magí de la Brufaganya. Es tracta de 

fer una entrevista en profunditat que inclogui les diferents temàtiques 

plantejades de manera global. Es pot plantejar fer una segona entrevista de 

tipus temàtic centrada en un tema específic del qual l’informant pot aportar 

dades rellevants. 

Cal tenir en compte que pot ser que en algun cas l’informant es senti més 

còmode estant acompanyat d’un familiar o d’una persona de suport. En aquest 

cas es realitzarà l’entrevista en la seva companyia però tenint en compte que 

l’informant només és un. 

 Entrevista col·lectiva: l’entrevistador es reuneix en un mateix lloc i espai amb 

diverses persones per plantejar un o diversos temes. En aquest cas es planteja 

l’entrevista com a una conversa més informal i sense seguir un guió tan 

estricte, sinó a partir del plantejament d’uns temes generals. 

Aquest tipus d’entrevista es poden organitzar aprofitant la celebració 

d’esdeveniments i activitats a l’entorn del Santuari com les jornades de treball 
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dels dimecres o les misses del diumenge. La presència d’altres membres d’una 

comunitat o d’un grup afavoreix la connexió de records i vivències compartides. 

A més a més, poden servir com a un primer contacte amb el projecte i per a 

obtenir entrevistes individuals més endavant amb cada un dels participants. 

En segon lloc, depenent de la implicació de l’entrevistador, podem distingir entre: 

 Entrevistes semidirigides: es tracta d’entrevistes flexibles que no segueixen un 

qüestionari tancat sinó que tenen com a base un guió temàtic que permet 

dirigir l’entrevista, encaminant i reconduint l’informant per a obtenir els 

objectius plantejats. Es seguirà aquest tipus d’entrevista en els casos de les 

entrevistes individuals a partir d’un guió temàtic prèviament elaborat. 

 Entrevistes no dirigides: es tracta de converses que donen llibertat absoluta a 

l’informant ja que no es segueix cap qüestionari ni guió. Aquest tipus 

d’entrevista pot ser útil en algunes entrevistes prèvies per a obtenir una visió 

general de l’informador i, sobretot, en les entrevistes col·lectives. 

Guió de l’entrevista 

Tal com hem anunciat, es recomana fer les entrevistes de manera semidirigides 

seguint un guió temàtic que tingui en compte els objectius del projecte. Aquest servirà 

de guia a l’entrevistador per resseguir els diferents temes, reconduir l’entrevista quan 

calgui i no oblidar cap temàtica que formi part de l’objecte d’estudi. 

El guió es pot consultar a l’Annex 1 i està dividit en diferents línies generals: fitxa 

biogràfica, vida quotidiana a Sant Magí, celebracions i tradicions, espais i usos del Sant 

Magí, vies d’arribada i elements de l’entorn, fets històrics i altres elements a tenir en 

compte. Finalment, no hem d’oblidar comentar al final de tot el coneixement de 

contactes que poden aportar els informants i que resultaran molt útils per a continuar 

el projecte i poder entrevistar a més persones.  

Materials de suport per a l’entrevista 

A part de la utilització del guió com a eina per a l’entrevistador a l’hora de realitzar 

l’entrevista, es poden preparar altres materials de suport que ajudin a despertar 
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records, a fer memòria i a situar determinats llocs i situacions. En concret s’han 

preparat tres elements de suport: 

 Dossier gràfic: s’ha elaborat un dossier amb fotografies antigues del santuari de 

Sant Magí, altres espais com les coves, el sepulcre, les fonts, i algunes 

celebracions com aplecs, Festes de Sant Magí, etc. Pot resultar molt útil. Es 

recomana portar-lo imprès amb les imatges en un format gran per facilitar la 

vista als informants. 

 Presentació de fotografies: s’ha elaborat una presentació de diapositives en 

PowerPoint per a ser projectades a Sant Magí durant les entrevistes col·lectives 

plantejades durant jornades i esdeveniments al mateix santuari. Pot ser útil i 

suggeridor als participants d’aquestes entrevistes. A més a més, veure-ho in 

situ pot ajudar a situar espais, parlar dels canvis que han patit, etc. 

