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Aquest article pretén mostrar, a gran s trets. la llarga t rajectòria tran scorreguda, 34 anys

de Museu Municipa l, amb molt es vicissituds. Tot i que es va iniciar a pr incipis de la

dècada dels vui tanta del segle passat, encara avui està per defi nir -se. Per altra banda ,

presentem una sèrie de pro postes o projectes de fut ur que marquen la viabili tat i una
posada en fun cionament del Museu com a un servei local. i fer que siga un espai viu.
atractiu , enriquidor i que aporte valor a la societat,

ANTECEDENTS I SITUACiÓ ACTUAL

En la sessió ordinària de l'Aju ntament de Bor riol de 29 de juliol de 1982 s'aprovava per

unanimitat la creació del Museu Municipal de Borriol ¡ al mateix temps s'aprovava el

seu reglament ' .

Pocs mesos despr és. concretament el16 d'oct ubre de 1982. es constituïa formalment la

Junta del Patronat' presidida per l'alcalde i composta per sis vocals (regid or de Cultura,

cronista, director del centre escolar, un tècnic municipa l, el director del Museu de Belles

Art s de Castelló i el delegat provincial d'excavacions, i es va nomenar el directo r del

Museu Mun icipal ). A més d'aquesta composició del patronat. que es recollia en l'article

7è del Reglament de dit Museu, s'afegien sis persones rellevan ts de l'àmbit cu ltu ral

borr iolenc, i també es nomenava tres directo rs del s departaments creats : arqueo logia,

p intura i etnologia. Elcronista oficial, Henri Bouch é, recollia tota aquesta in formació i la

pub licava en el diar i Medicerr6neoJ pocs dies després.

La fita del 29 de juliol del 82 és sols una referència, ja que s'havia estat fent coses amb

anterior itat.

Així, a l'abril de 1977, coincidint amb les festes de Sant Vicent, s'inauguraven les obres de

condicioname nt de la placeta dels Arbrets de Borriol. Alli es va deixar la pica baptismal

de l'església i el mtl-Hert romà que es trobava a les depend ències del Museu de Belles

Art s de la Diputació de Castell ó i que amb anterioritat aquest vestigi hav ia estat a la

placeta de l'ermita de Sant Vicent

1. El projecte de reglament està data t el 24 de Juliol de 1982.

2. President del Patronat: l'alcalde oe Bomot salvador Ramos Vicent.

Vocal; el regidor de Cultura. José Manuel Valls Canales.

Vocal: el cronista. Henri Bouché Pens

Vocal; el oreocr de l centre escotacjcse Ramós Santamaria

Vocal: el tècnic municipal. José gutno Aragón.

Vocal: el director del Museu de Belles Art s de Castelló. Ecgemo Diaz vemece.
Vocal; el cereget prOVincial rrexcaveoons, Francesc Gusi.

secrerertueectcr : vïceore saorr ur Dekampo.
3 BOUCH~. Henr l (1982): -ac-ncr. El Museo Municipal una reenoeo" en Meditemi neo, 19 de octubre. p. 10.
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MINlon roma I pICO boptJ$ma/

Font: Portodo Com'nells, 1983 (Festes d1lg05tJ

Aquesta inauguració i posada en valor del mtl-liar i i la pica baptismal va signi ficar una

recuperació del patrimoni borriolenc.

La placeta dels Arbrets era, juntament amb el carrer Colon i les tres cerredes. lloc de

recorregut dels bous de carrer i, a més, era l'espai on anaven a ju gar els xiquets. Foren

moltes les veus en contra d'aquesta ubicació triada j calia cercar un nou emp laçament

per al mil-liari i la pica baptismal. Així queda pales en l'escrit, signat el 19 de juny i

passat pel registre de l'Ajunta ment el3 de julio l de 1982, que estava adreçat a l'alcalde

perquè cercara un nou lloc i es sol-Hcüava que es duguera a l'ant iga caserna de la

Guardia Civil que havia deixat d'estar al poble . Aquesta sol-licitud va ser signada pels

arqueòlegs Francesc Gusi, Carmen alaria, Art ur Oliver i Ferran Arasa. i als quals s'afegia

FrancescEsteve; en l'escrit posava: HMe gustoelproyecrodo emptaeomtemc. paro su mejor
conservoción", amb la seua signatura.

