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A l  final del 1988, I'aleshores 
director del Museu dera Val 
d'Aran, Josep M. Boya, va en- 
carregar-nos una recerca sobre 
la casa i la familia a la Val d'Aran, 
amb la finalitat d'aplegar els ma- 
terials necessaris per al mun- 
tatge d'una expos ic i6  sobre 
aquest tema i, alhora, crear una 
base de coneixements a partir 
de la qual possibilitar treballs 
mes específics. 

L'encArrec, finangat per la Ge- 
neralitat de Catalunya,' impli- 
cava una col-laboració novedosa 
entre dos sectors, els investi- 
gadors i els rnuseblegs, amb in- 
teressants condicionants i rep- 
tes. Per als membres de I'equip 
que vam fer la recerca, el trac- 
tament museogrAfic dels mate- 
rials plantejava una línia de tre- 
ball diferent als objectius que 
orienten habitualment la recerca 
academica. Per la seva banda, el 
pro jecte  museolbgic adquir ia 
tamb6 una nova dimensi6 en 
plantejar-se una exposició com 
la traducci6 d'uns coneixements 
i no com una simple mostra 
d'objectes. 

La família ha estat objecte 
d'una gran atenci6 per part d'an- 
tropblegs, sociblegs i historia- 
dors. El seu estudi esdeve un 
mitjh privilegiat per comprendre 
les formes d'organitzaci6 i re- 
producci6 social i, en especial, 
la convergencia dels comporta- 
ments demogrhfics, econbmics, 
jurídics i culturals. A mes, a tra- 
ves de I'estudi de la familia 6s 
possible veure com es produel- 
xen els processos de transfor- 
maci6 social, ja que esdeve una 
instituci6 mo l t  sensible als can- 
vis econbmics i socials. 

Metodologia 

Les característiques de la co- 
manda i la manca d'estudis que 
tractin d'una manera global i es- 
pecifica la casa a I'Aran van fer- 
nos optar per prendre el con- 
junt de la comarca com a unitat 
d'anhlisi enfront de la possibi- 
l itat de fer un treball intensiu en 
un sol poble. Aquesta alterna- 
tiva, que va condicionar la me- 
todologia de I'estudi, es justifi- 
cava tant pel marc d1actuaci6 del 
Museu com per I'especificitat de 
la comarca a nivell geogrhfic, so- 
cial, econbmic, cultural i fins i 
t o t  lingüístic. A mes, I'hetero- 
gene'itat interna de I'Aran (a 
causa de la diferent incid4ncia 
de I'entorn físic i de les trans- 
formacions contemporhnies) 
permetria evitar una caracterit- 
zaci6 uniforme de la familia, i 
tambe ho havia de fer adoptar 
una perspectiva processual en 
un llarg període temporal (des 
del principi del segle XIX fins a 
I'actualitat). 

La realitzaci6 d'un estudi so- 
bre el parentiu implica el recurs 
a una Amplia sbrie de fonts i ma- 
terials, tant documentals com 
orals. Donada I'amplitud de la 
unitat d'anAlisi i la dirnensi6 dia- 
crbnica de la recerca, el treball 
d'observaci6 sobre el terreny va 
fer-se d'una manera sistemhtica 
sobretot per tractar alguns apar- 
tats específics. Així, I'estudi dels 
aspectes arquitectbnics de la 
casa va fonamentar-se en una 
enquesta exhaustiva en la qual 
va privilegiar-se I'observaci6 et- 
nogrhfica, a partir d'unes fitxes 
dissenyades amb aquesta finali- 
tat per ordenar la recollida d'in- 
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Una part central del treball de 
camp va dedicar-se al treball 
amb informants, motiu pel qual 
es van fer entrevistes en pro- 
funditat a una mostra Amplia 
d'individus en funci6 de la seva 
experiencia vital en relaci6 a les 
qüestions plantejades, poblaci6 
de naixement i de residencia, 
sexe, edat, poslci6 social I de- 
dicaci6 econbmlca, entre d'al- 
tres criteris. Vam fer un total de 
seixanta entrevistes orals rela- 
tives, sobretot, als cicles i ca- 
lendaris de treball, I'organltza- 
c i 6  econbmica,  e l  s istema 
d'herencia, les relacions de la 
casa amb la comunitat local, el 
treball comunal, els aspectes ri- 
tuals del parentiu, la percepci6 
de I'espai domestic, les formes 
de nominaci6 i els efectes de les 
transformacions econbmiques i 
socials en les diferents histdries 
de vida. A banda de les conver- 
ses m6s informals, les entrevis- 
tes van enregistrar-se per faci- 
litar-ne el tractament posterior. 