 Mapa de la zona: es recomana disposar d’un mapa topogràfic de la zona durant 

les entrevistes per tal d’ajudar a situar elements com corriols, camins, ponts, 

fonts, masies, pous i altres elements singulars de l’entorn de Sant Magí. 

Autorització 

És fonamental tenir en compte els aspectes legals que poden condicionar un projecte 

d’aquestes característiques. Per aquest motiu, és imprescindible disposar d’una 

autorització que cobreixi tots els aspectes legals que incloguin el propi fet de 

l’entrevista i l’enregistrament així com els usos posteriors que se’n puguin fer. 

A l’Annex 2 es pot consultar l’autorització elaborada pel projecte que té en compte: 

- Autorització de la realització i enregistrament de l’entrevista amb finalitats 

acadèmiques i/o de recerca. 

- Autorització de la conservació d’una còpia d’aquesta entrevista a l’Arxiu de 

l’Associació Cultural Baixa Segarra per a la seva preservació i utilització 

posterior per part dels investigadors. 

- Deixar constància de com vol aparèixer citat en futures publicacions o treballs 

de recerca: nom complet, inicials o com a anònim. 
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- Sol·licitud per part de l’informant de disposar d’una còpia de l’enregistrament 

així com de la transcripció. 

Cal explicitar que per a qualsevol altre ús o finalitat serà necessària l’autorització 

explícita en cada cas. 

6.2. Realització de l’entrevista 

Després dels passos preparatoris exposats, es pot procedir a la realització de 

l’entrevista. En primer lloc, cal presentar l’equip entrevistador i el funcionament de 

l’entrevista. 

Tipus d’entrevista 

Tal com hem plantejat en l’apartat anterior, en funció de si es tracta d’una entrevista 

individual o col·lectiva es procedirà a realitzar-la de manera semidirigida seguint el 

guió o de manera lliure (no dirigida). 

Durada 

Es recomana fer entrevistes d’entre 60 i 90 minuts, tot i que és preferible que no siguin 

extremadament llargues. Si és necessari, es poden concertar més d’una sessió per a 

aprofundir en algun tema, per canviar de localització, etc. 

Equip entrevistador 

L’equip de persones encarregades d’aquesta tasca es detallaran en l’apartat 8 d’aquest 

projecte però es vol posar èmfasi en la importància de disposar d’una persona de 

suport coneixedor de la zona que pugui ajudar l’entrevistador i, sobretot a 

l’informador, a l’hora de situar llocs, persones, etc. 

Enregistrament i desenvolupament 

L’entrevista serà enregistrada amb els mitjans explicats al capítol 8 d’aquest projecte. 

Durant la seva realització es recomana fer ús dels materials de suport presentats en 

l’apartat anterior: el dossier gràfic, la presentació de fotografies i el mapa topogràfic. 

Aquests elements, juntament amb el guió temàtic, poden ajudar a conduir l’entrevista 

i a tractar tots els temes previstos. 
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Recollida de contactes 

Es important dedicar la part final de l’entrevista a fer una petita llista de persones o 

cases aportades per l’informador amb qui poder parlar i concertar noves entrevistes. El 

boca-orella és fonamental i són els mateixos testimonis qui ens poden donar pistes de 

possibles informadors i participants en el projecte. 

Tractament de material aportat per l’informador 

En el cas que l’informant hagi aportat documentació, fotografies o altre material, es 

preguntarà si autoritza a fer-ne una còpia digital i es documentarà cada peça (datació, 

lloc, persones que hi apareixen, esdeveniment, anècdotes o vivències relacionades, 

etc.) D’aquesta manera es podrà recopilar un arxiu documental paral·lelament a l’arxiu 

sonor derivat de les entrevistes. 

Signatura d’autoritzacions i fotografia de l’informant 

Finalment, es procedirà a explicar el full d’autorització i a signar-lo per part de 

l’informador. Es proposa, també, fer una fotografia de l’informador per tal de recollir-

la a la base de dades dels informants i tenir un testimoni seu del moment de 

l’entrevista. 

