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Compte enrere per
al Racó dels
Artesans

El Museu de la Pauma del Mas de Barberans ja fa dies que treballa en l’organització d’un dels esdeveniments de l’any més importants al Mas: el Racó dels Artesans. la Fira de les Fibres Vegetals, que se
celebrarà el primer cap de setmana del mes d’agost. els artesans i artesanes que hi vulguin participar s’hi
podran inscriure a partir de principis de juny. D’altra banda, enguany hi haurà una exposició de les peces
guanyadores en les dotze edicions Certamen Internacional de Fibres Vegetals. Llegeix-nos.

Fent gran la cultura
de les fibres
vegetals

Ja tenim el cartell del 17è Racó dels Artesans, la Fira monogràfica de les Fibres Vegetals que enguany
se celebrarà els dies 3 i 4 d’agost. És un dels esdeveniments més importants de l’any al Mas de Barberans,
en què el municipi s’omple d’artesans i artesanes provinents d’arreu del planeta, així com d’un públic cada
vegada més sensibilitzat per tot allò que està fet a mà i amb materials naturals. Les inscripcions estaran
obertes a partir de la primera setmana de juny i es poden fer a través de la web del Museu.
Conrear vímet. L’Escola Agrària d’Amposta en
col·laboració amb el Museu
de la Pauma ofereixen una
jornada tècnica sobre el
vímet. Tindrà lloc el proper divendres 31 de maig
i és gratuït. Inscripcions a:
www.ruralcat.gencat/inscripcionspatt.

Hola Família! Un taller
familiar per ensenyar a
llatar pauma. Aquesta és
la proposta del Museu de
la Pauma dins les activitats
programades a Hola Família,
una iniciativa de Turisme de
Catalunya que tindrà lloc el
cap de setmana del 7 al 9 de
juny.

L’ENTREVISTA

“L’artesania és
disseny cent
per cent”

Paisatge i artesania són dos conceptes sovint indissociables. Fa temps que l’artesana Beatriz Unzueta (Durango, 1964) explora els vincles amb el
paisatge i per això treballa amb mestratge la fusta
de castanyer. Una matèria prima difícil de manipular comparada amb d’altres fibres, però a la qual
Unzueta li ha sabut trobar usos nous per confeccionar productes actuals com fundes per ordinador o plataformes per a sabates de luxe. Unzueta
impartirà un taller al Fibrescampus d’enguany i exposarà al Museu de la Pauma les seues peces.

Les joies del
Certamen
Internacional

Les peces guanyadores de les dotze edicions del Certamen Internacional de les Fibres Vegetals que des del 2007
organitza el Museu de la Pauma del Mas de Barberans seran exposades per primera vegada de manera conjunta
coincidint amb la Fira de les Fibres Vegetals. Són un total de 25. Enguany excepcionalment aquesta exposició substituirà el Certamen Internacional de Fibres, que no s’ha convocat.

Explorant el potencial
del vímet

Després de l’espart el vímet. El dissenyador Curro Claret i l’artesà Joan Farré, especialitzat en vímet, van impartir a
finals de març la segona sessió del projecte Tàndem artesania/disseny. Visions singulars, un projecte impulsat pel
Museu de la Pauma, en col·laboració amb ESARDI i el Consell Comarcal del Montsià. “Vam forçar aplicacions poc
usuals per al vímet per aprendre el seu comportament en altres situacions”, exposa Claret tot precisant que els participants van crear una col·lecció de petits elements pensats per equipar o vestir una persona.

Tallers al museu
Els últims mesos hem fet
diversos tallers. Un de
granera de foc, a càrrec
de les artesanes d’Art
Pauma; he tapissat una
cadira amb bova amb
Maria Escura; i finalment,
Pepi Sánchez ens ha ensenyat a fer una panera
amb medul·la de rotang.

Des del Museu de la Pauma continuem coordinant les
visites a les pintures rupestres del Cocó de la Gralla. A
Setmana Santa vam fer ple. La propera visita guiada està
programada el 29 de juny a les 17 hores.

