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Normalitzar [noɾmalizáɾ]

1. v. tr. I pron. Fer normal. 

Normal [noɾmál] 

1. Adj. Conforme a la norma habitual. 

2. Adj. Que no se separa del seu estat natural, del seu curs natural, que és conforme
al tipus més freqüent o ordinari. 

3. Adj. Comprensible, lògic o excusable. T

Al primer trimestre de 2022 ja vam poder REPRENDRE la Cultura ceràmica al Museu del

Taulell. Malgrat la sisena onada de la pandèmia, la societat estem aprenent a conviure

amb aquesta situació sobrevinguda i ja vam poder tornar a programar i a realitzar accions

quasi  com  abans.  Amb  inauguracions,  conferències,  activitats  educatives,  tallers

familiars...

En aquests temps de canvis, on hem tingut que redefinir estratègies i maneres de fer, hem

tingut que reinventar el nostre dia a dia, hem tingut que crear noves maneres, hem tingut

que MUTAR, MUTAR MÉS, REMU(n)TAR, RETROBAR(nos), REPENDRE..., i ara ja toca

NORMALITZ-ART de nou la Cultura ceràmica.. Tornem a moure’ns un altra vegada, com

abans, amb tota la força i energia de temporades passades prepandèmiques. amb una

única diferència, l’ús de la mascareta. 

Aquest és el trimestre de l’ART i la NORMALITAT, en majúscules, ja que el Museu del

Taulell  te  prevista  una  intensa  programació  on  les  expressions  artístiques  prenen

protagonisme  dotant  la  ciutat  d’una  oferta  cultural  d’alta  qualitat  artística  i  de  gran

intensitat. De la mà de la nostra ceràmica i dels nostres artistes, tornem a  NORMALITZ-

ART la Cultura ceràmica.

El Museu del Taulell ha programat, per a aquest segon trimestre de 2022, una sèrie de

propostes i activitats culturals i educatives a la nostra manera de fer i d’entendre el fet

cultural. Per això, i com no podia ser d’altra manera, el  Museu vol continuar establint

aquestes connexions amb l’objectiu principal de donar a conèixer i reflexionar sobre la



nostra cultura ceràmica. Això si, adaptant-nos sempre a les residuals mesures sanitàries

encara existents.

NORMALITZ-ART la Cultura ceràmica és el

nou  cicle  d’activitats  per  als  mesos  de  primavera-estiu  d’abril,  maig  i  juny  de  2022,

dissenyades  i  programades  per  donar  continuïtat,  normalitzar  i  ampliar  les  anteriors

temporades prepandèmiques. 

NORMALITZ-ART continuarà sent fidel al projecte del Museu, proposant la recuperació  i

les  velles  formes  de  trobar-nos,  de  relacionar-nos.  Normalitzant  maneres  d’establir

connexions amb el nostre alumnat, famílies, mestres, professors, associacions, públic en

general... És tracta de propostes per mantenir vives i dinàmiques les xarxes establides

entre el centre museístic i el conjunt de la societat ondera i de les comarques vïnes. El

Museu ha de NORMALITZAR-SE de nou com a referència cultural i ARTÍSTICA de servei

a la ciutadania.

Conscients dels seus beneficis per al benestar conjunt de la societat, el Museu, com a

agent mediador de cultura  que és, i fidel a la seva  vocació educativa, vol servir de

complement  i  suport  a  la  ciutadania  en  general  però  també  a  tots  aquells  centres,

institucions, agrupacions, estaments, etc. preocupats també per l’educació, per la cultura,

per l’art, per la ceràmica i el patrimoni d’Onda. Amb un esperit cooperatiu i col·laboratiu,

les  seves  propostes tenen  un  gran  repte  per  endavant,  amb  el  propòsit  principal  de

continuar creant eixos ponts i lligams culturals i interpersonals amb la societat. 

A banda de les sales d’exposició permanents, a disposició del públic i en l’horari habitual

del  Museu,  a continuació vos presentem les activitats  i  accions culturals,  artístiques i

educatives que el Museu del Taulell «Manolo Safont» te previst desenvolupar durant els

tres propers mesos. 



ACTIVITATS I PROPOSTES

Exposició temporal: Presentació de les obres artístiques de l’artista onder Mezquita

Almer.

