Atzeneta, 09/05/2013
El proper 18 de maig es celebra el Dia Internacional del Museu, un
esdeveniment organitzat pel ICOM (Consell Internacional de Museus). Aquest
consell va crear el Dia Internacional dels Museus amb la finalitat de sensibilitzar
el gran públic respecte al paper dels museus en el desenvolupament de la
societat.
Aquest any la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha volgut
sumar-se a esta iniciativa cultural impulsant tota l'oferta museística
valldalbaidina a través de la realització d'una jornada de portes obertes, on
tots els visitants arribats de tots els racons de la nostra geografia podran gaudir
de les instal.lacions museístiques de forma gratuïta durant el dia 18 de maig en
horari de 18:00 a 00:00 h. A més a més, cada museu participant oferirà als
visitants una activitat u obsequi.
L'Ajuntament d'Atzeneta també s'ha sumat a esta iniciativa i obrirà les
portes del Museu de les Artesanies: pedra, campanes i espart, eixe dissabte de
18 a 21 hores. L'activitat que es realitzarà durant esta jornada serà un Taller
d'Espart en què veïns i veïnes del poble, de manera voluntària i desinteressada,
ensenyaran els visitants i la resta de ciutadans que vullguen assistir, a fer
nugasses, cabets, etc. També s'oferiran licors i dolços típics.
Per això, preguem a totes aquelles persones que vullguen participar en
este taller d'espart ensenyant la resta de gent com es treballava una de les
artesanies bàsiques de l'Atzeneta del segle passat, es pose en contacte amb
l'ajuntament.
Són moltes les persones majors que han fet milers i milers de nugasses en
esta vida però, també molts els joves que desconeixen la seua existència. Amb
este taller pretenem recuperar una tradició molt arrelada fins no fa tants anys a
Atzeneta, i alhora, posar en valor el nostre patrimoni cultural.
Per als qui desconeixen què és una nugassa, lligassa o nigassa: la nugassa és un
senzill lligam fet amb sis esparts, però donava faena a bona part del poble al llarg de tot l'any.
Per sant Josep, , als pobles de la Ribera es feia la plantació de l'arròs. Per l'abril,

arrancaven el planter i el lligaven per a plantar-lo. (…)
Les nugasses eren ajuntades i venudes en uns fardells de mil anomenats millars.
Els anaven amuntegant fins el mes d'abril a les cambres de les cases o als racons dels
tallers. (…)
Actualment, les nugasses per al planter de l'arròs han estat substituïdes, igual
que molts dels utensilis que es feien amb espart, per un plàstic conegut com ràfia. El
que abans era considerat com un treball, ara és dit artesania, i l'esparter d'ara és un
mestre esparter (com en els gremis del segle XVII). Açó suposa un major
reconeixement, però sovint resulta simptomàtic d'un cant de cigne anunciador de la
desaparició de l'ofici. (…)
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