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EXPOSICIÓ “UN MAR DE PLÀSTICS” D’EUDALD ALABAU 
····························································································································· ············································· 
Del 6 al 28 d’abril, exposició “Un mar de plàstics”, d’Eudald Alabau a la sala Agustí Casanova del Museu 
Etnogràfic de Ripoll. Una mostra per reflexionar sobre el risc que corre el nostre planeta i conscienciar-nos 
que hem d'actuar per protegir el nostre entorn i les espècies que hi viuen. 

 
CAPS DE SETMANA DEL MES DE MAIG GRATUÏTS 
····························································································································· ············································· 
Amb motiu del 90 aniversari del Museu Etnogràfic de Ripoll, els caps de setmana del mes de maig, entra-
da gratuïta per a tothom! 
 
EXPOSICIÓ AMB FONS PROPI DEL MUSEU PER CELEBRAR-NE ELS 90 ANYS 
····························································································································· ············································· 
Al llarg del mes de maig, petit tastet d'activitats per presentar la propera exposició del Museu Etnogràfic 
de Ripoll, que commemorarà els seus 90 anys.  

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 2019 
····························································································································· ············································· 
Com cada any el Museu Etnogràfic de Ripoll participarà en el DIM (Dia Internacional dels Museus) amb les 
activitats gratuïtes següents: 

- Dissabte 18 de maig, a la tarda, es realitzarà un joc de pistes pel poble i pel Museu, entorn de la figura i 
obra de Tomàs Raguer, un dels fundadors i director de l’Arxiu Museu Folklòric de Ripoll. 

- El mateix dissabte 18, emmarcat dins el DIM també es participarà en la Nit dels Museus, en què el Mu-
seu obrirà les portes a les 20.30 hores per oferir una visita guiada. 

FESTA DE LA LLANA 2019 
····························································································································· ············································· 
Diumenge 19 de maig, de 10 a 14 h, el Museu Etnogràfic de Ripoll serà a la Festa de la Llana i Casament 
a Pagès de Ripoll amb el   taller "Fes de monjo copista" de l'Scriptorium. 

-PROPERES ACTIVITATS- 
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EXPOSICIÓ “PLECS”, DE TURA SANZ 
································································································································································· 
De l’1 al 24 de febrer el Museu Etnogràfic de Ripoll va acollir l’exposició “Plecs” de Tura Sanz, una exposi-
ció Viatgera de la Diputació de Girona, una mostra en què es va poder observar tant obra escultòrica com 
pictòrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EXPOSICIÓ “XINXES, PUCES I FABRICANTES” 
································································································································································· 
L’exposició “Xinxes, puces i fabricantes“, sobre la vida de les treballadores del tèxtil al Ter, procedeix del 
Museu del Ter, amb textos i imatges de Manlleu i colònies dels voltants, però amb una història general i 
comuna del tèxtil. Així, l’exposició es pot adaptar a cada territori on hi hagi hagut indústria tèxtil. 
 
La data escollida per a la inauguració va ser el 8 de març, Dia de la Dona, ja que és una mostra on es posa 
en valor i es dona visibilitat al treball de les dones. Era el primer cop que moltes d’aquestes dones tenien 
un ofici i un sou. Al llarg de l’exposició es tracten temàtiques diverses, com ara el transport que utilitzaven 
per anar a treballar a la fàbrica o la discriminació dels sous vers els homes, però també la vida de la dona 
fora de la fàbrica. En acabar la jornada laboral, les dones també s’encarregaven de les tasques de la casa, 
d’anar als rentants a rentar la roba, de tenir cura dels fills... una situació que encara avui es fa palesa en la 
nostra societat. Tot i això, també va suposar un alliberament per a les dones, ja que, fins llavors, quan es 
casaven es quedaven a casa, però amb la incorporació al treball, a la fàbrica, van començar a tenir una 
vida social i a veure’s com a grup. 
 