El Museu del Taulell ha adquirit un conjunt de 84 obres entre dibuixos a llapis i ploma,

aquarel·les i llenços del pintor, il·lustrador i ceramista ondenc Juan Mezquita Almer (Onda,

1881 – Castelló, 1956). Va estudiar Dibuix i Pintura a València. Mezquita Almer va ser un

dibuixant, il·lustrador editorial, aquarel·lista i ceramista. Com a prestigiós artista gràfic va

treballar a Barcelona, Madrid, Onda i Castelló durant el primer terç del segle XX. La seva

obra  la  podem agrupar  en  diversos apartats:  dissenyador  d'Ex-Libris,  anuncis  gràfics,

cartells  i  portades  de  llibres;  esbossos  per  a  producció  ceràmica  de  vaixelles,  plats,

àmfores,  rajoles,  retolacions,  etc.;  i   aquarel·les,  olis,  dibuixos  a  ploma  i  ploma

aquarel·lada.  A l'obra  de Mesquita  Almer podem veure les  influències del  surrealisme

espanyol del moment. 

Temporalització: mesos de març i abril.

Mostra: Dia Internacional dels Museus 2022. El poder dels museus: descobrint 

identitats.

El Museu del Taulell torna a posar en marxa el projecte de col·laboració amb l’IES Serra

d’Espadà per commemorar el Dia Internacional dels Museus. Per huité any consecutiu, el

centre educatiu  i  el  Museu projecten una mostra expositiva a partir  de l’obra artística

realitzada per  l’alumnat  que  forma part  d’un  gran  projecte  de centre  on  participen la

majoria dels seus departaments. Per la seua banda, el Museu obre els seus tallers i els

posa a disposició d’alumnat i professorat per realitzar obra ceràmica i artística que també

en formarà part de la mostra. Així, durant els mesos de març abril i maig, s’anirà gestant

tota l’obra que s’exposarà al Museu coincidint amb el 18 de maig, Dia Internacional dels

Museus. Per enguany, el lema proposat que servirà de fil connector entre l’obra realitzada

és: El poder dels museus: descobrint identitats, que s’adapta perfectament a la conjuntura

actual i  ens permet reflexionar sobre els nostres actes i comportament de convivència

social. La novetat d’enguany és que al projecte s’incorpora per primera vegad alumat de la

Secció de l’IES Serra d’Espadà amb noves propostes artístiques i participa també, de



forma protagonista, el centre d’educació especial per a discapacitats mentals El Molí. Que

ens aporten les seves creacions artístiques en paper, fusta i ceràmica. 

Temporalització: mesos de març abril i maig. Acte inaugruació 18 de maig.

Mostra dels treballs realitzats per l’alumnat de les activitats formatives organitzades

per l’Ajuntament d’Onda.

El Museu del Taulell, després de la parada provocada per la pandèmia, torna a albergar

en les seves sales d’exposicions temporals,  la gran mostra dels treballs realitzats per

l’alumnat  participant  en  la  variada  oferta  dels  cursos  programats  en  el  marc  de  les

activitats  formatives que impulsa del  Departament d’Educació de l’Ajuntament d’Onda.

Pintura a l’oli, tècniques mixtes, ceràmica creativa, pintat de taulells, tuls i calats, boixets...

entre d’altres, conforma aquesta gran i  emotiva mostra d’art  i  artesania realitzada per

aficionats i aprenents de tant variada oferta.

Temporalització: Del 3 al 13 de juny.

Exposició temporal: Carmen Ballester Remolar. Cultivant la introspecció.

El  Museu del  Taulell  “Manolo  Safont·  ha  sigut  concebut  com un gran contenidor  que

atresora  el  nostre  patrimoni  cultural  comú  al  voltant  dels  taulells  i  la  seua  indústira

ceràmica però també com un espai d’exhibició i promoció de les produccions acuals tant

des del seu vessant comercial com des d’un òptica més artística. En aquest últim sentit,

dins  de  la  programació  del  Museu,  venim  realitzant  exposicions  de  ceràmica

contemporània de la mà de ceramistes de reconegut prestigi nacional i internacional, a fi

de mostrar, delectar i estimular amb la seva obra i que aquesta siga un incentiu per a

aquells autors més novells. Enguany hem apostat per dur a terme una mostra i catàleg de

la prestigiosa ceramista Carmen Ballester remolar (Onda, 1958), professora de l’Escola de

Ceràmica de Talavera i amb una llarga i intensa trajectòria com a artísta ceramista. 