GI treball d'arxius va comple- 
tar la recollida de materials. A 
m6s de permetre una major 
profunditat temporal que la que 
proporciona la memdria oral, la 
recerca documental va possibi- 
l i tar  una concreci6 empírica 
d'alguns apartats de I'estudi i 
tambe la formulaci6 de nous in- 
terrogants. 

El buidatge de les actes de nai- 
xements, matrimonis i defun- 
cions dels arxius parroquials i 
del Registre Civil tenia com a 
objectiu obtenir una Amplia base 
de dades sobre el comporta- 
ment demogrific. Davant de la 
impossibilitat d'un buidatge ex- 
haustiu de tots els pobles, va 
treballar-se amb una mostra re- 
presentativa (Artiks, Bausen, 
Casau, Escunhau, Gessa, Les, 

Unha, Vielha i Vilambs). Tot  el 
buidatge va ser andnim, i es van 
utilitzar unes fitxes per a cada 
tipus de document per facilitar- 
ne el tractament informAtic. En 
alguns pobles van microfilinar- 
se les actes de casament per 
comptar amb una informaci6 
completa per a I'estudi de les 
estrategies matrimonials. 

Dels arxius municipals va re- 
collir-se una mostra dels censos 
de poblaci6 i nomenclitors per 
a I'estudi de I'evoluci6 demo- 
grafica, les formes de residencia, 
els moviments migratoris i la 
mobilitat matr im~nia l .~ A mes, 
d'algunes poblacions van reco- 
llir-se tots els censos conservats 
per fer un segulment complet 
dels cicles i dels cursos domes- 
tics. Igualment, va aplegar-se la 
documentaciti conservada en al- 
guns pobles per a I'estudi de la 
diferenciaci6 social (cadastres, 
contribucions, recomptes de 
bestiar), I'organitzaci6 política 
local (capítols de vila, actes de 
reunions dels consistoris, regis- 
tres dels aprofitaments comu- 
nals) i els conflictes locals (ex- 
pedients del jutjat de pau). 

Els capítols matrimonials, tes- 
taments i inventaris post-mortem 
permeten analitzar les institu- 
cions jurldiques de la famllia i la 
seva prActica histdrica. Vam re- 
collir a la notaria de Vielha al- 
guns d'aquests documents per 
fer-ne una anAlisi qualitativa. Fi- 
nalment vam procedir tamb6 a 
un buidatge sistemAtic de la do- 
cumentaci6 conservada en al- 
guns arxius familiars que va per- 
metre fer un segulrnent mes 
detallat. 

Temes, hiphtesis, 
conclusions 

L'intent d'adaptar-nos a les 
necessitats del Museu va fer-nos 
optar per una recerca Amplia a 
nivell ternatic enfront d'apro- 
fundir en un sol aspecte de les 
relacions familiars. Al marge dels 
temes mes comuns en una in- 
vestigaci6 sobre la famllia (com 
les formes residencials, el grup 
domestic com a unitat econb- 
mica, el marc jurldic i les prAc- 
tiques de transmissi6 del patri- 
moni o I'alianga matrimonial), i 
dels aspectes contextuals que 
permeten inscriure aquesta ins- 



t i tuc i6 en u n  marc específic, 
I'objectiu museogrif ic i les ma- 
teixes característiques de I'Aran 
van fer  considerar tambe d'al- 
tres elements sovint mes des- 
atesos. 

