
El Museu del Montsià es va inau-
gurar el 1984, dins la dinàmica de
renovació museística desenvolupa-
da pel Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya (en el
nostre cas per conveni amb l’A-
juntament d’Amposta), a través de
la Xarxa de Museus Comarcals,
com un museu comarcal i pluri-
disciplinari, amb tres àrees: arque-
ologia, etnologia i història natural.

El 1992, la constitució del
Consorci del Museu Comarcal del
Montsià, creat entre el Consell
Comarcal del Montsià i l’Ajun-
tament d’Amposta, va obrir una
nova etapa, que entre d’altres coses
ha permés ampliar l’espai del Mu-
seu, incrementar les activitats de
conservació i de difusió, i reforçar
els serveis del Museu als municipis
de la comarca.

Aquesta nova etapa també ha
permés que el Museu tingui una

major incidència territorial, més
enllà de la pròpia comarca, és a dir,
en el conjunt de les Terres de l’E-
bre; i la participació del Museu en
algunes xarxes museístiques i te-
màtiques, d’abast territorial català,
com ara ser Antena de l’Obser-
vatori per la Recerca del Parimoni
Etnològic, del Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tradi-
cional Catalana, o membre de la
Mar de Museus, una xarxa de mu-
seus vinculada a la recerca, con-
servació i difusió del patrimoni
marítim i fluvial.

CULTURA POPULAR I

PATRIMONI ETNOLÒGIC

Gairebé des dels seus inicis, el Mu-
seu del Montsià ha contemplat la
cultura popular des de la perspec-
tiva del patrimoni etnològic, el

qual ha estat, sens dubte, un dels
seus grans eixos d’actuació, junta-
ment amb el patrimoni arqueolò-
gic i el patrimoni natural. I ens hi
hem atansat pensant que aquesta
cultura popular, és a dir, el patri-
moni social, tècnic, lúdic, estètic…
que representa el patrimoni et-
nològic, és una herència gens
menyspreable per a la nostra vida
moderna, i també per a la cultura
contemporània. És a dir, pensant
que té molts valors positius per a la
població que ens envolta.

Aquesta perspectiva ha estat
sempre un dels objectius bàsics de
l’àrea d’Etnologia, tant pel que fa a
les activitats internes, com respec-
te a les activitats de difusió, adreça-
des al públic en general o a deter-
minats col·lectius; i també de les
activitats organitzades amb contin-
guts i, sobretot, amb objectius i
finalitats etnològiques, perquè no
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sempre que es toquen temes et-
nogràfics podem parlar d’activitats
etnològiques.

Conèixer la pròpia cultura
popular ens permet també conèi-
xer millor la pròpia identitat. El
museu, com a museu de territori
(ara també se’n diu «de societat»),
ha de ser el reflex d’aquesta iden-
titat. Una identitat que a les Terres
de l’Ebre es troba avui en un debat
molt actual, per diversos motius:
polítics, econòmics, socials i cultu-
rals. Malgrat tot, és evident que les
Terres de l’Ebre són un territori
amb uns trets identitaris i unes
formes de vida tradicionals prò-
pies, que presenten algunes dife-
rències substancials respecte a al-
tres indrets de Catalunya.

EL PATRIMONI POPULAR

AL MUSEU

El patrimoni etnològic del Museu
del Montsià està integrat per ob-
jectes d’àmbit temàtic divers (a-
gricultura, món rural, món ma-
riner, vida domèstica, religiositat
popular, costums festius, indumen-
tària, maquetes de construcció
popular, etc.), per cintes de casset
que contenen documents sonors i
d’història oral, per documents
(goigs, estampes, publicitat, cartes,
manuscrits, etc.) i per l’arxiu d’i-
matges, que compta també amb
un gran nombre de documents re-
lacionats amb els diversos aspectes
de la vida i de la identitat, indivi-
dual i col·lectiva, de la població del
Montsià i de les Terres de l’Ebre.

Amb aquests elements, el Mu-
seu realitza una gestió global que
té en compte la seqüència recerca,
conservació, difusió i restitució
d’aquest patrimoni popular. Una
gestió marcada pels paràmetres de
la museologia actual, de la legisla-
ció catalana sobre patrimoni et-
nològic, i dels objectius etnològics
bàsics que hem comentat.

Això, s’ha anat traduint en la
realització de treballs de recerca,
de campanyes de restauració; en
l’organització de tallers didàctics,
de publicacions, de programes
per a la gent gran, de campanyes

de documentació de materials; en
l’organització de jornades adre-
çades a especialistes i de trobades
de difusió general; en la filma-
ció en vídeo, de reportatges fo-
togràfics; en l’adquisició de bi-
bliografia, etc.