Temporalització: del 23 de juny al 15 de setembre.



V Jornades: Convivències ceràmiques.

Aquesta activitat consisteix en la realització d’un mural ceràmic de grans dimensions de

forma col·lectiva entre tots els seus participants. Els treballs tècnics del mural i les accions

i visites culturals marquen les jornades. Es pretén generar un gran ambient entre tots els

assistents tal com s’ha demostrat en altres edicions. El Museu acull una trobada per posar

en  valor  el  muralisme  ceràmic.  Durant  una  setmana,  la  prestigiosa  ceramista  belga

Nathalie Doyen, membre de l’Acadèmica Internacional de Ceràmica i del Consell Mundial

d’Arttesania, com a ceramista convidada, liderarà el projecte muralístic d’aquesta edició.

Així,  amb  aquesta  cinquena  edició,  es  consolida  aquest  interessant  projecte  de

convivència i intercanvi entre ceramistes, de reso nacional, i  generador d’obra artística

contemporánia.

Temporalització: del 22 al 26 de juny.

Programa de visites guiades per a grups.

Continuem amb tota  normalitat  el  programa  de  visites  guiades  a  les  exposicions  del

Museu  per  a  qualsevol  tipus  de  grup.  Adaptant-nos  a  les  necessitats,  expectatives  i

mobilitat que s’acorden amb els/les responsables del grup.

Durada: Entre una i dues hores (en funció dels horaris del grup).

Preu: 1 € per persona (Exempts de pagament: grups d’Onda, menors de 4 anys i grups

amb algun tipus de discapacitat)

Número de places: fins un màxim de 50 persones.

Cal concertar prèviament.

Temporalització: Amb continuïtat durant tot l’any.

Programa de visites guiades per a particulars. Història i tradició ceràmica.

El  programa  de  visites  guiades  per  a  particulars  que  tindrà  lloc  alguns  dissabtes  i

diumenges al mes i se publicitaran al seu degut temps. En aquest cas, les visites guiades

aniran  destinades  a  particulars  que  vulguen  conèixer  o  descobrir  les  col·leccions  del



Museu  que  ens  traslladen  a  les  nostres  tradicions  ceràmiques.  En  aquest  cas,  els

particulars que vulguen participar, tindran que reservar plaça prèviament amb el Museu

quan se publiciten i fins el dia d’abans de l’activitat per configurar grups.

Durada: Entre una i dues hores.

Preu: 1 € per persona (Exempts de pagament: empadronats a Onda, menors de 4 anys i

grups amb algun tipus de discapacitat)

Número de places: fins un màxim de 30 persones.

Cal concertar prèviament.

Temporalització: Alguns dissabtes i/o diumenges al més que se promocionaran, amb

suficient temps d’antelació, en funció de la disponibilitat dels guies del Museu.

Programa de visites guiades + taller de ceràmica 

Per a tot tipus de grups, continuem amb el programa de visites guiades més un taller de

ceràmica per contextualitzar la nostra cultura ceràmica. Adaptant-nos a les necessitats,

expectatives i mobilitat que s’acorden amb els/les responsables de cada grup.

Durada: 2 h i 30 min aproximadament (en funció dels horaris del grup).

Preu: 3 € per persona (Exempts de pagament: grups d’Onda, menors de 4 anys i grups

amb algun tipus de discapacitat)

Número de places: fins un màxim de 50 persones (es dividiran en 2 grups i mentre uns fan

el taller de ceràmica els altres faran la visita. Després canviaran).

Disponibilitat de fer el taller també a l’aire lliure.

Cal concertar prèviament.

Temporalització: Amb continuïtat durant tot l’any.