L 'arqui tectura i les fo rmes  
d'habitar, a mes del seu interhs, 
va semblar que podien propor -  
cionar al públic de I'exposici6 
un referent immediat de la casa 
com a instituci6 social. Els ri- 
tuals matrimonials, com a ele- 
ments expressius de I'organit- 
zaci6 domestica (i a part ir  dels 
quals s'articulen els sentiments 
I les experihncies dels individus 
amb els interessos i els condi- 
c i o n a n t ~  de les cases i les co- 
munitats locals), van ser tambe 
I'objecte d'una atenc16 especial 
a causa de les seves possibilitats 
museogr i f iques.  Igualment, la 
voluntat del Museu d'oferir u n  
discurs sobre la identi tat gas- 
cona de I'Aran requeria fixar-se 
en els elements que la configu- 
ren, mes e n l l i  de la contrastaci6 
dels resultats amb els models 
generals (sobretot les particu- 
laritats del d re t  familiar, les fo r -  
mes de denominaci6 i nomina- 
ci6 de I'aranhs i el paper de la 
famflia en la socialitzaci6 en ter- 
mes d'una cultura especifica). 

El treball es completa amb u n  
a l t r e  c o n j u n t  d e  temes  q u e  
a d q u i r e i x e n  una  s ign i f i cac i6  
prbpia a I'Aran i que van anar 
guanyant interhs a mesura que 
avanqava I'anilisi: la relaci6 en- 
t re  la casa i la comunitat local i 
la diversitat de comportaments 
I d'estructures familiars que po- 
den donar-se a part i r  d'un marc 
cultural de referhncia. 

Com ha plantejat la major par t  
dels treballs sobre el Pirineu, la 
casa es configura com a I'ele- 
ment fonamental de referencia 

de la vida social i I'instrument de 
la seva reproducci6, i consti- 
tueix una inst i tuci6 complexa 
que integra tres elements in- 
destriables: un  grup de persones 
coresidents (una família), u n  pa- 
t r imon i  material (un habitatge, 
terres, edificis per al treball, 
bestiar) i un patr imoni simbblic 
(un nom, una posici6 social) que 
es transmeten de generaci6 en 
generacid. Perb un dels incon- 
venients d'aquests estudis rau 
en el fet que, centrant Itatenci6 
sobre la casa, sovint desatenen 
d'altres modal i tats essencials 
d'agregaci6 de la vida social (o  
be les consideren com un pro-  
blema auxiliar) (Chiva I Goy, 
1981 :I O). 

Una de les primeres coses que 
va cridar-nos I'atenci6 en co- 
menqar e l  treball va ser e l  pre- 
domini  de la propietat comunal 
i la forma concentrada del po- 
blament de la vall. La impor t i n -  
cia de la casa en la societat ara- 
nesa n o  es tradui'a, a diferhncia 
d'altres llocs, en una disposici6 
de les terres entorn de I'edifici 
de residencia i en uns mecanis- 
mes d'herhncia centrats nomes 
en el  patr imoni particular. Con- 
tr ir iament, la forma del pobla- 
ment  i I'aprofitament col-lectiu 
de bona part  dels recursos por -  
taven a plantejar I'articulaci6 en- 
t re  la casa i la comunitat local 
com un factor explicatiu de I'or- 
denament  social (Ass ier -An-  
drieu, 1984:16). 

L'adopci6 d'una perspectiva 
prbpia de I'antropologia ecolb- 
gica i, mes especlficament, I'apli- 
caci6 del concepte d'ecosistema 
als pobles aranesos van apropar- 
nos a la comprensi6 de la forma 
especial del poblament i de la 
prbpia organitzaci6 social. En 

aquest sentit, cada comunitat 4s 
una organitzaci6 productiva si- 
tuada en un l loc precís com a 
mi l lo r  forma d'aprofitament del 
medi i per la qual es fan neces- 
sir ies unes formes socials i po- 
lítiques per fer  viable la seva ex- 
plotaci6 i la repart ici6 (igual o 
desigual) dels recursos entre els 
seus membres.' 

