LLEIDA
Barcelona
A-2 / N-II

Fraga

La Comunitat de Municipis del
Segrià Sec és una iniciativa
conjunta dels Ajuntaments
d’Almatret, Llardecans, Maials,
Sarroca
de
Lleida
i
Torrebesses, la qual té per
objectiu donar a conèixer la
riquesa d’aquest territori.
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Ajuntament
d’Almatret

Museu de la vida rural de Pepe Guillermo
Almatret
Amagat al bell mig d’Almatret,
aquest
espai,
el
qual
antigament havia estat un
corral de bestiar, acull avui un
museu dedicat als costums del
poble.
El museu, que s’ha format per
les donacions dels veïns i
alguns visitants, consta de dos
espais. Les peces estan classificades per temes: eines del
segar i batre, de llaurar, de la mina i de la llar; esdevenint una
mostra viva, heterogènia i completa, però sobretot un veritable
homenatge a la història local, que també és la del Pepe, la Maria
Rosa i tota la seva família.
Els records que primer es van penjar eren els que guardava a
la casa dels avis. El caràcter obert i amigable del Pepe va
motivar els veïns a col·laborar-hi. Aquí, cada peça té la seva

història. La suma de totes només es pot entendre amb la guia
i explicacions, emotives i plenes d’afecte, del propi Pepe.
Entre els aladres, les falç, l’antic tractor de la família, i les
nombroses fotografies que il·lustren cada conjunt, el visitant no
pot evitar d’identificar-se amb aquest estil de vida tant proper i
alhora tant llunyà en el temps. I és que aquest espai no
solament és mostra d’Almatret i la pagesia, és també un reducte
de la memòria dels nostres avis i les tradicions més arrelades.

Podeu visitar el museu els caps
de setmana. Per fer-ho, demaneu
pel Pepe al telèfon 973.13.80.13
DL:L121-2017