Projecte Dissabtes de ceràmica (familiar)

Amb totes les mesures corresponents, comencem una nova temporada, però que amb

molta  il·lusió,  hem dissenyat  per  a  que puguem gaudir  de nou del  nostre  patrimoni  i

cultura ceràmica. Amb la mateixa dinàmica que anys anteriors, es van a posar en marxa

nous  tallers  del  programa  educatiu  “Dissabtes  de  ceràmica”.  Es  tracta  d’un  taller  de



ceràmica al  Museu per a tots els membres de la família.  Alguns dissabtes al  mes, el

Museu oferirà un taller familiar que variarà la seua temàtica per a cada sessió, en funció

de  les  exposicions  temporals,  l’època  de  l’any,  celebració  d’alguna  efemèride  o  data

assenyalada,  temàtiques  concretes  de  continguts  de  les  col·leccions,  etc.  Els  tallers

sempre  vindran  precedits  d’explicació  i  interacció  amb  les  peces  exposades  i  les

col·leccions del Museu per contextualitzar cada temàtica.

Propers tallers programats:

· Dissabte  30  d’abril: Activitat «Jardí  ceràmic». A  partir  de  tècniques  

ceràmiques decoratives treballarem les nostres peces i farem un recorregut per  

l’evolució del taulell a partir dels motius que trobem als taulells sobre la primavera i 

els jardins.

· Dissabte 21 de maig: Activitat «Dia internacional dels Museus”. A partir de les 

obres d’art de l’alumnat de l’IES Serra Espadà, la Secció i el Molí, es dissenyarà 

una activitat amb el rerefons del lema de l’ICOM: El poder dels museus: descobrint 

identitats.

· Dissabte 11 de juny: Activitat «L’estiu als taulells del Museu”. En una estació 

tan calurosa que començarem, podrem trobar al museu gran quantitat de taulells 

que ens trensporten a aquesta estació de l’any. Els podreu trobar?

Cada taller es publicitarà amb l'antelació necessària per poder fer la inscripció prèvia.

Horari habitual: d’11.00 a 14.00  h.

Preu: 3 € per persona (Exempts de pagament: grups d’Onda, menors de 4 anys i grups

amb algun tipus de discapacitat)

Número de places: fins un màxim de 40 persones.

Possibilitat de realitzar els tallers a l’aire lliure. 

Temporalització: Un cap de setmana al mes.

Projectes per a grups escolars de 0 a 3 anys

El Museu del Taulells té la possibilitat d’atendre a grups d’aquesta etapa educativa on

l’alumnat  visitarà  el  museu i  respectant  totes  les  normes de seguretat  es  crearà  una

dinàmica adaptada a l’edat per l’exposició de taulells del Museu, després és realitzarà un



taller de ceràmica on cada alumne podrà fer el seu propi taulell (com en altres activitats, el

grup es dividirà en 2 i mentre un grup fa el taller l’altre farà la visita i després canvien).

Horaris: a convenir entre les educadores del centre educatiu i el Museu.

Preu: Gratuit 

Número de places: fins un màxim de 50 alumnes.

Concertar prèviament.

Possibilitat de realitzar els tallers del Museu a l’aire lliure.

Temporalització: Amb continuïtat durant tot el curs escolar.

Projectes per a grups escolar d’infantil (o primers cursos de Primària)

El Museu del Taulell té la possibilitat d’atendre a grups d’aquest etapa on  l’alumnat visita

el museu i respectant totes les normes de seguretat es crearà una dinàmica adaptada a

l’edat per l’exposició de taulells del Museu, després és realitzarà un taller de ceràmica on

cada alumne/a podrà fer el seu propi taulell (com en altres activitats, el grup-classe es

dividirà en 2 grups i mentre un fa el taller l’altre farà la visita i després canvien).

Horaris: a convenir entre els/les mestres del centre educatiu i el Museu.

Preu: Gratuit per a grups d’Onda. Grups de fora d’Onda, 3 € per participant)

Número de places: fins un màxim de 60 alumnes.

Concertar prèviament.

Possibilitat de realitzar els tallers del Museu a l’aire lliure.

Temporalització: Amb continuïtat durant tot el curs escolar.

Projectes per a grups escolars de 6è de Primària d’Onda: Els Sotabalcons

Com ja ve sent habitual des de fa 18 anys, durant aquestes dates, el Museu desenvolupa

l’activitat  Els Sotabalcons, que consisteix a conèixer el ric patrimoni tauleller que trobem

als carrers del centre històric de la localitat.. Amb un discurs adaptat i adequat a les edats

de l’alumnat, es va dirigint el grup pel centre històric, per vore en quins aspectes hem

evolucionat i els canvis que s’han anat produint en la història de la producció de taulells. Al

temps que reflexionem,  i  observem els  canvis  socials,  costums, canvis  arquitectònics,



anècdotes...  Que  s’han  succeït  a  la  ciutat  amb  el  pas  de  les  distintes  civilitzacions.