Elmu-llar¡ est igué en aquesta placeta des del 1977 fins al 2000 i a partir d'aquesta última

data es tras lladà a les dependències de l'antiga Casade la Vila.

Un altre antecedent de la creació del Museu que cal destacar és la recuperació de la

Torreta, rest es d'un antic moli farine r ubicat al llit del riu i en la partida que li dóna

nom . Un grup de joves borriolencs, a l'estiu de 1979, reforçaren la cimentació d'aquesta

torreta, que es trobava en una situació lamentable i a punt de caure. Aquest procés
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començà al maig de 1979 amb una sol-ñcttud per escrit adreçada a l'alcalde per poder
mantenir i recuperar aquesta construcció.

Amb data 27 de juny de 1979 es rebia un escrit de l'Ajuntament de Borriol. on ens
deia que es traslladava a la (omissió Municipal d'Obres perquè prenguera la decisió
en resposta a la sol-ñcttud formulada amb anterio ritat. AI final , l'Ajuntament va posar
el material de construcció (ciment i grava) i el grup de joves inquiets per la protecc ió

del patr imoni local posaren la feina. Gràcies a aquesta intervenció avui encara podem
gaudi r de teni r en peu la Torreta.

Lo Torrera
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Però realment el que va marcar ta posada en funcionament del Museu fou l'excavació

arqueo lògica duta CI ter me al pob lat de les Forques, CI finals de desembre de 1981,

concretament el dia 26. i que va durar fins el 5 de gener de 1982.

Tot el material resultat de l'excavació necessitava un lloc on deixar-lo i alhora exposar

lo. El resu ltat d'aques ta excavació es va pu blicar en la revista Cuodernos de Prehisroria
y ArqueologiQCastellonenses.· En aquest art icle es descriu la situació del jaciment. els

antecedents. els materia ls trobats, etc., amb una sèrie de fotografies i gràfics.

V,sro ce lo rorre!oa/ llir del riu 80"'01

l a seu del Museu va estar en un primer moment a l'antiga caserna de la Guard ia Civil, a

l'entrada del poble, a l'avinguda Saragossa de Borriol.

En la sessió ordinària del 27 de novembre de 1980 l'Ajuntament. a instància de la

pet ició for mu lada per Vicent Falomir, va cedir una part de l'antiga caserna de la Guard ia

( ivil .." a ñn de deposttar en el mismo los rnetertates encontrados con destino al Museo

Arqueológico tocar...», AI llarg de la dècada delsvuitanta esvaren habili tar diverses sales

per a exposar el material : una estava dedicada als vestigi s arqueològics dels poblats

ibèrics locals (les Forques i l'Assut), una altra a dipositar tots els materials etnològics:

ferra mentes agrícoles. de fuster. de pedrap iquer... és a dir, de tots els oficis que havien

estat al llarg del temps a Borriol. i una terce ra sala on. a més de material etnològic.

hi havia una part centrada en fòssils i mine rals tr obats pri ncipalme nt al nostre terme

mu nicipal. Aixi. a poc a poc, s'anava condicionant l'espai amb vista a fer les expo sicions

4 ~ALOMIR DElCAMPO, Vicent SALVADOR HERA5, joaquin (1981): 1 Campaf<a de Excavaclones en el

poblada méncc de l es Forque s (BornoI. Castellónr en (uodemos dePrehrsrorio y ArqlJ l!Ologia Cam~lIonenSl'S,

núm . 8. Castellón CIe la Plana. pp. 257 278.

S. êscu Ol" l'Ajunld''Tlenl de Bornoi adreç at a vceore ~alom lr oeca-occ (4 Ol"oesemo-e de 19801
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de material, sempre coincidint amb les festes de sant Vicent i amb les festes patrona ls

d'agost en honor de sant Bartomeu i sant Roc. Aquestes dates tr iades eren el moment
més propici de l'any per poder tenir assistència de gent.