Podem esmentar alguns exem-
ples concrets: les exposicions iti-
nerants «Ara com abans. Dotze ar-
tesans del Montsià», «Música de
banda», «La família Sapiña i la mu-
leta Salvadora» o «Viatge de Ra-
mon Violant a la terrissa de la Ga-
lera»; les publicacions De la falç a la

recol·lectora.Vida i cultiu tradicional al

delta de l’Ebre o Els gegants d’Am-

posta. 50 anys d’història i de tradició

popular; o les recerques sobre les
bandes i les societats musicals de
les Terres l’Ebre, la terrissa de la
Galera, els camàlics del delta de
l’Ebre, els jocs i les competicions
tradicionals, els malnoms, el bestia-
ri fantàstic, la navegació a vapor
per l’Ebre, etc.

També podem referir, en con-
cret, activitats de conservació in

situ, o els treballs de documentació
com la filmació en vídeo de la
construcció d’una barraca tradicio-
nal del delta de l’Ebre, o activitats
de restauració com la campanya de

recerca i restauració dels plafons
ceràmics barrocs de la casa pairal
dels Miralles de Freginals; tallers
didàctics «Els joguets dels iaios» o
com «Els gegants d’Amposta»;o pro-
grames com «Grups de conversa i
patrimoni etnològic», adreçats a la
gent gran.

UNA ACTIVITAT 

ADREÇADA AL MÓN
INFANTIL: «ELS JOGUETS
DELS IAIOS»

El 1991, el Museu va produir el
taller didàctic «Els joguets dels
iaios», un taller per jugar i apren-
dre amb els joguets populars, que
té per objectiu desvetllar l’interès
de la població infantil pels temes
relacionats amb la cultura popular,
d’una manera que li resulti engres-
cadora, tant pel tema com pels
continguts i les activitats.

En aquests 10 anys, «Els jo-
guets dels iaios» ha propiciat el
contacte dels xiquets i xiquetes de
la comarca i d’altres indrets de Ca-
talunya amb les formes de vida tra-
dicionals del Montsià a través d’un
àmbit molt pròxim al món infan-
til: els joguets populars. Aquells
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joguets amb els quals s’entretenien
i es van fer grans els seus iaios i
revesiaios.

«Els joguets dels iaios» té un
doble vessant, lúdic i didàctic. In-
cideix en el coneixement, la cons-
trucció i la manipulació de joguets
per després jugar, desenvolupar la
imaginació i la creativitat infantil, i
valorar el treball manual; i en la
comprensió del marc sociocultural
en el qual aquests joguets es van
desenvolupar, abans de l’arribada i
de la popularització del joguet in-
dustrial a la comarca, cap als anys
50 del segle passat.

Una part central de l’activitat
la conforma l’exposició que re-
cull la seixantena de joguets popu-
lars tradicionals, amb els quals es tre-
balla al taller. Els joguets, que es
mostren en vitrines, es classifiquen
segons el seu creador: joguets in-
fantils, joguets artesans i joguets
que els visitants infantils poden
construir, per després endur-se’ls.
Són els tres mòduls de l’exposició,
que és conduïda pel personatge
d’una iaia que es dirigeix als visi-
tants des dels textos dels plafons.

Entre els joguets populars de
construcció infantil trobem: nines,
balances, fona, tren, xiuladors, ca-
nuts, patacons, etc., elaborats amb
tota classe de materials naturals i
reciclats (llavors, ossos, petxines,
fusta, llana, llaunes de conserva, an-
ses de cànter, botons, cartes de la
baralla, etc.). Entre els joguets

fabricats per artesans comarcals,
amb materials diversos (fusta, fer-
ro, fibres vegetals), hi trobem:
matraca, granera, obreta de terris-
sa, cabassets, etc.

Al taller de construcció els vi-
sitants infantils poden construir-se
ells mateixos alguns joguets infan-
tils, el nombre dels quals està en
funció de la durada de la seva visi-
ta a l’exposició. Entre ells, un pa-
racaigudes de paper de seda, una
castanyeta de closca de nou, uns
patacons fets amb cartes de la ba-
ralla, diferents collars amb grans de
pasta de sopa, o barquetes fetes
amb fulles de canya o amb pales
de sèpia.

La informació que acompanya
els joguets de l’exposició i els pro-
pis joguets és el resultat d’un tre-
ball de recerca antropològica, rea-
litzada durant uns mesos a diverses
poblacions del Montsià, entrevis-
tant gent gran, és a dir, hòmens i
dones que el 1991 tenien més de
65 anys. Aquest treball ens va per-
metre aplegar nombrosos testimo-
nis orals sobre els jocs i els joguets
populars i tradicionals, amb els
quals s’ha jugat al Montsià durant
generacions; i també garantir, més
enllà de la seua difusió, la restaura-
ció, i posterior conservació al fons
etnològic del Museu, d’un gran
nombre d’aquests joguets populars.