6.3. Documentació i tractament de dades 

Després d’haver realitzat i enregistrat les entrevistes és fonamental documentar-les i 

fer un tractament acurat de les dades que permeti recuperar-ne la informació sempre 

que sigui necessari. Amb aquest objectiu, s’han creat tres eines: una base de dades 

amb les fitxes de les entrevistes, una base de dades dels informadors i un mapa 

interactiu. 

1. Base de dades de les fitxes de les entrevistes 

Hem creat una base de dades amb el programa FileMaker que permet documentar 

totes les entrevistes enregistrades durant el projecte. Cada entrevista tindrà una fitxa 

pròpia on es recullin totes les dades rellevants per a la seva cerca, utilització i 

explotació per part d’investigadors i usuaris. Es pot consultar una fitxa en blanc a 

l’Annex 3 i consta dels apartats i camps següents: 
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 Dades de l’informant (cal tenir en compte que les dades biogràfiques de 

l’informant es recullen en la segona base de dades) 

o Cognoms, Nom 

o Sobrenom o renom 

o Data de naixement 

o Lloc de naixement 

o Edat 

o Sexe 

o Relació amb Sant Magí: breu explicació per a situar l’informador 

 Dades tècniques de l’entrevista 

o Id. Entrevista: número de registre seqüencial 

o Data de l’entrevista 

o Lloc de l’entrevista 

o Nom de l’entrevistador 

o Tipus d’entrevista: entrevista individual, entrevista col·lectiva, conversa 

informal... 

o Durada 

o Núm. de sessió 

o Suport de gravació: sonor, audiovisual... 

o Llengua 

o Ús de material de suport: dossier gràfic, fotografies i material propi, 

vídeos o altres (cal especificar de què es tracta) 

 Arxius derivats de l’entrevista 

o Nom arxiu sonor 

o Nom arxiu de la transcripció 

o Nom arxiu vídeo 

o Nom fotografies de l’entrevista 

 Contingut de l’entrevista 

o Resum de l’entrevista: camp de text lliure 

o Marcadors temàtics: marcadors que recullen els diferents àmbits 

temàtics del projecte recollits en el guió de l’entrevista. Són els 

següents: Dades biogràfiques; Veïns, cases i masies; Professions i oficis; 
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Feines del camp; Aplec de setembre; Festa Sant Magí; Actes religiosos; 

Tradicions i costums; Llegendes, supersticions; Menjar i beure; Música i 

cançons; Edificis santuari; Escola; Fonda; Cementiri; Camins i 

recorreguts; Fonts, ponts, horts...; Guerra civil; Fets històrics; Flora i 

fauna; Vocabulari i dites; Noms de persones, famílies, masies...; 

Topònims i llocs singulars; Tradicions i objectes; Dites, refranys i 

vocabulari; Altres aspectes rellevants. 

 Material aportat per l’informant 

o Aportació de material: sí o no 

o Tipus de material: fotografies, documents textuals, vídeos, altres 

impresos, objectes... 

o Descripció: camp de text lliure 

o Còpia digital: sí o no 

o Donació de l’original: sí o no 

 Aspectes legals: 

o Autoritzacions i sol·licituds: es detallen les diferent autoritzacions per a 

marcar què ha triat i signat l’informant: 

 Signatura d'autorització per enregistrar i utilitzar l'entrevista 

amb finalitats de recerca 

 Signatura d'autorització de l'ingrés de l'enregistrament a l'arxiu 

de l'ACBS 

 Fer constar el nom en tots els usos de l'entrevista 

 Constar com a anònim en tots els usos de l'entrevista 

 Sol·licitud de l'informant d'una còpia de l'enregistrament i la 

transcripció 

 Observacions 

o Observacions: camp de text lliure 

o Data de creació de la fitxa 

o Creador de la fitxa 

Quan es disposi de la transcripció de l’entrevista, es proposa imprimir la fitxa de 

l’entrevista i adjuntar-la a la transcripció. 
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Aquesta primera base de dades està relacionada amb la segona, dedicada als 

informadors. 