L'Aran es caracteritza, com 
d'altres zones de muntanya, per  
una zonificaci6 vertical del pai- 
satge, amb recursos i possibili- 
tats d'explotaci6 diferents en 
funci6 de I'altitud. L'estrategia 
de producci6 mixta de les ex- 
plotacions familiars araneses fins 
a mitjan d'aquest segle requeria 
u n  acchs d'aquestes als diferents 
recursos. La delimitaci6 terr i -  
tor ial  de les comunitats locals 
integrava la diversitat ecolbgica 
en una mateixa organitzaci6, i 

2. Aquestes fitxes permeten ordenar 
I'observaci6 i recollir una gran quan- 
titat d'informaci6 sobre els aspectes 
formals de les construccions (disposi- 
ci6, distribuci6 dels espais) i tamb6 re- 
lativa als seus usos i a la terminologia 
en aranhs, a partir de notes, fotografies 
i dibuixos. Una exposici6 m6s exhaus- 
tiva de la metodologia del treball i el 
conjunt de les fitxes confeccionades 
expressament per al tractament dels 
materials pot trobar-se a Beltran, Es- 
trada i Roig6 (1990). 

3. Tant la transcripcl6 de les entre- 
vistes com les dades demogrAfiques ob- - .  

tingudes del treball d'arxius van afegir- 
se com a annexos al treball lliurat al 
Museu per facilitar-ne elaboracions 
posteriors. 

4. El concepte d'ecosistema en I'anA- 
lisi de les comunitats agro-ramaderes 
de muntanya ha estat tamb6 utilitzat per 
Netting (1 981) i Viazzo (1 989) als Alps. 
La perspectiva ecolbgica ha tingut una 
constant atenc16 per part dels antro- 
pblegs que han estudiat les poblacions 
de muntanya arreu del m6n, i permet 
afirmar I'exlst&ncia de regularitats en 
els seus processos d'adaptaci6 (Guillet, 
1983; Orlove i Guillet, 1985). 



sos necessaris per a la producci6 
agra-ramadera: les terres de la 
ribera per als conreus orientats 
al consum humi, els camps per 
als conreus de prats que pro- 
veien de I'herba necessiiria per 
a I'alimentaci6 del bestiar durant 
I'hivern, els recursos forestals 
per a combustible i la construc- 
ci6 i, finalment, les pastures 
d'alta muntanya per al mante- 
niment dels animals a I'estiu. 

Aquesta estrategia productiva 
es complementava amb la coe- 
xistencia de la propietat comu- 
nal i la particular. La primera 
comprenia, sobretot, els espais 
ocupats pel bosc i les pastures, 
mentre que el patrimoni parti- 
cular abastava les terres de con- 
reu i els prats de dall. La co- 
munitat local gestionava, doncs, 
una part important dels recur- 
sos necessaris per a la viabilitat 
de les explotacions, per la qual 
cosa el dret d'acc6s als comunals 
esdevenia un factor central del 
patrimoni de la casa. 

La Ibgica d'aquest sistema 
adaptatiu, mes en l l i  del seu or i -  
gen histbric, cal cercar-la en els 
condicionants del medi físic a 
partir d'un aprofitament agro- 
ramader dels recursos. La pro- 
pietat col-lectiva de les pastures 
de muntanya propiciava la for-  
maci6 de ramats comunals a 
I'estiu, permetia que els grups 
do~mestics poguessin concen- 
trar-se en els treballs imprescin- 
dibles per al seu manteniment 
durant I'hivern i evitant la trans- 
humincia fora de la vall. A m6s, 
una part de la infrastructura 
productiva local es mantenia a 
traves del treball comunal. 

Amb aixb, la forta presencia 
dels comunals s'explica per la 
func ional i ta t  que representa 

aquesta forma d'organitzaci6 per 
fer f ront  a I'apropiaci6 dels re- 
cursos naturals i a una estruc- 
turac¡& col.lectiva del treball en 
un determinat context ecolbgic 
i tamb6 econbmic, social i de- 
mogr i f ic .  Sense impl icar una 
producci6 col.lectiva, I'organit- 
zaci6 comunal esdevenia una 
condici6 necessiria per satisfer 
els interessos de les unitats do- 
mestiques de producci6 (Mon- 
toya, 1 989:12). 