Museu MuniCIpal de BorriOl Fonc elM La Fom

l 'altra seu del Museu ha estat l'antiga Casa la Vila, edifici rehabilitat a la placeta de
l'església. Es va realitzar el trasllat de la caserna de la Guardia Civil a aquest edifici
rehab ilitat i al llarg del 2000 s'hi va dipositar el material arqueo lògic i etno lògic. A més,
com ja hem comentat anter iorment, es va traslladar des de la placeta dels Arbrets el
rnñhar¡ romà. Avui les dependències de l'ant iga casa de la vila, a més de ser dipòsit del
material del Museu, és un lloc d'exposicions durant les festes.

la primera mostra d'arque ologia i art de Borr iol es va realitzar entre els dies 23 i 29
d'agost de 1982. Va ser inaugurada per les autoritats locals i hi va assistir molta gent.
A les persones que anaren a veure aquesta mostra, se'ls va repartir un fullet en el qual
s'indicava: Lo presente exposict ón nene como uno de sus fines el aconseguir conscienciar

o rodo el vecindario de Borr iol paro que hogo donoción o deoosno de rodo el material que

por su onriguedod revisto im erès etnotógico. En aquest escrit s'especificaven les dues
modalitats i el lloc on es podien adreçar per fer el lliurament.

El 21 d'agost de 1983 s'inaugurava of icialment el Museu Mun icipal a les dependències
de l'ant iga caserna de la Guardia Civil. Es varen cursar invitacions per assistir a aquesta
inauguració i es va aprofitar el programa de festes per fer difusió del Museu". la
vesprada d'aquest dilluns de festes, dia de sant Bartomeu, quedava obert el Museu i es

6. DIRECCIÓ DEL MUSEU (1983): "ElMuseu Mcníoper Ja és una reester en Programa cefl!51eS patronals de

SontBer/omeu I SOm Roc. ues 6 t del 20 al 28 d'agost de 1983.
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feia accessible a to ts els borriolencs i borr iolenque s; així, s'hi va poder contemplar peces
arqueològiques resultat de l'excavació al poblat de les Forques (campanya arqueològica
1981 /82), ferramentes d'oficis i altre material etnològic, Es varen hab ilitar tres sales:
una per a materia l arqueològic i dos per a material etnològic, Per manca d'espai, els
pintors hagueren d'exposar els seus quadres al passadís de la planta pr imera d'aquesta
caserna. Els pintors que exposaren fore n vrcente Pallares, Prancisco Canós, Rosa
Pallares, Pepe Castellano i Fernando Vicent. Tamb é. juntament amb aquestes pintures,
s'exposaren els treballs de llana elabo rat s per Tere Tene.

El Museu va estar obert tots els dies de la setmana de festes, des de les 16.30 h fins a les
21 h. t.'asslstè ncta de la gent va ser nomb rosa, pr incipa lment el dia de la inauguració i a

l'endemà, en què es van reduir, i molt, els dies de bous; tamb é es va notar la presència
de molts forasters, entre els quals cal ressaltar la visita del professor i arq ueòleg,
Francesc Esteve, persona litat destacada de l'ambi ent cultura l de Castelló, a banda de

ser un gran coneixed or de l'arqueologia borri olenca.

També ens va visitar Norbert Mesado. director del Museu Mun icipal de Borriana.

MuseuMumO{Jal ae Bamol. sccc Canos. Francesc ESlf'Vf' I Vicent Falomlr

Els dies 29 i 30 d'abr il de 1984, coincidint amb les festes de sant Vicent, s'inaugurava al
Museu Municipal la t - Mostra de Fotografia Ant iga a Borriol;' es va realitzar un cart ell
anun ciador amb la fotogra fia de la diligènc ia de 5egundo, que feia el t rajecte

7 "exPOSICiÓ de rotes aouguesde acr-or (1984) en Casr¡>/Ión tnoro. 28 de eo-n p.1&
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Borriol-Castelló i viceversa, i que estava datada a pr incipis de segle IU. Dium enge,
29 d'abril, a les dotze del matí, tenia lloc la inauguració oficial d'unes 100 fotografies
ampli ades de carrers, que mostraven com estaven a principis de segle IU ¡ com es

trobaven en la dècada delsvuitanta; unes altres fotos eren de personatges borriolencs, i
una altra secció era de pano ràmiques del poble. Una gran part pro cedien de l'arxiu Mas