2. Base de dades dels informadors 

Hem creat una segona base de dades amb el mateix programa FileMaker dedicada a 

recollir les dades dels informadors participants al projecte. Es crearà una fitxa per a 

cada informador, independentment de si hagi realitzar una entrevista individual o de si 

hagi participat en una entrevista col·lectiva. Es pot consultar una fitxa en blanc a 

l’Annex 4 i consta dels apartats i camps següents: 

 Dades de l’informant 

o Cognoms, Nom 

o Sobrenom o renom 

o Data de naixement 

o Edat 

o Lloc de naixement 

o Sexe 

o Estat civil 

o Estudis 

o Professió 

o Situació laboral actual 

o Fotografia 

 Dades de contacte 

o Adreça actual 

o Telèfon de contacte 

o E-mail 

o Persona de contacte: en el cas de persones grans pot ser útil recollir les 

dades dels fills o familiars propers 

 Dades biogràfiques 

o Genealogia bàsica 

o Breu biografia 

o Relació amb Sant Magí 
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 Enregistraments 

o Núm. d’enregistraments 

o Taula amb els enregistraments relacionats: dades relacionades amb la 

primera base de dades 

 Material aportat per l’informant 

o Aportació de material: sí o no 

o Tipus de material: fotografies, documents textuals, vídeos, altres 

impresos, objectes... 

o Descripció: camp de text lliure 

o Còpia digital: sí o no 

o Donació de l’original: sí o no 

o Contactes aportats 

 Aspectes legals 

o Autoritzacions i sol·licituds: es detallen les diferent autoritzacions per a 

marcar què ha triat i signat l’informant: 

 Signatura d'autorització per enregistrar i utilitzar l'entrevista 

amb finalitats de recerca 

 Signatura d'autorització de l'ingrés de l'enregistrament a l'arxiu 

de l'ACBS 

 Fer constar el nom en tots els usos de l'entrevista 

 Constar com a anònim en tots els usos de l'entrevista 

 Sol·licitud de l'informant d'una còpia de l'enregistrament i la 

transcripció 

 Observacions 

o Observacions 

o Data de creació de la fitxa 

o Creador de la fitxa 

3. Mapa interactiu 

Complint amb un dels objectius del projecte, es proposa buidar un altre aspecte 

rellevant de les entrevista com són els topònims, camins i llocs singulars de l’entorn de 

Sant Magí en forma de mapa interactiu. A llarg termini resultarà una eina útil de 
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consulta i, sobretot, de difusió del projecte, ja que permetrà veure de manera gràfica i 

visual les xarxes i vies de comunicació al voltant de Sant Magí i la interrelació amb el 

territori i els veïns de la zona a partir de la localització de camins, corriols, fonts, pous, 

horts, feixes, barraques, etc. 

S’estan fent proves amb diferents programes per trobar l’eina adequada per a recollir i 

visualitzar aquestes dades. 

6.4. Transcripció 

És difícil treballar directament sobre els enregistraments aix´que cal tractar-los per ta 

que puguin ser emprats, com qualsevol altre font d’informació, pels realitzadors del 

projecte i pels futurs investigadors. Per això és fonamental disposar de transcripcions 

dels enregistraments que ens transmetin de forma fidel i contextualitzada el contingut 

de l’entrevista. 

Amb la transcripció passem el llenguatge oral de les entrevistes al llenguatge escrit i, 

per tant, n’obtenim una segona còpia en un altre format –tot i que es perdin matisos i 

elements singulars de la parla espontània que no poden ser recollits en un paper.  

Es recomana realitzar la transcripció tan aviat com sigui possible després de la 

realització de l’entrevista i, tot i que es seguirà la normativa de l’IEC, es creu necessari 

transcriure de manera literal el vocabulari propi de la zona així com altres aspectes de 

la pronunciació pròpia de cada informador. Només d’aquesta manera es pot recollir la 

riquesa del llenguatge de la zona, tal com marca un dels objectius del projecte. 

