cròniques
traslladen directament al món rural
però també espais que trenquen els
tòpics de les comarques pirinenques.
L’augment de la demanda de rodatges a la comarca ha motivat la creació
d’aquest web que, sota el lema «La gran
vall audiovisual del Pirineu», pretén potenciar aquest sector econòmic. A més
de mostrar l’oferta d’espais, el web permet simplificar els tràmits als productors facilitant informació sobre permisos i fent d’enllaç amb els ajuntaments.

EL RIPOLLÈS
Text > Eusebi Puigdemunt
Noranta anys del Museu Etnogràfic | Aquesta crònica del Ripollès
està centrada en un aniversari: els noranta anys del Museu Etnogràfic de
Ripoll (MER). Malgrat que oficialment
la inauguració va tenir lloc el 1929, ja
deu anys abans, el 1919, el grup d’estudiosos i folkloristes que sota l’ègida
de Tomàs Raguer (1929-1946) recollien
tota mena d’objectes i tradicions varen
oferir una mostra del que havien començat a recopilar a les acaballes del
segle xix; el seu esperit de recerca era
el de la mirada de 360 graus, ja que tot
era del seu interès. Donant un cop d’ull
a les fitxes d’aquells prohoms i ben especialment a les de Tomàs Raguer, un
s’adona que són d’un detall i concisió
admirables! En paraules de la directora actual del MER, Roser Vilardell,
«aquells folkloristes agafaven el seu

present per transformar-lo en història».
El primer museu s’instal·là a les golfes
de la vella església de Sant Pere sota el
nom d’Arxiu Museu Folklòric Parroquial, i va esdevenir, així, el primer museu de Catalunya dedicat a l’etnografia
pirinenca, amb un fons important,
tant per la qualitat com per la quantitat, d’objectes relatius al món rural, al
dels pastors i oficis tradicionals (que ja
aleshores anaven periclitant), a la religiositat popular (amb una remarcable
col·lecció d’exvots), a la farga catalana i
a les armes ripolleses, entre d’altres.
Salvaguarda del patrimoni | A
Tomàs Raguer el va succeir en la direcció de la institució Agustí Casanova (1946-1955), que va saber continuar
encertadament amb la filosofia del seu
predecessor en el sentit que un museu
folklòric no havia de ser un mer dipòsit
d’antiguitats. En els seus anys, el museu
es començà a especialitzar i va introduir els diorames per reforçar el missatge visual i pedagògic d’alguns temes en
particular. Després de Casanova ocupà
la direcció Eudald Graells (1957-1992),
que, malgrat les circumstàncies adverses del franquisme, va continuar enriquint les col·leccions i ampliant l’espai
d’exposició gràcies a la dessacralització
el 1946 de l’església de Sant Pere. Per a
ell, la finalitat del museu no podia ser
cap altra «que contribuir eficaçment a
la salvaguarda del patrimoni cultural,
històric i espiritual del poble i, al mateix
temps, posar aquest patrimoni al servei
de la societat present i futura, per a la
seva educació i desenvolupament».

GIRONINS A L’EXTERIOR
Sona el despertador. Són dos quarts de sis d’un divendres
qualsevol, però per a mi és el dia preferit de la setmana: és
l’últim dia de la setmana que em llevo tan de matí. Preparo
els esmorzars i també el dinar dels nens, que comencen l’escola a les set i en surten a dos quarts de cinc de la tarda (tenen
activitats esportives a l’escola). Estem a 16 graus i amb molta
humitat (com a Girona, que cala els ossos). Fred per a mi, que
fa disset anys que visc a Playa del Carmen i encara no m’hi
he acostumat. Per als turistes és ideal. Sortim de casa quan
comença a sortir el sol; a voltes transforma el cel en un mar
espectacular de colors, rosat, groc, blau cel… que t’ajuden a
obrir els ulls. Avui els meus fills m’han demanat llonganissa per esmorzar; de contraban, perquè encara no arriba per
aquestes terres. Tot i que són nascuts a Mèxic, els encanta
tant com el fuet! Els han tastat a casa dels avis de Girona.
Quan els deixo a l’escola, alguns dies vaig a una classe
de total body. Avui toca. La professora és una madrilenya
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Quan Graells va morir, l’any 1992, es
creà un patronat amb representació de
l’Ajuntament de Ripoll, el Consell Comarcal del Ripollès i el Bisbat de Vic,
que nomenà Maria Àngels Espona com
a directora (1994-2005); sota la seva
gestió es professionalitzà la institució
i es va inscriure al Registre de Museus
de la Generalitat de Catalunya. El 2000
el vell museu tancà definitivament i
van haver de transcórrer onze anys fins
a la reobertura i reinauguració, el 2011,
a la nova seu dins de la casa senyorial
de Can Budallés, totalment reestructurat i modernitzat, de manera que s’ha
convertit en un dels equipaments culturals més notoris i renovadors de l’etnografia a Catalunya.
La directora actual, Roser Vilardell (2010), fent-se ressò de les paraules d’Eudald Graells citades unes línies
abans, declarava que la missió del MER
és la de «documentar, estudiar, difondre i conservar el patrimoni etnològic i
immaterial, especialment del Ripollès,
abastant els Pirineus de Girona, i destacar-ne aquells aspectes originals que
ens permeten explicar el passat i l’evolució social, cultural, econòmica i tècnica
de la zona [...] que ens ajudi a destacar la
nostra identitat i a desenvolupar xarxes
de treball i d’estudi al llarg del territori».

>> Imatge commemorativa del 90è aniversari al web
del museu. (Font: Museu Etnogràfic de Ripoll)

Text > Eva Font, Mèxic
d’arrels profundes. Entre les alumnes hi ha una mallorquina, una dominicana, quatre mexicanes i dues argentines.
Un esclat d’opinions! Això m’agrada i m’enriqueix. Treballem juntes, comentem, riem, organitzem algun esmorzar
i no importa l’origen.
Cap al migdia, la temperatura és perfecta, 23 graus, estem feliços amb aquest clima! En època de calor estem a
38 graus i amb una humitat molt elevada. No pots sortir al
carrer, vius amb l’aire condicionat sempre engegat. Aquest
cap de setmana no crec que anem, com és habitual, a la
platja caribenya. L’aigua del mar, normalment calentona,
és d’un color turquesa preciós que varia el seu to segons la
profunditat i els reflexos dels rajos solars. La sorra, blanca,
procedent dels esculls, és fina i no crema al trepitjar-la. Res
a envejar a les platges de la Costa Brava, d’un blau fosc profund, d’aigua gelada i on la sorra crema la planta dels peus.
Millor a l’ombra d’un pi. Cada lloc té el seu encant.