de Barcelona que compràrem i vàrem sol-ñciter els drets per a reproduir -les i exposar
les. Aquesta mostra fotogràf ica, la va realitzar José Vicente Port olés col-labcra dcr del
Museu i aficionat a la fotog rafia. Aquesta exposició va tenir molta repercussió entre els
borriolencs,va agradar molt, ja que tenia molta qualitat. tant per les fotograf ies com pel
muntatge i la presentació. Entre l'adqutslció de fotos realitzada a Mas de Barcelona es
trobava una fotografia de l'antic peiró de Bor riol que es va tombar en la Guerra Civil del
36. Mitjançant aquesta fotografia es va poder recuperar i reconstruir aquest monòlit de
pedra per part del pedrapiquer local Pepe Rubio j es va ubicar al camí Vell, a l'ent rada

del poble, uti litzant la base de pedra existent". Es va inaugurar el 27 d'abril de 1987,
dilluns de sant Vicent, a la tornada pel camí Vell de l'ermita.

lo" MOSTRA
DE FOTOGRAFIA ANTIGA

A BORRIOL

mrs 28·29-30 U'ABRIL i I DE MAIG
- AL M USEU MUNICIPAL

l' H MIK I '' -\1 " U I 1 "\1\1-\ .1 111'1 1 -\(I11 m : c",nu.ó
1 1.' -\ n 'I -\\1'''1 In: I ." \ 11-.-\

8. FALOMIR DELCAMPO. Vicent (1987) : "Apurtles sobre el Peiró de Borriol" en Comlnells (octubre) p. 17.
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Una altra acció duta des del Museu fou la presentació, la vesprada del 18 d'agost de
1985, coincidint amb les festes patronals, del monòlit en homenatge als pedrapiquers
borriolencs, on, a mês d'assistir tota la corporac ió munici pal.assistiren totes les persones
vinculades a la pedra (arregladors, picapedrers, ripiadars ...) als quals, prèviament, se'ls
va enviar cart es d'invitació perquè hi assistiren. Va ser un acte molt emotiu i amb gran
afluència de gent. Aquest monòlit, obra de Pepe Rubio. consta de 4 grans blocs de
pedra amb una inscripció.

Monoill homenatge als oearoocoen.

Font. POSC()OI Mercé

A les festes d'agost de 1990 es va
realitzar al Museu una exposició
d'arqueologi a, que, a més de mostrar
les peces arqueològiques locals, es
varen presentar d'altres indr ets de
jaciments de la provincia i que estaven
diposi tades al Museu de la Diputació
de Castelló", Ens deixaren ceràmica

del bronze del jaciment del Torrelló
d'Onda, ceràmica ibèrica de la Solivella
d'Alcalà i diverses vaixelles d'època
romana de Nules. Aquesta exposició
marca el final d'un periode destacat i
ple d'activitats.

A partir de la dècada dels noranta
passem a una situació lamentable,
ja que l'edif ici destinat a museu es
converteix en un dipòsit municipal. El
titol de la ressenya del Mediterrónealo

ho defineix clarament: HLa agonia
de un museo" i en el text deia: Las

piezas expuestas que en dia f ormaran
fa muestra. se ubicaran en el antigua

cuartel de la vil/a, donde ahora se

meraon entre e/comión de fa basura...

Cj. Inventar¡ de les peces deixades pel Museu de la DiputaCióde Castelló a l'Ajunta'Tlent de Borriol per a

re-coscc al Museu MunICIpal ce Bornoi, Escrit de I) eragcst de 1990 que esteva s.goat per Ferran Qlucha

per part de la D,putaClóI per Vicent Falomlf per part de rAJuntament de Bornoi

10 AGUILAR. Paloma (1993) "La egome de un museo: "El Museo de Borriol esta ce-reco oecoc a SU mal

estaco" en Mec.te rra- eo. agost.
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Arran de l canv i de seu de la Casa de la Vila al nou edi fici de la plaça de la Font. amiga

Casa de les Monges. es pr oposà que l'antiga Casa de la Vila es destinara a ser la seu

del Museu Municipal" . Així es va decid ir per part de la corporació mun icipal i es varen

iniciar les obres de rem odelació d'aquest emblemàtic edifici als peu s de l castel l.

Aquesta remodelació i adequació es va realitzar en dues fases amb suport econòmic i
dins dels plans provincials de la Diputació.'! Es va inaugurar al juny de 1999.