 

-EXPOSICIONS REALITZADES- 
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La finalització d’aquesta exposició temporal significa l’inici d’un projecte que vol parlar del tèxtil de Ripoll i 
del Ripollès, un tema que resta pendent i que mai s’ha treballat prou a fons des del Museu Etnogràfic de 
Ripoll. Al Ripollès, 100 anys enrere, és imprescindible parlar del tèxtil, que arriba, s’arrela i canvia la co-
marca i d’una manera molt ràpida. Cal dir que un dels canvis més significatius va esdevenir quan la dona 
començà a treballar a la fàbrica, ja que no va poder mantenir l’estructura familiar que requeria la societat 
del moment. 
 
Així, juntament amb Òmnium del Ripollès i el Servei Comarcal de Català del Ripollès, comencem el projec-
te “Paraules de fàbrica”, un estudi i recerca a la nostra comarca, amb la intenció de poder fer una exposi-
ció pròpia del tèxtil, itinerant per la comarca, i començar a fer camí amb gent que ens vingui a deixar el 
seu testimoni, amb les seves vivències i experiències, o que pugui aportar material fotogràfic o qualsevol 
altra qüestió que es pugui compartir, sempre des d’un punt de vista anònim. També es farà un treball de 
recollida de paraules, frases fetes o dites populars referents a la indústria tèxtil, i també temes de la quoti-
dianitat de la fàbrica. 
 
Des del Museu animem a tothom qui ho vulgui, sobretot dones que van treballar al tèxtil, que ens vinguin 
a nodrir d’informació sobre aquest món industrial, per poder tenir testimonis que preservin aquest passat 
que també acabarà desapareixent. El camí que seguirà aquest projecte, s’anirà veient a mesura que es 
vagi treballant i segons la col·laboració de la gent i del material que es pugui anar recopilant. Així i tot, 
tota la informació recollida durant la recerca, quedarà al Museu Etnogràfic de Ripoll com a estudi d’etno-
grafia. 
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ANIVERSARI 90 ANYS DEL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL 
································································································································································· 
Aquest 2019, el Museu Etnogràfic de Ripoll està de cele-
bració: fa 90 anys que es va inaugurar com a Museu i 100 
anys com a exposició. El Museu es va inaugurar com a tal 
el 1929, però és important destacar que ja feia 10 anys 
que estava obert en una petita sala, concretament a la sa-
gristia de l’església de Sant Pere, on es preservava una pe-
tita mostra. A mesura que aquesta mostra va anar crei-
xent, hi va haver la necessitat de fer-ne el trasllat al pis 
superior de la mateixa església on es va inaugurar com a 
museu l’any 1929. 
 
Totes les activitats que aquest 2019 es realitzaran al Mu-
seu seran amb motiu de la celebració del seu naixement. 
Per mantenir-vos-en informats, us recomanem seguir les 
actualitzacions que es penjaran a la nostra web 
www.museuderipoll.org (apartat d’actualitat) respecte de 
les activitats que es faran i seguir-nos a les xarxes socials 
(Facebook, Twitter i Instagram). Enguany farem un petit 
viatge per la història del Museu i de les seves col·leccions a 
les xarxes socials. Volem compartir amb vosaltres apunts 
històrics i curiositats sobre el Museu per preservar la me-
mòria dels nostres avantpassats i conèixer la societat d’a-
quell moment des de la quotidianitat. 
Us convidem a compartir amb nosaltres imatges, records o qualsevol qüestió que creieu interessant per 
celebrar l’aniversari del Museu, utilitzant el hastag #90anysmuseuripoll !!! 
 
SORTIDA AL MUSEU EPISCOPAL DE VIC 
································································································································································· 
El passat 19 de gener del 2019  es va organitzar una sortida al Museu Episcopal de Vic per visitar l’exposi-
ció temporal “Oliba episcopus”. Entre les obres exposades, hi destacaven les bíblies de Ripoll i de Roda, 
promogudes per Oliba, que juntament amb els fragments d’una tercera bíblia, la de Fluvià, es van reunir 
per primer cop en aquesta exposició. 

ACTES DIA INTERNACIONAL EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST 2019 
································································································································································· 
En commemoració del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holo-
caust, el 25 de gener, al Museu es va realitzar la xerrada  “Mauthausen: el testi-
moni dels familiars”, a càrrec de Lourdes Vidrier, neta de deportat i sòcia 
col·laboradora de l’Associació Amical de Mauthausen.  Seguidament es va repro-
duir el documental 
“La Barcelona de-
portada” i  es va fer 
l’encesa del peve-
ter a la terrassa del 
mateix Museu. 