La necessitat de gest ionar 
col.lectivament una part dels re- 
cursos i de limitar I'accds a 
aquests com a manera de regular 
el creixement demogriific i ga- 
rantir la reproducci6 social ex- 
plica els mecanismes polítics i 
ideolbgics de la comunitat local. 
To t  I'esquema de I'organitzaci6 
política local partia de la casa 
com a unitat que vehiculava la 
per t inen~a al poble i I'acces als 
seus recursos de manera que, 
pollticament, la comunitat re- 
presentava un conglomerat de 
cases. Sota una aparensa de- 
mocrit ica i igualitiria, els me- 
canismes d'integraci6 a la co- 
munitat implicaven una diferen- 
ciaci6 social. L'acces als recur- 
sos estava vinculat als mecanis- 
mes de reproduccid social de les 
cases: I'hereu no nom6s rebia el 
patrimoni domQstic sin6 tambe 
la condici6 de membre de la co- 
munitat local i el dret d'acces als 
seus recursos. A traves de I'afi- 
llament (Sanllehy, 1988), els ca- 
balers i els forasters podien in- 
tegrar-se en la comunitat s i  eren 
admesos pe r  I'assemblea de 
vei'ns i pagaven un dret d'en- 
trada. Amb aixb, la reproducci6 
social de les cases representava, 
al mateix temps, la de la co- 
munitat local. 

Com a unitat política, el poble 

ha estat, a mes, un element 
d'identificaci6 subjectiva 1 un 
sistema simbblic de referencia 
(Velasco, 1991) .  La gest16 
cal-lectiva d'una part dels re- 
cursos requeria d'un sentiment 
corporatiu que atenues la dife- 
renciaci6 interna, a partir de la 
rivalitat entre pobles, les parti- 
cularitats geogrifiques i les di- 
ferencies lingülstiques. N o  obs- 
t a n t  a i xb ,  la  v i da  l oca l  n o  
representava una ex is tenc ia  
idíl.lica ni  estava exempta d'una 
certa conflictivitat, i s'enfron- 
taven en I'interior del mateix 
poble els interessos particulars 
enfront dels col.lectius. 

En def in i t iva,  e l  pob le  n o  
constitueix un tema derivat de 
la casa sin6 I'element que ens 
permet comprendre-la. La casa 
i el poble no  s6n nomes instin- 
cies diferents de la societat ara- 
nesa, sin6 que es complementen 
mútuament i esdevenen inse- 
parables: la casa com a unitat de 
producci6, consum i residencia; 
el poble com a nexe de les re- 
lacions socials, entitat polltica, 
unitat ecolbgica i element sub- 
jectiu d'identificaci6. 

De la mateixa manera, la llarga 
permanencia del model troncal 
a I'Aran s'explica mes que per 
raons jurldiques perque 6s una 
forma operativa d'explotacl6 del 
medi i d'equilibri entre els efec- 
tius de poblaci6 i els recursos. 
To t  i que la famllia troncal re- 
sulta incontestable des d'una 
perspectiva ideolbgica, cal dife- 
renciar entre el model i la seva 
concreci6 prictica. Per aixb, va 
insistir-se en el treball, en la di- 
versitat de comportaments i es- 
trategies familiars, i se'n va mos- 
t ra r  la f l ex ib i l i t a t  i capacitat 
d'adaptaci6 en relaci6 a la po- 
sici6 social, en la conjuntura sb- 



I 
cio-econbmica, en els condicio- 
n a n t s  demografies i e l s  
processos de desenvolupament 
del curs domhstic. 

El museu i la recerca 

En aquest darrer apartat vol- 
drlem acabar apuntant alguns 
elements de discussi6 sobre la 
necessitat de la recerca com a 
element fonamental per bastir 
una actuaci6 que es proposi com 
a fita el coneixement, la con- 
servaci6 i la difusi6 del patri- 
moni etnolbgic a partir de I'ex- 
periencia realitzada.' 