Es guardarà una còpia digital de la transcripció de l’entrevista que estarà referenciada 

a la fitxa de l’entrevista recollida a la base de dades, però també es recomana 

imprimir-ne una còpia en paper a la qual s’adjuntarà la fitxa de l’entrevista per 

facilitar-ne la consulta sense la necessitat de disposar d’un ordinador. 
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7. CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ 

 

7.1. Conservació 

Tal com hem exposat, un dels objectius principals del projecte és crear un fons de 

memòria oral en forma d’arxiu sonor per posar-lo a disposició de la comunitat 

científica i promoure la recerca, tant d’àmbit acadèmic com d’àmbit local. D’aquesta 

manera, podem assegurar la conservació i preservació de les vivències i memòries 

d’uns testimonis orals que han perviscut fins als nostres dies i que d’altra manera es 

perdries o restarien en l’oblit. 

En l’apartat de metodologia s’ha exposat el procediment a seguir en la realització de 

les entrevistes i els arxius resultants que s’obtindran. Degut a la seva naturalesa 

diversa del seu format –sonor, textual, visual o audiovisual–, cal emmagatzemar-los de 

diferents maneres. Es proposa emmagatzemar els diferents arxius de la següent 

manera: 

 Arxiu sonor: contindrà només els arxius d’àudio amb els enregistraments de les 

entrevistes. Es crearà una sola carpeta que contindrà tots els arxius anomenats 

de la següent manera: Núm. id_data entrevista_inicials informador_sessió. 

Exemple: 001_20221001_MTPM_01. 

 Arxiu dels informadors: dins d’aquesta carpeta es crearà una carpeta per a 

cada informador que contindrà: 

o Enregistraments de les entrevistes: arxiu d’àudio 

o Transcripcions: arxiu de text amb el mateix nom que els 

enregistraments incorporant una T a davant. T_Núm. id_data 

entrevista_inicials informador_sessió.  

Exemple: T_001_20221001_MTPM_01. 

o Fotografia/retrat de l’informador per a la fitxa de la base de dades 

o Fotografies de la realització de l’entrevista 

o Material aportat: es crearà una subcarpeta que contindrà la còpia digital 

de la documentació aportada per l’informador (fotografies, documents, 



28 
 

etc.) amb una relació del material documentant cada peça: número, 

data, lloc, descripció, persones, etc. 

 Arxiu documental: es planteja en un futur fer un arxiu separat amb tots aquells 

materials aportats pels informadors, creant una base de dades pròpia per a 

poder-la consultar. 

Tot aquest material i arxius es lliuraran en finalitzar al projecte a l’Associació d’Amics 

de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn per tal de ser dipositades a la seva seu o 

a la seu de l’Associació Cultural Baixa Segarra de Santa Coloma de Queralt per a la seva 

conservació, consulta i explotació. De totes maneres, es recomana fer còpies de 

seguretat, ja sigui en format físic en forma de disc dur extern, o al núvol per a més 

seguretat. 

Tots els arxius es lliuraran amb el format de conservació òptim sempre que sigui 

possible: WAV, TIF, PDF, etc. Igualment, es lliuraran les diferents bases de dades i els 

arxius editables per si mai es necessita fer alguna modificació, sobretot en el cas de les 

transcripcions, per exemple. 

 

7.2. Difusió 

Tot i que els resultats d’aquest projecte van adreçats a la comunitat acadèmica i 

investigadora, un dels objectius marcats és posar en valor aquest tipus de font per tal 

de reivindicar-ne la importància a través de diferents vies de difusió, tant d’àmbit local 

i municipal com comarcal i nacional. 

Per aquest motiu, serà necessari dissenyar diferents actes i activitats per difondre la 

realització del projecte i els resultats que se’n poden obtenir. A més a més, també serà 

una manera d’animar a altres persones a participar-hi i a localitzar a més testimonis 

que poden esdevenir informadors. Entre aquestes activitats, es proposa el següent: 

 Presentació del projecte: xerrada on s’exposaran els objectius del projecte i el 

seu desenvolupament i on es podrà mostrar part dels resultats obtinguts fins a 

aquell moment. 
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 Notes de premsa per a mitjans locals i comarcals: derivada de la presentació del 

projecte. 