-DESTACATS- 

Tirapeu nº.17 
 

GENER—MARÇ 2019 

http://www.museuderipoll.org


 7 

 

Butlletí trimestral del Museu Etnogràfic de Ripoll 

VISITA AL DOR MUSEUM 
································································································································································· 
El passat 31 de gener, l’equip del Museu Etnogràfic de Ripoll, per tal de conèixer altres equipaments cultu-
rals i museístics, va fer una visita al Dor Museum, inaugurat recentment a la fortalesa de Sant Julià de Ra-
mis.  Una experiència interessant en què també vam descobrir l’espai i obra de l’artista Quim Hereu. 

“QUAN EL PATRIMONI MUSEÍSTIC SERVEIX D’ARMA POLÍTICA” AMB JOAN ROSÀS 
································································································································································· 

Com a acte per a la celebració dels 90 anys, el Museu va organitzar la xerrada “Quan el patrimoni 
museístic serveix d’arma política. El conflicte pels béns de la Franja” a càrrec de Joan Rosàs i Re-
verté,  antic cap de la Secció de Coordinació Museística i Protecció de Béns Mobles. 
 
L’acte va tenir lloc el passat 24 de març i s’hi va tractar el tema del conflicte del patrimoni del 
Museu de Lleida que encara està en litigi des de fa més d’un segle, a part del cas més conegut de 
Sixena.  
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RECITAL DE POEMES “LA FÀBRICA DES DE DINS” 
································································································································································· 
Unes seixanta persones van poder gaudir, el passat 30 de març, de l’acte organitzat com a cloenda de l’ex-
posició sobre el tèxtil, “Xinxes, puces i fabricantes”, consistent en la lectura d’alguns pomes de “La fàbri-
ca”  de Miquel Martí i Pol. Durant el recital es va comptar amb la projecció d’unes il·lustracions de Jordi 
Sarrate, com a suport per acompanyar cada poema. 
 
Els poemes van ser recitats per Maria Dolors Vilaplana i també intervingué Florenci Crivillé fent alguns 
comentaris de l’obra. Cal destacar, que algun dels fragments d’aquests poemes llegits durant l’acte, es 
podien trobar al llarg de l’exposició “Xinxes, puces i fabricantes”. 
 
L’obra “La fàbrica” de Miquel Martí i Pol, és un recull de textos poètics en què se’ns dona a conèixer  com 
era la vida a les fàbriques, i també podem trobar-hi elements de crítica social i de defensa dels drets dels 
treballadors i treballadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRA DE LES 40 HORES DE RIPOLL 2019 
····························································································································· ············································· 
Amb motiu de la Fira de les 40 Hores de Ripoll, el Museu Etnogràfic de Ripoll va oferir un 50% de des-
compte en l’entrada durant el dissabte 6 i el diumenge 7 d’abril. 
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AUGMENT DE VISITANTS AL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL! 
································································································································································· 
En aquest número 17 i primer Tirapeu del 2019, volem donar a conèixer les dades i algunes de les accions 
més destacades de l’any 2018 del Museu Etnogràfic de Ripoll: 
 

Total visites 2018 del Museu Etnogràfic de Ripoll: hi ha hagut un augment del 18% respecte el 

2017, amb un total de 20.652 visitants,  on s’hi inclouen les visites a l’exposició permanent, a les ex-

posicions temporals i les visites realitzades a l’Scriptorium i a la Farga Palau (dues extensions del Museu). 
 

Programa educatiu: hi ha hagut un augment del 60% respecte el 2017, amb un total de 5.013 
escolars,  que han fet la visita al Museu i/o a l’Scriptorium. 
 

Durant el 2018 s’ha realitzat la restauració de 25 objectes. 

 

Actualment el Museu té 9.980 peces registrades. 

