
UNA BREU BIOGRAFIA
DEL MUSEU

El Museu Comarcal de l’Horta

Sud naix per iniciativa de la Fun-

dació per al Desenvolupament de

l’Horta Sud dins dels seus progra-

mes d’actuació amb la finalitat de

donar a conèixer la cultura tradi-

cional de la comarca que, durant

segles, ha constituït, sense cap dub-

te, el senyal d’identitat que ha a-

torgat una personalitat pròpia a

aquest territori.

Per això, el novembre de 1995

la Fundació adquireix la propietat

d’un immoble situat a l’antic car-

rer del Pi de Torrent per a ins-

tal·lar-hi el museu. A partir d’a-

quell moment comença la tasca de

recollida de peces, que han aportat

els veïns de la comarca de manera

desinteressada, per tal de poder

configurar les col·leccions. El

Museu, d’acord amb la legislació

autonòmica vigent, va ser recone-

gut com a tal mitjançant ordre del

Conseller de Cultura, Educació i

Ciència de la Generalitat Valencia-

na, el 28 de febrer de 1996.

Per a gestionar-lo s’ha adoptat

la forma jurídica d’un consorci,

constituït en maig de 1999, que

actualment està format per quatre

institucions: la Mancomunitat In-

termunicipal de l’Horta Sud,

l’Ajuntament de Torrent, la Fun-

dació per al Desenvolupament

de l’Horta Sud i la Caja Rural de

Torrent.

Les obres de rehabilitació de

l’immoble van concloure a finals

de l’any 1999, quan van començar

els treballs de muntatge de l’ex-

posició permanent. Finalment, les

instal·lacions van ser inaugurades i

obertes al públic el 28 de juny de

2000.

Des d’aquell moment, el Mu-

seu està treballant per a obrir-se

un lloc dins l’Horta Sud com un

nou espai cultural, amb una pro-

gramació pròpia lligada a la recu-

peració i difusió de la cultura po-

pular de la comarca.

L’EXPOSICIÓ 
PERMANENT:
UN RECORREGUT 
PER LA VIDA 
QUOTIDIANA 
A UNA CASA DE L’HORTA

El museu es troba instal·lat en ca

l’Estudiant de Boqueta, una antiga

casa de llauradors, construïda du-

rant la primera dècada del segle XX.

La visita a l’exposició permanent

permet conèixer les formes de vi-

da d’una família de la comarca

que, com era freqüent dins el con-

text de la societat preindustrial,

obtenia els seus recursos del treball

de la terra.

Dins la casa de llauradors, la

residència i el treball quotidià de

les persones apareixen íntimament
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EL MUSEU COMARCAL 
DE L’HORTA SUD

Adrià Besó 

Pati central 

de ca l’Estudiant de

Boqueta, seu 

del Museu Comarcal

de l’Horta Sud.
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lligats, motiu pel qual aquests edi-

ficis ens mostren una tipologia

pròpia que respon d’una manera

racional a les necessitats planteja-

des. Podem trobar tres àrees clara-

ment diferenciades: l’habitatge,

situat en les dos crugies recaients a

la façana principal on es desenvo-

lupa la vida domèstica (dormitoris

de fadrí i de matrimoni, menjador,

cuineta, pou, comú); la part rela-

cionada amb el treball del camp,

situada al voltant del corral (esta-

ble, almàssera, cambra de l’oli), i la

tercera, dedicada a l’emmagatze-

matge dels productes agrícoles,

situada en la planta superior de

l’edifici (andanes i pallissa).

Aquesta visita es completa

amb altres activitats que periòdica-

ment ofereix el museu, relaciona-

des amb un coneixement directe

del territori i d’alguns aspectes

més concrets que aprofundeixen

sobre els continguts de l’exposició

permanent. En aquest sentit, re-

centment s’ha conclòs una fase

d’ampliació per a dotar el museu

de nous espais dedicats a activi-

tats de difusió, destacant la cons-

trucció d’una sala d’exposicions

temporals de 140 m2, amb la qual

cosa es pot oferir una completa

programació anual d’exposicions

tant de producció pròpia com

procedents d’intercanvis amb altres

centres.

EL CONCEPTE 
DE MUSEU COM A PUNT
DE PARTIDA

Podem definir el museu, basant-

nos en els estatuts de l’ICOM,com

una institució permanent, sense

finalitat lucrativa, al servei de la

societat, que en base a una col·lec-

ció permanent, conserva, investiga

i difon un determinat contingut

cultural.

D’aquesta manera s’ha de par-

tir d’uns conceptes ben clars:

1. Es tracta d’un museu d’etnolo-

gia, per tant, lligat a la cultura

popular de la comarca.

2. S’ha d’investigar, conservar i

difondre els aspectes culturals

propis de la comarca de l’Horta

Sud.

3. Els resultats dels treballs de con-

servació i investigació s’han de

transmetre als diferents sectors

de públic, tot d’acord amb una

sèrie d’actes o activitats més o

menys massius, amb major o

menor esforç econòmic i humà

per part del museu, però sem-

pre oferint un determinat pro-

ducte amb dignitat i qualitat.

Un museu etnològic ha de fer cul-

tura des de les arrels de la comar-

ca, des dels seus senyals d’identitat

i ha de contribuir a mantenir vives

formes culturals que són pròpies

del seu territori.

