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Aquesta recerca s'estA fent en el marc de 
I'lnventari del Patrimoni Etnologic de Cata- 
lunya del Centre de Promoció de la Cultu- 
ra Popular i Tradicional Catalana, i parteix 
del fons del Museu Etnogrific de Ripoll, una 
de les col~leccions etnogrifiques més re- 
marcables del nostre país iniciada a princi- 
pis del segle XX. En aquells anys, sota I'im- 
puls dels principis teorics i ideologies del 
foll<lorisme, un grup d'erudits locals en- 
capcalats per Tomis Raguer comenci a 
reunir objectes de procedencia basicament 
ripollesa sobre temes que abracaven des 
del costumari religiós fins a les artesanies 
del ferro i I'aram passant pels testimonis de 
la historia local i la cultura material de pa- 
gesos i pastors. Quan s'inaugura al 1928, el 
Museu compta ja amb un registre que su- 
pera el miler d'entrades. La col~lecció s'ani 
engrandint en el decurs dels anys amb ob- 
jectes procedents sobretot de donacions 
dels mateixos habitants de la comarca, fins 
arribar a assolir un fons de deu mil peces. 

En el context de I'etnologia catalana, la 
genesi i el desenvolupament historic d'a- 
quest museu plantegen per ells mateixos 
algunes qüestions que són interessants des 
d'un punt de vista antropologic: per que 
determinades zones geogrkfiques o uns ti- 
pus específics de població han despertat 
tradicionalment un major interes que d'al- 
tres entre els estudiosos de la cultura po- 
pular europea? En tot  cas, el tancament del 
Museu al públic arran d'haver de procedir 
a fer obres estructurals i de condiciona- 
ment de I'edifici han precipitat la necessitat 
de dur a terme un estudi que aprofundeixi 
en I'analisi de la col~lecció etnogrifica per 
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tal de reconstruir el seu discurs particular 
sobre el patrimoni i recuperar; d'aquesta 
manera, les Ilicons descriptives de la vida 
social i cultural ripollesa que ofereix. 
Aquesta mateixa recerca ha de proporcio- 
nar el fonament conceptual necessari per a 
la reformulació del futur Museu de Ripoll el 
qual, sense perdre de vista la seva historia i 

els principis que el van fundar fa tres quarts 
de segle, no pot ser presoner d'unes for- 
mulacions propies del passat sinó que ha 
d'esdevenir un element dinamitzador de la 
vida cultural local i comarcal. 

En aquest context, I'estudi etnologic de 
la temporalitat, més enlli del seu interks es- 
pecífic, esdevé un recurs estrategic per a 
I'analisi de la col.lecci6 i la identificació del 
seu discurs particular: Des d'un punt de vis- 
ta temitic, la recerca gira entorn a dos i m -  
bits principals. El primer; que hem titulat 
(<Aturar el temps: I'esforc del Museu Et- 
nogrific de Ripoll>>, parteix de la constata- 
ció que un dels principis que han animat la 
recerca etnogrifica ha estat la presa de 
consciencia davant d'unes formes de vida 
que es mostren, als ulls de I'etnograf, en 
procés d'extinció. Els impulsors del Museu 
de Ripoll, orientats a preservar; estudiar i 
promoure la cultura popular ripollesa, per- 
seguien aturar el temps i conservar la 
mem6ria col.lectiva. En aquest cas, es trac- 
ta d'analitzar la col.lecci6 i el desenvolupa- 
ment historic de I'entitat amb I'objectiu de 
reconeixer el seu discurs particular: 

Amb el segon Ambit, titulat ((El temps 
en moviment: els objectes del museu i la vi- 
da social ripollesa>>, volem resituar la 
col.lecció etnogrifica en el context de la 
vida social de la comarca amb la intenció 
de dotar-la d'un contingut que, amb el pas 
dels anys, s'ha anat esborrant. Es partira 

aquí de dos eixos temitics complementa- 
ris: un eix estacional que fa referencia al ca- 
lendari anual d'activitats i rituals, amb un I 
major emfasi a la vida social mes Amplia, i 
un eix vital relatiu al cicle de vida i als es- 
deveniments mes importants que acom- 
panyen el seu transcurs, així com a les 1 
vivencies domestiques i més íntimes. 

Pel que fa a la metodologia i els proce- 
diments, la recerca es basa sobretot erl la 
combinació del trebali bibliografic i docu- 
mental amb el treball de camp. Els mate- 
rials conservats en i'arxiu del Museu han 
centrat una part important del treball en I 
la seva primera etapa, amb una atenció 
especial als inventaris elaborats en dife- 
rents moments de la seva historia (des del 
primer registre manuscrit fet per Raguer 
fins a I'actual inventari digital), els quals 
permeten estudiar amb detall I'evolució 
de la col~lecció. Alhora, s'ha efectuat tam- I 
bé un enregistrament en vídeo de les sa- 
les del Museu abans que fos clausurat i 
desmuntat, amb la finalitat de poder visua- 
litzar-lo a efectes de ser analitzat. En 
aquests primers mesos s'ha efectuat, finai- 
ment, un buidatge exhaustiu dels treballs 
dels folkloristes ripollesos publicats en la I 
seva pr;ictica totalitat en la premsa locai 

durant el primer terc del segle passat. 
El treball de camp, que centrara I'activi- 

tat del 2002, es desenvolupara d'una ma- 
nera simultinia en diferents poblacions de 
la comarca amb I'objectiu de contemplar al 
maxim la seva diversitat. Per fer aquesta 
tasca esta prevista la participació d'un grup 
d'estudiants d'antropologia social en pricti- 
ques de la UB. Juntament amb altres pro- 
cediments etnogrifics més convencionals, 
s'efectuaran entrevistes organitzades a par- 
tir dels objectes aplegats pel Museu i que 
estaran orientades a la seva documentacid 
i a reconstruir el seu context d'ús. 
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