 
 
 

Organització o participació en projectes de recerca científica 
 

Recerca sobre les danses del Ripollès a través del fons Carles d’Abàsolo. Creació d’un Blog, per po-
sar en valor el fons. 
Cultura immaterial: “Tu ets patrimoni, tots som Ripoll”. La cuina com a element cultural i identifica-
tiu. Projecte inclusiu i cultural que a través de visites al Museu, entrevistes i gravacions, treballa visites 
en grup al Museu Etnogràfic de Ripoll, entrevistes personalitzades i gravació dels testimonis (persones 
de Ripoll, de diferents edats i procedències. ) 
Fons fotogràfic: A partir del llegat del fotògraf Miquel Parés. Ripoll 70 anys enrere. Realització 
bases de dades amb la informació del fons i digitalització de les imatges(28 % del fons.) 
Recerca sobre medicina tradicional al Ripollès. Text documental i gravació de testimonis. 
Col·laboració com a centre investigador en el projecte “Arrels Prehistòriques de la transhumància al 
Ripollès 2018-2021”, del Biomolecular Laboratory Institute of Human Paleoecology and Social Evoluti-
on (IPHES). 
 
 
 
 

Nou portal web del Museu Etnogràfic de Ripoll www.museuderipoll.org  
 

 

 
 

-VIU EL MUSEU- 
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Col·laboració en l’organització d’activitats relacionades amb actes celebrats a la zona: 

Trobades trimestrals amb els Tècnics de Turisme Comarcals del Ripollès. 
Taller de punts de llibre per Sant Jordi. 
Festa de la Llana i Casament a Pagès (jornada portes obertes i activitat infantil complementària 
als actes organitzats pel CIT). 
Participació en el 5è Festival Gollut de la Vall de Freser. 
Participació en la Jornada Sènior de Ripoll. 
Mercadal del Comte Guifré (taller d’escriptura medieval, dins el circuit d’activitats organitzades pel 
Mercadal). 
Fira de Santa Teresa (estand en col·laboració amb els organitzadors de la fira. Activitat infantil al 
Museu Etnogràfic). 
Participació a la 8a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic, amb la reproducció del documental 
“Tu ets patrimoni, tots som Ripoll”. 
Present al Ripijoc amb l’activitat “Penja una llegenda al teu arbre”. 
Col·laboració a la Fira de les 40 hores de Ripoll. 
Col·laboració  a la Fira Europea del Formatge. 
Participació en la Setmana de la Ciència. 
Participació en el DIM (Dia Internacional dels Museus). 
Participació en el Benvinguts a pagès, com a centre col·laborador i com a activitat complementària. 
Realització del “Berenar a la font!”. Activitat relacionada amb el nou circuit del carrilet d’estiu de 
Ripoll. 
 

Col·laboració en activitats de promoció del Pirineu de Girona 
Present a la fira Mercat d’Escapades a Barcelona. Participació del  Museu Etnogràfic de Ripoll, re-
galant tiquets amb un 50% de descompte per entrar al Museu i oferint dues activitats a l’espai de ta-
llers de la fira: el taller “Fem un xai” dirigida a infants i “Fes de monjo copista”. 
Present al Mercat del Ram de Vic : promoció del 50% de descompte per entrar al Museu Etnogràfic 
de Ripoll. 
 
 
 
 
 

Volem finalitzar el primer butlletí trimestral del 2019 recordant quina és la missió del Museu Etnogràfic 
de Ripoll i que es segueix treballant per mantenir viu el fons i  posar en valor i continuar la feina feta 
dels folkloristes de fa més de 90 anys.  
 
 
“La missió del Museu Etnogràfic de Ripoll, és documentar, estudiar, difondre i conservar el patrimoni etno-
lògic material i immaterial, especialment del Ripollès, abastant el Pirineu Oriental i destacar-ne aquells 
aspectes originals que ens permeten explicar el passat i l’evolució social, cultural, econòmica i tècnica de la 
zona, amb la voluntat de mostrar la nostra identitat i desenvolupar xarxes de treball i d’estudi al llarg del 
territori, esdevenint un centre de referència per donar a conèixer la nostra manera de ser i de viure al món, 
i alhora un lloc on el món es mostri al nostre territori. Ha d’ensenyar com era la nostra societat en el pas-
sat, però té com a repte estudiar i analitzar la societat actual, per contribuir-hi i per avançar d’una manera 
cohesionada i inclusiva. “ 
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