A/lliga (osa de la Vilo. Font B¡M Bornoi

Duram els pr imers anys del Museu hi havia molt d'in ter ès per tal que tot an és avant;

hi havi a una tl-lusfò en la recuperació de ls vestigis patr imonials locals i fo ren moltes les

reunions formals de la Junta del Museu (esva tr iar les nits dels dissabte s per reunir-se):

aixl es recull en l'acta del 18 de desembre de 1982, El lloc de les reunions era el local

Hereu, prop ietat de l'Ajuntament. La necessitat de disposar d'un pressupost era un

dels temes que es repet ia en totes les reunions, la qual cosa ens permetria adqui rir

noves eines i habi litar millor els espais dest inats a la mostra dels materials. Per part

de la Regido ria de Cultura, dir igida per José Manuel Valls, es va scl-Hdtar una ajuda a la

Dipu tació, que es va concretar en 300.000 pessetes, per a rehabilitar els espais. També

es sol·licità ajuda a les entitats bancàries ubicades a Borriol i es va rebre ajuda per

11 Butlleti orcer de la Peovooa de Castelló (1997) ' -Borrool Anun Clóde liCltaCIÓn· en el BOP n úrn ~ , 12

<fabri l. p 24, actueu Of,clal de la ProvinCia de Castelló(19971, "êomor en el BQP num 57, 13 de maig. p.14

12. MARTi. javer (19%I-Borriol. El ceoe ecrueoa el provecte para la restauració" del musec" en Lt'VOnre.

24 de mevo. e.u .
RINCON. Elena (1997) "De anugua carcel a rnusec del puebio" en ME'(J¡¡effónro, 1 de junlO.
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part de Cred icoop (Caixa Rural), que es destinaren a la confecció d'unes vitrines que va
realitzar una fusteria-ebenisteria local, Germans Castelló (Muebles 13). També varen
ten ir ajuda econòmica de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Castelló, la qual cosa
ens va permetre adquirir panells de peu i de paret. Tots aquests anys de la dècada dels
vu itanta es varen dedicar moltes hores a la reconstrucció de les peces arqueol ògiques,
a l'ordenació i a la classificació del material. També es crearen fitxes per a descriu re el
tipus de peça o ferramenta.

Tota aquesta ü-lusló es va veure trencada quan l'antiga caserna de la Guardia Civil
que era la seu del Museu Municipal. lloc de trobada dels borriolencs per veure les
exposicions en les festes, es converteix en el magatzem mun icipal, lloc on deixar les
barreres dels bous, lloc per a vacunar els gossos, lloc on es deixaven els camions de les
escombraries, etc, Això va fer que el grup de joves i protectors del patrimoni local, a poc
a poc, deixaren d'anar.

En la segona meitat de la dècada dels noranta i davant de l'ocupació de l'antiga
Casa la Vila com a museu, des de l'Ajuntament es varen realitzar una sèrie d'accions
encaminades a tenir enllestit i posar en marxa aquest centre cultural i museístic de la
població. Una de les primeres accions fou l'adequació i adaptació de l'antic reglament
del Museu de 1982, en un nou projecte de reglament publicat el 15 de juliol 1997.

AI desembre de 1998 es va elaborar un programa de necessitats' ! que es va remetre
a l'arquitecte Ricardo Gómez que havia estat l'encarregat de la restauració de l'ant iga
Casa la Vila'· .

Una altra interve nció, duta a terme per l'Ajuntament, fou convocar les persones que

havien estat vinculades al Museu i fer reuni ons per tal d'aportar els seus coneixements
i feina per a la nova inauguració que tindr ia lloc el matí del dia del Corpus, al juny de
1999 ' i. A partir d'aquesta data començà un nou període que semblava que anava a
canviar la situació dolenta de la dècada dels noranta, però durà poc aquesta ñ-lusfó,
ja que es feren algunes accions però amb un recorregut curt : una de les coses dutes
endavant fou ta de convocar una beca per al Museu per a inventariar i catalogar tot
el material que es trobava a les noves dependències de l'ant iga Casa la Vila. Aquesta
beca es va concedir després d'una convocatòr ia publica a Xavier Allepuz. A l'octubre del
2000 es va reconèixer per part de la Generalitat Valenciana la coueccrc mu seogràfica
de Borr iol" ,

13. FALOMIR, vceore. FERNANOEZ, Asunción, (1998) ' neseov rrwseogr àhc de nnteno- de l'antiga Casa la

Vila de Borr iol".