Des del mes de desembre de
1991 fins avui, «Els joguets dels
iaios» ha rebut un total de setze

mil visitants, entre públic infantil i
adult. I és que aquest ha estat un
taller exposició que ha interessat
també a molts col·lectius d’adults:
pares, mestres, artesans i, d’una ma-
nera molt especial, a la gent gran,
que, en contemplar els joguets,
recordaven, amb emoció, aquella
etapa de la seva vida en la qual els
van fer servir.

UNA ACTIVITAT 

PER A LA GENT GRAN:

EL PROGRAMA «GRUPS

DE CONVERSA I 

PATRIMONI ETNOLÒGIC»

El Museu del Montsià i la residèn-
cia d’avis d’Amposta, gestionada
pel Grup SAGESSA, van iniciar,
de forma conjunta, el 1997, un
programa de grups de conversa,
destinat a la gent gran de la
residència, entorn d’objectes d’a-
bans d’ús popular i tradicional del
fons etnològic del Museu, que vam
desenvolupar fins a l’any 2000.

El programa, tenia diversos
objectius, que afectaven les dos
institucions. Podem destacar-ne
dos de bàsics. El primer, l’animació
i l’estimulació emotiva d’una qua-
rantena d’hòmens i dones, assistits
a la residència, que tenien caracte-
rístiques similars pel que fa a l’edat
i a la seva situació personal. El
segon objectiu, completar la do-
cumentació d’alguns objectes del
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fons del Museu, que, bé per les
característiques de la seva recolli-
da, bé per la seua història, mos
eren, en part, desconeguts. Tots
procedien de donacions esporàdi-
ques realitzades des de diferents
municipis de la comarca.

El programa el realitzàvem en
diverses sales de la residència i va
establir el que s’anomena «grups
de conversa», integrats per gent
gran del centre, amb la intenció de
desenvolupar la capacitat comu-
nicativa de cadascuna de les perso-
nes que composaven els diferents
grups, i dels grups en si mateixos,
a partir de motivar la seva memò-
ria amb objectes que, en un o altre
moment de la vida (infància, jo-
ventut), havien estat per a ells molt
significatius.

Vam utilitzar un reclam per
caçar, una cadira de bova de les
que s’utilitzaven a la vora del foc,
unes balances amb plats fets de
palma, un joguet de canya, unes
mitges de llana de confecció caso-
lana, un llum d’oli amb suport de
fusta, diverses esquelles amb collar,
ungles de plegar olives, un vestit
de Primera Comunió dels anys 40,
estampes i recordatoris, programes
de festes, candeletes beneïdes de
les que s’encenien durant les tem-
pestes, un pentinador de puntes,
un caragolinet per a la saragatona,
un rellotge de butxaca, culleres de
boix, etc.

Aquest objectes remetien, in-
tencionadament, a algun aspecte
de la vida quotidiana tradicional.
Calia engrescar la gent gran i en-

cetar una conversa que els portés a
fer memòria, i també motivar-los a
treballar alguns aspectes físics, com
la motricitat. Així, vam escollir
estos objectes perquè també per-
meten estimular diferents sentits:
el tacte (tots són fàcils de manipu-
lar, tenen poc pes…), l’oïda (el
reclam, l’esquella) o la vista.

En la informació oral que
aquestes persones grans van apor-
tar, en base a la seua memòria i a la
pròpia experiència, el programa va
aconseguir bons resultats. Pel que
fa al primer objectiu, un grau im-
portant de sociabilitat entre bona
part dels components dels grups,
que a més a més esperaven il·lusio-
nats, setmana a setmana (encara
que la freqüència del programa va
ser variable), l’arribada d’un nou
objecte. I respecte al segon objec-

tiu, vam aconseguir ampliar la
informació que teníem al Museu
sobre els objectes i conèixer millor
els contextos (la caça de la perdiu,
la ramaderia transhumant, el joc
infantil, la vida domèstica, etc.) que
expliquen el seu antic ús.

Tant les preguntes i les qües-
tions que els plantejàvem les tèc-
niques responsables del programa
–una antropòloga i conservadora i
l’altra animadora social–, com les
respostes i els suggeriments que
ens plantejaven els residents que hi
participaren, les vam recollir en
fitxes de treball, confeccionades
amb aquesta intenció i que ens
van permetre avaluar el programa,
conforme anava avançant, en els
seus diferents aspectes: biològics,
psicològics, etnològics i sociocul-
turals.
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Activitat del programa «Grups de conversa i patrimoni etnològic».
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