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L’estiu fa rogle al
Mas de Barberans

Al Mas de Barberans, estiu és sinònim de fer rogle. En fan els veïns i veïnes quan surten a la fresca, i també
els artesans i artesanes de la pauma quan s’asseuen en rotllana per llatar o teixir les seues peces. El rogle
es fa més present durant el Racó dels Artesans, la Fira monogràfica de les Fibres Vegetals, un esdeveniment
d’especial transcendència que marca l’estiu al nostre poble. En aquest butlletí us expliquem novetats i activitats paral·leles. Voleu fer rogle amb nosaltres?

Racó dels Artesans
amb vocació
internacional

El Mas de Barberans acollirà el 3 i 4 d’agost la 17ª edició del Racó dels Artesans, la Fira monogràfica de les
Fibres Vegetals, inclosa al circuit europeu de fires de fibres vegetals. “Hi hagut una certa revifalla d’aquest
tipus de fires, potser perquè cada vegada hi ha més gent conscienciada amb els valors de la sostenibilitat
i el respecte a l’entorn”, apunta el cisteller Joan Farré, president de l’Associació de Cistellers de Catalunya,
qui destaca també la vocació internacional d’aquesta fira on es comparteixen experiències i coneixements.
Quinzena cultural. Durant
la primera quinzena d’agost
el Museu de la Pauma impulsa nombroses activitats
per apropar-se als veïns del
poble. Presentacions, exposicions i activitats diverses,
entre les quals una conferència sobre Sant Antoni.

Els Cants de les plantes. El
grup del taller de jota del
Museu de la Pauma presentarà el proper 2 d’agost el
llibre Els cants de les plantes. La publicació recull una
selecció de cobles dedicades a un centenar d’espècies
de plantes dels Ports

L’EXPOSICIÓ

Fusta teixida.
Beatriz Unzueta

L‘artesana basca Beatriz Unzueta, filla de Juan Unzueta, és un exemple clarivident de la simbiosi tradició/innovació que tant es vol potenciar des del
Museu de la Pauma del Mas de Barberans, per això
des del museu li dediquem una exposició temporal de producció pròpia. Amb el títol Fusta teixida.
Beatriz Unzueta, la mostra pretén apropar el visitant a l’univers d’aquesta artesana arrelada al paisatge de la seua terra i que treballa principalment
la fusta de castanyer.

Vímet i castanyer al
Fibres Campus

La fusta del castanyer, el vímet i l’escorça de vímet seran els materials protagonistes de la setena edició del Fibres
Campus, una activitat organitzada pel Museu de la Pauma del Mas de Barberans dins dels Campus d’Estiu de la Generalitat. Es tracta d’una proposta que combina tradició i innovació. Els artesans i artesanes encarregats d’impartir
els tallers seran Beatriz Unzueta, Lluís Grau, Lieve Lieckens i Jette Mellgren.

Cinema etnogràfic i
artesania

La novena edició de la Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic també farà parada al Museu de la Pauma del Mas
de Barberans. Es projectaran tres audiovisuals que recullen un tipus d’artesania que estarà molt present al Racó
dels Artesans d’enguany: la de la fusta del castanyer. Es tracta de La cistelleria amb castanyer (1999) i Els cistells de
castanyer (2002), d’Eugenio Monesma. I Fusta Teixida, de Beatriz Unzueta (2019). La imatge és un fotograma de La
cistelleria amb castanyer.

Quinzena cultural
al Museu de la pauma
El vímet és un material resistent molt utilitzat
en la cistelleria catalana i amb el qual sovint
experimentem en els cursos i tallers organitzats pel Museu de la Pauma. Al juny vam tenir
a la cistellera catalana Mònica Guilera que va
impartir un taller en què va ensenyar els assistents a teixir un cistell de vímet amb ziga-zaga.
Cadascú es va emportar el seu.

Visites guiades

Voleu visitar les pintures
rupestres del Cocó de la
Gralla? Consulteu els horaris aquí.