 Enviament d’informació a entitats i associacions interessades i vinculades amb 

l’entitat organitzadora per tal de fer-los saber que s’està duent a terme i també 

encoratjar a participar-hi. 

 Memòria del projecte: en un estat més avançat del projecte es pot considerar 

realitzar una memòria que reculli els resultats obtinguts fins al moment, tant 

pel que fa al nombre d’informadors participants, al nombre d’entrevistes, a 

informació i dades de tipus qualitatiu i també del mapa obtingut. 

 Exposicions vinculades i derivades del projecte: es pot plantejar muntar alguna 

exposició amb els materials aportats pels informadors, fotografies antigues i 

fragments d’enregistraments de les entrevistes, per exemple. 

 Activitats i jornades de treball derivades del projecte: es poden organitzar 

activitats com excursions de descoberta d’indrets localitzats gràcies als 

testimonis orals o fins i tot recuperar camins i corriols perduts actualment. 

D’aquest manera vincularem la memòria oral a un espai físic, assegurant la seva 

preservació molt més temps. 

 Altres activitats i esdeveniments per fer-ne difusió: es pot valorar participar en 

jornades d’estudis de patrimoni immaterial per difondre el projecte així com 

preparar productes més atractius pel públic general com algun reportatge 

audiovisual, per exemple. 
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8. MITJANS TÈCNICS I EQUIP HUMÀ 

Els mitjans tècnics i l’equip humà necessari per a desenvolupar aquest projecte són 

relativament senzills però resulten imprescindibles per a la seva realització. 

8.1. Mitjans tècnics 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha optat per l’ús d’un sistema de gravació digital 

que es compon dels elements següents: 

 Gravadora de mà Tascam DR-05X 

 Micròfon de solapa amb pinça amb accessori protector del vent 

 Targeta de memòria microSD 

 Bateries 2 AA 

 Trípode 

A l’hora de realitzar les entrevistes es recomana portar sempre una targeta de 

memòria de recanvi així com bateries i exportar l’arxiu obtingut a l’ordinador el més 

aviat possible per assegurar que s’ha enregistrat correctament i evitar que es 

corrompi. 

Sempre es guardarà l’arxiu sonor amb el format de preservació estable WAV. 

També cal tenir en compte que serà necessari disposar d’un ordinador amb programari 

Microsoft Office i amb el programa FileMaker per tal de poder utilitzar les eines que 

serveixen per a la documentació dels arxius (bases de dades, transcripcions, etc.). 

Es recomana disposar d’un escàner d’alta qualitat i d’una càmera de fotos per tal de 

poder digitalitzar el material aportat pels informadors, si s’escau. 

8.2. Equip humà 

L’equip humà per a dur a terme el projecte també es reduït. Consisteix en: 

 Supervisió del projecte: Silvestre Palà, membre de l’Associació d’Amics de Sant 

Magí de la Brufaganya i el seu entorn 

 Coordinació, redacció i elaboració del projecte: Isaura Solé 
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 Entrevistadora: Isaura Solé. Es considera l’entrevistadora principal. 

 Entrevistador de suport: Jordi Solé. Persona de suport present durant les 

entrevistes per ajudar a contextualitzar ja que és coneixedora del territori, 

famílies i cases de l’entorn de Sant Magí. 

 Documentalista: Isaura Solé. S’encarregarà de documentar els arxius i 

desenvolupar les bases de dades i altres eines presentades per a posar-les a 

disposició de la comunitat investigadora. 
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Esborrany del projecte                            

Elaboració de llista inicial d’informadors                            

Contacte amb els informadors                            

Entrevistes de prova                            

Elaboració del projecte definitiu                            

2 

Concertació d’entrevistes                            

Realització de les entrevistes                            

Ampliació de la llista d’informadors                            

3 

Elaboració de les fitxes de les entrevistes                            

Elaboració de les fitxes dels informadors                            

Desenvolupament del mapa interactiu                            

Transcripció de les entrevistes                            

4 
Presentació de resultats parcials                            

Memòria del projecte                            

5 Activitats de difusió                            
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ANNEX 1. Guió temàtic de l’entrevista 

 

GUIÓ DE L’ENTREVISTA 

FITXA BIOGRÀFICA 

- Nom i cognoms 

- Lloc i data de naixement 

- Adreça actual 

- Lloc d’origen 

- Integrants del nucli familiar original: composició de la família, pares, germans, 

avis... 

