
El Museu Valencià d'Etnologia presenta l'edició del 
catàleg de la seua col�lecció permanent  
 
Dia: 24 de novembre 11 hores.  
Lloc: Museu Valencià d'Etnologia. Sala Alfons el Magnànim.      
 
EL SENTIT DEL CATÀLEG 
 
El Museu Valencià d'Etnologia presenta el catàleg de les seues 
col�leccions permanents. Es tracta d'una publicació de referència per a la 
institució per diversos motius: 
 
− Per a tot museu, el catàleg general representa una targeta de 

presentació fonamental; en els seus quasi 29 anys d'història, el 
Museu mai havia publicat un catàleg d'aquestes característiques; és 
per tant una publicació esperada i desitjada. Per a aquest museu de 
la Diputació és per tant un esdeveniment a celebrar, que en certa 
manera tanca un cicle de treball, que es va iniciar amb la producció i 
obertura de les dos ultimes sales permanents (Horta –Marjal i Secà i 
Muntanya), i al mateix temps proposa altres reptes de creixement 
per a la institució. 

 
− Es tracta d'una publicació que aspira a condensar els diversos 

aspectes que caracteritzen al museu: una mostra de les seues 
col�leccions, una obra de referència en l'àmbit científic de l'etnologia, 
pels treballs que presenta (els articles) i un fidel espill del treball 
realitzat en les sales permanents del museu. 

 
− Més de vint especialistes en diversos temes de cultura popular i 

tradicional valenciana han participat en aquesta obra. Especialistes 
de l'àmbit acadèmic i dels museus, però també investigadors de 
l'àmbit local, nínxol de treball important per als professionals del 
MVE, i verdader nucli bàsic de la informació etnogràfica que el museu 
tracta. 

 
La temàtica tractada s'organitza segons el desenvolupament de les 
pròpies sales permanents del museu: ciutat, horta i marjal i secà i 
muntanya, a les que s'afegeix un apartat en què s'aborda un recorregut 
històric a la museogràfica etnològica valenciana, centrada principalment 
en el Museu Valencià d'Etnologia.  
 



 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L'EDICIÓ 
 
El catàleg ha sigut editat per l'Editorial Pentagraf, i es presentarà en 
dues edicions (valencià i castellà). Es compon de vint-i-nou articles 
realitzats per vint-i-nou autors procedents del Museu Valencià 
d'Etnologia (conservadors del Museu), Centre d'Estudis Contestants, 
Universitat Catòlica Vicente Màrtir de València, Universitat Jaume I de 
Castelló i Universitat de València. 
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Fragments d'interior. La imatge de la València burgesa.  
Justo Serna / Anaclet Pons 
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Festes d'horta i marjal. Festa revisitada en un espai transformat. 
Albert Alcaraz i Santonja 
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