Al  nostre entendre, el museu 
pot i hauria de desenvolupar un 
paper actiu en la potenciaci6 de 
la recerca. L'estudi del patri- 
moni ha de comportar la seva 
preservaci6 i el museu t6 com 
una de les seves principals raons 
de ser la salvaguarda dels béns 
culturals. L'existhncia al nostre 
pals d'una vasta xarxa de mu- 
seus possibilita, a m6s, que 
aquesta tasca pugui tenir un am- 
pli abast territorial, t o t  seguint 
les directrius d'una planificaci6 
generale6 El protagonisme de la 
instituci6 museística en aquesta 
fita, no obstant aixb, presenta 
alguns problemes. D'una banda, 
cal que la recerca, com a fona- 
ment per obtenir un coneixe- 
ment de les formes de vida, es- 
tigui duta a terme amb rigor i 
professionalitat (Prats, 1988:5- 
7). N o  constituint expressament 
una de les atribucions del mu- 
seu, la investigaci6 ha de dis- 
senyar-se i fer-se en coordina- 
c16 amb les institucions i entitats 
que sí tenen en aquesta una de 
les seves funcions (Servei de 
Museus, 1984:33). 

LIAmbit de la museologia et- 
nolbgica, perb, 6s específic en el 

context general dels museus.' 
Aquests, en principi, s'atribuei- 
xen com a objectius principals 
I'estudi, la preservaci6 i la di- 
fusi6 dels b6ns culturals mobles 
(Servei de Museus, 1984:9). És 
evident que el patrimoni etno- 
lbgic d'una poblaci6 no es limita 
a aquest sol aspecte, malgrat que 
I'objecte material hagi estat so- 
v int  privilegiat (Cfr. Llopart, 
1985:115). Les experihncies de 
I'anomenada <<nova museolo- 
gia>>, en aquest sentit, s'adequen 
mes a les exighncies de tracta- 
ment d'aquest .Arnbit específic 
del patrimoni cultural que no la 
museografia tradicional (Nou- 
velle ..., ser.). 

La recerca vinculada als mu- 
seus ha estat sovint entesa com 
a relativa al treball de docu- 
mentaci6 de col.leccions pree- 
xistents, a 11elaboraci6 de ma- 
terials expositius amb finalitats 
didictiques i de difusió o a la 
consulta dels fons per fer in- 
vestigacions científiques (Cfr. 
Camarasa i Llopart, 1976; Gar- 
riga i altres, 1988). En conse- 
qühncia, els museus d'art, d'ar- 
queologia o d'histdria natural 
consideren com una prioritat la 
sistematització i normalitzaci6 
dels seus inventaris per facilitar 
I'accés dels estudiosos als ob- 
jectes aplegats als seus magat- 
zems. 

Contrariament, el museu et- 
nolbgic (i, en general, el museu 
dl&mbit geografic redui't) no re- 
quereix de la recerca tant per 
adequar els seus fons sinó per 
crear-ne i interpretar-10s des 
d'un criteri de rigor científic. Si  
no disposem d'una definici6 
unívoca i consensuada de quh 
constitueix el patrimoni etno- 
Ibgic és perquh aquest 6s can- 
viant en funci6 dels requeri- 

ments concrets de la poblaci6 
considerada i específic en la di- 
vers i ta t  dlaquesta.* D'al tra 
banda, per a I'etnbleg, el museu 
no constitueix tampoc el ma- 
gatzem on localitzar els mate- 
rials que precisa per a les seves 
elaboracions sin6 un mitja per 
restituir a la poblaci6 el conei- 
xement que es despren del seu 
estudi, proporcionant- l i  ele- 
ments per interpretar la seva 
realitat (sovint, perb no de ma- 

5. Aquesta necessitat ha estat sovint 
reclamada. Vegeu, per exemple, els 
textos representats en I'ambit <<Musbes 
locaux e t  recherche sclentifique>> al I1 
Atelier Internacional Nova Museologia- 
Museus Locais (Collin, 1985; Coutinho, 
1985; Moutinho, 1985). A l  I11 Col.loqui 
de I'lnstltut CatalL d'Antropologia s'ana- 
litza la situaci6 del nostre país en aquest 
Ambit, s'hi presentaren tambe diverses 
comunicacions en aquest mateix sentit 
(Fleury, 1988; Iniesta, 1988; Prats, 
1988). 