- Professió dels pares 

- Estudis i professió 

 

VIDA A SANT MAGÍ 

- Integrants del nucli familiar 

- Veïns i altres habitants de la zona. Relacions 

- Professions i oficis 

- Cultius i feines del camp (vocabulari específic, eines...) 

- Relació amb Sant Magí 

- Quin és el primer record de Sant Magí? 

 

CELEBRACIONS I TRADICIONS A SANT MAGÍ 

- Aplec de setembre 

- Festa de Sant Magí 

- Processons, misses 

- Altres trobades religioses o laiques: àpats, anar a menjar a les fonts... 

- Costums i tradicions: remeis populars... 

- Llegendes, històries, supersticions i dites populars transmeses de manera oral 

De cada una es pot treballar diferents aspectes: 

o Rituals i desenvolupament de la festa o acte 

o Amb qui hi anaven, què feien.... 

o Menjar i beure 

o Roba, elements de vestir i altres objectes vinculats: ciris, ex-vots, ... 

o Música i cançons 

o Impresos i altres elements: goigs, estampetes... 
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ESPAIS I USOS DE SANT MAGÍ 

- Edificis, construccions i usos del complex del santuari: santuari, capelles, 

coves... 

- Altres espais de memòria: 

o Font miraculosa i altres fonts 

o Rocamora 

o Cementiri 

o Escola 

o Fonda 

 

VIES D’ARRIBADA I VINCULACIÓ AMB L’ENTORN 

- Camins i com hi arribaven 

- Recorreguts 

- Toponímia 

- Masies, cases i malnoms 

- Corriols i altres elements com fonts, fites, etc. 

- Remats i bestiar 

 

FETS HISTÒRICS 

- Guerra civil 

- Revoltes, enfrontaments, baralles i disputes 

- Postguerra 

- Altres més antics transmesos de manera oral 

 

ALTRES ELEMENTS A TENIR EN COMPTE 

- Patrimoni natural: flora i fauna de la zona. Elements singulars 

- Llenguatge: elements relacionats amb la parla, dialecte, vocabulari propi de la 

zona, dites populars, topònims.... 

 

CONTACTES I ALTRES POSSIBLES INFORMANTS 
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ANNEX 2. Autorització 

AUTORITZACIÓ 

Jo ........................................................................................................................................ 

amb DNI ...................................................., domiciliat a la població ................................. 

................................................ a l’adreça .......................................................................... 

...................................i amb el telèfon de contacte ........................................................... 

Autoritzo l’enregistrament d’aquesta entrevista realitzada per ...................................... 

........................................................................................., dins el marc del projecte de 

recuperació de la memòria oral “Recuperem la memòria de Sant Magí de la 

Brufaganya”, impulsat per l’Associació dels Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el 

seu entorn. 

Autoritzo a utilitzar aquesta entrevista amb finalitats de recerca i/o acadèmiques i de 

la mateixa manera també autoritzo: 

 □   La conservació d’una còpia d’aquesta entrevista a l’Arxiu de l’Associació Cultural 

          Baixa Segarra per a la seva preservació i utilització posterior per part d’altres           

          investigadors 

□ Fer constar el meu nom en tots els usos que pugui tenir l’entrevista 

□ Constar com a anònim en tots els usos que pugui tenir l’entrevista 

□   I sol·licito obtenir una còpia de l’enregistrament sonor de l’entrevista així com una      

còpia de la seva transcripció. 

Per a qualsevol altre ús o finalitat serà necessària l’autorització explícita en cada cas. 

A ...................................................................., el dia ................................................... 

 

(Singatura) 
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ANNEX 3. Fitxa de l’entrevista 
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ANNEX 4. Fitxa d’informador 

 