LA PROGRAMACIÓ 
DEL MUSEU: OBJECTIUS 
I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

En base a la reflexió prèvia que aca-

bem d’oferir, s’han plantejat els se-

güents objectius generals que ser-

veixen com a eixos vertebradors per

a definir la programació del Museu:

1. Fomentar el coneixement del

territori comarcal i de l’Horta

com un espai que atorga la i-

dentitat a la nostra comarca. En

aquest sentit, es realitzen dife-

rents itineraris: Coneix la comar-

ca poble a poble i Rutes pel patri-

moni cultural i natural de l’Horta

Sud, amb eixides periòdiques
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establertes dins la programació

anual del Museu.

2. Consolidar el museu com una

eina al servei de la societat i

arrelada en la societat. Fruit

d’aquest objectiu és la recent

constitució d’una Associació

d’Amics del Museu, amb la

qual s’obri des de la societat

civil un marc de participació,

recolzament i col·laboració en

la seua gestió.

3. Implicar els diferents col·lectius

i associacions que treballen

també dins la mateixa línia del

Museu, amb la finalitat d’aunar

esforços i oferir-lo com un es-

pai de referència i de trobada.

Aquesta implicació ha de con-

templar-se des de l’àmbit co-

marcal de totes les localitats.

Diverses associacions participen

com a tals organitzant algunes

de les seues activitats dins el

marc del museu, com ara l’As-

sociació de Betlemnistes de Tor-

rent, que munta anualment el

seu betlem tradicional al museu,

o La Gavella, Moviment per la

Llengua i la Cultura, que hi rea-

litza exposicions i diverses acti-

vitats.

4. Difondre les activitats del Mu-

seu als mitjans de comunicació

i, per tant, que les seues activi-

tats estiguen presents en la so-
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cietat mitjançant el servei de

Gabinet de Premsa.

5. Oferir un programa d’activitats

del Museu que òmpliga de ma-

nera homogènia els diferents

mesos hàbils de l’any, situant les

activitats que puguen interessar

el gran públic en aquells mo-

ments importants de l’any, com

ara el Nadal, amb el betlem

tradicional, les Falles, Setmana

Santa i les festes locals a l’estiu,

amb diferents exposicions d’es-

pecial atractiu. Tot i això, els

mesos d’estiu apareixen més

descarregats, sobretot perquè es

troba en una comarca no re-

ceptora d’estiuejants.

6. Oferir activitats variades per a

diferents segments del públic:

escoles, tècnics i estudiants uni-

versitaris, activitats per al públic

en general i altres per a un

públic més reduït, que, tot i ser

programades per a tots els pú-

blics, tenen una menor respos-

ta. En aquest sentit, el Museu es

troba obert com a lloc de tro-

bada per a l’organització de

cursos, seminaris, jornades, etc.,

com ho està fent amb diverses

institucions, com ara el CEFI-

RE (Centre de Professors) o

l’Institut d’Estudis Comarcals

de l’Horta Sud.

7. Contribuir a recuperar i man-

tindre vius costums lúdics arre-

lats en la cultura de la comarca.

Per això s’organitzen, els dis-

sabtes del curs escolar, tallers de

jocs tradicionals per a xiquetes

i xiquets; a Pasqua, tallers de

catxirulos i a l’estiu, tallers de

fanalets de meló d’Alger.

8. Potenciar el museu entre els

diferents centres escolars de la

comarca i de les comarques

veïnes, considerant que disposa

d’eines de treball tan impor-

tants com una completa guia

didàctica del museu, guies di-

dàctiques de les exposicions

temporals que ofereix i la in-

formació suficient de la col·lec-

ció permanent, d’activitats i de

recursos patrimonials de la co-

marca.

RECUPERAR 
LA CULTURA, RECUPERAR 
UN PATRIMONI DE TOTS

En definitiva, l’objectiu últim del

Museu ha de ser la recuperació

del patrimoni cultural propi de la

comarca de l’Horta Sud i la seua

difusió entre els ciutadans i ciu-

tadanes.

Actualment, com a fruit d’una

evolució plurisecular d’aquest con-

cepte, entenem el patrimoni cultu-

ral com a producte de l’activitat

creadora de l’ésser humà que viu

en societat, en una determinada

comunitat. I aquest patrimoni no

és únicament material, sinó que

també comprén aquelles manifes-

tacions immaterials, com ara co-

neixements, tradicions o creences

arrelades en aquell grup humà.

Aquest canvi conceptual, sense cap

dubte, ha d’afectar la gestió del

museu etnològic, ja que aquest no

s’ha de centrar exclusivament en la

conservació d’un patrimoni mate-

rial, format per un conjunt d’ei-

nes, mobles, i objectes ja en desús,

sinó que ha d’obrir el seu ventall

d’activitats per a recuperar i difon-

dre aquelles tradicions arrelades en

el territori i que, pels seus valors,

poden estar en plena vigència,

com ara la gastronomia, artesanies

o els jocs populars, amb totes les

seues aportacions pedagògiques de

les quals manquen els moderns

jocs electrònics. I, a més, totes a-

questes facetes del patrimoni re-

sulten molt atractives i participati-

ves per als diferents segments del

públic en general.

Per això el Museu ha passat de

ser una institució tancada per a un

públic erudit, per a obrir-se a una

societat de masses que hi participa,

s’hi integra i gaudeix del seu con-

tingut, d’un patrimoni col·lectiu

format per béns materials i im-

materials.
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MUSEU COMARCAL 

DE L’HORTA SUD

Mare de Déu de l’Olivar, 30

46900 TORRENT

Tel.: 96 158 82 21

A/e: museucomarcal@tiscali.es

Espai web:

www.cult.gva.es/museus/M00347