6. Aquesta idea ja la planteja Ramon 
Violant al 1938 (i) en un treball sobre . . 
el tragi: (&s molt interessant d'estudlar 
els diferents estris i enginys emprats arreu 
per I'home per ta l  de traglnar les coses 
d'un lloc a I'altre (...I. Caldria que, a mes 
de descriure'ls I de donar-10s b coneixer 
restessin arxlvats en museus folklbrlcs 
amb tota la riquesa de detall possibles per 
ta l  de servir d'estudl als futurs etnbgrafs 
I altres investigadors de la  cultura tra- 
dicional dels pobles. Pel que es referelx 
a casa nostra, primer hauríem d'instal.lar 
museus monogrhflcs comarcals, on hau- 
rien de tenir cabuda tots els aspectes cul- 
turals, tant espfrituals com materials de 
la  comarca respectiva (...I. Despres, se'n 
podria instal.lar un de general a Barce- 
lona, on podria presentar-se un conjunt 
mes o menys ampli de la vlda de les co- 
marques q u e  in tegren Catalunya)) 
(1 981 :39). 

7. El treball de Culsenier i alt. (1 987) 
presenta aquesta especificitat a I'es- 
guard d'una analisi de la museologia et- 
nogrlfica francesa. Una revisi6 d'aquest 
ambit a Catalunya, malgrat la seva Im- 
portant tradici6, encara esta per fer-se 
i nomes es disposa d'alguns estudis pre- 
liminars (Llopart, 1988). 



nera necessaris, a partir de tes- 
timonis del passat). 

En aquest sentit, creiem que 
el treball fet ha servit per mos- 
trar que la col.laboraci6 entre 
museus i antropblegs ofereix, 
d'entrada, uns avantatges im- 
millorables. Per als investiga- 
dors resulta estimulant pre- 
veure una aplicaci6 practica de 
la seva recerca, que no acabara 
nomes en les prestatgeries dels 
col.legues sin6 que revertira a la 
comunitat estudiada en forma 
d'exposici6. A m6s, tenir el su- 
port d'una instituci6 recone- 
guda i valorada positivament per 
la poblaci6 i proposar-se uns 
objectius entenedors, facilita 
tant el treball amb informants 
com I'acc6s als arxius. 

La manca d'una tradicid en la 
nostra disciplina en els estudis 
per encirrec presenta tamb4, no 
obstant aixb, alguns problemes. 
A diferbncia dels estudis estric- 
tament acadbmics, un treball 
d'aquesta mena esta sempre 
condicionat per uns terminis i 
uns pressupostos que, per foga, 
limiten els seus objectius. Perb 
tarnibe cal tenir en compte que 
en antropologia ha predominat 
una tradici6 que considera ne- 
cessari analitzar tots els aspec- 
tes de la vida social i cultural per 
tal de poder interpretar qual- 
sevol element particular. Aquest 
prablema, present en els estudis 
d'una comunitat, 6s m6s preo- 
cupant en I'estudi d'una co- 
marca. Per aixb, conv6 propo- 
sar-se la resoluci6 de problemes 
concrets, en unitats d'anilisi sig- 
nificatives i ben delimitades. 