14. Segons dades de rA¡untament de BOrriOl, la soperñoe utll total de reo.rc era de 21S,15 rn-, orstr.onts

en tres plantes: planta oeoa. 62,74 m'; planta 1·, 73.20 m'; planta 2', 7'l21 m'.

15. RINCON, Elena (1999): "Borriol. El ...,eJo ayuntam;en to ser é recowernoc en el museo emc'ógrco de ta

poblaoón" en Meo.rerrér eo, 4 de rebre-o. p.14

16. Diari Oncial de la Genera lll at veeoceoe. 16 de novembre de 2000. pp . 2131 7-21318
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Entre els anys 2001 i 2015 s'han realitzat poques accions directament al Museu o,
millor dit, col-lecctó museogràfica. Sl que s'han fet int ervencions arqueològiques en el
despoblame nt de la morena" al llarg d'aquestsúlti ms anys i s'han tret a relluir habi tacles
i carrers. Durant aquests qu inze anys l'edi fici de l'antiga Casa la Vila, ubicació ofi cial
del Museu, ha estat dedicat pr incipalment per a exposicions de pintura i de fotografia
tau rina coincidint sempre amb les festes locals d'abril i d'agost.

El 17 de febrer de 2016 es realitzava una nova convocatòria del Museu, per una nova
corpo ració municipal, i en el segon punt de l'ordre del dia d'aquesta convocatòria
apareixia: "Beques sobre patnmon!". Un mes després d'aquesta reunió es convocava
una beca de catalogació dels béns etnològics i arqueo lògics municipals amb l'objectiu

de disposar d'un inventari de béns i amb la possibilitat d'obrir el Museu un dia a la
setmana (cinc hores) i, com deia l'actual regidora de Cultura, Teresa Andreu : "Queremos
que el museu sea un rererente sobre nuestra historia, sobre el t rabejo de la pfedra de
nuestras enrepasados y sobre los últimos hallazgos del yactmlento erqueclogko de la
Morer fa"."

17, SALES, Alvaro (2016): "Una VIsita a la mstcnca moreria ce Borriol" en tevanre. Elmercantil va'enceoo.
8 c'eorno.18.
18. SALES. À1varo (2016):" Borriol pone en valor su coieccco owseogeénce para aonna al pública" en

teva-ne. Elmercanti l vaenoeoo. 13 ce març. p. 32.
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PROJECTES DE FUTUR

Després de veure la panoràmica d'aquests 34 anys de Museu i l'experiència acumulada
d'aquest llarg període, creiem que és el moment d'abordar-ho de manera definitiva. En
pr imer lloc, caldria crear un pla director que indi cara cap on volem anar, defin ir si volem

un mu seu genereusta o especialitzat, i establ ir una part ida pressupostària municipal
per al norma l funcionament d'aquesta institució.

L'any 1 997 '~ en les IIJornades Culturals a la Plana de l'Arc ja presentàrem una proposta
de projecte cultu ral per a Borriol. De tot el que s'hi va proposa r, si que és ver itat que
s'han fet algunes coses, però encara avu i falta molt per fer.

Pel que fa a l'espai del Museu, l'antiga Casa la Vila, seu de l'actual Museu. resulta de
dimensions molt reduïdes per a tot el que es vol ubicar, tant si ens decantem per un
museu de tipus genereltsta com especialitzat. Seria interessant disposar de magatzems
on dipositar tot el material recollit amb la respect iva catalogació. L'ant iga Casa de la
Vila es deixaria com a sala d'exposicions permanent il o tem poral. Un poble com Borriol
disposa de moltes ferramentes dels oficis t radicionals (llaurador, pedrapiquer, fuster...)
que avu i encara es podr ien recollir, ja que no fa tant de temps eren encara utilitzade s i

mo ltes d'aquestes es troben arraconades i, en alguns casos,en perill de ser tirade s pels
propietaris. Aixi, una de les prim eres tasques que s'haurien de porta r a terme seria ta
recuperació de totes aquestes eines de treball dels nostres avantpa ssats.

