
- Molt poca bibliografia sobre la vilaova 

marinera.

- Gairebé no hi ha recerca sobre el patri-

moni mariner de la ciutat, ni la cultura ni 

la història de baix a mar.

- El barri de mar ha patit una transforma-

ció molt important en els darrers cinquan-

ta anys i queden pocs testimonis materials 

i personals.

- Són testimonis de primera mà de cóm 

s’utilitzaven aquests objectes, molts dels 

quals ja han desaparegut o estan en desús.

- Voluntat de posar en valor la memòria 

del barri i la història i la cultura marineres.

- Vessant didàctica. Conèixer com es feia 

servir aquell objecte

- Major interactivitat i elecció de contingut

- Posar en valor la importància de la 

memòria oral com a via de recuperar el 

nostre passat

- Connexió emocional

- Documentar més àmpliament les 
peces de la col·lecció.

- Donar valor als objectes patrimonials 
a través de la seva història.

- El barri de mar ha patit una transfor-
mació molt important en els darrers 
cinquanta anys i queden pocs testimo-
nis materials i personals.

- Són testimonis de primera mà de cóm 
s’utilitzaven aquests objectes, molts dels 
quals ja han desaparegut o estan en 
desús.

- Voluntat de posar en valor la 
memòria del barri i la història i la 
cultura marineres.

- Treballs monogràfics amb escoles i 
instituts

- Establir col·laboracions amb la Casa 
del Mar o altres entitats en projectes de 
memòria oral

- Publicació de la documentació reco-
pilada a través del projecte

UN OBJECTE, UNA HISTÒRIA

UN 
OBJECTE, 
UNA 
HISTÒRIA

COM ES DUU A TERME EL PROJECTE:

“Un objecte, una història” és un projecte de l’Espai Far de recerca i recuperació de memòria 

oral que vol donar protagonisme als objectes que els pescadors i llurs famílies van anar cedint 

generosament a l’Associació del Museu del Mar fins a crear la col·lecció que avui gestiona

l’Espai Far.

Les peces, considerades objectes amb ànima, objectes que ens parlen, són presentades a través 

de diverses persones que hi han estat vinculades d’alguna manera. D’aquesta manera, la 

memòria oral entra a formar part del museu com a patrimoni immaterial i a la

vegada ens permet fer recerca sobre alguns dels objectes de la col·lecció.

Un àmbit especial al Museu del Mar

La selecció d’objectes

Què suposa el projecte
de cara al museu

Següents fases del 
projecte

Les persones

Perquè utilitzar la
memòria oral com
a font de recerca?

Què suposa el 
projecte per als 
visitants?

La implementació d’aquest projecte es pot veure en un dels àmbits del Museu del Mar, en el 

qual s’exposen deu objectes amb una pantalla tàctil en la que els visitatns poden triar l’objecte

sobre el qual volen tenir informació. Al clicar s’obre un vídeo on una persona del barri explica com

feia servir aquell bojecte, així com altres històries del barri relacionades amb la peça en qüestió.

Aquest projecte permet fer recerca sobre objectes dels quals no comptem amb cap documentació.

A banda d’això, a l’hora de seleccionar els bojectes que formaran part de projecte es tenen en

compte també els següents criteris:

 

 > Singularitat

 > Història relacionada

 > Connexió emocional

Pel que fa a les persones que participen al projecte, principalment es tracta de veïnes i veïns 

del barri de mar, molt relacionats amb el món de la pesca o la vida social del barri. D’altra

banda, també es té en compte que siguin persones que:

 > Que hagin utilitzat aquell objecte, o un similar.

 > Que els hi vingui de gust col·laborar al projecte, amb facilitat de paraula.


