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L’activitat al
Museu de la Pauma
no s’atura

Els mesos de maig i juny l’activitat no s’atura al Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma del
Mas de Barberans. Hem fet un curs d’encordat doble a càrrec de Mariona Velasco i diferents tallers amb
les artesanes d’Art Pauma, continuem treballant amb el projecte Lo Rogle i tenim programades diverses
visites guiades a les pintures rupestres. També estem preparant el terreny per a una nova edició de la Fira
de Fibres Vegetals i el Fibres Campus. T’ho expliquem.

Quan les fibres fan
rogle

Al Museu de la Pauma ja fa setmanes que treballem en l’organització del que és un dels esdeveniments
més importants de l’any al Mas: el Racó dels Artesans. Fira Monogràfica de les Fibres Vegetals. Tindrà lloc
els dies 4 i 5 d’agost, un cap de setmana en què l’artesania i les fibres vegetals fan rogle per omplir literalment els carrers amb parades d’objectes teixits a mà. Hi seran presents una seixantena d’artesans i artesanes d’arreu del món. Coincidirà amb el Certamen Internacional de les Fibres Vegetals. Ja tenim els cartells.
L’Escola d’Art de la Diputació
a Tortosa ha restaurat dos
llibres manuscrits propietat
de l’Ajuntament del Mas de
Barberans: el Llibre d’Establiments (1680-1890) i el
Llibre d’Actes del període de
la Guerra Civil, que inclou
els plens del 1935 al 1939.

Desenes de persones han
visitat ja les pintures rupestres del Racó de la Gralla,
un dels actius patrimonials
més importants del Mas de
Barberans. Des del Museu
coordinem les visites guiades que es fan una vegada
al mes.

L’ENTREVISTA

“Comprar
artesania és
consum
responsable”

Entrevistem Mònica Guilera. Viu i té el taller a Vilanova i la Geltrú, i des de fa uns anys manté una
simbiosi interessant amb el Museu de la Pauma on
ha teixit, juntament amb el seu company i artista
Tim Johnson, projectes que van molt més enllà de
l’artesania convencional. Abans de cistellera havia
estat secretària de direcció i no havia treballat mai
amb les mans “ni se’m donaven bé les manualitats”, afegeix. La seua metamorfosi en artesana
l’explica com un procés vital a la recerca d’un estil
de vida més lliure.

Pauma a la
Setmana
d’Artesania

Enguany estarem presents a la setena edició de la Setmana d’Artesania de Catalunya, que se celebrarà de l’11 al 17
de juny amb activitats arreu del territori. Concretament, les artesanes del Museu oferiran un taller d’artesania tradicional amb pauma per ensenyar com es confeccionen uns estalvis. L’objectiu de la Setmana d’Artesania és sensibilitzar la societat de la importància de l’artesania i dels seus valors culturals, econòmics, patrimonials i socials.

Tot ensenyant a fer
nines i encordar

Compartim algunes imatges dels últims tallers que hem impartit al Museu de la Pauma. El primer, a càrrec de les
artesanes d’Art Pauma, que ens van ensenyar com fer nines amb pauma. I l’altre, el d’encordat doble que va impartir
l’artesana Mariona Velasco. Els dos van tenir lloc a les instal·lacions del Museu de la Pauma i van tenir una bona acollida per part de les persones inscrites.

Cinema, turisme i trofeus de pauma
Una oliva feta amb pauma del Mas de Barberans damunt
una base de fusta d’olivera, aquest és el trofeu que s’emporten les pel·lícules guanyadores de terres Catalunya
- INTERNATIONAL ECO & TOURISM FILM, el festival de cinema turístic de les Terres de l’Ebre. El prototip del trofeu
és obra de la dissenyadora ebrenca Anna Reverter que
el va crear en col·laboració amb les artesanes del Centre
de Desenvolupament Rural del Museu de la Pauma. A la
segona edició d’aquest festival, celebrat a Tortosa a principis del mes de maig, es van repartir 38 trofeus.

