
El mes d’octubre de l’any 1983, l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona (AHCB) va rebre la donació 
d’un fons documental de l’investigador britànic 
Ronald Fraser, que consistia en una col·lecció de 
tres-cents testimonis orals sobre la Guerra Civil 
Espanyola, recopilats entre 1973 i 1975; aquesta 
col·lecció eren les senyes d’identitat de l’obra 
de Fraser titulada Recuérdalo tú y recuérdalo a 
otros. Historia oral de la guerra civil española 
(Barcelona, 1979), on es donava veu i protagonisme 
als testimonis directes dels fets i, a partir d’aquest 
ús de la font oral com a font documental històrica 
en combinació amb la resta de fonts documentals, 
Fraser assolia una nova manera de construir la 
història i introduïa unes noves perspectives en 
l’àmbit de la renovació historiogràfica.

Vint-i-cinc anys després de la donació que originà 
una nova secció documental en el si de l’AHCB 
—l’actual Departament de Fonts Orals—, volem 
homenatjar Ronald Fraser per la seva tasca com a 
precursor de la història oral i per haver fomentat 
la creació d’arxius orals.
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INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Cal adreçar la butlleta abans del 10 d’octubre a:

Secretaria de la Jornada
C. Santa Llúcia, 1 - 08002 Barcelona

Per fax: 93 317 83 27

Per a/e: arxiuhistoric@bcn.cat

Programa
9.30 h Inauguració oficial

9.45 h «Maestro en el arte 
 de entrevistar»
 Mercedes Vilanova 
 Universitat de Barcelona

10.30 h  «Un exemple a seguir» 
 La Col·lecció R. Fraser de testimonis 
 orals de la Guerra Civil Espanyola.
 Lluís Ubeda
 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

11 h Pausa

11.30 h «La historia y el drama 
 local en Andalucía 
 a través de R. Fraser»
 José Antonio G. Alcantud 
 Universidad de Granada

12.15 h «Fraser, la memoria 
 y la historia»
 Ricardo García Cárcel 
 Universitat Autònoma de Barcelona

13 h Paraules de cloenda
 Ronald Fraser



L’originalitat de 
la font oral rau en que és 

una font creada. Sorgeix de 
forma deliberada, amb propòsits 
i finalitats de tipus històric o de 
recerca que tenen com a fonament unes 
determinades hipòtesis de treball. Es tracta 
d’una opció atractiva perquè ens permet 
obtenir i conservar testimonis, experiències 
o històries de vida que d’altra manera no es 
donarien a conèixer. D’altra banda, els seus usos 
són prou amplis i diversos: podem utilitzar-la com 
a font auxiliar o complementària; pot servir-nos per 
il·lustrar una biografia o alguns aspectes de la història 
local; però també podem fer-ne un ús més intensiu, 
buscant descriure i entendre tot un col·lectiu social 
a partir de diverses trajectòries personals. A partir 
d’un conjunt d’històries de vida d’individus situats 
en un nivell socio-estructural similar, podem esperar 
obtenir un cos sòlid d’evidències orals amb valor de 
representació. En el cas de trobar a testimonis idonis, 
podem omplir buits o llacunes documentals.  I, alhora, 
podem tractar de conèixer les motivacions que els induïren 
a actuar com ho varen fer —o com, des del present, creuen 
que ho varen fer—, o podem intentar que ens revelin 
els seus pensaments íntims i les seves percepcions, 
com podrien fer-ho en epistolaris privats i en dietaris 
personals, generalment menys accessibles als 
investigadors. Tot i els seus atractius, la font oral 
també planteja molts problemes i requereix, en 
consonància, un gran rigor en el seu tractament 
i anàlisi. Un testimoni sempre reconstrueix el 
significat del seu passat des de la perspectiva del 
present. És un fet ben natural, en la 
mesura en què el sentit que donem 
al nostre passat és important per 
construir-nos la pròpia identitat i 
per donar un sentit al present. Cal 
tenir-ho en compte i no enganyar-
se. Una investigació que es basi en 
records té els perills inherents a la 
fal·libilitat i selectivitat de la memòria, 
i  a les deformacions o falsejaments 
propis del jo. Això pot fer que, a voltes, 
en el relat d’un testimoni apareguin 
contradiccions irresolubles, que ens 
trobem amb aspectes deformats, o que 
el testimoni sublimi certs episodis. La 

mentida, el silenci, el cóm i el què es recorda, 
el mite, l’opinió,... són elements presents en 

el relat dels testimonis orals i sovint, més que 
informar-nos sobre uns fets passats i com els 

varen viure, ens indiquen cóm els recorden i en 
quina mesura els afectà en les seves vides. Sotmetre 

les fonts orals a la necessària crítica, equiparable a 
qualsevol altra font documental, ens ha de facilitar la 

detecció d’aquelles falsedats que de forma voluntària 
o involuntària els testimonis manifesten quan es recull 

una font oral. La gradació de la falsedat pot anar des 
d’una simple confusió de les dades —corregible 

posteriorment—, fins a la impostura 

Arxiu Històric 
de la Ciutat 
Santa Llúcia, 1
08002  Barcelona
Tel. 93 318 11 95
Fax: 93 317 83 27
A/e: arxiuhistoric@bcn.cat

Amb la col·laboració de:

Jornada Commemorativa
25è Aniversari del Departament de Fonts Orals 

Arxius i Fonts Orals: 
Homenatge 
a Ronald Fraser
Barcelona, 16 d’octubre de 2008
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
Santa Llúcia, 1

Butlleta 
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Jornada Commemorativa
25è Aniversari del Departament de Fonts Orals 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Arxius i Fonts Orals: 
Homenatge 
a Ronald Fraser

ARXIU HISTÒRIC
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D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals formen 
part d’un fitxer de l’Institut de Cultura de Barcelona, la finalitat del qual és la difusió 
d’activitats i l’explotació estadística. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Institut de Cultura de Barcelona, La Rambla, 99. 
08002 Barcelona.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.