L’activitat  es  complementa  amb un  taller  de  ceràmica  on  cada  l’alumnat,  per  equips,

elabora  i  decora  els  seus propis  sotabalcons que  seran exposats  al  Museu.  Aquesta

segona fase té lloc durant el mes de maig a les instal·lacions del Museu.

El projecte acaba sempre amb una exposició final de tots els treballs presentats.

Horaris: a convenir entre els/les mestres del centre educatiu i el Museu.

Preu: Gratuit

Número de places: fins un màxim de 30 alumnes.

Concertar prèviament.

Possibilitat de realitzar els tallers del Museu a l’aire lliure.

Temporalització: Últim trimestre del curs.

Projectes  per  a  tots  els  nivells  educatius:  Primària,  Secundaria,  grups  de  gent

adulta, gent gran...  Descobrir els taulells

Adaptant-nos a cada nivell,  aquesta activitat  consisteix en un recorregut per les sales

permanents del Museu: per l’evolució del taulell i el procés de fabricació (en funció de la

disponibilitat horària). Aquesta activitat es realitza normalment per a grups escolars de

fora  d’Onda,  però  ara  s’ofereix  als  grups  de  la  localitat  per  ampliar  el  ventall  de

possibilitats. També es complementa amb un taller de fabricació de taulell amb fang.

El Museu del Taulell té la possibilitat d’atendre els i les participants, visiten el museu i

respectant totes les normes de seguretat es crearà una dinàmica per les exposicions.

Després és realitzarà el taller de ceràmica on cada participant podrà fer el seu propi taulell

al taller del Museu (com en altres activitats, el grup es dividirà en 2 grups més menuts i

mentre un fa el taller l’altre farà la visita i després canvien).

Horaris: a convenir entre els responsables del grup i el Museu.

Preu: Gratuit per als grups d’Onda. 3 € per participant per a grups de fora d’Onda.

Número de places: fins un màxim de 60 persones.

Concertar prèviament.

Possibilitat de realitzar els tallers del Museu a l’aire lliure, 

Temporalització: Amb continuïtat durant tot el curs escolar.



Projectes a la carta

Aquesta activitat està destinada a grups de tot tipus, escolars o no, que per temàtiques de

projectes d’aula o centre, o per interessos particulars, necessiten que la visita al Museu

estiga contextualitzada i emmarcada en alguna temàtica concreta. El disseny d’aquestes

activitats estan subjectes a la coordinació i el treball en equip entre els educadors del

Museu i els/les responsables del grup interessat i en funció de les expectatives de cada

grup  concret.  La  combinació  de  tallers  de  ceràmica  i  visites  interpretatives  a  les

exposicions, estan a la base d’aquestes activitats a la carta.

Horaris: a convenir entre els responsables del grup i el Museu.

Preu: Gratuit per als grups d’Onda. 3 € per participant per a grups de fora d’Onda.

Número de places: fins un màxim de 60 persones.

Concertar prèviament.

Possibilitat de realitzar els tallers del Museu a l’aire lliure.

Temporalització: Amb continuïtat durant tot el curs escolar.

PROPOSTES DE FUTUR

Per al període d’estiu, es pretén donar continuïtat a moltes de les propostes llençades

com les visites guiades per a grups o individuals, o algunes activitats esporàdiques del

projecte  Descobrint  els  taulells,  així  com  es  mantindrà  amb  el  previst  del  programa

d’exposicions temporals.

Però l’activitat per excel·lència de l’estiu és el programa educatiu Un estiu de ceràmica. La

tradicional escola d’estiu sobre ceràmica que any rere any desenvolupem al Museu del

Taulell des de l’estiu de 2005.

A  més  continua  el  servei  d’atenció  personalitzada  a  visitants  individuals,  servei  de

consulta  sobre  peces  o  tècniques  ceràmiques,  servei  de  exclusiu  de  biblioteca

especialitzada (Sota  sol·licitud);  servei  de  recollida-donació de peces ceràmiques que

poden interessa per completar el les col·leccions del Museu...