Una alt ra activita t que caldria realitzar és l'elaboració de fitxes dels instr uments
recolli ts. El Museu d'Etnologia de la Diputació de València va elaborar uns fullets sobre
l'agricultura tradi cional, sobre el t ir i transport, l'àmbit domèstic, etc, que resulten molt
interessants i que es podrien util itzar (amb el corresponent permís de la Diputac ió) per

tal d'aprofitar el tre ball reali tzat i ben fet. aixi com elaborar noves fitxes sobre la base
d'aquest model, ja que resulta molt didàctic i atractiu . Tot amb vista a ser material lliurat
per a les visites guiades d'escolars i per a altres visitants locals o de fora.

Una altra acció seria posicionar el Museu de Borriol entre la xarxa de museus de la
nostra comu nitat, i també a nivell nacional i inte rnacional. La situació on es troba el
Museu no pot ser millor, ja que està al costat de la moreria , prop del palau, l'església
i la casa abadia. Es a dir. en un entorn histortcoartlstic local de pr imer ordre; situació
molt pr ivilegiada, doncs. Segur que activant el Museu donaríem valor i coneixement
d'una part del poble desconeguda, que alhora és interessant i que té un gran valor
patr imonial.

Pedra i Borriol són dos paraules que van juntes. El terme muni cipal de Borriol és
molt mun tanyós i pedregós. Aquest medi ha condicionat que sorgiren a Borriol bons

19, FAlOMIRDElCAMPQ,Vicent (1999):-wcccsra de projec te cultura ! per al cooie de Borrior en l/Jornades
Culturals o lo Plono de fArc CV,lafarrés.. 1997),
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arreg ladors de pedra en sec; ets borriolencs han tingut fama, a tota la Plana, de ser
realment art istes de fer ribassos i portells. A banda dels arreg ladors, Borriol ha t ingut
nombroses pedreres a les partides de l'Abeller, a Sant Vicent, a l'Assut, etc.

La pedrera de Borf/ol. Fam-U¡breBorriOlII

A més, encara avui ens trobem amb quatre tallers de marbre que treballen la pedra
autòctona , amb la denominació marbre Borriol, a més d'altre s marbres. Una de les
pr imeres tasques que caldria portar endavant seria recop ilar documentació de les
pedreres de Borriol.

Recollir fotogra fies antigues relacionades amb la pedra, recuperar utens ilis ut ilitzats a
les pedreres i en l'ofici d'arreglador, aixf com iniciar el procés per a ser considerada, la
pedra en sec de Borriol. com a Patrimon i Cultural Immaterial de la Unesco. En aquest
sentit, el Museu Municipal podria aportar moltíssim a aquesta tasca de recuperac ió i de
difu sió de la pedra en sec.



Homts l'eballant sa pedra a Borriol. PnnClp,s dels onys 70. vceoie Romos "eIBlonca: Eml1lQ Mdl! MOtCM'". eeoe
"deMoró: Arrufo Romos'eI 81onco: Ange1ino rceo -a Valenclà",}OS/! Mono 8001lon, 'el P!Queror

En les cons ide racions finals de l'article sob re la ped ra en sec que varem presentar, l'any

2002, a les VIIJornades de la Plana de l'Arc l O dèiem: [...] pensem que molctmeressont ésla
creació a Borriol de' Museu de lo Pedra [...) aquesr marerial aniria acompanyat de material

forogràfic i altres components relacionaes amb el món de la pedra.

En definitiva. el Museu Municipal pot aportar mo lt dins del panorama cultu ral
borriolenc. com a catalitzador i difusor del pat rimon i local. A més. per ser el Museu

renntet d ipos itaria de les eines dels nostres avantpassats pot fer, alhora, de difusor, a

través de les tecnologies de la inform ació, de tot el material alli conservat. Per tant, tot el

fo ns patrimonial caldria ccn textuafttzer-to amb textos explicatius i am b altres materi als

documentals. El Museu ha d'aconsegu ir ser el lloc de trobada per aprendre i conèixe r

tot el treball reali tzat al llarg dels anys al no stre poble de Borr iol.

20 FAlOMIRDELCAMPQ. vceor (2007): "Lapedraen sec a Bornar en VIIjornadf!S Cuitl/rais a la Pl{JnaOí! l'ArC.

(Serra, scssuoos. wsrsos. 2002) o. 157

<



....

•

Foto ponOfQmico de 80rriol. Font:Llibre Bornoi /1
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