D'altra banda, mentre que les 
institucions solen treballar amb 
un$ recursos limitats i a un curt 
termini, la investigaci6 en antro- 
pologia, com a conseqübncia de 

I'enfocament qualitatiu que la 
caracteritza, exigeix una durada 
llarga i ha d'incloure una estada 
perllongada i continuada a la 
zona d'estudi. Les dificultats per 
fer aquest tipus de treballs res- 
tringeixen les possibilitats d'anar 
m6s enlla d'un primer nivell 
d'aproximaci6 i d'aplicar inten- 
sivament les tbcniques etnolb- 
giques i histbriques d'investiga- 
ci6, Tot i que cal ser conscients 
de I'objectiu divulgador dels 
museus, I ' i nves t i gador  ha 
d'aprofundir al maxim en el seu 
treball, plantejant fins i to t  pro- 
blemes propis de les discussions 
c ien t i f i ques .  H a  de ser l a  
col.laboraci6 posterior amb els 
museblegs la que permeti pre- 
sentar-ne els resultats d'una 
forma accessible per al públic. 

Al  marge d'aquestes conside- 
racions, I'experi&ncia empresa 
ha estat molt positiva perqub re- 
presenta I'inici d'una aproxi- 
maci6 gradual entre museus i 
antropblegs. De fet, to t  i que 
vam participar en la confecci6 
del gui6 de I'exposici6 que havia 
de materialitzar I'objectiu de la 
recerca, els nous projectes del 
Museu dera Val d'Aran han fet 
suspendre momentaniament el 
seu muntatge. En el marc del 
nou ordenament administratiu 
sorgit de la Lei de Regim Es- 
pec ia~ dera Val d'Aran (1991), 
el Museu preveu disposar a curt 
termini d'un nou equipament (la 
Casa Joanchiquet de Vilambs) 
que, en gran manera, donara su- 
port a la seva proposta museo- 
Ibgica en la recerca feta. Pa- 
ra l - le lament ,  i a banda de 
I'elaboraci6 d'alguns apartats del 
treball per a la participaci6 en 
diferents reunions cientifiques, 
en els propers mesos sortiran 
dues publicacions sobre I'arqui- 

\* 

tectura rural i sobre els rituals 
de matrimoni, que permetran 
igualment la difusid d'alguns dels 
resultats de la r e ~ e r c a . ~  

En qualsevol cas, per als an- 
tropblegs, treballs com aquests 
permeten obrir la professi6 a un 
hmbit de treball aplicat, mentre 
que ofereix als museus la pos- 
sibilitat de disposar d'un millor 
coneixement de la realitat i 
aconseguir uns resultats m6s ri- 
gorosos i rics en informaci6. A 
mes, la recerca en comunitats 
reduides implica per ella ma- 
teixa una dinamitzaci6 social en- 
torn dels objectius proposats, 
per la qual cosa aquests treballs 
s6n útils als museus no nomes 
científicament sin6 tamb6 so- 
cialment i culturalment. 

En definitiva, cal remarcar la 
significaci6 d'aquesta experibn- 
cia. En el camp de I'antropologia 
catalana 6s un dels primers cops 
que un museu etnolbgic encar- 
rega una recerca per fer una ex- 
posici6. I aixb t6 lloc justament 
al Pirineu, area que ha estat 
I'objecte de no pocs estudis et- 

- - -  

8.  ~ T o t a  societat, en cada moment de 
la seva hlstdria, s'ha atorgat un patri- 
moni. Hom podria definir gen&ricament el 
patrlmonl com una seleccl6 culturalment 
determinada d'aquells elements que la so- 
cletat considera significatius de s i  ma- 
teixa, a efectes d'ldentltat i de memdrlo 
col~lectlva, I que per aixd considero dignes 
ds6sser conservats i preservats del pas del 
temps. Aquests elements -materials o Im- 
materials- conformen un slstema de va- 
lors I ess&ncles, que reflectelx la Imatge 
que una cultura t6 I vol oferir de s1 ma- 
teixa. El concepte de potrimonl Cs, per 
tant, dlnbmic I estb sotmes a redefinlclons 
constants)) (Iniesta, 1988:2-3).  

9.  Els llibres Era caso aranesa. Ar- 
qultectura de I'arquitectura a la Val 
d'Aran i Entre I'amor I IOinter&s. Rituals 
I matrimonl a la Val d0Aran, estan ac- 
tualment en premsa i seran publicats 
per I'editorial Garsineu. 
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