
ACTIVITATS A LA RUTA DEL CISTER A

A causa de la importància que té l’artesania de 
l’alabastre a la nostra vila i el valor cultural d’aquest 
ofici singular, després de molts anys de restauració, 
recuperació i estudi d’aquesta tècnica artesanal, s’inicià 
una col·lecció important d’eines, instal·lacions i peces 
històriques relacionades amb el món de l’alabastre. 

El Museu de l’Alabastre obrí les portes l’any 1998, i es 
troba al mateix edifici del taller artesà del seu fundador, 
Isidre Magre i Devesa, manufacturer d’objectes 
d’alabastre i mestre artesà d’aquest mineral.

El recorregut pel museu s’inicia amb la reproducció i 
restauració en funcionament del primer taller de 1917, 
una exposició de peces elaborades amb alabastre de 
les pedreres de Sarral, i un interessant audiovisual que 
mostra al visitant el procés d’extracció de l’alabastre a 
la pedrera, el transport dels diferents blocs als tallers, 
el treball artesà en l’elaboració d’una peça, els acabats 
i polits naturals… I finalitza a la planta baixa, amb 
un espai on podem descobrir totes les possibilitats 

d’aquest mineral, una pedra 
compacta i translúcida, 
del disseny i innovació de 
l’alabastre avui. La visita es 
complementa amb exposicions 
temporals, i també podem 
gaudir dels treballs que es 
realitzen actualment al taller 
artesà, tota mena d’objectes 
d’alabastre, amb la possibilitat 
de poder encarregar peces 
personalitzades i a mida.

El museu, amb la voluntat de donar a conèixer el 
treball artesà de la pedra d’alabastre, des de fa deu 
anys du a terme a les seves instal·lacions, en format 
lúdic i pedagògic, l’activitat taller “Toca l’alabastre”, 
innovadora proposta que permet que alumnes de tots 
els cicles formatius, grups d’associacions culturals i 
famílies descobreixin noves formes d’expressió plàstica 
i facin una peça d’alabastre.
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